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Nori Gauti Lenkijos Pagalbą Čekoslovakijai
RUSAI PRAŠO LEIDIMO JU ARMIJOMS 

ŽYGIUOTI PER LENKIJA, JEI TEKS 
ČEKOSLOVAKIJA GELBĖTI

Čekoslovakijos naciai ruošiasi boikotuoti 
Amerikos žydus

PRAHA, Čekoslovakija, birž. 
20. — Gautais čia pirmadienį 
pranešimais Sovietų Rusijos di
plomatai veda derybas su Len
kija. Rusai nori gauti aiškų 
Lenkijos prižadą, kad ji ateis 
Čekoslovakijai pagalbon, jeigu 
čekams tektų kariauti.

Pranešimai, be to, sako, kad 
sovietų vyriausybe Maskvoje ir 
sovietų diplomatai Varšuvoje 
nori gauti lenkų sutikimą vie
nai lenkų-rusų-francuzų-čekų 
sutarčiai padaryti vietoj dabar
tinių paskirų sutarčių tarp 
Lenkijos ir Rusijos, tarp Fran- 
euzijos ir Lenkijos, tarp čeko- 
slovakijos-Francuzijos ir tarp 
Francuzijos bei Rusijos.

Ir dar rusai nori gauti už
tikrinimą, kad Varšuva, pildy
dama Tautų Sąjungos obliga-

Naciai paliovę puolę 
žydus, .vėl puola .

čekus
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

20. — Nacių vyriausybės' su
kelta isteriką prieš žydus pir
madienį atrodė aprimusi. Aiš
kinama, ji aprimusi todėl, kad 
atakos prieš žydus nuėjusios 
toliau, nei vyriausybė norėju
si.

Kad nukreipti publikos dė
mesį nuo žydų naciai pradėjo 
iš naujo atakas prieš Čekoslo
vakiją. Ir atakoms prieš čekus 
davęs pagrindą pranešimas, buk 
čekų lėktuvas perskridęs Vo
kietijos sieną. Kiti pranešimai 
sako, kad šis kaltinimas nėra 
nieku pagrįstas.

Tačiau jis davė pamato Dr- 
ui Wilhelmui Frick, nacių vi
daus reikalų ministrui pareikš
ti, jogei vokiečiams teks imtis 
griežtesnių priemonių, kai jų 
protestų, išdėstytų popieroj, Če
kai nepaiso.

Apkaltino 18 asme
nų šnipinėjimu vo

kiečiams
NEW YORK, N. Y., birž. 20. 

— Federalis grand jury pir
madienį apkaltino 18 asmenų 
šnipinėjimu Vokietijai. Tarp 
apkaltintųjų yra ir du vokie
čių karo ministerijos tarnauto
jai, būtent leitenantas koman
duoto jas Udo von Bonin ir Įeit, 
kom. Herman Menzel. Kai ku
rie apkaltintųjų dabartiniu lai
ku yra pabėgę iš Jungt. Val
stijų ir randasi Vokietijoj.

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

Giedra; švelni temperatūra; 
lengvi daugiausia šiaurės rytų 
vejai; saulė teka 5:14, leidžia
si 8:28 valandą.

ei jas, leis rusų kariuomenei žy
giuoti per Lenkiją čekams pa
galbon, jei juos užpultų prie
šai.

Šie pranešimai nėra oficia
lus, tačiau stebėtojai yra lin
kę manyti, kad jie turi pagrin
do.

O Čekoslovakijoj naciai ruo
šiasi naujam vajui. Dalykas 
toks, sako jų vadas Konrad 
Henlein, kad atvykstą iš Jung
tinių Valstijų biznieriai žydai 
vengia pirkti prekes iš Čeko
slovakijos vokiečių. Kitaip sa
kant, Amerikos žydai boikotuo
ją zudetų vokiečius. Taigi Hen
lein ir kiti nacių vadai jau 
pradėjo studijuoti galimumus 
paskelbti kontrboikotą Ameri
kos žydams, jei jie nepakeis 
savo taktikos ateity.

Ruošiasi daugiau į 
italų siųsti Ispa

nijon*
ROMA, Italija, birž. 20. — 

Italijos spaudoj kasdien talpi
nami kaltinimai, buk nauja ru
sų ir franeuzų pagalba Ispa
nijos respublikos gynėjams pa
laiko jų atsparumą. Diplomatų 
rateliuose šie kaltinimai kelia 
klausimą, ar Mussolini planuo
ja siųsti daugiau kariuomenės ■ 
į Ispaniją tikslu galutinai su
triuškinti lojalistus.

Klausimui pagrindą sudaro! 
taipgi pranešimai (nepatvirtin
ti), kad prieš dešimtį dienų 
maršalas Rodolfo Graziani, bu
vęs Etiopijos vice-karalius, at
lėkė į Salamancą, Ispanijos su
kilėlių sostinę, apžiūrėti daly
kų padėti Ispanijoj ir apie ją 
raportuoti Mussoliniui.

Naujos italų kariuomenės pa
siuntimas Ispanijon gali suar
dyti britų-italų taikos paktą, 
pasirašytą balandžio 16 dieną 
š. m. štai kodėl, aiškinama, 
paskutinėmis pora dienų britų 
ir italų vyriausybės atstovai 
suskubo tartis dėl vykdymo 
britų-italų pakto, nelaukiant 
iki sukilėliai užkariaus Ispani
ją

Francuzija uždraudė 
gabenti ginklus 

į Ispaniją
PARYŽIUI, Francuzija, bir

želio 20. — Pirmadienį vyriau
sybė formaliai uždraudė gaben
ti Ispanijos lojalistams karo 
reikmenas ir amuniciją per 
Francuzijos rubežių.

Drausmė liečia karo medžia
gos gabenimą lojalistams taip 
iš Rusijos, taip iš kitų šalių 
per Francuzijos sieną. Iki šiol 
karo reikmenos iš Rusijos bir
davo atgabenamos laivais į uo
stą Bordeaux, o iš čia trokais 
ir traukiniais vežamos Ispani
jon.
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Acme-Naujienų Telephoto
IPaveikslai iš traukinio nelaimės; kurioje žuvo 40 žmonių ir 64 buvo sužeisti, o 20 nebuvo galima su

rasti- Tai buvo Miiwaukee gelžkelio traukinys “Olynipian”, kuris važiuodamas tiltu įkrito į Custer upelį 
ties Saugus, Montanos valstijoj. Tiltas buvo potvynių vandenų išplautas. Viršutiniame paveiksle matome 
po nelaimės susiburusius prie upelio traukinio vagonus. Apatiniame paveiksle matome įkritusį į vandenį 
Pullmano vagoną, kuriame didžiuma negyvų buvo rasta. Traukiant paveikslą, gelbėtojai ėmė negyvųjų 
kunus iš vagono.

SURASTA 40 ŽUVUSIU TRAUKINIO 
NELAIMĖJE Lietuvos Naujienos

Nauja Vilniaus Lietuvių V. D. r Pasibaigė Lietuvių-Lenkų tari-
dėl, kad sugriuvo tiltas, kurio 
pamatą išrausė stipri vandens 
tekinė.

Dar keturiems nu
kirstos galvos Vo

kietijoj
BERLYNAS, 'Vokietija, birž. 

20. — Ploetzense kalėjimo gil
jotina nukirto galvas keturiems 
asmenims pirmadienio rytą. 
Nubausti mirtimi buvo mote
riškė Liselotte Herrmann ir 
trys vyrai, būtent Joseph Steid- 
le, Stefan Lovacz ir Arthtfr 
Goeritz.

Mirties bausmė jiems paskir
ta už išdavystę, tikrenybėje gi 
dėl to, kad jie buvo komunis
tai. ' 1

Su šiais keturiais per pas
kutines penkias dienas viso nu
kirsta galvos Vokietijoj šešiems 
asmenims.

$85,000 Amerikos 
mokykloms Ki

nijoj
NEW YORK, N. Y., birž, . 20. 

— The Rockefeller Foundation 
paskyrė $85,000 krikščionių ko
legijoms Kinijoj. Taip pranešė 
pirmadienį Dr. Joseph įeech; 
West China Union universite
to rektorius.

MILES CITY, Momt., birž. 
20. — Ketvirtadienį vakare 
gautomis /Chicagoj žiniomis 
skaičius žuvusiųjų Chieago, 
Milwaukee, St. Paul & Pacific 
geležinkelio traukinio nelaimė ■ 
j e pasažierių jau pasiekė 40. 
Tačiau ne visi važiavusieji ne
laiminguoju traukiniu žmonės 
buvo ketvirtadienį sužymėti ir 
ne visi žuvusieji buvo suras
ti.

Viso 64 asmenys buvo sužei
sti. Iš jų 45-kis teko nuvežti 
į ligoninę. 30 pasažierių išliko 
sveiki. Viso traukiniu važiavo 
apie 150 žmonių — 'vyrų, mo
terų ir vaikų.

Keleto paskendusių palaikai 
buvo nuvežti i Milės City, 20 
mylių atstumoj nuo nelaimės 
vietos. Bet dauguma iš karto 
buvo suguldyta pakrantėje. 
Vienas kitas nelaimėj buvo už
muštas, bet dauguma pasken
do. Dauguma ištrauktų lavonų 
buvo naktiniuose rūbuose. Kai 
kuriuos lavonus vanduo nune
šė paupiu. O tėkmė buvo stip
ri, nes ji-Jr Pullmano vagoną 
nuploVė pavandeniu apie 50 pė- 
dų.

Paprastai Custer upelis būna 
išdžiuvęs, bet naktį į sekma
dienį, kai nelaimė įvyko, jis 
taip 'patvino, kad Pullmano ? Va
gonas pasinėrė.

Nelaimė traukinį ištiko to

Gimnazijos Abiturientų Laida.

VILNIUS, birželio 17 dien. 
—' Vytauto Didžiojo Gimnazi
ją šiomis dienomis baigė 39 
abiturientai. Tai yra nors ir 
mažas, bet susipratusių lietu
vių inteligentų indėlis į Vilni
jos lietuvių visuomenę. Beveik 
visi baigusieji pasiryžę stoti į 
įvairius universitetus.

Lietuvos Studentų Protestas 
Pasauliui.

KAUNAS, birželio 17 dien. 
— Šiomis dienomis Vytauto 
Didžiojo Universiteto Studentų 
Atstovybė išsiuntinėjo viso pa
saulio studentijai protestą dėl 
Lietuvių Mokslo Draugijos Vil
niuje uždarymo. Proteste tarp 
kitko pažymėta, kad net sve
timi imperialistai Vilniuje to
kių barbariškumų netaikė.

Pasibaigė Lietuvos Moksleivių 
Olimpiada.

KAUNAS, birželio 14 dien. 
pasibaigė Moksleivių Olimpija- 
da. Tos Olimpijados rezultatai 
tokie, kad pagerinti keli Lie
tuvos rekordai. Kanados pulki
ninko G. L. P. Grant-Suttfe, 
kuris dabar yra Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Toronto mie
ste, Lietuvos moksleivijai skir
ta taurė antrą kartą atiteko 
Šiaulių berniukų gimnazijai.

fine Konferencija.
KAUNAS, birželio 17 dien. 

— Šią savaitę pasibaigė lietu
vių-lenkų geležinkelių tarifinė 
konferencija, 'kurioje nutarta, 
kad abi šalys taikys vidaus ta
rifus.

Kaune Prasidėjo Baltijos Geo
dezijos' Komisijos Dešimtoji 

Konferencija.
KAUNAS, birželio 14 dien. 

prasidėjo dešimtoji Baltijos 
Geodezijos Komisijos konferen
cija, kurioje dalyvauja vienuo
likos valstybių geodezininkai.

Varšuvoje Mirė Rašytojas Ksa
veras Vanagėlis-Sakalauskas.

VARŠUVA, birželio 16 dien.
— šią savaitę mirė rašytojas 
ir nuoširdus lietuvybės darbi
ninkas Ksaveras Vanagėlis-Sa
kalauskas, kuris laidojamas 
Vilniuje. Jis ilgus metus buvo 
Varšuvos “Lietuvių Draugijos’* 
pirmininku ir, kaip tautai nu- 
sipelnės, gaudavo Lietuvos val
stybės pėnsiją.

Lenkai Vis Dar Varžo Vilnijos 
Lietuvių Kulturinį Veikimą.

VILNIUS, birželio 17 dien.
— Lietuvių visuomenės vadai 
norėjo sušaukti birželio 26 dien. 
Vilniuje lietuvių atstovų suva
žiavimą, kuriam prašė Lenkį- 

jos valdžios leidimo, bet, dėjo, 
pastaroji jį duoti atsisakė.

Lietuvos darbininkai vasaros.
KAUNAS, birželio 17 dien. 

— Lietuvos darbininkai vasa
rą paprastai gauna įstatymais 
numatytas dviejų iki keturių 
savaičių apmokamas atostogas, 
bet dėl brangumo neišgalėdavo 
pasinaudoti jiems brangiais ku
rortais. Kadangi miesto darbi
ninkų vasarojimas yra būtinai 
reikalingas jų sveikatai, tai 
Darbo Rūmai ruoš darbinin
kams vasaros stovyklas, kurio
se jie galės pigiai vasaroti ir 
pailsėti. Numatoma, kad jiems 
bus skaitomos kultūrinio po
būdžio paskaitos.

G. K.
New York City 
1938-VI-18 d.

Prasidėjo teismas 
respublikos prie

šams Madride
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

20. — Pirmadienio pranešimais 
Madride, buvusioje Ispanijos 
sostinėje, prasidėjo teismas 
195-ms asmenims. Teisiamieji 
daugumoj yra buvusieji kari
ninkė ir valdininkai. Respub
likos vyriausybė kaltina juos 
priklausius “Baltosios Pagal
bos” organizacijai, kurios na
riai užsiimdavo teikimu žinių 
sukilėliams vadovaujamiems 
generolo Franco. Pusei teisia
mųjų gręsia mirties bausme.

CIevelande trūksta 
fondų pašalpai

CLEVELAND, Ohio, birž. 
20. — Dvi Cievelando šeimy
nos, išvytos iš namų dėl nemo
kėjimo rendos, persikėlė gy
venti j viešųjį parką Erie eže
ro pakraštėj.

Viena šeimų yra p-nia Em- 
ma Cruis ir jos du maži vai
kai, o kita yra p-nia Jessie 
Ferguson ir jos du vaikai.

CIevelande vėl trūksta fon
dų bedarbiams šelpti, ir 66.- 
000-čiams bedarbių vėl gręsia 
desperatiška padėtis.

------------ .... ---- ? .

Kinijos generolas 
nubaustas mirtimi
SHANGHAI, Kinija, birž. 20. 

— Pereitą penktadienį kinų 
karo teismas nubaudė mirtimi 
generolą Lung Mao-shan to
dėl, kad jis liepė kinams, ku
riuos vadovavo, pasitraukti.

Japonų armijos pradėjo ofen- 
syvą taikomą Hankowui pa
imti.



Kritika ir Polemika
ATVIRAS LAIŠKAS “NAUJIENŲ” SPECIA 

LIAM KORESPONDENTUI LIETUVOJE
Bene bus pirmas atsitikimas 

musų lietuviškoje žurnalistiko
je, kad du Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos nariai kalbėtųsi per 
dienraštį išeinantį Amerikoje, 
bet jei jau taip tasai Korespon
dentą si nori,— tebus leista, Po
ne Redaktoriau, pasinaudoti 
Tamstos dienraščio skiltimis. 

J

Korespondentas š. m. birže
lio 15 d. “Naujienose” sakosi 
neturėjęs garbės mane pažinti', 
bet apie mane žino daugiau ne
gu aš pats žinau. Jis žino, kur 
kam dirbau, kokius įgaliojimus 
iš ko gavau ir negavau. Naudo
jasi pletkais ir tuos pletkus 
skelbia savo vardu, kaip fak
tus. Ir bereikalingai dedasi ma
nęs nepažįstąs — susitikdavo
me, jei ne kur kitur, tai musų 
profesiniuose ketvirtadieniuose, 
nes iš Korespondento straips
nių ne kartą išsikalčiau jį esant 
L. Žurnalistų Sąjungos aktyvų 
narį. Galėtų atvirai man para
šyti ir pasiteirauti, ką jis iš 
pleiky patyrė. Jam tačiau ge
riau patinka būti mistišku sla
puku ir kalbėti su atvirai pasi
rašančiu kolega žurnalistu.

Minėtame birželio 15 d. raš
te Korespondentas nieko nauja 
nepasako, tik įspėja būti atsar
giems ir saugotis, kad Uždavi
nys lietuviškumu ar kokia ki
ta panašia liga neužkrėstų. Ką 
gi, bukite, ponai, atsargus. Tik
rai, atsarga gėdos nedaro, tik 
atsargesni bukite ir su pleiky 
skelbimais.

Dėl 
noriu

NAUJIENOS, Chicago, UI

IŠ LIETUVOS
Lietuvoje jvępamąs

ORINIS SUSISIEKIMAS

Antradienis, birž. 21, 1638

poros minčių vis dėlto 
čia pasisakyti:
Korespondentui parupo 
žmonos ir vaikų aprūpi-mano

nimas, nes “V. Uždavinys netu
ri kapitalų sukrovęs iii p,era 
kokios nogsi ,įmonės sdfyinuV 
kas . . .” Teisybė, bet buvo lai
kas, kad Lietuvoje buvo priki
šami man pasakiški turtai, nes 
norėta idėjiškai mane kompro
mituoti. Djįbar, kai reikia, at
randama, kad kapitalo neturi.

Jei K-tas nori žinoti, tai mano 
žmona yra agronome, mokyto
jauja vienoje ūkio mokykloje, 
tai gal jis ją pasiteirautų ir pa
tirty, iš ko ji su vaikais pragy
vena. Aš atmenu, anais metais, 
vienas gana žymus lietuvis žur
nalistas dirbo žurnalistinį dar
bą Kaune, o žmona mokytoja
vo Rygoje, tačiau niekas nesi
stebėjo, kaip žurnalistas gali 
aprūpinti mokytojaujančią 
žmoną Rygoje...

2) K-tui keista, kad subren
dęs žmogus nepriklauso jojdaj 
politinei srovei. Ęsą tai prasta 
rekomendacija. Jam, turbut, 
geriau rekomenduojasi tie, ku
rie tikrai srovės priklauso, bet 
kiekviena patogesne proga per
simeta iš srovės į stroyę... Ąš 
nemanau, kad Ę-tas mano, jog 
esamos Lietuvos politinės sro
vės tiek' tobulos ir nusistovėju
sios, kad jos negali nei kisti nei 
greta jų naujos atsirasti. Sro
vė ar partija, tai ne gražiai pa
siutas frakas, kurį gali pritai
kyti prie savo kimo ir dėvėti. 
Yra musų srovėse daug gera, 
bet yra ir to su kuo mąstantis 
žmogus sutikti negali ir nenori 
vienu avelės baisų su visais tos 
srovės nariais bliauti. Jei mes 
apklaustume vislus “brendu
sius” Lietuvos gyventojus, tai 
rastume daug daugiau nepri
klausančių jokiai srovei, negu 
priklausančių, o atsiradus nau
jai gražiai srovei — rastų ji ša
lininkų, kaip turi ir dabar e- 
sančios. Suprantu, kad per par
tiją galima kopti prie valdžios 
lovio, bet kai aš prie jo niekad 
nekopau, tai ir partinėmis pa
kopomis nesinaudojau. Kuk
liam darbui, jei tiksiu ir busiu 
naudingas, paims l>et kuri lie
tuviška srovė. Dirbsiu ųe sro
vei,-bet Lietuvai ir lietuvių tau
tai. Gal gi anot K-to, vėliau 
“subręstu” ir aš . . . Gal pasi
rinksiu, kas gal žinoti.

3) Korespondentas tvirtina

1—“T

Iki šiol per Lietuvą ėjo tik
tai tarptautiįjjs oro: susdsieki • 
ųias. Ąųksgiąu pęr Lįętuvą 
skraidė vokieČių^iusų bendro
vės lėktuvai. Vienas lėktuvas 
kasdien skrisdavo iš Berlyno į 
Maskvą, o kitas iš Maskvos į 
Berlyną. Abu lėktuvai keliolika 
minučių nulupdavo Kauno ci
vilinės aviacijos aerodrome. 
Pernai Berlyno-Maskvos oro 
jusisiekimo linija buvo likvi
duota, nes tarp vokiečių ir ru
sų kilo nesuderinamų nesusi
pratimų. '

Tačiau nuo u^p^pai veikia 
vokiečių LufthRhząsf oro linija 
tarp Berlyno—Kaupo Rygos — 
Taįino ir EĮsipkio. Šios linijos 
du lėktuvai kasdien nutupia ir 
Kaune. Tokiu budu iš Lietuvos 
kasdien galima, skristi lėktu
vais į užsieninį —•t ~ į Vakarų 
Europą per Vojkfetiją ir į Balti
joj valstybei. Nuskridus į Ry
gą, galima persėsti į kitą lėk
tuvą ir skristi į Sov. Rusiją,

nes tarp Rygos ir Maskvos kas
dien skraido rusų lėktuvai.

Vįdaus susisiekimo linijų 
kietuyoje iki šiol nebuvo. Da
bar, kai su Klaipėda vist dau
giau visa Lietuva turi ekono
minių beį kultūrinių reikalų, 
pradėta sparčiau tobulinti su
sisiekimą su pajūriu, šiemet 
nuo vasario mėnesio tarp Kau
no ir Klaipėdos važinėja grei
tosios geležinkelio automatri- 
sos dideli, puikus vagonai, mo
torais varomi. Automatrisos iš 
Kauno į Klaipėdą nuvažiuoja 
per 4 valandas, o paprastas 
traukinys per 8—9 valandas. 
Šiemet baigiamas tiesti plentas 
per Žemaitiją, nuo Kauno iki 
Klaipėdos.

Šiuo plentu bus įvestas pato
bulintas autobusų susisiekimas.

Pagaliau, šiemet atidaroma 
pirmoji oro susisiekimo linija 
tarp Kauno, Klaipėdos! ir Pa
langos. Du keleivįniai lėktuvai 
kasdien skraidys tarp šių mies
tų-

Orinio susisiekimo liniją stei
gia susisiekimo ministerija, 
kurį Anglijoje jau nupirko du 
puikius šiam reikalui lėktuvus.

Kai bus įvesta oro linija ir

atsidarys autobusų susisieki
mas Žemaičių plentu, tai ne 
tiktai Kaunas, bet ir visa Lie
tuva su Klaipėda ir pajūriu tu
rės dažną, patogų ir greitu su
sisiekimą. —Tsb.

PAŽINTYS.
Plikis jau kuris laikas gy

veno viename apskrities mies
te. Kartą jis sužinojo, kad jo 
batsiuvio duktė ištekėjo už jo 
siuvėjo sunaus. Plikis paten
kintas klausia batsiuvį:

—Na ir sakyk, kur tie vai
kiūkščiai taip ir susipažino?

—Ogi su sąskaitomis amži
nai bevaikščiodami pas tams
tą “įšalusių” pinigų atsiimti.

Ofiso TeL Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo lr3 nuo 6:30-8:?0 

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVp. 

TęL Kenwood 5107

Residence TTel.VBE VRRL Y *8J44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVR. 
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.
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NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus aklo, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir

LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie . 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supilta... 
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Lithua- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMĄS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, IU,

Acme-Naujienų Rądįophoto
Tai'yra jauniausia slaugė 

aeroplanuose, nes ji turi tik 
20 metų, vardų Joana Den- 
ton iš Knoxville, Tenn. Joj 
tarnauja United Air lini
joms ir skraidžioja tarp 
Chicagos ir Denverio. Slau
gės mokslą ji pabaigė Chi- 
cagoje i|T dabar čia apsigy
veno. Ji apskrenda į mėnesį 
apie 10,000 mylių.

>"»'i'i- .........

mane yįsą laiką dirbus Lietu
vos kierikaiams ir buvus “pik
čiausio klerikalų kunigo Kemė
šio dešine ranka”... Ęųti kleri
kalu, turbūt, nemažiau garbin
ga, kaip ir liaudininku. Deja, 
nei vienu nei antru nebuvau ir 
nei vieniems, kaip tokiemsi, ne
dirbau. K-tas labai čia klysta. 
Jis, -matyt, iš viso neskiria kle
rikalo nuo gero kataliko. Aš 
tai skiriu. Mano manymu, ne 
visi klerikalai yra geri katali
kai, o gerieji katalikai dažniau
sia nebūna klerikalai. Ąr kas 
nors, ar aš, yra geras katalikas 
—nei Korespondentas, yiiei kas
kitas negali spręsti. Tai yra gry
nai mano sąžines! ir tikėjimo 
reikalas. Tiesa, su kun. Kerne- 
v • • ' ’

šm ilgai bendradarbiavau, bet
’ / I t J l'» •'tokioje srityje, kuriai, manau, 

ir K-tas visa širdimi pritaria. 
Tačiau jei to^jc srityje dirbda
mas buvau kieno dešinioji ran
ka, tai, suprantama, dešinesnė 
buvau organizacijos pirminin
ko, o kan. F. Kemėšis ten buvo 
tik vicepirmininkas.

’ i.. * i ‘' i •»

4) Netolerąntasuyra tas, kuris 
jiepąkepčia, 
žmonių, ar kitos tautos ar tikė
jimo žmonių. K-tas man priki
ša, kad iš manęsi “jokios tole
rancijos neteko matyti Lietuvo
je”. Tai yra šlykštus mano to
lerantiškos širdies dergimas. 
Toleruoju visų srovių ir tikėji
mų nuoširdžius lietuvius, kurie 
lik sąžiningai, dorai dirba Lie
tuvai. Toleruoju visas pasaulio 
tautas, kurios mums, lietu
viams, skriaudos nedaro. Ko- 
respondentaS neras nei vieno 
fakto, kur aš bučiau netoleran
tiškai kovojęs su dorais bet ku? 
rios srovės lietuviais. Nekenčiu 
išgamų, parsidavėlių, veidmai
nių, “pprekulščikų” įr partinių 
siaurapročių, kurie mano, kad 
tik partiškas žmogus yra bren
dęs žmogus, o kas nepriklauso 
jo partijos, to reikia saugotis 
kaip užkrečiamos ligosi ir įspėti 
kitus, kad jo saugotųsi.

Daugiau padorumo, Mielas 
Kolega Korespondente, kada 
rašai apie žmones jų nepažin
damas. Žurnalisto plunksna ne 
tam, kąd puldinėtum kitus 
remdamasis kavinių plepalais 
ir tinginių išmislais, bet kad 
kurtum Lietuvos ir žmonijos 
labui. Žinau, koksi sunkus yra 
Lietuvos žurnalistų kelias,, tai 
ar tuo sunkiu keliu eidami žur
nalistai turėtume .tik įsikinkę 
partiniam jungan kitus dergti, 
jei to musų partija reikalauja... 
Jei tamsta pažintum Amerikos 
lietuvius ne vien i$ spaudos, 
bet susidurtum su jų gyveni
mu, tai pamatytum, kokie čia 
platus dirvonai, kiek įniršta čia 
gražiausių temų žurnalisto ir 
rašytojo plunksnai, nesiistebė- 
tum tuomet, kodėl aš ir sun
kiu keliu einu Amerikos vieš
keliais, domiuosi amerikiečių 
gyvenimu, ruošiuos rašyti- kny
gas. Yra čia kas matyti, yra 
Ras studijuoti, yra ir bus apie 
ką rašytk

V. Uždavinys, žurnalistas. 
1 938.0.16d.
Chicągo, III,
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PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

Tikrai ši lengva gijitarine aliejaus-yarnišio-staino kom
binaciją nuvąrnišiuoja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip magikas.
Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Mąlevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

PRIBIJOK SAULES ŠVIESUMA 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

l ‘ - 1

UŽSISPIRK BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS
■ V . J . ■ K • ■ ■ , ■ . - ■ < . -   ■ Z . •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SĘNIAŲ^ĮA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
... < .„.DIENĄ ,IB. NAKTj;..., į .
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4<>d^-O7 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. Anelia K. Jarusz
>_ Physical Therapy

and Midvvife
6630 So. Western 

Avė,, 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 S o. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510. 1 - r- -X

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIĮJ SPECIALISTAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. J8th St, netoli Morgan St 

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

Tel. Cąnal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Aklųjų Dirbtuvė 
756 Wesi 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.
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Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
/ 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MJDVVAY 2880

LIETUVIAI

Garsinkitės “N-nose” i

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

Rez. Telephone PLAZA 24Q0
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SKANDALAS DEL ITALIJOS AMBASADO-I 
RIAUS KALBOS PITTSBURGHE

Patys Katalikai Smerkia Kataliką Univer 
sitetą Už Atstovo Pakvietimą

PITTSBURGH, PA. — Kata- nių atstovui surengtose iškil- 
K:as Duquesne Universite- 

irželio 9 d. buvo suren
gęs Soldiers’ Memorial svetai
nėje “Graduation” iškilmes, 
kur buvo įteikiami diplomai

mėse. Duquesne katalikiško ti
ni versi te to vadovybė kvietė Ita
lijos Ambasadorių į iškilmes ir 
gi netiek iš meilės, kiek finan
siniais išrokavimais, nes, kaip

baigusiems Universitetą moki- išrodo, tai Duquesne Universi- 
niams. Ir į tas iškilmes Uni- tetas gal būt gauna kokios fi- 
versiteto vadovybė parsikvie- nansinės pašalpos iš Italijos 
tė iš Washingtono Italijos,valdžios. Bet toks viešas pasi- 
Ambasądorių Signor Fulvio bučiavimas Universiteto vado- 
Suvich, kaipo garbės svečią. |VyĮ)gs su Mussolinio pasiunti-

Mussolinio pasiuntiniui ai- ni(, turbut da jau mok klai 
vylius Į PHtsburghą, Jisai bu- kenks> atn(.s ir nll.
yo iškilmingai priimtas Mies- ,(|. mok klos vard net 
to Majoro, County Komisio-. . . v. . v/ • va- M katalikų akyse,menų ir šiaip žymių politi-
kierių- Žinoma, prie sustip-: Protestų Audra
rintos policijos apsaugos, nes _ ... , , . .
juodmarškinių atstovas iš pub- , Ila^os, “mbasadonm aplei- 
likos buvo “sveikinamas” su 'us dtsburghą, pei spaudą

tė iš Washingtono
iš Italijos

VISOKIOS NAUJIENOS IŠ PITTSBURGHO 
PADANGES

lapeliais kaipo “World’s Pub
lic Enemy No. 1” (Pasaulio 
visuomenės No. 1 priešo at
stovas.)

Laike Duquespe Universite
to “Graduation” iškilmių, fa- 
šistij ambasadorius pasakė la
bai iškilmingą fašistišką kal
bą, keldamas į padanges Ita
lijos nuopelnus Amerikai ir 
užtikrindamas susirinkusią 
publiką, kad Italija vadovys
tėje Mussolinio yra suvienyta 
h6 galinga, o Universiteto va
dovybė netik, kad nesigailėjo 
ambasadoriui komplimentų, 
kaipo fašistų atstovui, bet jam 
suteikė ir Daktaro laipsni. 
Tačiau laike iškilmių būrys 
Pittsburgho Universiteto ir 
Carnegie Tech., studentų ir

šistinius lapelius.
Dėl lapelių skleidimo buvo 

kaltinami* komunistai, bet, 
kaip pasirodo, kad nevien ko
munistai nekenčia fašistų atj 
stovo, bet ir patys katalikai- 
Po Universiteto iškilmių buvo 
surengtas juodmarškinių pa
siuntiniui viešbutyje bankie- 
tas, kur dalyvavo netik Du- 
quesne Universiteto vadovybė, 
bet daugelis kunigų ir mies
to politikierių. Tame bankie- 
te irgi buvo nesigailėta Mus- 
soliniui komplimentų ir net 
buvo dainuojamos fašistų dai
nos.

Žinoma, miesto politikieriai 
tupinėjo apie fašistų atstovą 
ne tiek iš meilės, kiek politi- 
kiškais išrokavimais, manyda
mi, kad jie su tokiu savo el
gesiu pasigerys Pittsburgho ir 
apylinkės italams balsuoto
jams, nes ateinantį rudenį bus 
rinkimai.

Tačiau, reikia labai abejoti 
Ar polifikieriai atsiekė savo tik- 

-J|lą, dalyvaudami juodmarški-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ. 
GYVASTIES

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

pasipylė protestų audra prieš 
miesto ir County viršininkus ir 
prieš Duqesne universitetą. U- 
niversiteto vadovybė yra ypa
tingai smerkiama už kvietimą 
juodmarškinių atstovo, nes fa
šistų valdžia biauriaisiai kovo
ja prieš demokratiją.

> •

Protestuoja pavienės ypatos 
ir katalikiškos organizacijos. 
Katalikų Radikalų Susivieniji
mas paskelbė spaudoje rezoliu
ciją, kuri buvo pasiųsta Du- 
quesne universiteto prezidentui 
kun. J. J. Callahan, kurioj 
griežtai protestuoja ir smerkia 
tą mokslo įstaigą.

Rezoliucijoj nurodoma, kad 
fašizmas ir jo totalitarinis rė
žimas jokiu budu nesutaikomas 
su katalikų socialiu ir ekono
miniu mokslu, ir, kad fašizmas 
kuone esąs lygus komunizmui. 
Taip pat rezoliucijoj nurodo 
ma, kad Italijos fašistų valdžia 
pilniausiai pritaria panašiai val
džiai Vokietijos nacių, o nacių 
valdžia bjauriausiai įžeidžia ka
talikų bažnyčią. Nurodoma ir 
klaidingumas tos nuomonės, 
kad Mussolinis buk išgelbėjęs 
Italiją nuo socializmo ir anar
chijos pasiremiant raštais kun. 
Luigi Struzo ir kitų katalikų 
veikėjų, kurie, esą, išbėgę nuo 
fašistų teroro iš Italijos ir ne
ginčijamais faktais yra įrodę 
klaidingumą tokios nuomonės.
Katalikas Negali Būti Fašistu

Pavieniai katalikų veikėjai 
taip pat per spaudą įrodinėja, 
kad geras katalikas jokiu budu 
negalįs būti fašistu. Vienas iš 
tų protestuojančių katalikų vei
kėjų, P. McCullich, sako, kad 
ponas Mussulini 1930 metais 
skelbęs, kad fašizmas esąs ti
piškas itališkas produktas, o 
dabar tas pats Mussolinis skel
bia, kad fašizmas yra tarptau
tinis.

Taip pat tas pats rašytojas 
nurodo Mussolinio kruvinus 
darbus, nužudymą Seimo Atsto
vo Matteotti, išnaikinimą kata
likų skautų organizacijos, už
puolimu kunigų ir bombos pa
siuntimą kardinolui Ferrari su 
fašistiškais “komplimentais”.

Jis padaro išvadą, kad geras 
katalikas jokiu budu negali bū
ti fašistu, jei jisai nenori įžeis
ti ir pažeminti katalikų bažny
čią.

Žinoma, radosi ir tokių fa
šistų pakalikų, kurie bandė ap
ginti universiteto vadovybę ir 
teisyti fašizmą, bet tokių balsų 
labai mažai tesigirdėjo.

Dauginusiai tų protestų telpa 
laikraštyje The Pittsburgh 
Press. —S. Bakanas

Naujienų-Acme Telenhoto
Tai golfo Čampionas Ralph Guldhal. Jis antru sykiu 

tapo nacionaliu golfo čampionu, dabar tačiau sykiu lai
mėjo čainpionatą Western Open Golf turnamente. Pa
starasis turnamentas įvyko St. Louis, Mo. Jo oponentas 
Sam Sneed jam aploduoja (dešinėje).

L.D.S. Nariai Neturi 
Demokratinių Tei
sių; Jų Nešelpia
Komunistų Tušti Pasigyrimai

CARNEGIE, PA. — Birželio 
5 d. š.m. įvyko LDS 143 kuo
pos susirinkimas, kur tarpe ki
tų reikalų buvo apkalbėta ir 
Centro reikalai. Kas liečia no
minacijas į centro valdybą, tai 
kuopa susilaikė nuo nominavi- 
mo kandidatų, kadangi LDS 
nariai neturį derąok^tiijių .tie
sų referendumo keliu išsirinkti 
sau tokią centro valdybą, ko
kios jie nori. Jie tiktai turi tie
są nominuoti, o seimas išrenka 
centro valdybą. Bet į seimą tik
tai apie pusė kuopų gali pasiiųs- 
ti delegatus, o didžiuma kuopų 
neišgali savo delegatų kelionės 
lėšų apmokėti. Į seimą suva
žiuoja didžiumoj nusistatę ko
munistiniai žmonės, kurie į 
centro valdybą išrenka komu
nistus ir jų pasekėjus.

Kas liečia seimui naujus įne
šimus, tai kuopa irgi nieko ne
darė, nes nesitiki, kad komu- 
nisitiniai vadai nors vieną įne
šimą praleistų. Delegato rinki
mas atidėtas sekančiam susirin
kimui.

LDS neteikia pagalbos savo 
nelaimėn patekusiems nariams. 
Jau bus suvirš 4 mėnesiai, kaip 
143 kuopos viena našlė M. D., 
kurios vyras-sirgo per du me
tus ir mirė, paliko ją siu šeimy
na ir neturte. Ji priklauso prie 
LDS ir SLA. Moteriške atsi
kreipė per kuopą, kad LDS su
teiktų jai pagalbą.z Kuopos raš
tininkas parašė laišką į LDS 
centrą ir negavo jokio atsaky
mo. Bet praėjo apie du mėn. 
laiko ir tuomet prisiuntė blan
kas ne per kuopą, bet tiesiai 
-  - - į ■    r- 1 , - -

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
. Budwit’s Radio Service
4644 S. Paulina St. Yards 1460
Res. 3019 S. Union Victory 8269

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

po pietų.

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 
ra naudingos

narei. Narė, gavus blankas, tu
rėjo vaikščioti pas kuopos val
dybą prašydama, kad valdyba 
pasirašytų. Kuomet valdyba pa
sirašė, tai narė turėjo blankas 
ar blanką pasiųsti nepaprastos 
pagalbos komisijai į Chicagą 
(nes taip buvo nurodyta) ir 
praėjo jau daugiau du mėnesiai 
laiko ir dar nieko iš centro ir 
nuo komisijos negavo. Reiškia, 
jau bus apie 5 ųiėnesiai, kaip 
narė prašė pagalbos iš LDS, 
bet jos dar negavo. Iš SLA ji 
jau senai gauną po $10. į mė
nesį.

• Mat LDS bosauja komunis- 
tai, kurie savę vadina šimto 
nuošimčių “darbininkiškais”. 
.Jie neduoda nariams referendu
mo išsirinkti centro valdybą, 
bet ir nelaimėj patekusius na
rius, kurie ir ktlrios moka į ne
paprastos pagalbos fondą, ne
šelpia. Mat, šiandien staliniški 
komunistai yra taip išsigimę, 
kaip kunigai, kurie žino Hktai 
vieną tiesą — aukas, ir narines 
duokles rinkli ir imli ir jomis 
patys naudotis, bet jų niekam 
neduoti. '

Dabar mes trumpai palygin
kime SLA, kur Pildomoji Ta
ryba susideda iš pažangių ir 
neparlijinių žmonių, kurie savo 
nariams leidžia referendumu 
išsirinkti Pildomąją Tarybą ir 
nelaimėj patekusius narius šel
pia, nes ir viršminėta moteris 
M. D. gauna iš našlių ir našlai
čių fondo po $10. į mėnesį. Ji 
priklauso prie SLA 323 kuopos. 
Darbininkai turėtų jau, rodos, 
pamatyti ir netikėti Įokio LDS 
prezidento komunisto R. Miza- 
ros riksmui, kuris save persi- 
s’tato darbininkišku ar darbi
ninkų vadu, bet savo organiza
cijos nariams neteikia pagelbos. 
O SLA kurios prezidentas yra 
F. J. Bagočius, advokatas, pa
žangaus nusistatymo žmogus, 
visuomet teikia sąyo organiza
cijos nariams pagalbą, nors Ba
gočius nesi karūnavo j a darbi
ninkišku vadu, kaip tai daro 
Mizara.

Komuniniai per LDS organą 
“Tiesą” No. 11 giriasi, kad LDS 
J 937 daugiausia paaugo net 1,- 
438 nariais, bet iš to 1,438 na
rių yra daugiau kaip 1,100 bu
vę APLA nariai, kuriuos Ga- 
siunas su Amerikos komunistų 
partijos lietuvių centro biuro 
pagalba nutempė prieš APLA 
norą į LDS. O dabar tie žmo
nės giriasi, kad jų organizaci-, 
ja labai 1937 paaugusi. >

Tai tokie tie komunistų tuš
ti pasigyrimai. —J. G.

Garsinkite “N-nose”

SLA 3-Čio Apskričio išva
žiavimui lietus pakenkė
Birželio 12 d., SLA 3-čias ap

skritis turėjo savo metinį išva- 
iavinią gražiame Franklin 
jrrove, bet tas nelabasis lietus 
,ana daug pakenkė gražiam ir 
upestingai rengtam išvažiavi- 
nui. Lietus pylė be jokio pa- 
igailejihio pačiu geriausiu lai- 
ai, pradedant nuo 2 vai. po 
jielų iki 4:30 vai., reiškia tuo 
aiku, kada publika buvo pasi- 
engus į išvažiavimą.
Tačiau, nežiūrint nepalan

kaus oro, publikos vistiek su
važiavo gana gražus būrys, net 
eko susitikti svečių ir viešnių 
š tolimųjų Pittsburgho apylin
kių, kaip tai iš Nanty Glo, Pa. 
Teko stitikti Lukoševičių su sū
num ir duktere Elena, kuri y- 
<a iš profesijos slaugė; Sinkų 
ir Barzdą. Su jais buvo atva
žiavęs ir vienas jaunas vaiki
nas svetimtautis paviešėti Pitts
burgho lietuvių išvažiavime.

Reikia pasakyti, kad Nanty 
Jtlo, Pa., svečiai pridavė nema
žai gyvumo visam išvažiavimui 
;avo dainomis ir linksmais juo
dais. Vykdami namo jie sakė, 
<<ad kitą kartą jie iš Centrali- 
aės Pennsylvanijos į SLA apsk- 
•ičio išvažiavimą atsivešią visą 
•horą ir parodysią pittsburghie- 
‘iams, kad Nanty Glo lietuviai 
dar nėra numirę.

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
'Jauty Glo yra apie 10Q mylių 
uio Pittsburgho. Tikrai reikėjo 
lidelio pasišventimo, o ypač to
kioje negražioje dienoje leistis 
i tokią kelionę.

Taip pat teko-'sutikti būrelį 
ivečių ir iš Wašhington, Pa. Jie 
reiškia, irgi nepabijojo negra
žaus oro.

Reikia pasakyti, jei dieną bu
tų buvus graži, tai Franklin 
Srove tikrai butų lūžęs nuo 
skaitlingos publikos.

Orui kiek prastiblaivius į pa
vakarį, įvyko gražus plaukioji
mo programas, kurį išpildė bro
liai Albertas ir1 Povilas Bikinai.

la,- kad plaukiojimo prūdas ne
buvo pakankamai didelis ir Al
bertas Bikinas negalėjo pasiro
dyti savo plaukimu.

Jei butų buvus graži diena, 
tai būt buvę ir daugiau pamar
gini m ų.

Iš apskričio komiteto pikni
ko atskaitų teko sužinoti, kad 
parengimas, nors ir lietaus su- 

• trukdytas’, vistiek davė pelno 
virš $90.00. Na, o jei butų bu
vus graži diena, tai apskritis 
tikrai butų padaręs gražaus pi
nigo.

SLA apskritis daug pagelbsti 
kuoppms, nes apmoka kuopų 
delegatų kelionę į SLA Seimą. 
Šiais metais apskritis siunčia į 
Scrantoną SLA Seimą 22 dele
gatu, kurių kelionę apmoka. 
Reiškia, apskritis apmoka ke
lionę tik tų delegatų, kurių 
kuopos priklauso prie apskri
čio. Kiek teko sužinoti, kad iŠ 
visų Pittsburgho apylinkių 
vyksta į Seimą apie 31 delega
tas.

Pittsburghas siunčia į Lie
tuvą 4 sportininkus ir 

1 skautų atstovę
Paskutinėmis dienomis teko 

sužinoti, kad Sportininkų Ko
mitetas, kuriam vadovauja ad
vokatas Schultzas, jau pilnai 
turi sukėlęs lėšų pasiuntimui į 
Lietuvą 3 sportininkų ir yra

dedamos pastangos, kad sukė
lus pakankamai lėšų ir 4-tam. x 
Birželio 28 d. yra rengiamas 
sportininkų atsisveikinimo ban- 
luetas, Lietuvių Piliečių svetai
nėje, ir tikimasi, kad Bankie- 
las duos pakankamai uždarbio 
ir 4-tam sportininkui. Sporti
ninkų reikalą nuoširdžiai parė
mė ir Pittsburgho Draugijos: 
LMD aukėvo $50; Lietuvių Pi
liečių Draugija — $30; Lietu
vių Ūkės Kliubas — $20; Ho- 
mestead, Pa. Lietuvių Kliubas 
aukavo $15; Duqestne, Pa., Lie
ti vių Kliubas — $15.

Sekanti lietuviai sportininkai 
jau yra parinkti iš Pittsburgho 
važiuoti į Lietuvą: Petras Ber
notas, pasižymėjęs aukštame 
šokime, Juozapas Jankaitis ir 
Edwardas Visbaras, abudu 
krepšinio lošikai, ir Albertas 
Bikinas — garsus Pittsburgho 
universiteto plaukikas.

Skautų Komitetas darbuoja
si, kad pasiuntus ir savo atsto
vę. Skautai turi numatę siųsti į 
Lietuvą skautininkę Marijoną 
Bartkiute iš Duquesne, Pa. Pa
nelė Bartkiutė iš profesijos yra 
mokytoja.

—Reporteris

ĮŽEIDIMAS.
Kodėl panelė Nikelė nebe

perka pas jus?
—Mat, vienas tarnautojas ją 

netyčia įžeidė.
—Ir ką jis padarė?
—Ogi kažkam jai girdint iš

siplepėjo, kad ji seniausia mu- . 
sų klijentėl

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigų

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių 
Finansinę Įstaigą Savo 

Apielinkėj

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių
Du žymus plaukikai

Albertas turi stipendiją Pitts
burgho Universitete kaipo plau
kikas. Jo specialybė — “back- 
stroke”. Numatoma jį siųsti į

kais iš Pittsburgho. Povilas yra 
pasižymėjęs nėrime.

/Buvo tikrai ko pasižiūrėti 
plaukiojimo programo tik gai-

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JONE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 
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SAUJIENDS, CKcagO, JB. T
J. Lapaitis
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Antradienis, birž. 21, 1938

mokratų Darbininkų Partijos 
vadas Dan (kuris, beje, yra 
ir Socialistinio Internacionalo 
vykdomosios tarybos paryš!) 
“yra Vokietijos nacių šnipas”! 
Kiti Rusijos socialdemokratų 

“susirišę su 
krašto prie-

Mžfiakyme . kalnai 
Chicago Ja—paltu i 

Metams ______________
Pusei matų ______ ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ____ _

Chicagoįe per išnešiotojus: 
Viena kopija_______
Savaitei ____.........
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, Į (tur būt, nagais). Todėl, 
paltu: vadinasi, joks socialdemokratų

arba socialistų revoliucionierių 
1.50 vadas NEGALĖTŲ reikalauti 
1-00 gau Maskvoje teisės viešai iš- 

17,5 reikšti savo nuomonę.

O jeigu Bimba tai pripažįstą, 
tai kuo yra geresnis Stalinas 

2^50 už Jersey City merą Hague, ku
ris nedavė kalbėti socialistui 
Normanui Thomasui?

Apie tai, kad Maskvos troc- 
kistų byloje buvę “įrodyta”, jo
gei socialdemokratas Dan esąs 
“nacių šnipas”, Antanas Bim
ba gali pasakoti mažiems kū
dikiams arba dideliems idio
tams, nes nė vienas suaugęs ir 
sveikų proto žmogus, kuris tu
ri bent kokią nuovoką apie tą 
Rusijos socialistų vadą ir jo pą- 

| dėtį tarptautiniame socializipo 
judėjimą, tokiais žioplais prasi
manymais netikės.

Nė vienas .žmogus sveiku 
Mihvaukee’je (Wis.). Jisai sako, kad International Har- protu netikės taip pat, kad vi- 
vester kompanijos dirbtuvė tame-mieste yra “užversta si Rusijos socialistinių partijų 
užsakymais” ir farmeriai laukia po tris mėnesius, iki padai yra parsidavę fašistams 
gauna užsakytas mašinų dalis. Bet kompanija paskelbė, savo krašt°
kad jos dirbtuvė nuo birželio mėn. 30 d. bu$ uždaryta prie ai • 
bent mėnesiui laiko. šitomis

Anot unijos sekretoriaus, ši kompanija vykina vi- kuotorms
sos Amerikos fabrikantų sąjungos planą stabdyti pra- despotizmQ> nepripažįstantį tei- 
monę ir atleidinėti darbininkus, kad žmonėse kiltų ne- sjų savo politiniems 1 oponen- 
pasitenkinimas dabartine krašto valdžia ir jos politika, tams, o tik parodo, kad tas 

Reikia pažymėti, kad šitokių nusiskundimų girdėt despotizmas yra bailus, nes ji- 
iš daugelio vietų. Ir Chicagoje, ir kituose miestuose sa* ne begėdiškai trempia 
darbininkai seniai yra pastebėję, kad dirbtuvės atleidžia dcJnokratines zmoniU teises -p 
darbininkus, kuomet bosai prisipažįsta, kad užsakymų aislaų’ n.e^..N.e^ Jcrseys 

_ . ’ . .r,,. Hague, — bet jisai bando pur-
esą daugiau, negu jos suspėja atlikti. 4 Ivais apdrabstyti savo oponen

tus, norėdamas pridengti savo 
smurtą!

O Antanas Bimba stengiasi 
tą bailųjį, veidmainišką Stali
no despotizmą apginti taip ne
gudriai, kaj,Jipli darosi gaila, 
žiūrint į jo sunkią “procę”. Pa
reiškęs, kad Stalinas pasielgtų 
su kiekvienu Rusijos socialistų 
vadu, kuris drįstų Maskvoje 
viešai pareikšti savo nuomonę, 
kaip su “mirtinu krašto prie
šu” (kitaip sakant, tokį socia
listų vadą užmuštų), — Bimba 
duoda “pasiūlymą”: (

“Aš siulau, kad pats tasai 
(“Naujienų”) redaktorius va
žiuotų Sovietų Sąjungom..”
Labai ačiū už šitą* Bimbos... 

linkėjitną! Bet “Naujienų” re
daktorius dar nėra pasiruošęs 
suteikti šitokį malonumą “bro
liams” komunistams.

NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newa 

Published Daily Eicept Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co», Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

(

Žmogaus teisė į žemą
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

$8.00
4.00
Ž,oo 
1^0

.75

• vadai “irgi” esą
7$c mirtinais Sovietu

Metams _________
Pusei metų ______
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui__________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ----- ;____
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pąftto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Darbdavių sąmokslas?
Ūkio mašinas gaminanti International Harvester 

kompanija atleidžia daug darbininkų, o kai kurias savo 
dirbtuves laikinai visai uždaro “inventoriaus suskaity- 
mui”. Bet darbininkai, kurie tose dirbtuvėse dirba, sa
ko, kad kompanija atleidinėja darbininkus su tikslu dis
kredituoti “Naująją Dalybą” (Roosevelto politiką) ir 
sunaikinti darbininkų organizacijas.

* Tokį pareiškimą šiomis dienomis padarė Farm 
Eųuipment Workers’ unijos sekretorius Stanley Kikta,

Prancūzija ir Ispanija
Telegrama iš Paryžiaus praneša, kad Daladier vy

riausybė uždraudė’gabenti per Francuziją ginklus Ispa
nijos respublikos gynėjams. Tuo pačiu laiku sakoma, 

* kad vyriausybės atstovas pareiškęs, jogei Francuzija 
esanti pasiryžusi reikalauti, kad italų ir kitų svetimų 
šalių kareiviai butų ne tiktai atitraukti nuo fronto Is
panijoje, bet kad jie butų visai atšaukti iš Ispanijos, 
Balearų salų ir Morocco.

Šitos dvi žinios viena antrai prieštarauja, todėl yra 
sunku suprasti, kas tenai iš tiesų dedami. Galimas daik
tas, kad Francuzija sutiko tik laikinai uždaryti sieną 
ginklų gabenimui, žinodama,' kad Ispanijos lojalistai dą- 
bar turi pakankamai ginklų (kurių pastaruoju laiku Is
panijos vyriausybė, iš tiesų, gavo daug). Uždariusi sie
ną, ji reikalaus, kad italai ir vokiečiai be atidėliojimo 
išsinešdintų iš Ispanijos. Bet jeigu Mussolinio ir Hitle
rio kareiviai nebus atšaukti, tai Francuzija vėl atidarys 
sieną ir ims atvirai remti Ispanijos respubliką.

Nenorėtume tikėti, kad Francuzija sutiko visai ati
duoti Ispaniją fašistams sudraskyti. Šitaip darydama, 
ji pati užnertų sau kilpą ant kaklo.

Apžvalga
A. BIMBA IŠSISUKINĖJA

“Nauj ienose” atkar totinai 
klausiama, ar galėtų kuris nors 
Rusijos socialdemokratų arba 
aocial-revoliucionierių vadas nu
vykti į Maskvą ir tenai pasa
kyti prakalbą, kritikuodamas 
Stalino valdžią. Šitą klausimą 
“Naujienos”' statė lietuvių ko
munistų centro biuro sekreto
riui A. Bimbai ir prašė jį atsa
kyti be išsisukinėjimų. Bet ab 
sakyti be išsisukinėjimų jisai 
negali.

Pirmiausia jisai sako, kad 
sovietų valdžia esanti “ne Sta
lino valdžia, bet Sovietų Sąjun
gos žmonių” valdžia, — dėl ko 
Šioje vietoje visai nėra reikalo 
ginčytis. Net ir tame atsitiki
me, jeigu sovietų valdžia butų 
tikrai žmonių valdžia, tai ir 
tuomet butų galima ją vadinti 
“Stalino valdžia” (arba “Stali- 

, no vyriausybe”), nes toje vai-

džioje Stalinas faktinai vado
vauja, nors ir neužimdamas jo
je jokio oficialinio “urėdo”. 
Dabartinę Amerikos " valdžią 
spauda ir žmonės paprastai vą- 
dina “Roosevelto administraci
ja”; dabartinė Anglijos valdžih 
yra populiariai vadinama 
“Chamberlaino valdžia”, ir t. t.

Taigi Bimbos straksėjimas ir 
jo neva ironija “Naujiepų” 
daktoriaus adresu yra visai 
vietoje.

Toliaus A- Bimba tęsia:
“Antrą, troękįstų teisme 

• buvo įrodyta, kad Dan yra 
Vokietijos nacių šnipas (! — 
“N.” Red.). Kiti’* paminėti 
broliai (! —• “N*” Red.) irgi 
yra susirišę su užsienyje tu
pinčiais mirtinais Sovietų 
krašto priešais.”
Tai ve ką jisai 

aukščiaus

re-
ne

Maskvoje sufabri- 
incinuacijomis Anta-

SLA. SEIMO KNYGA

SLA. viršininkams ir seimo 
delegatams centro sekretorius 
išsiuntinėjo 40-jo seimo darbų 
ir raportų knygų. Ją išstudijuo
ti delegatai turės labai nedaug 
laiko, nes iki seimo bepalieka 
tik kelios dienos (seimas pra
sidės birželio mėn. 27 d., Cran- 
tone, Pa.).

Knyga susideda iš 245 pušį. 
Iš delegatų sąrašo matyt, kad 
kuopos išrinko 305 delegatus; 
bet kiek jų atvyks j Scrantoną, 
tai dar .nežinia.
-------------------------- «—
Špokų “Karas”
Evanstono

■ • I ■ • ' K./ •• ' • -

ka-.Evanstono gyventojus 
muoja ne vien uodai ir kitokie 
vabzdžiai, bot špokai. Paukš
čiai skrąidę pulkais po miestą 
ir pasidarę tokie drąsus, kad 
užpuldinėja žmones, 
poličistui nuo galvos 
kepurę ir sukapojo jo 
tų dukters veidą.

Du kiti vyrai turėjb
kai visa komanda juos puolė 
už išdraskymą lizdo. Lizdą iš
draskė ir du paukštuku nuli
jo katė, bet špokai išliejo ker
štą ant vyrų, kurie netoliese 
stovėjo.

Viepam 
nupešė 

11 me-

slėptis,

Iš istorijos f I
Ameriką, kaip žinome iš isto

rijos, atrado Kolumbus 1492 
metais. Po to atradimo į nau
jąjį pasaulį sekė kelios kitos 
ekspedicijos iš Ispnąijos, Portu
galijos, Anglijos, Ęrąncuzijos, 
Olandijos ir f.t. Kai kurie pra
džios mokyklų istorijos vado
vėliai ir mokytojai tų ekspedi
cijų vadus bei Amerikos pionie- 
rjųs labai puikiai idealizuoja. 
Gilesnis istorijos studijavimas 
kiekvieną bešališką tyrinėtoją 
įtikins, kad daugumas Ameri
kos pionierių nebuvo kilnios 
širdies žmonės. Iš įvairių Eu
ropos šalių pionieriai plaukė į 
Ameriką ne kilnių norų veda
mi, ne žmonijai gera norėdami 
daryti, bet Ieškodami aukso ir 
kitokio turto. Auksas* ir kito
kios brąngenybės buvę jų ide
alas irxtam idealui atsiekti jie 
buvo pasiryžę trempti, plėšti ir 
žudytu kitus žmones, kurie pa
stojo jiems kelią, 

v.
žemės ir kitokio turto 

grobimas
Iš tokių gobšiškų pionierių 

čionai galima suminėti ispanus 
Cortez ir Pizarro. Pradžioj še
šiolikto amžiaus atvykę į Mek
siką ir centralinę Ameriką jie 
plėšė, žudę ir naikino turtą vie
tinių gyventojų (Amerikos in
dėnų), kurių civilizacija kai 
kuriais atžvilgiais stovėjo ne 
Žemiau ispanų. Kaip ir šių die
nų arijona# Hitleris su Mussp- 
liniu, juodu įsivaizdavo esą 
aukščiausios veislės žmonės ir 
todėl gali lipti per galvas kitų 
tautų bei jęąsių žmonėms.

Bet kokią teisę žmogus turi 
į žemę? Kaip priklausė Ameri
ka prieš Kolumbo laikus? Visi 
mes žinome, kad prieš Ameri
kos atradimą šiam kontinente 
gyveno indėnai. Todėl jie buvo,; 
šio krašto savininkai ir valdy
tojai. Iš istorijos mesi žinome, 
kad atvykusios ekspedicijos iš 
įvairių Europos valstybių ir iš
lipusios į Amerikos krantą, daž
niausiai varde savo karalių, pa
sisavino didžiausius. Amerikos 
žemės plotus. Kurie atvyko vė
liau, mažiau turėjo progų že
mę pasisavinti. Taip Amerikos 
žemė tapo išgrobstyta ir šiam 
dien žemei pasisavinti progų 
nebėra. Dabar mes prigyveno
me labai nelygaus turtų padą- 
linimo: vienoje pusėje turime 
didelių žemės plotų savininkus, 
dirbtuvių bei pramonių valdy- 
tojus, o kitoje pusėje — betur
čius. Pilnas geriausių norų, pa
jėgų ir patyrimo žmogus šiam 
dien neturi teisės dirbti. O ne
turėdamas teisės dirbti, jis ne
tenka teisės turėti pastogę, pel
nyti duoną ir rengtis. Tokią! 
nevykusiai draugijos santvar
kai pašalinti beveik visų tautų 
darbininkai yra įsteigę savas 
partijas ir nelygybę žmonių 
tarpe jau nuo seniai kovoja. 
Kiekvienam ,verta susipažinti su 
jų programais. Tuo tarpu iš
klausykime Herbert Spencer 
nuomonę. “Sočiai Statics” kny
goje jis yra pasakęs: <

Žmogaus teisę i žemę
Jeigu žmonės yra su pana

šiais reikalavimais tenkinti sa
vo norus, jeigu tiems žmonių 
norams patenkinti yra pasaulis, 
— pasaulis, kuriame žmonės 
vienodai gema, — iš to peišvem 
giamai seka, kad visi žmopėą 
turi lygią# tęiąes pasauliu nau
dotis. Kiękvįenas žmogus turi 
ląisvę daryti kas jam patinka 
nepakenkiant kito žmogaus lai
svėj. Kiekvienas žmogus turi 
teisę naudotis žeme savo norų 
patenkinimui, pedrausdamas ta 
laisve naudotis kitiems žmo
nėms. Ne vienas, žmogus, arba 
dalis' žmonių* neprivalo pąnam 
dęti žemę taip, kad pastotų kę* 
iią la žeme naudotis kitjejftš 
žmonėms. Darydamas priešių-

jai, žmogus pasisavina daugiau 
aisvės ir tuo budu laužo lygy

bės įstatymą.
Lygybė niekam neleidžia sa

vintis žemę. Jeigu viena žemės 
paviršiaus dalis taps pavienio 
Žmogaus savastim su neribota 
teįse naudotis, tai kita žemės 
dalis gali 'būti taip pat pasisa
vinta. Galų gale, visas žemes 
paviršius gali būti pasisavintas. 
Tuo budu visa planeta gali pa
tekti į privalias rankas. Pažiū
rėkime prie ko toki padėtis ve
dą. Sakysime, kad visa gyvena
moji žemė pateko į privačias 
rankas ir todėl žemių savinin
kai tegąli ja naudotis, ’ o be
žemiai neturi į žemę teisės. To
kia padėtis butų paremta ken
tėjimu. Visi bežemiai liktų be
teisiais, Be žemių savininkų pa
velijimo jie neturėtų vietos k6- 
jhi padėti. Be žemės savininko 
sutikimo bežemis neturėtų vie
tos amžinam poilsiui — palai
dojimui. Nuosavybė žemėje ve
da dąlį gyventojų prie mono
polizavimo visto žemės rutulio, 
o beturčiams lieka nuolankauti 
ir pildyti savininkų užgaidas? 
Nuosavybė žemėje veda prie 
laisvės varžymo. Kai žmogus 
negali gyventi kur jam patinka, 
keltis kur jis nori ir palaikyti 
savo gyvybę be kitų žmonių 
malonės, jis negali būti lygiai 
laisvas su kitais žmonėmis.

Galinčias ateity įvykti gali
mybes padėję į šalį ir eidami 
prie tikrų dalykų, mes randa
me dar daugiau priežasčių del- 
ko privatus žemės valdymas tu
ri būti atmestas. . Jokiu budu 
negalima sutikti, kad žemės 
nuosavybių raštai yra teisėtai 
įgyti. Kas mano priešingai, te
gu pasižiūri į istoriją. Prievar
ta, klasta, jėga ir apgavingos 
gudrybęs — tje veiksmai buvo 
pavartotu :nuosavybių dokumen
tams įgyti. Nuosavybių raštai 
buvo parašyti ne plunksna, bet 
kardu; juo# darė ne advokatai, 
bet kareiviai. Už nuosavybes 
ne pinigais buvo mokama, bet 
Šūviais. Antspaudoms vietoj lia- 
ko kraujas buvo pavartotas. Ąr 
toks nuosavybių įsigijimo bū
das gali būti skaitomas teisėtų? 
Valgiai. Jeigu neteisėtas, tai 
kas pasidaro su vėlesnėmis to
kių nuosavybių pretenzijomis? 
Ar tokių nuosavybių pardavi
mas bei palikimas pagamina 
teisę, kurios pradžioj nebuvo? 
Aj? pradiniai nuosavybių savi
ninkai galį būti išvaryti iš tei
sybės suolo dėl to, kad pavog
tas iš jų turtas perėjo į kitas 
rankas? Suprantama, kad ne. 
Jeigu vienas nuosavybės rankų 
pasikeitimas nepagamina teisė
tumo, tai ar tokį teisėtumą gali 
pagaminti keli pasikeitimai? 
Ne: nieko negalima dauginti 
amžinai, nes niekas nieko ne
pagamins. Net įstatymai tokį 
principą pripažįsta. Dabartines 
savininkas, kai jis paprašomas, 
turi parodyti liudyinus, nuo ku
riu jis pirko ar paveldėjo' nuo
savybę. Jeigu liudymuose su
randama netikslumų, jis neten
ka teisės į nuosavybę, nežiūrint 
į tai, kad tas turtas yra perėjęs 
daugybę rankų.

“Bet laikas”, kai kas gali pa
sakyti, “yra didis legalizato- 
rius. Tam tikros nuosavybės 
vąldymąą nuo neatmenamų ląi- 
kų prĮyąĮo pądaryti žmogaus 
savastį teisėta. Jeigu savastis 
buvo valdoma iš amžio į aiųžį 
kąįp privalė nuosavybė, jeigu 
ji buvo perkama ir parduoda
ma kaip privątė savastis, tai ir 
dąbar turi joki pasilikti”. Su ta 
nuomonę pegąlima sutikti iki 
top nuomonės autoriai neatsa
kys į štai kokius klausimų#: 
Kiek reikia laiko, kad iš netei
singo padaryti teisingų? Kokia 
ratą per metus pavienių asme
nų nuosavybės darosi teisėto
mis? Jeigu per tūkstantį metų 

| nuosavybės dokumentas pasi-

daro tobulas, tai kiek daugiau 
nei tobula# jis bus už poros 
tūkstančių metų?

Čionai neina kalba apie tai, 
<ad tam tikrais atvejais priva
tus žemės valdymas gali būti 
iRslus ir geistinas. Mes čionai 

neatsižvelgiame į įsigyvenusius 
papročius arba įstatymdavybės 
patogumus. Lygybės principas 
čionai visiems vienodai taiko
mas. Lygybės atžvilgiu privati
nė nuosavybe žemėje yra ne
leistina. žemė privalo priklau
syti visai žmonijai. Įsigyvenę 
papročiai, įstatymai ir kitkas 
visiem# turi būti vienodai tai
komi.

Ne tik,dabartinių žemės val
dytojų turto įgijimo pradžia 
yra nepateisinama, bet iš viso 
yra negalima surasti budo kaip 
galima padaryti žemę privalia 
nuosavybe. Kai žmogus išdirba 
ir pagerina žemę, tai paprastai 
jį pripažįstama teisėtu tos že
mės savininku. Užtikęs dykos 
žemės sklypą ir ją apdirbęs, 
žmogus skaitosi tikru jos savi
ninku. Bet jeigu apie to žmo
gaus teisę į žemę abejojama, 
tai kokia logika pasiremdamas 
jis gali savo teisę apginti? Pa
siklausykime šio pasikalbėjimo:

(Bus daugiau)

Birželio menesį bus 
atidaryta gydomoji 
Smardonės vasar

vietė
Baigiama Įrengti Dviejų Aukš

tų Gydykla. Numatyta Pa
statyti 100 Vietų Viešbuti^

BIRŽAI — Iš viso Lietuvoje 
neturime perdaug vasarviečių, 
o gydomųjų vasarviečių net 
stinga. Gydytojai specialistai 
suvažiavimuose ir spaudoje ke
lia reikalą užkirsti kelią' che- 
mikaįiniam gydymo budui. Jie 
nurodo, kad vien Vokietijoje 
gaminama apie 25,000 įvairių 
patentikų pavadinimų ir Lie
tuvoje jau veikia kelios ben
drovės, kurios patentikus ga
mina. Visam tam esąs būtinas 
reikalas užkirsti kelią, o tai esą 
galima padaryti steigiant gy
domąsias vasarvietes ir prote
guojant fizinius gydymo meto
dus.

tetas paskyrė pašalpą Smardo- 
nėje įkurti gydomąją vasarvie
tę. Aioje vietoje vasarvietei 
skirta 45 ha. Ji yra apie pus
antro kilometro nuo nedidelio, 
bet švaraus Pabiržės valsčiaus 
miestelio ir 8 km. nuo Biržų, 
visai anti plento ir Šiaulių-Bir- 
žų geležinkelio. Pagal Biržų ap
skrities inžinieriaus Viliuno pa
gamintą projektą pernai pradė
ti statyti dviejų aukštų mūri
niai namai gydyklai su 14 gy
domųjų vonių.

Prieš* pradedant statyti va
sarvietes kūrimo iniciatorius— 
Šalpos komitetas pakvietė gydo
mųjų vąsaryiečių 
Dr. Matulionį, kurio 
gydyklos projektas 
tuotas ir pritaikytas
dymui. Be to, V. D. Universi
teto medicinos ir technikos fa
kulteto atitinkami skyriai pa
darė reikiamas analizes ir pri
pažino, kad tiek šaltinių van
duo, tiek purvas labai tinka 
gydymo reikalams. Medicinos 
fakulteto taryba Smardonės 
gydomosios vasarvietės steigi
mo klausimą apsvarsčiusi pri
pažino, kad Smardonės statyba 
yra naudinga ir remtina.

♦

specialistą 
nurodymu 
perprojek- 
purvo gy-

*

šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
arti Biržų, bent 400 kv'. kilo
metrų plote, podirvis turtingas 
kalkakmenimis ir gipsu, šuli
nių vanduo čia labai kietas. 
Šaltinių vanduo išsiveržiantis 
iš gilesnių žemės sluoksnių, la
bai mineralizuotas—turi daug 
gipso, ir, tarp kita ko, sieros 
vendenilio. Sieros vandenibs ir 
yra vertingiausia šaltinių ^Van
dens dalis gydymo reikalams. 
Tai rodo šimtų metų Latvijos 
vasarviečių patyrimas. Gerai 
taisosi sieros vandeniu šutina
mi, arba sięros dumblu kaitina
mo ligoniai reumatikai ir kito
kį.

Ties Likėnais, kitaip dar 
Smardone vadinama vietove, 
dažnai pasitaiko žemės įgriu- 
vimų, kurie^atsiranda dėl gip
so klodų praplovimo ir jų iš
tirpimo. Ukėnai stovi ant kal
kėmis ir gipsu turtingo podir
vio sluoksnio. Jei podirvis, mai
tiną šaltinį, nesikeis, tai ir šal
tinių sudėčiai nėra priežasties 
keistis ar keisti kryptį. Tai ga
li patvirtinti ir toks pavyzdys; 
prieš 200 m. įsteigta Barbe
lės (Latvijoje) gydomoji va
sarvietė prie mažo šaltinio ir 
ligi šiol vienodai veikia. Smar
donės šaltinis duoda nepalygin* 
ti didesnį vandens kiekį nei 
Ęorbančs šaltinis, Laikoma, 
kad Smardonės šaltinis duoda 
net perdaug vandens, kiek Jb 
reikalinga gycįomajai vasarvie
tei.

Gydyklos statyba šį menes; 
bus baigta ir birželio mčn. nu
matoma jau priimti pirmuosius 
ligonius. Purvo gydykloje, pir
mame aukšte, suprojektuota 
liaukiamasis, poilsio, tarnybos 
kambariai, ambulatorija, labo
ratorija, šešioms purvo vonioms 
kambariai su atskiru tarnybos 
koridoriumi, kuriuo bus ligo 
niai aptarnaujami ir purvas i 
Vonias pristatomas. Kiekviena 
me purvo vonios kambaryje bus 
medinė, ant ratukų vonia, ku
ria pristatomas purvas iš šie 
purvo paruošimo kambario, čia 
pat bus ir mineralinio vandens 
vonia su dušu, šioje vonioje li
goniai, išėję iš purvo vonios 
nusiplaus. Prie purvo paruoši
mo kambario bus mašinų sky
rius. Statoma ir nedidelė elek
tros stotelė, kuri gamins ener
giją gydymo ir apšvietimo rei
kalams. Prie vandens vonių nu
matyta ir angliarukšties vo
nioms įrengimai. Antrame auk
šte įrengiama 13 gyvenamųjų 
kambarių sunkiau sergantiems 
ligoniams, kurie negalės gy
venti toliau nuo gydyklos. Ten 
pat bus virtuvė jr valgykla. Vi
soje gydykloje įrengiama elek
trinė signalizacija. Ligoniai, pe- 
sikeldami iš vietas, nors ir vo
nioje hutų, esant reikalui galės 
šia modernia signalizacija iš
šaukti tarnautojus ir gydymo 
personalo narius.

Vasarvietės namų pastatymas 
atseis apie 150,000 lt- Stipres
ni * ligoniai galės
Pabjržės miestelyje arba net 
Biržuose, nes sų abiem vieto
vėm bus nuolatinis susisiekimas 
autobusais. Netolimoje ateityje 
numatoma pastatyti gydytojui, 
gydyklos personalui ir ambu
latorijai atskiras namas. Be 
to, numatyta pastatyti ir šim
tui žmonių sutalpinti viešbuti. 
Vasarvietė jaii šiemet sujun-

♦
Lietuvos šiaurės ūkininkams 

nukentėjusiems nuo gaivalinių 
nelaimių šelpti, prieš kurį laiką 
buvo sudarytas komitetas, ku? 
ris visuomenės aukomis ir vy» 
riausybės pašalpa sudarė žy» 
mesnias sumas. Daug gyvento
jų buvo sušelpta. Bet praėjus 
sunkiesiems laikams, ^ūkinin
kams po nelaimių sutvirtėjus, 
pašalpų davimas sustabdytas. 
Komiteto kasoje liko šiek tiek 
pinigų. Kadangi šiaurės Lietų-, 
voje nėra nė vienos vasarvie
tės ir šio rajono gyventojai, 
ypač reikalingi gydymo turi 
vykti į tolimesnias vasarvie- giama su Pabirže ir Biržų-Pa- 
tęs, vyriausybei pritarus, komi- svalio plentu.

apsigyventi

1 “atsako” į 
pastatytą jam klau

simą. Girdi, Rusijos Socialde-

mum
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ta paskaita pasirodyti Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
muose.'
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HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S, Buneckis—finans rašt.,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 8327 Le Moyne St.: T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA .

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

NAUJI NARIAI
Chicagos Lietuvių Draugijos 

narių skaičius po truputį vis 
auga. Nors tas augimas ir nėra 
tiek apartus, kaip kon tęs to me
tu, bet vis dėlto negalima per 
daug nusiskųsti, o ypač turint 
galvoje dabartinius laikus. Pir
miausia, šiaip ar taip, nedarbas 
pusėtinai vargina žmones. Va
dinamųjų prospektų (vadinami 
tokių žmonių, kurie norėtų na
riais į draugijų įsirašyti) yra 
gana daug. Tačiau dėl pablogė
jusios ekonomines būklės jie f 
nepajėgia to padaryti, atseit, 
neturi pinigų įstojimui ir duok
lėms: užsimokėti. Kai tik laikai 
šiek tiek pagerės, tai visi tie 
prospektai, reikia manyti, liks 
musų draugijos nariais.

Kaip žinote, kontestas baigė
si balandžio paskutinę dienų. 
Po to įvyko lyg ir savo rųšies 
atslūgimas. Vienok vis dėlto 
per gegužės mėnesį pasisekė į- 
rašyti į draugijų 51 naujų na
rį. Tai vištai neblogas prieaug
lis. Galima tikėtis, jog rudenop 
su musų organizacijos ugdymu 
reikalai bus dar geresni. šia 
proga suminėsime kai kuriuos 
naujus musų draugijos narius. 
Vadinasi, pavardes tų asmenų, 
kurie įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariais). Štai jie:

Paulina Morris
Kazimieras Jotkus 
Augustinas Tubinas 
Jonas Norbutas 
Aleksandra Norbutienė 
Isabelle Gritėnas 
Antanas S. Vaivada 
Emma Olesh 
Andrew Olesh
Frank Minkus, New York 

Central geležinkelio dirbtuvės 
mechanikas

Boleslovas) Žvirblis
Jonas Jasinskas, 5258 S. 

Union Ąve. Suminėtu adresu 
jis laiko valgomų daiktų krau
tuvę, kurioje pardavinėja ir 
“Naujienas”. Jis yra malonaus 
budo ir pažangus žmogus. Pri
kalbino jį stoti į draugijų B. 
Vaitekūnas. Vėliau žada įsira
šyti ir jo žmona,

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS
Birželio 11 d. Masonic Tem

ple patalpoje įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos siusirinki- 
mas. Kadangi buvo ir progra
ma, tai susirinkimas pasisteng
ta greit baigti. Išklausyta val
dybos raportai- Pasirodė, jog 
nuo pereito susirinkimo mirė 
vienas narys, būtent, žilvitis iš 
Cicero.

Kai susirinkimas parbaigė, 
tai prezidentas K. Kairis pa
kvietė Dr. Bruno J. £ubrickų 
pakalbėti apie kraujų. Pirmiau
sia Dr. Zubrickas pareiškė, jog 
šiandien mokslas apie kraujų 
liek daug įvairių dalykų yra 
patyręs, jog reikėtų kalbėti 
bent kelis vakarus, kol viskų 
butų galima papasakoti. Su
prantamas daiktas, jog teko ap
siriboti tik svarbesniais faktais, 
kurie yra susiję su kraujo 
funkcijomis. Ir reikia pasakyti, 
kad Dr. Zubrickas visai vyku
siai tuos faktus išdėstė ir juos 
išaiškino susirinkusiems na
riams. Apie kraujų daugelis pa
tyrė itin įdomių dalykų, kurie 
pirmiau nebuvo tinkamai su
prasti.

Dr. Zubricko paskaita truko 
ąpie pusę valandos. Reikia ti
kėtis, jog ir kitų sezonų Dr. Zu
brickas neatsisakys su viena ki*

ADOMAS MARKŪNAS 
VISUS KVIĘIČIA I 

DARBA
Yakąr Adomas Murkimas už

suko j draugijos raštinę. Užsu
ko jis ne tuščiomis rankomis, 
bet su penkių naujų narių apli
kacijomis. Tie penki nauji na
riai, kurie nėra pažymėti anks
čiau paduotume surašė, yra šie: 
Joseph Stucka, Frank Tolesky, 
Antanas Kančiauskas, Adomas 
Guokas ir Justtin Zirinski.

P-as Markūnas sako, jog va
saros karščiai nieko nereiškia: 
esu reikia tik daugiau pasiryži
mo ir poro dirbti. Chicago j e 
lietuvių juk yra apie šimtas 
tūkstančių, o tarpe jų šimtai 
kandidatų į draugijų. Reikia tik 
su jais susitikti, pakalbinti, pa
aiškinti apie musų draugijų. A- 
not Markūno, ir šventame raš
te esu pasakyta, jog reikia bels
tis, o durys! atsidarys.

Taigi p, Markūnas ir per va
sarų yra pasiryžęs draugijos 
ugdymui belstis, Jis tikisi, jog 
daugelyje vietų “durys atsida
rys” ir jis gaus naujų narių.

Atrodo, kad p. Markūnas ži
lio, kų kalba. Juo labiau, kad 
jis savo žodžius remia faktais), 
penki nauji nariai vis dėlto yra 
neblogas rekordas. Juo labiau, 
kad jie liko gauti per visai 
trumpę .

Kas stos lenktynių su p. Mar
kūnu?

veliančius lietuvius) kviečiu da
lyvauti piknike. Užtikrinu, kad 
laikų smagiai praleisite.

—L. Sijrųiuąuskąitė, sėkr.

CICERO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJA

Pereitų penktadienį, birželio 
17 d., įvyko Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijos susirinki
mas. Dalyvavo apie 40 narių. 
Po susirinkimo buvo ir mažos 
vaišės,

Į susirinkimų buvo atvykę K. 
Augustas), Chicagos Lietuvių 
Draugijos vice-pirmininkas, 
V. B. Ambrose, biznio komisi
jos narys. Juodu pasąkė trum
pas kalbas. Svarbiausias jų
dviejų atsilankymo tikslas bu
vo pakviesti ciceriečius į talkų. 
Būtent, kad jie* siu savo talen
tais pasirodytų Chicagps Lietu
vių Draugijos piknike liepos 31 
d. ’

Tenka pasakyti, jog ta misi
ja nenuėjo niekais: vienas kul
tūros draugijos narys pasižadė
jo piknike ypatingu budu kep
ti silkes, kurių turėsime pro
gos paragauti. Ciceriečiai.pikni
ke pasirodys ir šiaip su kito
kiais talentais. \

šia proga Cicero kultūros 
draugija nori priminti, jog pik
nikas įvyks liepos 3 d. ties Tau
tiškomis kapinėmis.

REIKIA TALENTŲ
Kaip žinia, Chicagos Lietuvių 

Draugija liepos 31 d. Sunset 
darže rengia piknikų mokslei
vių fondo naudai. Rengimo ko
misija yra nutarusi prašyti tal
kos iš kultūros draugijų. Va
dinasi, kad kultūros draugijos 
parūpintų talentų. Iki šiol jau 
pasižadėjo Roselando ir Cicero 
draugijos. Kitos draugijos dar 
vis tyli. Prašytumėme atsiliep
ti. Ypačiai Rockfordo, Kenosha, 
Waukegano kultūros draugijos 
galėtų parūpinti gerų talentų. 
Todėl praneškite, kokius talen
tus (dainininkus, chorus,' alui 
gerti kontestantus, *. bėgikus) ir 
t.t.) jus pMšfiį'šit^ į piknikų? •

JUOKAIHARVEY LIETUVIŲ
KULTŪROS DRAUGU
JOS IŠVAŽIAVIMAS

IJarvęy Lietuvių Kultūros 
Praugijos išvažiavimas įvyks 
birželio 26 d. Thorton, III. 
(kauntės miškuose).

Visi Harvey lietuviai esate 
kviečiami tame išvažiavime da
lyvauti. Užtikriname, kad laikų 
praleisti te smagiai: turėsime ge
rų muzikų šokiams, visokių gė
rimų ir užkandžių.

Kviečiam ir Chicago Heights 
bei Roselando kultūros draugi
jų narius. Išvažiavime turėsi-, 
me progos ne tik drauge pasi
linksminti, bet ir sueiti į arti
mesnes pažines. O tai yra pa • 
geidaujama, kadangi esame vie
nos organizacijos nariai.

—Komitetas

KENOSHA LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGI

JOS PIKNIKAS
Kitų sekmadienį, atseit, bir

želio 26 d., Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugija ir choras 
rengia piknikų Colonial Oak 
Grove (prie 31 kelio, viena my
lią į pietus nuo 50).

Piknike bus šokiai, • įvairus'siu, tol nė cento neduosiu, 
žaidimai ir kontestai. Visus tad —Na, kų padarysi, porų mc-
kenoshiečius ir apylinkėje gy- tų galiu palaukti.

GERAŠIRDIS TĖVAS.
Mokytojas: — Tavo levas, 

be abejo, vakar truputi tau 
sudrožė į nugarų už blogų eb 
ges j mokykloje?

Mokinys: — Ne! Jis sakė, 
kad taip padaryti jam butų 
skaudu.

Mokytojas: — Ak taip. Ma
tyt, tavo tėyas labai geros šir
dies.

Mokinys: — Ne, ne, dėl ge
ros širdies jam butų skaudu, 
bet dėl to, kad jis abiejose 
rankose turi reumatizmų.

Žiauriam žmogžud 
žiui paskirta mir

ties bausmė • Be Spėliojimo!
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1938 Metams

MMVK VISUS SESIS
................................. ■■ I - - - •

ELEKTROS REFRIGERMORIUS
Pirm Išsirinksi

Praėjusių metų gruodžio 21 
d. Rokiškyje pasklido šiurpi ži
nia: nesant namuose vyro, iš 
pat ryto, rasta kirvio smūgiais 
nužudyta Panevėžio Maisto fa
briko tarnautojo Gadliausko 
žmona Genovaitė Godliauskie- 
nė. šių pirmiausiai pastebėjo 
patarnautoja Melanija Liosant- 
disegavienė. Atėjusi prie God- 
liauskų buto, viduje išgirdo be
verkiant; kūdikį. Durys buvo 
užrakintos ir į vidų įeiti nega
lėjo. Patarnautoja pranešė ge
ležinkelio policijai, kuri tik pb 
pakartotino kvietimo atėjo į 
įvykio vietų.

Piktadario,’ pasišalinant, du
rys buvo užrakintos ir raktas 
paimtas. Geležinkelio policinin
kas atrakino ir pradėjo daryti 
buto apžiūrėjimų. Pirmiausiai 
buvo pastebėtas įvairių daiktų 
suknaisymas ‘ ir pridraikymai, o 
galop virtuvėje rastas didelis 
kraujo klanas ir prieangyje at
rasta kraujuose papludusi su
stingusi Godliauskienė. Duktė, 
6 menesių,- buvo čia pat.

Piktadario ieškoti greit bu
vo ant kojų pastatyta visa po
licija. Pirmas įtarimas buvo 
mestas žuvusiosios- vyrui, ku
ris kelyje iš Obelių į Rokiškį 
buvo sulaikytas ir patalpintas 
į areštinę. Nekaltas ir daug 
nukentėjęs, žmogus turėjo per
gyventi nepaprastus sunkumus: 
jam buvo metamas žmonos nu
žudymas, kurių taip mylėjo.

Tolimesni tardymo daviniai 
reikalų pakreipė tikrojon pu
sėn: Godliauskas 
tas ir tuo pačiu 
vėžyje sulaikytas 
tininkas, “Maisto” 
biriinkas Vytautas Mikuckis, 
pas kurį kratės metu buvo at
rastas Godliabskų namuose pa
vogtas revolVeris, atidavė ir 
kitus ten pavogtus daiktus: 
kailinukus i?('lagaminų, į kurį 
buvo prisikfbVęs įvairių bran
genybių : aiikso žiedus, auksi
nę Kristaus muk'ų, foto apara
tų ir kt., kurių vertė siekė apie 
1000 Lt.,

Panevėžio' '^Apygardos teismas 
balandžio 26 U. nagrinėjo šių 
bylų. Ncpapfastas žmogžudžio 
žiaurumas į:' teismo salę su
traukė kelias dešimtis smal
suolių. Pradėjus byla nagrinė
ti buvo pagarsintas kaltinama
sis aktas, kuris atidengė nepa
prastus žmogžudžio žiaurumus.

Mikuckis apie septynis me
tus tarnavęs policininku, kelis 
metus buvęs laiškininku, pas
kutiniu laiku turėjęs pastovų 
ir neblogai atlyginamų darbi} 
“Maiste” ir padarė žiaurių 
žmogžudystę su apiplėšimu sa
vo buvusiam viršininkui, tos 
pačios įmones tarnautojui God- 
liauskui.

Prieš kurį laikų Godliauskas 
i “Maiste” dirbo gyvulių supir
kinėtoju. Paprastu darbininku 
jam buyo prikomandiruotas Mi
kuckis. Mikuckis su Godliaus- 
ku nuolat drduge važinėjo, daž
nai viešėdavo pastarojo namuo
se, tat gerai žinojo šių namų 
situacijų ir šeimos sudėtį; o 
be to, jam buvo gerai žinoma, 
kokius piniginius avansus God
liauskas gauna ir kur juos laiš
ko. Pas Godliauskų tokių pį- 

’ nigų kartais būdavo 6—7000 
Lt. Šie pinigai jį ir su vylioj o.

buvo paleis- 
laiku Pane- 
tikrasis kai- 
fabriko dar-

• Apžiūrėk juos greta stovinčius. Palygink jų ypa
tybes, vertybes, kainas. Tada išsirink geriausi mo
delį, koks tiks saviems reikalams.

Štai atsakantis būdas refrigeratoriui išsirinkti 
'Pamatyk naujuosius 1938 šių šešių pirmaujančių 
išdirbysčių modęlius dabar parodoje kaimyninėje 
ir vidmiesčio Commonwealth Edison kompanijos 
krautuyėse. čia gali vaikštinėti pirkimo reikalu iki 
širdies "valios . . . daryti savo palyginimus . . . kad 
rasti tą elektrikinį refrigeratorių, kuris geriausia 
tiks jūsų namų reikalavimams.

MAŽAS ĮMOKeJIMAS, likusi dalis išmokėti patogiomis mėnesinėmis sumomis su elektros bila
Kaimyninėje arba Vidmiesčio Elektros Krautuvėje

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Hąlsted St.; P. Pauzolis 
-r-pirm. pągęlb.. 34?7 So. 'Halsted 
St.: Š. KuneviČia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin, rašt., 8534 So. Lowę A ve.; 
W. Duievičia—kont. rąšt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 8623 % So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 3201- Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:80 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 8133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS ’ įvyko, 

sąusio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 Sq. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th Pi.; Nut. Rašt.—Franas 

10.831 So. Edbfooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glpb.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaųs- 
kis; Maršąlka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1083 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak„ 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTĘRŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pimv

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Piot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 

i;,530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
18th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
VVilliam Putris, 4730 So. Spring
field Avė., Chicago, 111.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikąs 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
i mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, 111.

T T

MOTERYS

CHICAGO, ILL.

už ben- 
nogalė- 
bičiulių

ATVIRAI.
—Pagalvok, jaunasai vyre, 

j aš savo dukteriai, kol numir-

GAKSINKITES “NAUJIENOSE

uinkliMMbB

..... > .. > ■.................

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

SKOTAS VIS PRAKTIŠKAS
Skotas su žmona nueina pir

kti automobilio. Jo žmonai 
patinka mažiukas dvivietis. Bet 
skotas užpuola žmonų:

—Kų tu galvoji, kas 
zinų mokės, juk mes 
sime pasikviesti savo 
pasivažinėti.

Valgiti Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai SjJO

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

.............KUPONAS.... .............
ISIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NĘS INDŲ • 

SERIJA GltEIT PASIBAIGS. J
IšsikirpKit šj Kupoųą. Tik 1*1 Birželio Zį> 4- j 

$ią savaitę su šiuo kupopu ir 44 centais ! 
gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. • 
Ęe jų setas bus nepilnas. Sutaupyki! pilną ; 
setą. . » . . . . ISu šjyo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- ; 
sintųs indus. Pradėkįt rinkti sąu indų setą. : 
Pažymėki! ką norit.
NAUJIENAS
1739 B- Hąlsted St. ]
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per pąštą, pridėkit 15c persiųn- ! 

timo išlaidoms padengti ;

Adresas

Vardas

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
-r-vice-pirm., 1947 Štring St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Kpmęnsky Avė.; Frank Medaiins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Franįc Mąrgevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia P, .Augustinas — 
Trustees.

NEPRTGULMINGO LIETUVIU PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1988 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Janc- 
Hunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. RaSt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba«susir- 
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1Q1O — 8th St., Rockford. III. arba 
pasaukite per telefonas Maja 5928.
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Anelės Dudonienės 
Gimtadienio Puota

WILL0W SPRINGS. — Bir- 
želio 12 dienų įvyko draugės 
Anelės Dudonienės gimtadie
nio puota Willow Springs Big 
Tree Inn, tai Paulinos Miknis 
“rodauzėje.”

ši partija tąi tikrai buvo 
surprizas draugei A. Dudonie
nei, nes ji apie jų nieko neži
nojo. Šių gimtadienio puotų 
surengė draugei Dudonienei 
jos sesutė Petronėlė Senulie- 
,nė su savo dukrele Brone, 
6016 So- Francisco avė.

Svečių, kaip lietuvių taip ir 
svetimtaučių, dalyvavo daug. 
Čia buvo ponai Senuliai su 
šeimyna, Raudžiai, S. Yanai, 
A' Bražinskai, Geo. Dudoniai, 
M. Morkai, A. Mažinau s kai, 
M. Mažeikai, A. Mosgers, F- 
Mažeikai, J. Mitchell, D. Pet
kai, W. Tolish, L. Balčailė, Ą. 
Kavai, A. Yanas, Geo- Brousul, 
M- Dudoniutė, EI. Žilienė, C. 
Riškienė, J. Bukauskai, P. Mi
knius, ponas Savickas, J. Ke
tai, A. Nemčauskai ir O. Har- 
koff-

madienį birželio 12 d. padarė! Įfnivi (trpifai 
jam surprizų. Antanas Jone- glvlldl
lionis, sugrįžęs iš pikniko apie
8 valandų vakare, rado savo VttZilUUll

Antanas Shimkus 
Turėjo Linksmas 
Vardinės

Dalykas ve koksai. Aš
nau, kad nelabai daug tokių 
laimingų Antanų yra kaip aš. 
Alių nedėldienį, birželio 12 d., 
atsikėliau gan vėlokai. Mote
ris pradėjo gaminti pusryčius, 
o aš sumaniau išvažiuoti kur 
nors į girias, pakvėpuoti tyro 
oro.

Bet kažkodėl mano moteris 
nesiskubino. Vis ko tai delsia, 
ir skundžiasi, kad nelabai ge
rai jaučiasi ir neturi noro kur 
važiuoti. Aš pradėjau kaip ir 
nerimauti. Oras gražus, o tu, 
žmogau, sėdėk namie.

Bet visgi rengiamės. Jau 
geras popietis, o mes dar vis 
negalime išsirengti.

Nugi, nustebau. Ateina vie
na pora mano draugų. Atei
na ir kita pora, taipgi gerų 
draugų Kaip bematant prisi
rinko pilna stuba svečių ir 
viešnių. O aš dar vis nesu
prantu kame dalykas. Tik 
staiga pasigriebė mane ir svei
kina su vardinėmis. Girdi, ry
toj, birželio 13 dienų, tai An
tanų diena, o šiandien turime 
progos pabaliavoli Čia pasi
rodė ir puikių <’ 
mano žmona pradėjo 
gerai.

Tai man buvo visai 
tai, nes apie tai visai 
galvojau.

Taigi aš ir žmona tariame’ „ienį gyvena adresu 7917 So. 
širdingų ačiū visiems 
draugams, o ypatingai 
si ui ir Suzanai 
p. p- Kuzmoms, 
p. Rimdžiams 
Geisteriams, J. 
(Maitins), p. p. 
visiems, kurie tik atsilankė į 
Šių puotų ir suteikė brangias 
dovanas, tariame kuoširdi|n- 
giausį ačiū. ... )t( < t

Antanas ir Helen Shimkai-

puošnių tavernų, 2548 W. 71st 
st., “užkariautų” čia buvo pil
na draugų ir pažįstamų, ir jie 
visi su muzika ir dainomis 
pasveikino Antanų su jo var-! 
do diena- Tarp svečių buvo' 
didelis būrys ir svetimtaučių, 
tarp kurių A. Jonelionis turi 
gerų vardų. Ir jie linkėjo j-am 
daug laimės. Antanas ir Mar- 
gareta vaišino savo draugus 
bei pažįstamus skaniais gėri
mais ir valgiais per visų nak
telę. Buvo muzikos, buvo šo
kių. Moterų kvartetas, į kurį 
įėjo ponia Balčiūnienė ir po
nia Grigonienė (kitų dviejų 
vardų . jiepatyriau), . padaina-Į 
vo gražių lietuviškų dainų, 
kas sudarė labai linksmių ir 
gražių nuotaikų. Balčiūnų šei
ma papuošė barų dideliu gra
žių raudonų gėlių bukietu.

Beje, vardadienį ^čia sykiu 
apvaikščiojo ir antras Anta
nas, tai Antanas Kubilius, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos pas

ir turėjo “good limo.” Drau
gei A. Dudonienei buvo įteik
tos dovanos nuo jos artimų 
draugų, parlor ir valgomojo 
kambario draperijos.

Drauge Anelė Dudonienė 
savo sesutei P. Senulienei ir

dovanų, o ir Jos dukrelei Bronei Senuliutei 
» jaustis surengimų šios puotos, 

| taipgi gėlių aukautojams ir 
■ visiems puotos dalyviams už 
, taip gražias dovanas taria šir- 
| dingų ačiū. Draugė A. Dudo-

netikė-
ne nc-

musų 
S/a- 

Geisteriams, 
Krukams, p. 
ir jauniems 

M m'i nkevičiui 
Daniams ir

Harvard avė.
—Senas Petras-

Antano Jonelionio 
Vardadienio Puota

Marąuette Parko biznieriui 
Antanui Jonelioniui buvo ne
tikėtai surengta vardadienio 
puota. Jo moteris Margarela ir 
kiti jo artimi draugai sumanė 
tinkamai jį pagerbti, ir sek-

VIRTUVĖS ABRUSAMS IšSIUVINĖ.HMAS

KITCHEN TOWELS PATTERN 1739

pa-No. 1738—Tokie abrusai pagUažins jūsų virtuvę. Jei 
čios neturite laiko, paraginki! savo mažų dukrelę—ji išsius-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St., t'hicago, III.

No. 1738

Tai buvo jo pirmas vardadie
nis Amerikoje. Dėdes padeda
mas Antanas Kubilius lanko 
mokyklų, mokinasi kalbos ir 
rašybos. Tai tas pats A- Ku
bilius — kupiškėnas, — kurs 
Naujienų laidoj pabrėžė gražų 
vaizdeli apie Kupiškio miestų.

Abiems Antanams linkiu <ir 
kito vardadienio sveikiems su
laukti.

LINKSMOS VARDUVĖS
BRaDGEPORTE

E m.

—.—i--- -
Geriausias yra išmintingas va

žiavimas, sako Illlnoi~ Auto 
Club prezidentas.

t • '

Milionai žodžių prirašyta 
apie priežastis automobilių ne
laimių, sako Illinois Automibile 
Club prezidentas Carl A. Bar- 
rett, bet viskų suglaudus išei
na: “per didelis greitumas, per 
maža atidumo”.

“Tankiai automobilistas ras, 
kad perdaug lėtai važiuodamas 
jis tik trukdo normalų judėji
mų, tuo didindamas pavojų”, 
sako p. Barrett. Bet taipgi yra 

•greitumo rybos, prie kurių au
tomobilistas neturi užtikrinimo, 
kad jisi išliks gyvas.

“Kur nors tarp 8 m. į vai. ir 
80 m. į vai. greitumų yra auk
sinis vidurys. Aš nešioju už jo
kį nustatytų greitumų, 
atsilikimų,

• sigrudime, 
migloje ar 
vimas dagi 
tumu butų saužudystė. Bet bū
na atsilikimų kada važiavimas 
50 m. į vai. greitumu nėra per
daug greitas.

“Pereitais metais ] 
ryta didelių pagerinimų keliuo
se ir automobiliuose, bet tuo 
pačiu laiku labai pašoko auto 
mobilių mirčių raičius. Ir tai 
nežiūrint pagerėjusio įstatymų 
vykinimo.

1-5 Metų Kalėjime 
Už $720,000 
Išeikvojimą

Kriminalis teismas vakar nu
teisė nuo 1 iki 5 metų kalėti 
tris viršininkus subankrotavu-' 
sios brokerių . firmos Hoagland 
and Alium Company, 14 So. 
LaSalle. Visi trys prisipažino, i 
kad išeikvojo $720,000 svetimų; 
pinigų.

Nuteistieji yra, Olai A. Lar- 
sen, 45, vice-prezidentas; Hen
ry A. Engei, 42, iždininkas ir 
sekretorius, ir Georgė F. Alium, 
prezidentas. i

FURNITURE
MART

Chrysler-Plymoutb ’

3409 S. Halsted St
DAUGYBĖ VARTOTU AUTO

MOBILIŲ, NUO $10.00 
IR AUKŠČIAU

• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS^
• GERI MECHANIKAI

BĄLZEKAS MOTOR 
SALES

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

Naujas Parkų 
Distrikto’Narys

Būna 
kaip dideliame su- 
smarkiame lietuje, 

sniege, kada važia- 
tik 30 m. į vai. grei-

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

Majoras Kelly vakar pasky-j 
re Louis E. Golan, stambų pra
monininkų Chicagos Parkų d’s- 
trikto tarybos nariu. Jis užpil
dys vakancijų rezignavusio na
rio Harry Josephs. Golan yra 
vice-prezidentu Schenley gėri-| 
mų bendrovės.

buvo pada- Setą

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį

Didžiausias ant 5 lotų pasirin* 
kimas rakandų, pečių, lovų, Par
lor Setų, Universal Gas Rangės 
insulated Porcelain, reduced 
$39.50 1938 Refrigerators, 
years guarantee

?85®®
to
10

UP

SRVEdiffererceBUY

Othor Shelvador Modele
Irom up.
THE WORLD’S MOST 

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

General Electric, Norge, West- 
inghouse nuo $99.50 ir brangesni 
Naujos Remington rašomos ma
šinėlės nupigintos $ 14.95

Model
I lluifrated —
GAQ-50. I

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VARUS 3408

Renublic 7345
PAUL’S Fumiture
Upholstering and 

REPAIRING
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ
2946 West 59th St., Chlcago, III.

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

P-lę Antonina Dambrauskai
tė praėjiu penktadienį, birželio 
mėn. 17 d., šventė savo 'vardi
nes, po antrašu 2938 So. Union 
\ve. Atsilankė gražus būrelis 
svečių. Jos mamytė, sesutės 
Yuzytė ir Marytė. Jauna Ele- 
nutė (šokėja), buvęs L. J. Kul
tūros ratelio organizatorius J. 
Kaunas ir dabantinis ratelio 
pirm. Antanas Fc vlliofiis'su se- 
sesute Elena Zasytaitė, Onytė 
sirokas, E. Gelžinaitė, Marytė 

Peper, V. Radosževskaitė su 
vaikinu Zazys Zabela ir dar ke- 
H, kurių pavardžių 
girsti.

Buvo įvairiausių 
valgių. Visi šoko,
žaidė, kuo įvairiausius šokius 
ir daineles prie geros orkestros 
iš dviejų gi'tarų ir

žiroma, vakaro 
Antosy te— (vakaro 
Gražiais tautiniais
rengus, visus žavėjo ir links
mino prižiūrėdama, kad niekam 
nieko netruktų.—Tik apie 2
v. ryto tepradėjom skirstytis, 
ačiucdami ir linkėdami sulauk-, 
i'i kuolaimingi ausiai kitų to
kių varduvių. —žemaitis 1

kinimas nesustabdys skerdy
nės. Jas gali, sustabdyti tik iš
mintingas važiavimas ir vaikš
čiojimas.”

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi-' 
gyti gražų sidabrinį setų dėl (ii 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as-1 
menini, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide’čius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpk it kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink-

sriu-1 
salo-' 

šauk-! 
kitas i 
šmo-

Sensti t i o n a l 
PORTABLE 
VALUE!!

Brand NEW 1938
feath

neteko nu ■

gėrimų ir - 
dainavo ir

Žuvo Besivydamas 
Sviedinį

.ui.* ■ ■

Po Chicago ąjld Northwest~
ern traukiniu 'žuvo 15 metų šit gražų setą. Tie setai yra
berniukas Philip Halpin, nuo Rotfers sidabro ir garantuoti 
38 Lake st., Oafo Park. Pakliu- visam amžiui. Kitur už taip pi- 
vo po trauk uliu besivydamas ! gią kainą niekur negausi t. Nau- 
teniso kamuoliuką. Nelaimė jienos specialiai parinko juos 
įvyko prie Humpįirey ir North tiktai savo skaitytojams. Ne- 
gatvių. praleiskit Šios progos.

iqht

NOWFully
Guaranteed
Greateit Portable Value ta 
blatory—N«w T>eLuxe SJ>wlVW 
FBATHERWKIGHT—100% •
efficlent. Hat atandard 4-

NOT A 
JUNIOR 
MODEU

----------- H»« ----------- . 
row keyboird and 1988 fea- 
turei. So compact lt flta 
Into any ordfnary bilai 
case or tablo drawer.

14 Distinctive Features
r n r E1 f’1«t hai r R Et ar.

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 TR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

armonikos, į 
pažiba, tai , 
kaltininkė).! 
rūbais pasi-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Anthony Silanskis, .21, 
Agnės Tennicott, 19

su

1 William Jurak, 22, su Victo-
I ria Ruda, 17 /

. .Skelbimai Naujienose
1 rh'oda nauda dėlto, .
I ’md pačios Naujienos ■ 
i yra. naudingos.

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Alažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

KIMUI PIGIAI KAIP V
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 

I rolets, Convertible, Sedans, ir 
Coupes.

1622 N. PULASKI ROAD, 
pirmiau Crawford Avė. .

Visuomet atdara.

. $265 
$225 
$215 
$265 
$195 
$145 
$115 
$115 

.. $95 

... $95

..- $60

PLYMOUTH Sedan ... 
CHEVROLET Sedan . 
BUICK Trunk Sedan 
PONTIAC Trk. Sedan 
DE SOTO Sedan .......
CHRYSLER Sedan 
OLDSMOBILE Sedan 
DODGE Sedan ......... .
CHEVROLET Sedan .. 
CHEVROLET Sedan r. 
FORD Sedan ....... ...’J;,
KITOKIŲ PASIRIN- 
IMUI PIGIAI KAIPJJ. Bu(frik,lnc

Jūsų radio sutaisoma už 50c.

Carrylng 
Caso

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

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

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

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

.Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

The cnly N«w Portable 
hai all the esaentlal 

j at thl» low prlee, 
------- ot lt—14 dlatlno- 
tlve featurei bealdea thoae 
ordlnarlly found oa hlgher 
prlced portablea. See lt 
today. Better itin try M 
wlthout obllgation.

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Ttouble lėstedfDoubkAdion!

įO*3* BAKU N G RkV POWDER
Šame Price Todayas 45 ^orsAgo

25 ounces for25*
Full Pack ••• No Slack Fiflinį

CR A NE COAL COMPANY
5332 So. Long. Avcnue 

Tel. Portsmouth 9022
POGAHON^AS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ..............    ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau-^ 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

3409-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7010

SptbcialiAiA, *w/wrmax&

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavvzdj No.

Vardas ir pavarde

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

VOe'ue

MR,

5

MILUONS OF PČUNDS HAVE BEEN 
USEDBY.OyR.GOYE R N M E NT....

chrn.

TWB CMIKj 
CMC

i RUB-A-DUB-DUB Į 
Oujia. GA.sao'S įsa a.

“Tue>/

<3EE V4-IAT 
TT MAVft 

O.IOE 
IhJ.

GJi_jrrE 
A 

POST

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
ŠILAI IŠIMAMI C 4 0.50 

už    ___________ T ■
GYDYMAS ŠCn.OO
LIGONINĖJE -........ .........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje   $15-oo
RAUMATIZMAS . $9.00

greitai palengvinama ------*
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminacfją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL * ?
1900 So. Kedzie Aie^ Chlcago. 

Tel. Livndale 5727.

• restavrantai
Ą. . — ■ ,

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 W«rt Slst Street
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Lietuvis Alfonsas 
Lizi Mirė Port 
Washingtone, Wis

Jei Negalima Į 
Lietuvą, Tai Bent 
Į New Yorka

tės ir nori Petrui palinkėti, 
kad jisai turėtų labai gerus 
laikus po New Yorką.

Pajieškomas jo brolis 
Čhicagoje.

Pasimatys su Saviškiais 
25 Metų.

po

Žemaičiai! Visi 
Ruoškitės Savo 
0

POBT WASĘINGTON, Wis. 
— Čionai pasimirė Alfonsas Li
zi, 56 metų amžiaus, nevedęs 
vyras, gimęs Lietuvoj. Jis tu
rėjo brolį, kurs gyveno Chica- 
goje. Jeigu iš šio pranešimo jis 
patirs apie savo brolio mirtį, 
tai gali dėl i tolesnių informaci
jų kreiptis šiuo adresu: Out- 
door Relief, Court House, Port 
Washington, Wis.

Alfonsas Lizi buvo palaido
tas birželio 17 dieną, St. Mary 
parapijos kapinėse. Gyvas bu- 

. damas jis dirbo kaipo papras
tas darbininkas, o gyveno pas 
ponią Minnie Peters ant vieš
kelio 33. Jo palikę daiktai yra 
sudėti “Outdoor Relief” ofise, 
Port Washington, Wis.

Anthony Skirko,
325 N. Spring str. 

Port Washington, Wis.

Mirė Gatvėj Rastas 
Bridgeportietis

mirėApskričio ligoninėje 
bridgeportietis Peter Campbell,

S. Union avenue, kurį po- 
rado gulintį gatvėje ties 

Wallace. Spėjama, kad jis 
automobilio auka. Jam 
perskelta galva.

3801 
licija 
3803
buvo 
buvo

MADOS

Petras Suveizdis gyvena ties 
1319 So. Spaulding avė-, ir tai 
apylinkėje per 13 metų dirba 
už janitorių ir kaipo unijos 
janitorius, žinojo savo darbą 
kaip penkis savų pirštus ir vi
suomet gerai atlikdavo. Tad 
jam darbo niekad nestokavo 
ir gyvenimas ėjo sklandžiai. 
Bet Petrui tas darbas jau pra
dėjo atsibosti ir suėjęs su savo 
draugais visuomet kalbėdavo 
apie Lietuvą, kad jisai dar 
norįs važiuoti ir aplankyti sa
vo brolius ir gimines. Jo gim
tinis kaimelis Laičios, Kupiš
kio parapijoj. Bet žmona, Da
nielė visuomet jį sudrausdavo 
nuo važiavimo į Lietuvą, sa
kydama, kad gal sugrįžęs ne- 
beatgautsi savo darbo, kuris 
buvo musų duona ir druska. 
Tad Petras vis laukė toliau.

Bet šįmet netikėtai janito- 
riai gauna vieną savaitę atos
togų su apmokėjimu. Tad 
Petras Suveizdis, pasinaudo
damas ta proga, nutarė va
žiuoti į New Yorką ir ten pra
leisti savo atostogas. Petras, 
kaip pamislijo, taip ir padarė. 
Praeitą penktadienį, birželio 
17 d., paidpirkęs Greyhound 
busų bilietą ir išvyko į New 
Yorką pas savo kaimynus ir 
jaunų dienų draugus su ku
riais nesimatė suvirs 25 metai. 
O jų ten gyvena net penki.

Petras suradęs savo draugus 
turės įdomias atostogas per 
tą trumpą savaitės laiką. Ne
galėjo aplankyti Lietuvą, bet 
New Yorką tai tikras, kad ji
sai pasieks ir laiku galės su
grįžti Chicagon vėt stoti prie 
darbo. Rašytojas šios žftnu-

Įvyks1 Birželio"*^ d. prie 
tiškų Kapinių.

Tau-

t. y. 
pirmą

Ateinantį sekmadienį, 
birželio 26 d., įvyksta 
kartą visų Chicagos žemaičių 
‘‘kongresas”, bei išvažiavi
mas, priešais Tautiškas kapi
nes.

HIGH SCHOOL MOKSLUS BAIGĘ LIETUVIU 
VAIKAI

■ f • - r

■" ii ! !' 1 I 1 T.■■■■■»

Šių metų High School laida siekia 14,979;
30% mokinsis toliau, kiti ieškos* darbo

Chicagos ir apielinkės že
maičiai, susiorganizavę į taip 
vadinamą “Telšjiškių-Žemai- 
čių Bendrą Klubą”, sumanė 
šį išvažiavimą padaryti istori
niu, ir kad šitame išvažiavime 
galėtų susitikti su savo jaunų 
dienelių draugais bei draugė
mis.

Žemaičių skaičius išeivijoje 
labai greitai«retėja, tad ši pir
ma proga linksmai su savo 
vienminčiais laiką praleisti 
bus ypatingai svarbi.

Diena ir vieta yra patogios- 
Privažiavimas irgi nėra keb
lus, ogi nėra Chiragoje tokio 
lietuvio, kurs nežinotų kur. 
yra Tautiškos kapinės. Tad. 
visi piknikan!

—Tikras Žemaitis.
*

MOKYKLOJE
Mokytojas aiškina kompasą.
—Eini su tėvais pasivaikš

čioti. Tėvas paklysta ir tvirti
na, kad reikia dešinėn eiti, o 
motina, sako — kairėn. Ką ta
da daro tėvas?

—-Jis eina kairėn, pone mo
kytojau!

i nvFiKKLUVLllMv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halšted Street

Tel. BOULEVARD 7314

■ I ITl n A Gėlės Mylintiems 
U Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laido- 
v 1 ■ ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Helen Dolores Jankauskas

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593. '

4

JURGIS LISHKEWITZ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu birželio 19 d., 10:45 vai. 
vakare, 1938 m., sulaukęs 65 
m/ amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nulindijne 

moterį Oną, po tėvais Arndt, 
sūnų Jurgį, marčią Josephine, 
2 anūkes ir daug draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks seredoj, birže
lio 22 d., 1:00 vai. po pietų iš 
J. F. Eudeikio kopi, bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Lishkewitz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnayįmą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Pereitą savaitę 14,979 moki
niai užbaigė mokslus Chicagos 
viešose mokyklose, nemažas 
skaičius baigė ir katalikiškas 
high scjiools. Apskaičiuojama, 
kad apie 3Q% stos į universi
tetus, o kiti eis darbo ieškoti.

Žemiau paduodame sąrašą 
lietuvių tėvų vaikų, kurie bai
gė mpkslps. 'Kadangi Chicagos 
apšvietus taryba nepaduoda ži
nių apie abiturientų tautybę, 
tai dažnai ją -tenka spręsti is 
pavardžių. Kai kurių mokinių 
pavardės ne lietuviškos, o su- 
ąnierikonintos, bet iš jų pačių 
teko patirti, kad jie lietuviai.

(Tęsinys)
LINDBLOM HIGH 

(Viso baigė 626 mokiniai) 
Mary M. AJkįmowicz 
Angelą Bųgas 
Steyę Būgas 
Bernice Ą. Burba 
Felix Gauąhas 
Ęleanor Ę. Janulis 
Adejine C. Jarosh 
Helen J. Ęarales 
Frank V. Kasai 
Dorothy L. Ęiparįs 
Helen M. Lindstrom 
Shirley D. Lukas 
Wanda T. Malinauskas 
Louįs F. Malleris 
Joseph Noreikis 
Kenevieve L. Paugą 
Edna M. Padvikųs 
Vera S. Saunas 

, Irene Slucas
Stephanie G. Senoski 
Paul Stancik' 
Bernice E. Stalginskas 
Roman R. Surwillo 
Edward R*. Tunkis 
Anthony R. Urban 
Barbara Vj Urbelis 
Florence (5; Vaitush > 

; Helen U^kdlis 1
Helen c!' ’AViitkus 
Mildred Zhlpiš 
Algerd F. Zavist 
JpJ>e J. JZeįaboski 
Blancjie"

MORGAN (R ARK HIGH 
(Visto 264) -

Pątricia Ei' Medinas #
SĄINT RITA HIGH 

(Vi^b baigė 91)
Vincent Abaravich (Šis jau

nas lietuvis yra kurčias ir ne
bylys, vienok jjs buvo gabiau
sias mokyklos mokinys ir bai
gė gaudamas kelis garbės 
liudymus. Jo tėvai gyvena, 
rods, Town of Lake).

Edward Budreck , 
Anthony Pautaras 
Pominic Staniulis 
Leon Žukauskas

THORNTON HIGH (Harvey)

Rosalie M. Ducavich 
James N. Gaitis 
Joseph Jablonsky 
Mary Karpa 
Bernice Kazinawskas 
Ruth Puzes 
Tom H. Shukas 
John Wasko

MARSHĄLL HIGH 
(Viso baigė 550)

Albert M. Azps 
Sophie A. Novįck 
Geraldine Zeman 

, Mildred R, Pilka -
FABRAGŲT HIGH 

(Viso baigė 263)
Rosemary Pętrick 
Lillian J. Valentą 
‘ LUCY FLOWPR HIGH 

(Viso baigė 263)
Bernice Koiicus 

MargJierite Rahenius
HARRJSON HIGH 

° (Viso baigė 373)
Mąrcella V. Alepa 
Jerome Ą. Balsevičius 
Helen T. Paujofis 
Edward S, Jacksbis 
Edward J. Jusas 
Anne M. Monkųs 
Anna Mikeska 
Violet T, Petraitis 
Raympnd Poremskis 
Loretta Ęudis 
Anton G, Seda i 
Charles J. Tamkus 
Ąlexander F. Tryka 
Alfonsus J. Vaičiūnas

WELLS HIGH
Loretta S. Dembski 
Milton Grudewicz 
Eleanor Gustaitės 

, Gertrude Taraska 
HelčALiE. Veseyich >

TULE Y HIGH
Anna Diskant 
Virginia T. Jurewicz 
Sophie M. Tauterįs

(Bus daugiau)

pa- 
be-

į CLASSIFIE.D ADS. j
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
REIKIA MERGINOS namų dar

bams, turi kalbėti angliškai ir lie
tuviškai. Kreiptis tarpe 8—9 A. M., 
1256 So. Millard Avė., tel. Rock- 
well 4547.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO kaipo virė
ja Restaurante ar taverne. Paty
rusi. Galiu dirbti dienomis ar nak
timis. 2042 So. Halsted St. Antros 
lubos.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy venimuii Kambarfai

RENDON dėl pavienio Brighton 
Parke furnišiuoti kambariai, labai 
patogus, šaukite telefonu Mr. arba 
Mrs. Norgaila, Lafayette 5647, 2914 
West 45th St.

KAMBARYS ANT -RENDOS ve
dusiai porai, merginai ar vaikinui, 
be vaikų, 3252 So. Halsted, 3-čios 
lubos.

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

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

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

CALumet 5269.

$400—NUPIRKS BUČERNĘ ir 
grosernę — pilnai įrengtą. Renda 
$20.00. Priežastis pardavimo —liga.

1604 West 51st St.

Pardavimui bučernė ir gro- 
sernę pilnai įrengta — išdirbtas * 
biznis. 2542 West 45th Place.

.i

REAL estate for sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖJ—$1000.00.

Perka frėiminį katedž, 2-4 kam
barių flatų ties Lowe -Ąvenue, į 
pietus nuo 36th gat. Tikras pirki
nys. Gordon Realty Co., 809 West 
35th St., YARDS ^4329.

TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą Kelvyn Park’e.- Ren
da .$2400. Kaina $12,000.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee. «

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliais įjr’ Trokm Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
GOMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra^- 
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wesf 63rd Street 
ties Loomis.

RENDON
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš šv. Kazimiero 
kapines, ties 3926 West 111-th gat
ve, prie Pulaski Avenue, didelė sa
lė; gyvenimui kambariai ir penki 
akrai žemės. Gera proga, nebrangi 
randa. Kreipkitės tuoj aus.

FRANK J. PETRU > 
1443 West 18th Street 

Telephone: CANAL 0806.

$4700; AUKUOS puikus 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tas, 4004 So. Maplewood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdyf 
kitę nuomininkų. Norint pamatyti 
vidų, pasimatykite su ARTHUR 
RINCK, 3711 W. 63rd St.

FARMS FOR SALE
_______ Ūkiai Pardaviniui
FARMA LA PORTE, INDIA^T 

Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei-

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznionatarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BIJ&KOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲSIEb JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušelyųs arba vežimaief~1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare. /

CHARLES GAVCUS • 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

No. 4729—Dukrelei suknelė. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10. še
šių metų amžiaus mergaitei reikia 
2% ardų 36 colių materiolo ir l^i 
y ardo karbatų apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.
” ——— m ■■■■■■ui..............
NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, I1L

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

(V*rdM U pav»«U)

(Adresas)

uliudime tėvus, John ir Helen Jankaus

Pasirgusi 5 dienas persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 19 d., 
1938 m., sulaukus 6 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime tėvus, John ir Helen Jankaus
kus ir sesutę Genevięve (3538 So. Halsted St.), Chicago, III. .

Kūnas pašarvotas randasi 526 So. Lincoln Avė., Waukegan,III. . . • • , <T

Laidotuvės įvyks Trečiadienį Birželio 22 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų bus nulydėta į Ascension kapines, Mųndelein, III.

Visi a. a. HELEN DOLORES JANKAUSKAS giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame, TĖVAI, SE^UO IR GIMINĖS.

l 11 . J . .1 . ■ ll.lJ.IHIf

SUSIRINKIMAI

(Viso baigė 361)
yįtolįųs Ęanis 
Bernard Petkus 
Eleanor Shiienskus 
Waltęr ?raJie

CRĄNE HIGR 
(Viso baigė 443)

C. Ą. Ajnbrozewicz 
John Ę. Bobis 
Joseph F. Kątkųs 
Ąlbert Kubilis 
Loųis Stapitis 
Ąlice C. Jųskevįcb 
George J. Petrąkis (-2 

kursas)
McRJNLEV HIGH 
(Viso baigė 15.3)

Aųn Ęaipalas
AUSTIN HIGH 

(Viso, Bąigė 815)

Dainuos Genovaitė 
Giedraitienė, Kalbės 
Žymus Kalbėtojai

Primintiną rądio klausyto
jams šiandįeh, aųtradienį, 7 va
landą užsistatyli savo radio ir 
prąleįsti stmagią bei įdomią ra
dio valandėlę beklausant žavin
čių dainų, gražios muzikos, 
įdpjnių KaJbų ir svarbių prane
šimų. Tarpe kitų žymių talen
tų dalyvaus ir radio žvaigždė” 
Genovaitė Giedraitienė ir eilė 
kitų dainininkų, muzikų ir 
kalbėtojų, kurie padarys šį 
programą vięjių iš gražiausių 
ir įdomiausių.

Po šio Peoples Krautuvių 
pręgramo seka kitas lietuviškas 
programas statistikos žurnalo 
“Pasiuntinys/”, kurįs irgi yra 
labai įdomus kiekyienapi gir
dėti. Jį veda Jieya Lukošiuje. 
Nepąipirškite pasiklausyti.

Ręp. xxx

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

jpetij JUOKAI

1935 DODGE 4 durų touring se- 
dan. Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam. 

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE.

Carl Wainora, 
3207-9 S. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Panel,- 1 Stake, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Rockwell.

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

BUSĮNEŠS CHANCES

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W- 59th St.

TAVERNĄ gerą vietą paaukuos. 
Duokit pasiūlymus — kitas biznis. 
416 E. 69th St. 11 A. M. iki 5 P. M.

SKOLINAM PINIGUS 
ąnt Pirmų Morgičių Čhicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5«iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2J202 W. CERMAK RD. Canal 8887
PARSIDUODA TAVERNAS prie 

dirbtuvių su ar be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St.

PARDAVIMUI arba ant rendos 
Tavernas, geroj Vietoj per 23 metus 
išdirbtas, 3824 So. Kedzie Avė.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENU8PAGAL NORĄ.

Vienos žymus Gottingeno 
profesorius buvo didelis juok- 
dąrys. Kartą į jį kreipės viena 
ponia, didelė jo sąinojo mėgė
ja, su vienu prašymu, kad jis 
pasakytų jai tokius žodžius, 
kurie kartų reikštų ir šiurkš
tumą ir meilumą. Profesorius 
ilgai negalvojęs jai tarė:

—KdcT Itamsta velnias pa
gautų, mano brangioji, o tuo 
velniu norėčiau ąš pąjs butv

PARDAVIMUI ŠIAUČIŲ ŠAPA, 
labai pigiai, daromas geras biznis, 
per daug metų toje pačioje vietoje. 
Priežastis pardavimo — liga.

^116 Archer Avenue.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
■ r _. > J

Mus,n apgarsinimų kaįnos 
prieinamos. Už pakartoti
nius duodama gera ouo-

—■—■ ■'!■ I  ................ . "P  ^,l
■py—ę— i y— i i w

L. K. Vytauto Draugijos priešpusmctiųis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 21 d., 7:30 v. v. Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, todėl 
kiekvienas butipai dalyvaukite. Pasilikę su mokesčiais, pu
tinai apsimokėkite. —P. K., sekr.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

GENĘRALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir nuiro dar
bai, Perdirbinio ir taisymo visų rų- 
Šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, DLL

(Miestas Ir valstija)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE =5=



NAUJIENOS, Chleago, ffi.

KAS IR KAIP TAISYTINA SUSIVIENI
RUOTIS J C. C. C. STOVYKLAS

SLA Skautų Organizacija
tai butų tikrai smagi kompa
nija.

ir, aš tikiu 
kad Seime jis bus pirmutinis 

Laimingos kelionės, Jonai 1 
—K p. Narys.

Priima Darbo Neturinčius Jaunuolius Nuo 
17 iki 23 Metų Amžiaus

Emergency itelief bo ir negali užsidirbti pragy- 
Naujienų”i venimo privatinėj pramonėje.

1 • V ’ •• •• t • • •

Nors buvo didelis nusivyli
mas ir‘ nesmagumas, bet žmo-l

RAGINA IAITNITOI TTIS TIIOIAII^l buvo ir šį kartą. Jonas, kad pabaigoje šios savaitės gus, kaip Jonas'Kaulinas, ku-
1UVtlrlUO ILIjvImI*" grįžęs namo, praneša nemalo- tikrai galėsiąs važiuoti į Sei- ris visuomet šypsosi, visuo- 

nią žinią, kad-..atostogas ati- mą nauju savo automobiliu ir, met turi geležinę energiją, ne
dėtos vienai savaitei vėliau ir, jeigu atsirastų daugiau dele- paiso jokių kliūčių. Jis visuo- 

|kad draugams delegatams ten- gatų norinčių kartu važiuoti, met jas įveikia « • •% a • ..• t

Illinois
Commission prašo 
paraginti visus jaunuolius, ža-'Priimami jaunuoliai, kurie n< 
dančius įstoti į C.C.C. stovyk-bijo sunkaus darbo, fiziniai ir. 
las, neatidėliojant užsiregis-’protiniai gali atlikti sunkų dar- 
truoti.

C.C.C. stovyklos yra vald
žios užlaikomos bedarbių jau
nuolių naudai. Ten jaunuoliai 
yra pristatomi prie viešų dar
bų užmiesčiuose ir gauna visą 
pragyvenimą, rubus, pastogę, 
progą mokintis ir gyventi svei
koje laukų ir miškų atmosfero
je. Jaunuoliams taipgi 
ma alga, berods, doleris 
ną, ir tie pinigai yra 
darni jaunuolio tėvams.

Į C.C.C. stovyklas gali įsto
ti jaunuoliai, nuo 17 iki 23 me
tų amžiaus, kurie neturi dar- cago.

moko- 
už die- 
atiduo-

bą, ir yra . „
Gero, Padoraus Budo
Amerikos Piliečiai
Nevedę ir
Nustoję Mokyklą Lankyti
Tarnybos terminas yra šešių' 

mėnesių laiko, bet galima ap-Į 
likacijas atnaujinti tris kartus; 
ir išviso išbūti stovyklose du į 
metus laiko. >

Registruotis reikia Chicagos 
pašalpos stotyse arba specialė- 
je raštinėje, kuri randasi ties 
740 West Harrison Street, Chi-

Antradienis, birž. 21, 1

ka nusivilti.
Kartą pasiruošę kelionėn, 

sakyti delegatai sėdo į busą ir 
išvažiavo, o p. Kaulinas, sd'ko,

Gražiai Nusisekė
Pirmas Lietuvių

Vieni Seimo
Delegatai Išvažiavo,

Kongreso Piknikas Kiti Pasiliko
Sekmadienį taipgi piknikavo 

La i s va m a n i a i ir k it o s 
organizaiijos.

Biznio pareigos sulaikė dele
gatą Joną Kauliną; Sako, Sei

me vistik busiąs laiku.
bu'Pereitas sekmadienis tai 

vo tikrai piknikų diena, 
piknikų — išvažiavimų—gegu
žinių buvo devynios galybės, 
bene svarbiausias, tai Ameri
kos Lietuvių Kongreso Chica- 
gos pirmas vasaros parengi
mas Birutes Darže.

Akyvaizdoje tuzino kitų pik
niku konkurencijos, galima

NORTH SIDE. — Northsi- 
dės SLA 226 kuopa turi išrin- į. 
kusi 'keturis darbščiausius ir 
visuomenei žinomus, darbuo
tojus delegatus į SLA Seimą, 
kuris ateinantį pirmadienį at
sidarys Scrantone, 'Pa. Jie yra: I 
kuopos pirmininkas Jonas 

............. ..... ..... .......o__________ Kaulinas; sekretorius Kastan- 
sakyti, kad tas pirmas bandy-( tas čepulevičius; Xaveras Šai-,

Naujienų-Acme Telenhoto
Jonas Roosevcltas, prezidento sūnūs, su savo jaunaja, buvusia Auna Lindsay 

Clark, nutraukti jiems išeinant iš bažnyčias Nahante, Mass., po jų vestuvių bir
želio 18 dieną. , į

Susivienijimas pradės augti,[vidurinius skautų reikalus. In- 
greitu laiku taps musų galin
giausia organizacija ir galės 
imtis po ilgo neveiklumo di
džiųjų savo uždavinių tik tą
syk, kuomet pradės mokėti savo 
organizatoriams tinkamą atly
ginimą, kurį nurodžiau. Susi
vienijimas tą galėjo jau daryti 
nuo 1934 metų, ir buvo didelė 
neišmintis to nedaryti, matant, 
kad kitos fraternalės organi
zacijos tą daro su puikiausio
mis pasekmėmis. Susivienijimo 
šeimininkai patylomis valgė 
organizatoriams skiriamus pi
nigus. Už tai tuos šeimininkus 
galima barti. Bet tiek to. Kas 
buvo, tas buvo. Reikia dabar 
pradėti į vykinti kas vykintina. 
Aš neabejoju, kad po šio seimo 
musų organizatoriams už nau
jų narių prirašymą bus moka
ma atlyginimas lygus sumai 
penkių mėnesių duoklių pomir- 
tinėnfondan, o taipgi vajaus lai
ku bus duodami prizai už darb
štumą.

Pradėjus tą vykinti, kaip nu
rodžiau, SLA lėšų fonde atsi
ras daug daugiau pinigų negu 
jų reikia Pildomosios Tarybos 
ir Tėvynės redakcijos išlaiky
mui. Tie ekstra pinigai yra la
bai reikalingi Susivienijimo a- 
teities užtikrinimui.

struktorius skautų kuopoms 
skirs ne tėvų komitetai, bet 
SLA Skautų Centras, kurs su
sidės iš SLA prezidento, Ap- 
švietos Komisijos ir jų paskiru 
to generalio skautų viršininko. 4 
Lėšas skautų veiklai turės su
kelti: vieną pusę 
kitą pusę L 
kalo Skautų Centras. Lėšos į 
Skautų Centrą turės eiti iš 
SLA lėšų fondo, sulyg SLA Sei
mų patvirtinamo budžeto.

Musų skautų kuopose lietu
vių kalba negalės būti griež
tai privaloma. Bet skautų ko
manda, skautų pažadai ar lo
zungai ir skautų dainos bus 
lietuviški. Jų galėsim pasisko
linti iš Lietuvos skautų. Už 
pasižymėjimą lietuvių kalboje 
musų skaptams bus duodami 
garbės ženklai ir medaliai. Už 
pasižymėjimą visame kame 
bent kelioliką jei ne keliasde
šimt skautų galėsime kasmet 
pasiųsti Lietuvon į džumburį 
su Lietuvos skautais.

lą pusę — kuopos, o 
galės duoti sulyg rei-

Rūpestis skautais musų tė
vams ir visiems seniams duos 
ne tik prakilnaus darbo, bet ir 
didžiausio smagumo. Tuo tik
rai ką nors gero duosime savo 
vaikams, ir jiems bus už 
mus mylėti ir gerbti.

Į skautus priimsime ir 
narius ir ne narių vaikus,
kiekvieno skauto privalumu bus 
kuogreičiausia tapti SLA vai-

ką

nė
Bet

rių, jei galima. Skautai tokiu

k, i J | JL '

mas puikiai nusisekė ir pub-jkus, ir, suprantama, Dr. A 
likos, ir ūpo ir įplaukų atžvil- Montvidas, kaipo P. T. narys, 
giais-

Kongreso svečiai susirinko . į Inevien pasilinksminti, bet ir 
pakalbėti-pasitarti apie svar-» 
bius politinius įvykius pasau
lyje, kurie verčia kiekvieną 
darbininką, demokratiją ir 
laisvę mylintį žmogų susirū
pinti ateitimi.
Pirmą Kartą Dalyvavo Žydai.

Šitame parengime draugin
gą ranką lietuviams ištiesė ir 
pirmą kartą ^oficialiai su lie
tuviais dalyvavo Lietuvos žy
dai, apsigyvenę Chicagoje. 
Juos atstovavo pp. Goldman, 
Vickar, Ziskind — Forwaerts 
redaktorius, ir grupė jų ben
dradarbių ir draugų- Pirmieji 
du yra viršininkai naujos Lie
tuvos Žydų Federacijos, kuri 
neseniai buvo suorganizuota 
Chicagoje. Tos federacijos tik
slas yra remti piniginiai ir 
moraliai Lietuvos žydus ir 
Lietuvą kovoje su įvairiais iš
oriniais priešais, kaip su len
kais ir vokiečiais.

Dalyvavo taipgi grupė čeko- 
slavų, bet vėlus programo lai
kas ir kiti pasižadėjimai ne
leido jiems kalbėti į susirin
kusią minią. Trumpai pasi
svečiavę ir pasižadėję daly
vauti kituose Kongreso paren
gimuose, jie išvažiavo į saviš
kių parengimus.

Svarbiausias parengimo kal
bėtojas buvo “N” redaktorius 
P. Grigaitis. Nuo “V.” kalbėjo 
F. Abekas, o muzikėlį progra
mą išpildė Kanklių, Vyrų ir 
Moterų Kultūros Chorai ir 
Lietuvių Benas. Programą ve
dė E. Mikužiutė.

Sekmadienį taippi įvyko 
skaitlingas Laisvamanių pik
nikas Ryan miškuose, Western 
ir 87th gat-, o kitur — Rose-: 
lando Draugijų ir Kliubų Su
sivienijimo Garfield Parko ja- 
nitorių, Simano Daukanto ir 
kelių kitų organizacijų išva- 

. žiavimai. —R.

Jonas Kaulinas buvo susi- 
i įąręs su pp. čepulevičium ir 
j Šaikum išvažiuoti kaip praei- 
j tą šeštadienį automobiliu į 
i rytines valstijas ir tenai pra-' 
leisti vieną savaitę atostogų 
pas gimines ir draugus, o pas
kui pasukti į Scrantoną. P-as; 
Kaulinas nusipirko naują Pon-> 
tiac De Luxe automobilių ir, 
viskas buvo sutarta, suruošta, 
kaip tik sėst ir važiuot. Pp. 
čepulevičius ir Saikus su “če
modanais” laukia p. Kaulino 
iki trečios valandos popiet-

Atostogos Atšauktos...
Kaip žinia, p Kaulinas yral 

duonos biznyje. Biznyje, žino
te, pasitaiko visokių staigme
nų ir kartais nemalonumų.

/

Acme-Naujienų lelephoto
Šiame, paveiksle matome tempiamą vandeniu bydroplaną po nelaimingo at

sitikimo, kuriame žuvo ponia Jeanette Peterkinienė ant Genevos ežero Wis- 
consino valstijoje. Ilydroplanas atliko savo pirmą skraidymą ir nusileidžiant 
apsivertė- Jį valdė Petcrkinicnės suims Daniel. Motina užkliuvo kabinoje ir pri
gėrė. Tėvas su sunumi išsigelbėjo.
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Acme-Naujienų Telephoto
IŠ KARO ISPANIJOS ORE.— Čia matome fašistų aeroplaną, krentantį žemyn, ir jo lakūną, kurs lei

džiasi parašiutu. Šis paveikslas yra nuimtas laike susirėmimo ore tarp 46 fašistų aeroplanų ir 14 valdžios 
aeroplanų virš miestelio Sagunto Ispanijoj Mušis ore tęsėsi visą valandą.

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

Pirmoj vietoj stovi musų vai
kų ir musų jaunimo išauklėji
mas mums meilioj lietuvybės 
dvasioje. Mums svarbu, kad jų 
dorovė butų augštesnė, kad jič
daugiau mylėtų ir gerbtų savo'kų skyriaus nariu, o jeigu jo 
tėvus, kad jie mylėtų ir gerb-jtėvai nėra SLA nariais, tai pri- 
tų jų tėvų sukurtą Susivieniji- traukti ir juos į suaugusių sky- 
mą Lietuvių Amerikoje.

Už ką mylėti ir gerbti? Už budu prisidės prie SLA augi-
tai, kad mes jiems buvome ne nimo. Bet ne tame jų didžiau- 
tik artimi krauju, bet ir geri, šia svarba Susivienijimui. Svar- 
0 kuo musų gerumas musų bįausia yra tai, kad iš skautų 
vaikams pasireiškė Susivieniji- mes 
mo srityje? Labai mažai kuo.— prakilniai išaugintų veikėjų ir 
šiandien dar ne vėlu tą atitai-’vedėjų SLA kuopoms ir visam 
syti. Susivienijimui. Aš tikiu, kad

metų didžiuma

susilauksime gražiai ir
- - - -■ -- j

Kad mes davėme vienam ki-’už dešimties 
tam moksleiviui po mažutę sti- musų kuopų bus musų gerų- 
pendiją, tai buvo labai mažos J y skautų vadovybėje. Mes 
vertės dalykas. Mažai ką padė-'™et galėsime skirtis su 
jo moksleiviams, o nieko gero pasauliu su tyra sąžine. _   a a a • ■ a '

Aš čia greitąją negaliu 
.piešti skautų organizacijos 

nesidarbuoja Susivienijime, bet ki]nįas [ 
nuo jo šalinasi, jauzdamas, kad g.ero 
jie jam yra skolingi. Jie turi Į 
skolą, kurios nenori atsiminti. Į 
Ir ne juos mes už tai turime 
kaltinti, bet patys save, nes sti
pendijas davinėjom be jokio 
plano Susivienijimo naudai.

Musų vaikų išauklėjimui aug- 
štoj dorovėje, lietuvybės ir Su
sivienijimo dvasioj aš siulau 
imtis tuojaus Susivienijimo 

j 

skautų organizavimo.
SLA Apšvietos Komisijos šis 

pasiūlymas, tinkamai suformu
luotas, yra rekomenduojamas 
priimti 40-tam SLA Seimui.

Susivienijimo skautų organi
zacijai , turės priklausyti visi 
lietuvių vaikai, kaip narių taip 
ir ne narių, nuo 10 iki 17 mefų 
amžiaus. Musų skautų kuopų 
ir tuntų lavinimui mes tuojaus 
turėsime pakinkyti musų čia- 
gimusį jaunimą, kurs šiaip ne
turi ko pas mus veikti. Visoj 
Amerikoj dabar yra gal keletas 
dešimčių lietuvių vaikinų ir 
mergaičių, baigusių kūno kul
tūros kolegijas. Juos mes ga
lėsim padaryti musų skautų in- .
struktoriais ir vadovais. Juos i Bankietas 
sukviesime i pirmąjį instrukto
rių sąskridį ir išmokinsime vie
nodo musų skautų regulamino. 
Musų skautai bus panašus vis
os Amerikos skautams, bet ne
bus jų dalim. Jie turės lietu
višką kamandą, lietuviškus pa
žadus ir bus ištikimi lietuvybei 
ir Susivienijimui.

nedavė Susivienijimui. Musų 
stipendijantai, baigę mokslus,

tuo- 
šiuo

nu- 
pra- 

ir gražias ypatybes ir 
» tokia ^organizacija 

suteikia vaikams, kaip sustip- 
i rina jų dorovę ir būdą." Kas 
yra 
skautais, galės man 
dėti. Apie tai mums 
dar daug kalbėti.

Dabar-gi aš labai 
kad šis SLA seimas 

ISLA skautų organizavimo dar
bo pradžią, priimdamas Apšvie- 
tos Komisijos rekomendaciją 
ištisai kaip ji paduota.

Su skautais mes įsigysime 
vilties, kad Susivienijimas, mu
sų kartai išmirus, nežus, o su 
juo nežus ir lietuvybė Ameri
koje.

Sekamam straipsnyje pakal
bėsiu dar apie keletą svarbes
nių problemų Susivienijimo pa
taisymui.

Kl. Jurgelionis, 
SLA. Apšvietos Komisijos 

pirmininkas.

artimiau susipažinęs su 
tame pa
gal teks

Majoro Kelly

Liepos 13 d

norėčiau, 
padarytų

Dr. A. Draugelis, majoro 
Kelly bankieto rengimo komi
sijos sekretorius, praneša, kad 

I tas padengimas įvyks trečia
dienį, liepos 13 d- Bankietas 
turėjo įvykti birželio 22 d.,

. „ , . ... , 2 ; tai yra rytoj, bet'teko keisti,
Susivienijimo skautų sky- jca- majoras Kelly buvo pašau- 

rįus organizuos SLA kuopos ir ktas j Washingtoną viešų dar- 
apskričiai. Vaikų tėvai sudarys j,ų finansavimo reikalais ir 
skautų globėjų komitetus ir ru- atsiprašė, kad negalės daly- 
pinsis visais jų reikalais ir pa- vauti.
rengimais. Tačiau globėjų ko- vieta parengimui palieka ta 
mitetai neturės teisės kištis į pati—Stevens viešbutis.

Vieta parengimui palieka ta




