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Ispanija Kariaus iki Galo, iki Paskutinio Vyro
PIRMADIENI PRASIDEDA TRETI ISPANI

JOS KARO METAI
Respublikos Gynėjai Tikisi Galų 

Gale Karų Laimėti
BARCELONA, Ispanija, lie- j žengia į trečią karo metą pilnai 

pos 17 — Pirmadienį, liepos 18 pasitikėdama laimėti ir pasiry- 
d., prasideda treti Ispanijos ka-jžusi kariauti ik galo, iki pasku- 
ro metai. Nes liepos 18 d. 1936 tinio vyro, dėl paskutinės Is-
m. anksti rytą prasidėjo gen. 
Franco vadovaujamas sukili
mas prieš respublikos valdžią.

Trečių metų karo išvakarė
se, sekmadienį, respublikos val
džia pareiškė įsitikinimą, kad 
kad galy gale respublikos jė
gos, lojalistai laimės. Nuo ka
bineto ministrų iki jaunuome
nės organizacijų visos repub- 
likoniškos Ispanijos srovės pri
sidėjo prie demonstravimo šio 
įsitikinimo.

Manifestai arba pareiškimai 
laikraščiuose, plakatai, atsišau
kimai ir vėliavos buvo pirmie
ji tragingų šalies įvykių dviejų 
metų sukakties minėjimo ženk
lai. Minėjimas tęsis tris dienas.

“Republikoniška Ispanija į-

panijos žemės pėdos”, pareiškė 
Julio Alvarez dėl Vayo, užsie
nio reikalų miništras.

Alvarez dėl Vayo dėl užsitę- 
simo karo kaltino įsimaišymą 
totalitarinių (fašistinių) val
stybių, kur su žmogaus verte 
nesiskaitoma.

Lietus lijo Barcelonoj sekma
dienį ir vėliavos suglebusiai ka
bojo nuo Valdžios pastatų ir re
zidencinių namų. Moters gat
vėse kolektavo fondus karo ir 
nukentėjusių dėl karo reika
lams.

Liaudies fronto nacionalis 
komitetas nauju manifestu at
sišaukė į respublikos valdžią, 
ragindama ją kovoti iki pasku
tinio kraujo lašo dėl Ispanijos 
laisvės.

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

VIEŠĖJO CHICAGOJ — Švedijos sosto įpėdinis Gustavas Adolfas ir kron- 
princesė Louise laike vizito Ghicagoj pereitos savaitės pabaigoje. Su 22 palydo
vais važinėja po USA Švedų pirmos kolonijos Amerikoje 300 metų sukaktuvių 
proga. !

MIRĖ SAMASINSULL PARYŽIUJE
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 17—Sarmiel Insull, prieš ke
letą metų viešųjų įmonių mag
natas Amerkoj, mirė pereitą 
šeštadienį Paryžiaus tunelio 
(subvėjo) stoty, 41/2 centų bi
lietą laikydamas rankoj.

Insull suklupo lipdamas ketu
ris stoties laiptus žemyn į plat
formą, iš kurios tikėjos įsėsti į 
požeminį traukinį. Mirtis ištiko 
jį 78 metų senumo. Insull mirė 
dėl širdies ligos.

InsUllo karjera buvo įvairi. 
Gimė jis Anglijoje. Keturioli
kos metų gavo pirmą darbą ir 
algos $1.25 savaitei, šešis me
tus vėliau buvo pasiųstas į J.

vice prezidentu. Vėliau persikė
lė į Chicagą ir čia pradėjo “In
sulto viešųjų įmonių imperiją” 
organizuoti.

Savo karjeros aukštumoj In
sull kontroliavo elektros įmo
nių tinklą nusidriekusį 37-iose 
valstijose ir turtą prašokusį 
keturis bilionus dolerių. Asme
niškas Insullo turtas tuo laiku 
siekė $150,000,000.

1932 metais Insulto imperi
ja susmuko. Keturios korpora
cijos, kurioms jis pirmiau va
dovavo, paskyrė jam pensijos 
$21,000 metams. Tūkstančiai 
našlių, senių, mokytojų, klerkų 
ir darbininkų, pirkusių Insulto

Valstijas Thomas Edisonui se-l įmonių vertingas popieras, nu- 
kretoriauti. 30 metų būdamas'kentėjo skaudžiau: kai kurie jų 
patapo stambiausios elektros' neteko paskutinių savo šutau• 
įmonių kombinuotės antruoju pų, paskutinių centų.

Lietuvoš Naujienos
PASKENDO DU VYRAI

Prezidentai Sako, 
Kad Laikai 

Pagerėjo

Vėl Kalba Apie Tre
čią Pfez. Roosevelto 

Terminą
SAN DIEGO, Cal., liepos 17 

—Pereitą šeštadienį preziden
tas Rooseveltas įsėdo j kreiserį 
Houston. Jis išvyko žuvavimo 
atostogoms, kurios truks apie 
mėnesį laiko.

Pereitos savaitės gale pre
zidentas užgyrė senatoriaus Mc- 
Adoo (iš Kalifornijos) kandi
datūrą naujiems rinkimams a- 
teinantį rudenį. McAdoo yra 
Naujosios Dalybos šalininkas.

Savo kelionėje į vakarų val
stijas prez. Rooseveltas paste
bėjo, kati ekonominė šalies pa
dėtis šiandie atrodo žymiai ge
resnė, ne kad ji buvo 1932 me
tais.

SAN DIEGO. Cal., liepos 17 
—Prezidento Roosevelto kelio
nė iš Washingtono į Kalifor
niją parodė, kad jo populiaru
mas nė truputį nesumažėjęs. 
Priešingai, jis atrodo padidė
jęs, palyginus su pirmesnėmis 
jo kelionėmis. Ypač entuziastiš
kai pasitiko jį Kalifornijos gy
ventojai.

Prezidento populiarumas vėl 
sukėlė kalbas ir spekuliacijas, 
ar jis kandidatuos trečiam ter
minui.

Iš San Diego prezidentas iš
plaukė žuvavimo atostogoms. 
Rugpiučio 9 d. jis išlips iš lai
vo Pensacola mieste, Floridoj.

Vokietijos - Čekoslo
vakijos Santykiai

Vėl Įtempti '
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 17 — Vokietijos spauda iš 
naujo pradėjo atakas atkreip
tas prieš Čekoslovakiją. Vokie
tijos žinių agentija—DNB—pa
skelbė, kad Čekoslovakija kon
centruoja kariuomenę Vokieti
jos pasieniu. Antra vertus, če- 
koslovakjoj dieną pirmiau gau
ta žinių apie koncentravimą 
vokiečių kariuomenės Čekoslo
vakijos pasieniu. Vokiečių ir 
čekų santykiai vėl įtempti.

Suomiai ruošiasi pri
imti 1940 metų 

olimpiadą
HELSINGFORS, Suomija, 

liepos 17 — Specialė komisija, 
kurią paskyrė Helsingfors mie
sto taryba, pereitą šeštadienį 
priėmė užduotį organizuoti 
1940 metų Olimpiados rungty
nes. Suomijos valdžia nubalsa
vo asignuoti Olimpiadai fondų, 
jeigu rungtynės bus rengiamos 
Suomijoj.

Japonija Grūmoja 
Rusijai

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

Giedra; vidutiniška tempe
ratūra; daugiausia lengvi vėjai 
pasikeičią į vidutinio stip
rumo šiaurės vėjus; saulė te
ka 5:29, leidžiasi 8:23.

TOKIO, Japonija, liepos 17— 
Prieš keletą dienų rusų kariuo
menė užėmė aukštumas Shan- 
feng apielinkėje, kaip japonai 
sako. Manžurijos pusėje. Pra
nešimai sako, kad Japonija yra 
nutarusi išvyti rusus jėga iš 
užimtos vietos jei jie geruoju 
nepasitrauks. Rusų pusėj su
koncentruota daug kariuome
nės. Kad ko, gali užsiliepsnoti 
kruvinas rusų-japonų konflik
tas.

Andrews Paskirtas 
Algų-Darbo Valan

dų Administratorium
WASHINGTOW, * D.' C., lie- 

pos 17 — Prezidentas Roose
veltas pereitos savaitės gale 
paskelbė, kad jis paskyrė El- 
mer F. Andrews, New Yorko 
industrinį komisionierių, algų- 
darbo valandų įstatymo admi
nistratorių. Jo užduotis bus 
vykdyti paskutinėj kingreso se
sijoj priimtą algų-darbo valan
dų įstatymą.

Bendra nuomonė yra, kad 
Andrews darbas bus sunkiau
sias iš visų federalės Valdžios 
darbų. Pats Andrews betgi 
tikisi, kad jam pavyks įsteigti 
samdytojų kooperavimą algų- 
darbo valandų įtatymui vykdy
ti.

Ispanijos Sukilėliai 
Skelbia Laimėjimus

HENDAYE, Francuzija. lie
pos 17—Sekmadienio praneši
mais, Ispanijos sukilėliai pra
laužė respublikos gynėjų lini
ją Teruelio srity. Sukilėliai sa
kėsi paėmę Morą de Rubielos 
ir keletą kitų strateginiai svar
bių miestelių ofensyvui prieš 
Valenciją. Be to, sukilėliai 
skelbė, kad 40,000 lojalistų tu
rėjo pasitraukti.

Žydų Krautuvės Pa
lestinoj Dega

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
17—Keturi arabai ir vienas žy 
das užmušti Palestinoj sekma
dienį. Haifoj, kur žydų-arabų 
kova labiausia įkaitusi, daug 
žydų biznių buvo padegta.

Japonai Ruošia An
trą Protestą Rusams

TOKIO, Japonija, liepos 17— 
Vėliausi sekmadienio praneši
mai sakė, jogei japonai planuo
ja antrą notą rusams įteikti 
dėl to, kad rusai įsibriove pra
ėjusią savaitę Manžurijos te
ritorijom

DANIJA KEIS 
KONSTITUCIJA

COPENHAGEN, Danija, lie
pos 17-—SjįŠeoiali komisija ruo- 
šia naują konštituciją Danijai. 
Naujoji konstitucija businti 
demokratiškiausia pasauly. Tarp 
ko kita naujoji konstitucija 
panaikins dviejų v patlafriento 
butų sistemą.^Vietoj jų įsteigs 
du lygiomis teisėmis veikian
čius departmentus.

Biznis Gerėja, Sako 
Valdžios Pranešimai

WASHINGTON, D. C., liepos 
17 — Prez. Rooseveltas šešta
dienio vakare gavo pranešimų 
iš VVashingtono, kad valdžios 
pastangos išjudinti darbus ir 
biznį rodo pasisekimo ženklų.

Prekybos departmento tyri
nėjimai 35-kuose svarbiuosiuo
se šalies biznio centruose rodo, 
kad biznis, nors lėtai, bet ne
paliaujamai gerėja.

U. S. Employment Service 
praneša, kad birželio mėnesį 
buvo padėti darbui 246-285 as
menys. IĮ

Federalė Sutaupų ir Paskolų 
apdraudos korporacija pranešė, 
kad spulkų investmentų sumos 
didėja.

Reiškiama nuomonė, kad pa
skyrimas algų-darbų vąlandų 
įstatymo administratorėm El- 
merio F. Andrews, New Yorko 
valstijos industrinio komisio- 
nieriaus, paveiks į žymų samdy
tojų skaičių ta prasme, kad jie 
mėgins susilaikyti nuo algų ka
pojimo darbininkams.

Martin Užgriebė Ne
palankius Jam Au
tomobilių Lokalus
DETROIT, Mich., liepos 17— 

Pereitą šeštadienį automobilių 
unijos prezidento Martino ša
lininkai užgriebė nepalankius 
Martinui unijos lokalus West 
Allise (Miwaukee priemiesty), 
Muskegon, Mich., ir Tarrytow- 
ne, N. Y. Martino akcija gali 
padidinti jau ir be to ėjusias 
unijoj žalingas rietenas

Apgina WPA Nusi
statymą Politiniais 

Klausimais
CHATAQUA.' N. Y„ liepos 

17—Prez. Roosevelto adminis
tracijos priešai garsiai šūkau
ja, kad administracija panaudo
ja WPA darbus savo politi- 
niems siekiams.

Kalbėdamas šiame mieste, 
Harry Hopkins, WPA adminis
tratorius, šeštadienį pareiškė 
kad politinės prievartos WPA 
darbininkai jaučia mažiau, ne
gu daugumos stambiųjų kom- 
panijiį darbininkai.

Kiekvienoj apielinkėj, nuro
dė Hopkins, darbą suteikia be
darbiams tos apielinkės virši
ninkai. Ir jeigu ten vartojama 
politinė prievarta, tai dėl jos 
kalti yra vietiniai viršilos, o ne 
federalė administracija. Vieti
nių gyventojų užduotis yra ir 
tuds viršininkus suvaldyti.

Paskyrė GPU (Žval
gybos) Viršininką

Sibire
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 17 — Chabarovsko laik
raštis liepos 5 dieną pranešė, 
kad pabėgusio Manžurijon GP 
U (žvalgybos) viršininko, gene
rolo Luškovo, vieton tapa pa
skirtas generolas Krinovski, 
iki šiol buvęs sovietų armijos 
divizijos komanduoto jas rytuo
se.

Kolombija Ketina 
Pasitraukti iš Tautų 

Sąjungos
BOGOTA, Colombia, liepos 

17 — Kolombijos užsienio rei
kalų ministro Antonio Rocha 
straipsnis tos Šalies dienrašty 
aiškina, kad Colombia gal re
zignuos iš Tautų Sąjungos. 
Pasak ministro, Tautų Sąjunga 
yra greičiau Earopos, negu vi
so pasaulio organizacija.

MOSĖDIS — šiomis dienomis 
ūkininkės Andriekienes bernai 
maudėsi per miestelį tekančioje 
Bartuvos upėje. Vienas patekęs 
vandenin toj pradėjo skęsti. 
Kitas-, .buvęs krante, dar nen’ū- 
sirengęs puolė skęstantį drau
gą gelbėti. Gelbėtojas buvo silp
nas plaukikas ir tuoj pradėjo 
skęsti. Kadangi iš mačiusių ne
laimę plaukiko neatsirado, to
dėl abu vyrai paskendo. Išlei
dus malūno prūdą ir sumažė
jus vandeniui, skenduoliai buvo 
ištraukti. Iškviestas iš Skuodo 
gydytojas Levas mėgino gaivin
ti, bet nepavyko, nes vandeny 
išbuvo apie 2 vai. Įvykis visus 
labai jaudino.

NELEIS SKERSTI GERES
NĖS VEISLĖS BULIUKŲ

Vilniuje Suimta Daug 
Komunistų

Vilnius VI 13 Elta. Vokiečių 
telegramų agentūros žiniomis, 
Vilniuje buvo suimta daug ko
munistų. Esą, suimtųjų komu
nistų tarpe esama žinomų as
menų.

“Kurjer Poranny” rašo, kad 
iš Varšuvos į Vilnių atvykęs 
komunistų klausimais specialis
tas. kuris, lenkų teisingumo 
ministerijos pavedamas, tyri
nės tą komunistų bylą. Pasak 
laikraščio, kol kas smulkesnių 
žinių apie tą komunistų suėmi
mą neskelbiama.

■■

KAUNAS — Atitinkamų į- 
stigų žiniomis, šiuo metu mu
sų krašte veikia iki 10-12,000 
geros kilmės ir produkcijos bu
lių. Kadangi daug buliukų dar 
jauname amžiuje paskerdžia
ma, tai kontrolasistentams da
bar įsakyta dėti pastangas, kad 
buliukai, kurių motinos per 
metus yra davusios bent 120 
kg riebalų, nebūtų leidžiami pa
skersti.

Valstybės Teatro Išvy
kos Provincijoje.

KAUNAS — Valstybes Te
atras jau baigia ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės dvide
šimties metų sukaktimi su
ruoštąjį provincijai teatro fe
stivalį. Birželio 10 d. Jurbarke 
drama suvaidino “Strazdelį”, 
o birželio 11 d. tą patį veika
lą parodė Vilkijos visuomenei. 
Sekmadienį, birželio 12 d., Kai
šiadoryse atvirame ore vaidi
nti “Aušros Sūnūs”, į kurių 
spektaklį nepaprastai daug at
silankė vietos ir apylinkių žmo
nių.

Hughes Planuoja 
Lėkti į Pietų

Ameriką
NEW YORK, N. Y., liepos 

17—Sekmadienio žinios sakė, 
kad Howard Hughes, kurs šio
mis dienomis aplėkė žemės ka
muolį,. planuoja artimoj ateity 
lėkti be sustojimo iš J. Valsti- 
jų į Pietų Ameriką.

Farley Išvyko į 
Alaską

SEATLLE, Wash., liepos 17 
—Generalis paštorius Farley 
šeštadienį laivu Aleutian iš
plaukė į Alaską atostogoms. 
Kalbėdamas per radiją neužilgo 
prieš sėdimą į laįvą, Farley pa
sakė, kad artimoj ateity bus 
įsteigtas oro paštas tarp Seat- 
tle ir Alaskos.

KAUNAS — Šiemet nuo ank
styvo pavasario Kauno preky
bos uoste buvo didelis judėji
mas. Dabar kas savaitė iš įvai
rių vietų baidokai j Kauną at
gabena miško medžiagos, ply 
tas, o iš Klaipėdos uosto ce
mentą, stiklą ir geležį.

Kasdien Kauno prekybos uo
ste dirba baidokų darbininkai, 
kurie iškrauna ir pakrauna į- 
vairias prekes.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 Iki 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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DąrbinmkB Akimis ŽBnt r 4 Nje, Įlar

Kartų piešėjas nupiešė pa- kams buvo sakyta, kadi jei bus 
veikslų, kuriame vaizduojama,1 valdonams bei bažny&ai pa- 
kaip tikrasis Kristus (suprask,klusnus, tai dar gyvi ^būdami 
tėfšybė) iirėkleho nepastebimas,! pamatys Roįjųr Ktrrie • skaitėte 
it, menkutis vabalėlis, vos įma- Marco Polo knygų, tai paste- 
tomas, eina apie žemės kamuo- bėjote, 
lį ir susikūprinęs, 1 
velka už save daug didesnį, ten gaudavo progos tai yie- 
kryžių. Netikrasis gi Kristus nas, tai kitąs ž/nogelis pagy- 
(suprask, apgavystė) kuojnioš-j venti, l|ad paskui, vėi atsidu- 
riiatfsias, kuodiclžiausias išštk-' rįs tarp Verįų, galėtų 'šavo fu- 
tytas ir šautuvais apginkluo- įiomiš'ąpie tų rofų kitiemš pa
tas. Ir, žinoma, didžiausios mi- ; 
nios šį moderniškąjį “Kristų7 '

kad, ir tikrai buvęs 
nuvargęs, įrengtas (rojus, ir retkarčiais

tas. Ir, žinoma, didžiausios mi

apstoję,-o bažnyčios1 vadai ir 
šalių valdonai sako pamokslus, 
kad štai jūsų, vargšeli a i,/už
tarytojas, štai jūsų išganymas, 
štai kur teisybe, tik dabar, 
mat, modernizmo laikai ir jus 
dar vis nesugromuluojate, kad 
šiais laikais Kristus jati nega
li būti su vyžomis ir su šako
ta lazda pasiremiantis einąs 
pekščias per pasaulį savo mok
slų skelbti.

Darbininkui visuomet turėtų 
būti mintyje, kad nuo pat val
donų ir tikybų įsigalėjimo pra
džios, darbininkai buvo išnau
dojami. Iš pradžių darbinin-

Aukčiond^Išįtaf dayfį1 
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Sedan ... 
OLDSMOBILE Sedan 
DODGE Sedan .....k... 
CHEVROLET Sedan . 
FORD Sedan .......
FORD panel truck .. 
CHEVROLET Sedan . 
FORD Sedan ...........

$215 
$265 
$115 
$115 

. $95 

.. $95 
. $95 
. $95 
.. $60 
.. $60

.34 
33 
31 
31 
31 
31 
31 
80 
^30 
30 
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295 
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $QC

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

Coupes.
f 1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet atdara. •« 

.. .. .. -..- - ‘77^7?

pasakoti.
.Slinko šimtai, slinko tūk

stančiai. metų, žmonės, nors ir 
užuitų nors ir vargingi darbi
ninkai, vistiek pradėjo galvo
ti. Išaugo iš senovės ir perėjo 
į aukštesnę studjjų. Darbinin
kai sužinojo, kad žemėje bus 
gera tik tuomet, jei patys tam 
•sudarys aplinkumą. Parazitai, 
kurie minta iš darbininko ku- . ‘ V - *• I t f \ . . v • •• }• t . I V
.no čiulpdami kraigą, pradėjo 
galyoti ir sugalvojo kitokius 
pažadus, Jie padarė Kristaus 
atėjimų ir liepę žmonėms taip 
pat būti paklusniems ir būti 
geriems, bet jau dabar nesiū
lo žemiško rojaus, o tik po 
.smert, kada jau tu vėl virsi 
purvu. Esą, tai dar geriau. Te
nai jau nereikės bijotis mir
ties ir galėsit rojuje burti per 
nepabaigtus amžius.

« Iškeptų naujų blyną, vėl tam
sus darbininkai graužia, ban
do vidurius priversti virškin
ti. Tik nevirškina ir gana. Bu
vo sakyta ir “šventuose” raš
tuose yra rašyta, kad Kristaus 
mokslas ir jo bažnyčia niekuo
met nesikeis, nes tai yra die
viškas dalykas ir todėl, kol pa
saulis subyrės, tokia taisyklė 
turės pasilikt.

Taip sakyta ir parašyta, bet 
būna kitaip. Kristaus vietinin
kas, šv. Petras, pasiėmęs ša

kuotą pagalį ir pasiramstyda-

f

Seimininkės Pagelbininkąi

, (

Skalbiama Mašina ir Elektrine .....  • • • * > • • i • >. . <,. 11 
Ledaunė sutaupo pinigus ir už

vaduoja laikų ir sveikatų.

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

- Skalbiamos mašinos ir radi- 
jos * sutaisomos’ jūsųnamuose.

Sutaupysite $65.00 ant 1938 Elek
trinio Refrigeratoriaus 6 pėdųsU 
5 metų garantija už $89.00.
General Electric 5 pėdų už $39.00 
Norge 4 pėdų 10 mėtų giran'V 

UŽ ...........................  $9th00

• • '

Pamatykit Ęudriko Krautuvėje naujas 
1939-38 Radijas.

! Pamatykit naujus vėliausips mados 
, rakandus. " ■’

» . v > t J M*

DIDELIS IŠKROVIMAS
’ •* * • ‘ k 1 • • • • r L •

Jos. F. Sudrik 1
So. ĄaĮstę.d

Permainytaš Naujas Telefonas:
Yards ŠOMią 2151 

' •'t!... ...... . 4 «

Štai Dar Vienai
Jis įvyks liepos 31 dienų

. J Jjfr
UjYeNU Foto]

BUVUSĮ, MBS. HUGHES— 
Dabar daug kalbama, kad 
Hughes susižiedavęs su fil
mų aktore Catherine Hcp- 
burn, bet mažai1 kas žino, 
kad jis jau kartų buvo ve
dęs. 1925 metais jis vedė 
Mrš. J. 0. Winston bet už 
trijų metų persiskyrė.

I ACME»N

mas ėjo per kalnus, per girias, 
per pelkes, ir skelįė evangeli
jų. Taip apiplyšęs ir pėsčias 
vaikščiojo ir Kristus. O dabai* 
štai neva įtristaus vietininkas 
popiežius deimantuose pasken
dęs sėdi, tarsi tas duonvaba- 
lis duonos kepale, vyskupai 
specialiuose traukiniuose važi
nėja, valdo milijonus turto. 
Kunigai batuoti, išsirėdę, šil
tuose runiuose gyvena/ auto
mobiliais važinėjasi, pinigų 
pilnos kišenės, kiti net speku
liacijomis užsiima. Bažnyčioje 
Užtenka pamokslinyčios kraš
tus kumštėmis padaužyti ir 
jau pinigų jų kerpamos ave
lės suneša; Net, pagaliau pa
ties Kristaus, kaip jie sako, 
išstatytus sakramentus pradė
jo pardavinėti!

čia jau ir akliausiam žmo
geliui pasidarė aišku, kad tai 
neteisybė. Skelbtojo Kristaus 
belįko tik taškelis ir jis jau 
nebematomas velka kryželį, o 
čia štai žibučiais apkarstytas, 
lempom apšviestas ir apgink
luotas “moderniškas” Kristus 
pastatytas ir kunigai dabar su
siriesdami stengiasi įpiršti už 
Kristų, už teisybę, busiu tai 
Kristus Karalius ir t.t. ir t.t,

• ’ 5 ’ I | ' S* ' •!■»•••. • •

Ir taip kiekvienos šalies val
donas, greta jo ir religijos 
skleidėjas, vienu balsu šaukia: 
tik nenuklyskite, tik nenukly
skite nuo tikybos kelio. Jei 
pamesime tikybų, kur; girdi, 
beieškosi teisybės? O čia tos 
“teisybės” atstovas, popiežius, 
pašventino italijono peilį, kad 
šis eitų ir skerstų taip pat jau 
tikintį etiopieti. Ųž ką? Nugi 
už žemiškus turtus! Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
meldžiasi prieš popiežių, kad 
gelbėtų, bet jis nežino, kad čia 
turi reikalo su sadistu ir tur
tų grobiku. Kelia rankas į auk
štų ir tenai šaukiasi pagelbos, 
bet žemė močiutė visu savo 
smarkumu sukasi padangių 
žvaigždyne, lyg špilkos galvu
te tarp' siūlų kamuolių, ir nie
kam ne negalvoj, kad tos špil
kos galvutės — mifeų žemelės 
gyventojas dulkelė žmogus, 
kaip Selassie ant kelių klupo, 
ar ant galvos stovi... šaukiasi 
Selassie prie kitų šalių valdo
vų, kad jį apgintų, bet šie kė
dėje tik sau pasitaisė, kojų ant 
kitos kojos perkėlė, ir viskas.

(Bus daugiau)

sakoma, kad po audros 
giedra.

Taip ir Clpcagos 
viešajame gyvėhime,' praėjo vi
sos djdžiosios audros1— sąjū
džiai: atlaikyta didieji piknikai, 
isffeistuvės, bankietai; atlankyti 
seimai, konferencijos, suvažia- 
vinlai. Po to visko pasidarė la
bai ramu ir nelyg nuobodu. Ro
dosi kaip ko truktų.

Ilgai neteks laukti, štai, už 
poroš savaičių vėl turėsime žy
mią pramogą ir pasižmohėji- 
mą, gal dąr didesnį negu iki 
šiol, šią vasarą tirėtą.

Mat, liepb& 31 dieną įvyks 
Chicagos Lietuvių Pyaugijos 
ŠavdtįŠkąs į 
Surišę £ darž'ė, prie Archer avė. 
ir 135 gatves. Kadangi draugi
ja turi apie 6000 narių ir jie

ateina

lietuviu .t

Piknikas,

Jei bosas tave spaud-
> žia, tai skolinkis iš

; NAUJIENŲ
SPULKOS

\ ir, s^ty^ narna.
Į ...../ ;

' • 'i"1' m.* ' 1 •/ ‘sif-A - ri* įfr:r . 1 " / D'

Suvažiuos Bušai Dalyvių iš 
Įvairitj Kolonijy

Atvyks nariai, atvyks progra
mos dalyviai if* taip jau atvyks 
iŠ kiekvienos kolonijos tų pro-? 
pramos dalyvių ‘ “bodsteriai”. 
(Visų bus noras atsižymėti, sa
vo kolonijos skaičiumi pasiro
dyti, kitų kolonijų nariu* dar
buotojus pamatyti, su jais pa
sipažinti.

i Sakau, bus savotiškas seimas, 
dus minios žmonių, bus didelis 
uąjudis, na, ir chicagiečiams 
]bu^ nauja didelė pramogą ir

• Lietuvos pasiuntinybės Var-’ 
šuyoje išsinuomojo^ patalpas; 
grafo ^otočtiib ^nariiuose. 
siuhtinybės adresas toks: Pojp- 
nia. Warszawa. Ęoszykowa ui. 
nr.- 14. ' t ? , , ;
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;, GYDYTOJĄ! re DENTĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

1 ?>hone CANAL 6122
h

C GYDYTOJA’STR^CHmUTOAS 
; 2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 *

pazmonys.
Kad tik nutiktų palankus ti

ras, bus proga pasilinksminti, 
“paseimaut”, kad bus net pro
gų atsilankiusiems ir dovanų 
laimėti. Chicagietis

Ofiso TeL Yards 5921

TAI3YKIT SĄVO NĄMŲg
SUTA.UPYKIT 30%

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

PILNAS PERTAISYMAS
Stogų dengimas 
Asbcstos kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

Namų pakėlimas
Beismentai
Plytų darbai
Cemento darbai
Porčiai
Viškų flatai
Garažai

''iiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii(]iiiiiiiini'’

randasi nė tik Chicagbje, bet a- 
pie 16 priemiesčių, arčiau ar' 
toliau Chicagos, ir kadangi 
draugija siunčia visiems na
riams pakvietimus su įžangos 
bilietais, d ypač kad ir progra
ma tame piknike bus sudaryta 
dalyvaujant atskirų kolonijų 
grupėms, tad galima iš anksto 
įsivaizduoti kiek ten susirinks 
margo svietelio. Kaip į meti
nius atlaidus.

(

J

PAMOKOS 
Angly Kainos 
Lietijyiįj Kalbos

-SPECIALUS-
KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS ^235 Ir auMč

Musų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVA1CD 2440

- Cor. of 35th and Halsted Sts.
u Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36
j Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
i, . Tel. Kenwood 5107'

Ofiso Tel. Virginia 0036
J Residence Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

j Otifeo valandos:
j nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
j. Rezidencija: • •

8939 SOUTH CLAREMONT ĄVE, 
' Valandos —9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

irNuo 9 iš ryto iki 3 pb pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikoj Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Čhicago, III.

ATLAS BUILDERS CO.
' * • r 1 r 'f ■ ' ' : ' J

Laisniuoti ir apdrausti kontraktoriai
Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

PUkas

John F. Eudeikis

Simset Park Darže 
135th IR ĄRCHER AVENUE

SEKMADIENĮ

Ęugpiučio 14,1938
• • •’ .• •. v 'fc 7 ' V A

p.ou n moji KonriKf uiuivu j.dU on m >a;.xcv
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' AMBULANCĖ
.....T diEna IR naktį

Visi Telefonai YAĘDg 1711 -1.712 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447^ South Fairfield A venue

■ Tel. LAFĄYETT< 0737 '

.. .^ — . koplyčios visose
11—< CNL1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. Č.‘stoties (1420 ’K.j—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIĖRAS. ’ " ’s

It. i..,; ,.t t

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. Anelia K. Jarusz
L ' M . Physical Therapy 

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

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES; IND. 

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Skunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

A ■ OFISAI ■
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
473$ S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

' Valandos: ' ’ • • ’ •
7—9'vakare kasdien. Ned. 9—12r.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Otžas-4645 SO." ASHLAND AVfi"‘J 11

Ofiso vai;: Nuo 2 iki 4*ir nuo 6 ikiS ' 1 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

JOSEPHI. GBISH
LIETUVIS' ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So.: Ročkwell SL 
Tedephone: Republic 9723

DK. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ' "

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso TeL CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted Št.

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

Šventadieniais • tik susitarus 
Phone YARDS 7299______f <' __ U__ ;________KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS: 
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge

■ nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nu(5'12 iki 6 v.v.
• Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Boulevard 4089

8

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBĘRT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. VVeštern Avė. Pborie Virginia 0883

\ LACHAWICZ IR SŪNUS
2314j W,est 23rd Place ' Pitone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street ' Tel. Pullman 1270
v'• L h .J * v- t. . C t • *.*•*

J. UtJLĘVĮČIŲ^
4348 So. Calįfornia Avenuė Phone Lafayette 3572

K J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Ąvenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS’ AKIŲ’ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
L 756 Wėst 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

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

NARIAI
Chięagos,

Čiėeijo
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambųlance 
Patarnavi
mas Dieną

i ir'Naktį' r

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

ANTANAS M. PHJLLIPŠ
' 3307 Lituanica Avenue ‘ ' Phone Yards 4908
I ' 1 ! ' A . ; . i. i . - . . ■ -

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. \yesterh Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Čourt Cicero Phone Cicero 2109

* ** . V T • j V ** / i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
u jūsų garantavimas.

Optonietrically 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. r/',.. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

‘ Phoiie VARDS i373 ’

DR. HERZMAN
: IŠ RUSIJOS.

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir-akušeris. • > •

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

'Ofisas ir ’Laboratoria'
1034 W. 18th St, netoli Morgan S t

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

r TeL Canal 3110 r > < 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 • ar ■ Central 7464 1 ■-! ■- t --.

Dr. Charles Segal
OFISAS' ------

4729 So. Ashland Ąve.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo- 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki &30 -val. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. “ • '

' «Phone MIDWAY 2880s
’iTT

Telefonas Yards 0Q94

Dr. Maurięe Kahn
( 4631 SOŲTTJ ASHLĄND AVĖ.

• Ofiso v
Nuč> 10 iki >11 d
pięto 7'^.8 W 1KOz. Telephone
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Ką Žmonės Mano

ŠIŲ LAIKŲ DOROS KLAUSIMU
Bostone Darbininko birž. 28 

d., 1938 la.doje skaičiau Mari
jonų kunigo A. Bublio straips
nį apie bažnyčios uždavinį nau
jų laikų dorinio gyvenimo at
žvilgiu. Be kito ko ten rašoma: 
“Kiti vėl tvirtina, jog ir be ti
kėjimo žmogus galįs būti ge
ras ir doras, jog dorovingumas 
nieko bendro neturįs su tikėji
mu! Esą, galima ir be tikybi
nių pamokų išmokyti vaikas, 
išauklėti doras žmogus! Tuš
čios pastangos! Sulyginkime ti
kybos dėsniais gyventi išmoky
to vaiko pasielgimus su be ti
kybos išauklėtais; atskleiskime 
nusižengimo statistiką, kad ir 
čia Kaune ar Cliicagoje, o pa
matysime jog dora gali būti 
tiktai tenai, kur yra gyvojo ti
kėjimo... Kur nėra tikėjimo, te
nai nėra nei teisybės, nei lygy
bės.“

Po šitokiu pareiškimu pritin
ka pridėti ši maldelė: “Ačiū 
Tau, Viešpatie, kad mes Romos 
katalikai nesame tokie nedorė
liai, kaip kreivatikiai, ir betiky- 
bininkai.“

“Fariziejai“
Kas nežino kas panašiai mel

dėsi? 0 gi fariziejus. Jisai baž
nyčios priešakyje būdamas bal
siai kalbėjo: “Ačiū Tau, Vieš
patie, kad aš nesu toks, kaip 
anas muitininkas.“

Nors fariziejai save aukštai 
statė, bet Kristus juos statė že
miausioj vietoj ir juos vadino 
veidmainiais, pabaltintais gra-

kad tik daugiau Dievo garbei i 
pinigų uždirbus. Veik visuose j 
dide.nių parapijų piknikuose 
atsitinka muštynės ir kraujo 
praliejimas.

Tai, va jums Romos katali
kiško tikybinio auklėjimo vaiz
das.

O kokia kunigų teisybė ir ly
gybė, tai žinome iš to, kaip kle
bonai atlygina savo bažnyčios 
tarnams. Jie patys būdami be 
šeimynos, dykai gaudami butą, 
šilumą, šviesą, nuo parapijonų 
išrenka per metus po dešimtį 
ir daugiau tūkstančių dolerių, o 
vargšui janitoriui už sunkų dar
bą su šeimyna moka tik po $50 
per mėnesį. Ir tai sakou, jie 
moka pragyvenamą algą ir pil
dą popiežių enciklikose nurody
tą teisingą atlyginimą. Juk tai 
didesnių veidmainių ir farizie
jų, tur būt negalėjo būti nei 
Kristaus laikais, į kokius išsi
gimė šventos Romos katalikiš
kos bažnyčios kunigai.

žemaitis

Du Pabėgo iš 
Joliet Kalėjimo

Du kaliniai pereitos savaitės 
pabaigoje pabėgo iš Joliet ka
lėjimo. Vienas jų buvo John 
Hritz, žmogžudis iš Gary, Ind., 
kuris Joliete nušovė Philip 
Lapka. Antras, Leonard Lat- 
tos, buvo nuteistas už automo
bilių vogimą.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

NEW YORKAS PAGERBIA LAKŪNU—Vaizdas iš Howard Hughes priėmimo
parodos New Yorke,

75,000 Žmonių 
Švedijos Svečių 
Pagerbime
Demokratiški didžiūną: padarė 

gilų įspūdį į chicagiečius

Chicagos smalsuoliams teko 
gerokai nustebti pereitą šešta
dienį, kai jie pamatė karališ
kus svečius atvykusius iš Šve
dijos Chicago aplankyti.

Smalsuoliai tikėjosi pamaty
ti būrį pasiputusių, “aukšto to
no“ didžiūnų, prie kurių kur 
ten paprastam žmogeliui lysti.

Bet tie didžiūnai visai netu
rėjo “aukšto tono“. Pasirėdę 
paprastais “demokratiškais” rū
bais ir savo elgesiu ir intere
sais jie atrodė kaip ir kiekvie
nas eilinis pilietis.

Tai buvo misterija smalsuo
liams. Kokie čia karaliai, jie 
galvojo.

Bet ato'kymą tai misterijai 
ijie galėjo atrasti įdomioj ir gi
lioj kalboj, kurią Švedijos sve
čių vadas, sosto įpėdinis Gus
tavas Adolfas pasakė Soldier’s 
Fielde. Ten šeštadienį po pie
tų įvyko oficialis svečių priė
mimas, kuriame dalyvavo apie 
75,000 žmonių.

Kalbėdamas ap;e savo kraš
to princas pareiškė, kad Šve
dija didžiuojasi ir yra giliai įsi- 

, tikinusi demokratija.
Švedijos demokratija

“Švedija negali įsivaizduoti 
kitokios, kaip tik laisvos ir de
mokratiškai gyvenančios visuo
menės. Ten demokratija re
miasi kooperavimu ir pasitikė
jimu tarp visų žmonių, tarp

turtingų ir biednų, tarp aukš
tųjų ir prėsčiokų“.

“Vargu kur pasaulyje rasi 
demokratiškesnę Šalį už Švedi
ją. Ten gyventojai demokratiš
ki, ten valdžia demokratiška, ir 
ten įstatymai demokratiški »— 
įstatymai lygus visiems-

Princas tęsė, kad Švedija to- 
i gražu ne taip techniškai išsi

vysčiusi šalis kaip Amerika ir 
neturinti tiek daug masinių 
pramonių, darbininkams moka 
algas beveik lygias Amerikos 
algoms, tikrenybėj didesnes, 
nes pragyvenimas ten pigesnis, 
kaip ir didžiumoj Europos ša- 
lių.

Kaip paprasta amerikietė 
princesė Louise šeštadienį ry
tą “šapino”, o trečias karališ
kos šeimos narys princas Ber
ti! trankėsi po miestą, žiūrėda
mas kaip žmonės gyvena ir 
perejo per centraline policijos 
nuovadą, susipažindamas sni 
priemonėmis miesto tvarkos 
palaikymui ir kova su krimina- 
lizmu.

šeštadieni vakare svečiai iš
važiavo į Minneapolis. savo pa
prastumu, demokratiškumu ir 
nuoširdumu padarę į chicagie
čius nepaprastai didelį įspūdį. 
Jie važinėja po USA pirmos 
švedų kolonijos Amerikoj 300 
metų sukaktuvių iškilmių pro
ga. —R.

£0 Dienų Kalėti 
Už Dviračio 
Pavogimą

Miesto teisėjas Gibson E. 
Gorman nuteisė du berniukus 
kalėti 60 dienų už dviračio 
pavogimą: Zigmund Karnas, 
18, nuo 5116 So. Wood, ir 
Emil Antos, 5010 S. Hermi-

bais ir 1.1.
Šių laikų Romos katalikų ku

nigai irgi save aukštai stato, o 
visus kitus žemina. Reiškia, da
ro taip, kaip Kristaus laikų fą- 
riziejai. Bet, ištikrųjų, .Romos 
kunigai ir yra lygus Kristaus 
laikų fariziejams.

Ko vertas kuniginis auklėji
mas, ko verta kuniginė teisybė 
ir kuniginė lygybė?

Tiesa, kuniginėse,-4ai yra pa
rapijinėse mokyklose, randasi 
ir kryžius ir matosi šventųjų 
paveikslai ir stovylos. O pasau
linėse mokyklose to nėra. Už 
tad, katalikiškų mokyklų salė
je rengiamos girtos pramogos, 
kabaretiniai šokiai, eina įvai
rios gemblerystės. O kas gir
dėjo, kad panašus dalykai dė
tųsi viešose mokyklose? Jei vie
šoje mokykloje butų surengta 
kokia nors girta pramoga, arba 
gembliarystė, arba kabaretiniai 
šokiai, tai tas butų baisiausias 
skandalas. Tas butų “first page 
news“. Visuomenės pasipiktini
mui nebūtų galo. Patys Romos 
katalikų kunigai šauktų ir rėk
tų apie baisij ištvirkavimą vie
šose mokyklose. O kad parapi
jinėse mokyklose rengiamos 
girtos pramogos, kabaretiniai 

. šokiai, eina visokios gemblerys
tės, tai tas viskas tvarkoje ir, 
tur būt, daroma didesnei Die
vo garbei.

Viešose high sehoolėse ir ko
legijose net rūkyti smarkiai 
draudžiama, o parapi jų mokyk
lų salėse net patvs kunigai ru
ko ir spjaudo ant grindų.

Jei viešose mokyklose ren
giami šokiai, tai tie šokiai turi 
būti švarus, po budria pačių 
mokytoji^ priežiūra. O parapijų 
mokyklų salėse šokiai, kuriuos 
rengia CYO arba kokios ten 
sodalietės, būna su svaigalais, 
o j šokėjus tai koktu ir pažiū
rėti.

Parapijų Piknikai ir Fėrai

Kuo pasižymi parapijų pikni
kai ir fėrai? O gi tuo, kad ten 
klebonai prie baro patys geria 
ir ragina parapijonus gerti, kad 
kuodaugiausiai pelno padarius. 
Kunigai taip elgiasi, nors kar
dinolas Mundelein liepė susilai
kyti nuo degtinės. Tuose pikni
kuose ir fėruose eina gemblia- 
riavimai, daromos net suktybės.

Važinėja po USA Prakalboms

kalbą šįvakar Lo- 
Masonų salėje ties

tage avė. Jie sumušė ir atėmė 
dviratį nuo 9 metų berniuko 
Gerald Mannon, 9341 So. Ha- 
inilton avė.

šiaurės šalių 
pasauliniais klau-

Garsinkitės “N-nose”

NAMŲ NUO

i

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ. 
GYVASTIES

Chesterfield Laikas 
ant Jūsų Radio 
Paul Whiteman 
Paul Douglas

Che Modernaires
Kiekviena treliadienį 

per visus C. B. S. stotis

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

iii

Padvigubinkite jūsų, rūkymo 
malonumą su Chesterfields 
jie yra LENGVESNI ir GERESNIO SKONIO

Šiandien Chicagon 
Atvyksta Norvegijos 
Parlamento Pirm.

Pereitą ketvirtadienį Chica
gon atvyko visa delegacija di
džiūnų iš Švedijos. Šiandien 
Chicago susilauks svečio ir nuo 
Švedijos kaimyno—Norvegijos.

Šįryt atvyksta Carl Joachim 
Hambro, Norvegijos “Stortin- 
go“ arba parlamento preziden
tas. Jį Chicagon atkvietė Nor
vegų organizacijų sąryšis.

Hambro važinėja po USA 
prakalboms, kurių tikslas yra 
supažindinti šį kraštą su Nor
vegijos ir kitų 
nusistatymu 
simais.

Jis sakys 
gan Sųuare
2451 N. Kedzie Boulevard.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Lasiimkite pakelį Chesterfields 
kur tik jūs eisite.. .jūs rasite tinkamą 
rūsį rūkymo malonumo Chesterfields 
gaivinančiame lengvume ir geresniame 
skonyje.

Rūkytojai puikiai apsieina su Chester* 
field’s lengvais nunokusiais tabakais ir 
gryna cigarete popiera—jie yra geriausi 
sudėtiniai kokius cigaretas gali turėti.

Copyright 19M, Lrooarr* MmaTpMccaGfe

■r

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

po pietų.
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Dveji metai Ispanijos karo
Sukako dveji metai, kai prasidėjo Ispanijos armi

jos generolų, aristokratų ir klerikalų sukilimas prieš 
respubliką. Tas sukilimas buvo padarytas su Italijos fa
šistų žinia ir pritarimu. Dabar jau seniai yra paaiškė
ję, kad sukilimo vadams buvo iš anksto prižadėjęs pa
galbą pinigais ir ginklais Mussolini.

Sukilėliai ir jų sėbrai užsieniuose, be abejonės, ti
kėjosi greitai laimėti. Iš tiesų, respublikos valdžios pa
dėtis pilietinio karo pradžioje buvo desperatiška. Kuo
ne visa reguliarė armija perėjo į maištininkų pusę. Jie 
pasigrobė tvirtoves ir ginklų sandėlius. Valdžia buvo 
palikta be armijos ir ginklų.

Bet ją išgelbėjo didvyriškas Ispanijos darbininkų 
pasiryžimas ginti savo laisvę. Darbininkų minioms pa
vyko šturmu paimti kareivines Madride, Valencijoje, 
Barcelonoje ir kituose didmiesčiuose. Tuomet respubli
ka ėmė gintis nuo užpuolikų ir kartu organizuoti savo 
armiją. ............................. - < .

Bet juo labiau stiprėjo respublikos pasipriešinimas 
maištininkams, juo daugiaus pagalbos pastariemsiems 
teikė Italija, o paskui ir Vokietija. Pilietinis karas pa
virto svetimų ginkluotų jėgų intervencija.

Nėra reikalo čia piešti tos begėdiškos intervencijos 
istoriją ir negarbingą didžiųjų pasaulio valstybių vaid
menį toje istorijoje. Po Anglijos atžagareivių vadovybe 
tos valstybės šudhMė? ^tarptautinį nesikišimo komitetą”, 
kuris neva stengėsi sulaikyti intervenciją Ispanijoje, 
bet tikrumoje trukdė tiktai Ispanijos respublikai gauti 
ginklų iš užsienių. Šita “nesikišimo” komedija tai — 
juodžiausia dėmė ant Europos (dalinai ir Amerikos) 
politikos po pasaulio karo.

Ne tik surumbėję Anglijos reakcininkai, bet ir 
Francuzijos “liaudies frontas” ir sovietų Rusija leidžia 
fašistiškiems Italijos ir Vokietijos banditams žudyti Is
panijos respubliką. Ispanijos demokratija ginasi nuo 
užpuolikų viena. Ar ji atsilaikys?

Ispanijos karas stoja į trečius metus. Jisai gali pra
sitęsti dar kokius metus laiko. Tuomet, gal būt, padėtis 
pasikeis. Anglijoje vis labiau i,r labiau didėja žmonių 
pasipiktinimas pro-fašistiška Chamberlaino užsienių po
litika. Kiekvienuose papildomuose rinkimuose į parla-? 
mentą valdžios kandidatai netenka daug baigų, o darbo 
partijos balsai auga. Įvykus visuotiniems parlamento 
rinkimams, konservatorių valdžia gali būti nušluota. 
Tuomet griežtai pasikeistų politikos kryptis visoje Eu
ropoje.

Sunku pasakyti, ar Ispanijos respublika įstengs 
gintis, iki ateis šita atmaina. Bet herojiška Ispanijos 
darbo žmonių kova nepasiliks be įtakos į Europbs įvy*- 
kius. Jeigu fašistai Ispanijoje laimės, tai pasaulio taika 
atsidurs dar didesniame pavojuje, negu dabar, ir tie 
Europos atžagareiviai, kurie šiandie fašistus remia, bus 
diskredituoti

Prieš kiek laiko mūsiškiai 
komunistų laikraščiai su 
džiaugsmu pranešė, kad žydų 
socialistų dienraščią “Forward” 
bendrove “pasmerkė” to dien
raščių vyriausiąjį redaktorių, 
Ab. Cahan’ų, už tai, kad jisai 
New Yorko “Times’e” atsiliepė 
nepalankiai apie Sidpey Hil- 
mano kandidatavimų į J. V. se
natorių®.

Pasirodo, kad mūsiškiai ko
munistai apie tų Cahano “pa- 
smerkimų” patyrė iš “Daily 
Worker’io”, Bet “Daily Wor- 
ker” pamelavo, rašydamas apie 
Forward’o bendrovės tarimų. 
Kaip rašo “The New Leader”, 
minėtoji bendrovė savo susi
rinkime ne tik nepasmerkė Ča
bano, bet jį užtarė, vienbalsiai 
priimdama rezoliucijų, kurioje 
sakomo:

“Draugas Galiąn, kaipo 
vienas įžymiausiųjų žmonių 
Amerikos gyvenime, turi pil
nų teisę išreikšti savo asme
nines nuomones apie daly
kus, turinčius socialinės ir 
politinės svarbos, ir darbinin
kų judėjimo klausimais, ŠL 
ta jo teisė negali būti varžo
ma.”
Tai paprastas dalykas pas 

komunistus: vipųas jų sufabri
kuoja kokį nors) melų, o kiti, 
kaip papūgos, jį kartoja.

dar iki šiol nepasako, ar jisai 
pridavė savo vardų seimo sek
retoriui įdėti į prptokolų, kad 
jisai priešingas rezoliucijai de
mokratijos atsteįgimo klausi
mu.

Prezidentas Bagočips kvietė 
visus fašistus surašyti savo var
dus ant popieros, kad jie galė
tų Smetonai pąsigirti, joge! jie 
UŽ rezoliucijų nebalsavo (ki
taip jisai, gal būt, atimtų jų 
medalius). Ar Karpįukas šitą 
proga pasinaudojo?

........... ......    "T----------- -

suskato dėti vigas pastangas, 
tad mokyklose savo veikimų 
galėtų atgaivinti.

Laikas visai neina jų naudai. 
Kaimo jaunimas* vis labiau iš- 
siprusina, tai klerikalai jų tar
pe praranda įtakos. Kad ir jie 
turi skaitlingas Pavasario orga
nizacijas, bet joms priklauso 
daugiausia tik moters ir mažai 
aktingas jaunimas. Norėtų atsi
griebti, bet politinės sąlygos nė
ra palankios, todėl ir nerimau
ja.

Akademinis jaunimas pavi
dale ateitininkų, baigęs moks
lus, dažnai karjeros sumetimais 
išsižada savo jaunų dienų ide
ologijos ir paseka tautininkus. 
Todėl susidaro ir tos rūšies jau
nimui labai nepalankios sąly
gos tarpti. Visai kita butų, jei 
jų tasai veikimas butų visiškai 
legalizuotas. Bet tokį veikimų 
legalizavus vieniems, kitų poli
tinių srovių reikalavimai taip 
pat žymiai sustiprėtų, todėl del
siama. —B.

NUBAUSTI NACIAI

Jau buvo pranešta, kad New 
Yorko valstijoje teisinas pripa
žino nusikaltusiais šešis nacių 
organizacijos (German Ameri
can Settlement League) narius. 
Vokiečių darbininkų laikraštis 
New Yorke, “Neue Volkszei- 
tung”, dabar- ^rašo, kad teise- 
jas| tiems Hitlerio tarnams pa- 
skA’č bausmes: šeši kaltina
mieji gavo po metus kalėjimo 
ir turi užmokėti po $500 pa
baudos; o nacių organizacija 
turės* užmokėti $10,000 pabau<- 
dos.

Laikraštis toliaus sako, kad 
penkiems nuteistiems kalėjimo 
bausmė tuo tarpu suspenduota, 
tik pirmininkas Mueller, ar
šiausias iš visų nacių, turi tuo- 
jaus eiti į kalėjimų.

Tai šitaip Amerikos teismas 
pačiupinėjo tuos Hitlerio ber
nus. Ir gerai jiems). Jie tapo nu
bausti už tai, kad jie sulaužė 
įstatymų apie Ku Klux Klanų 
(išleistų 1923 m.), kuris reika
lauja, kad organizacija, kuri 
saikdina sąvo narius, turi pa
teikti valdžiai savo narių sąra-

Teisėjas Hill, kuris pirminin
kavo teismui, įsakė stenogra- 
fišką. bylos nuorašų pasiųsti 
vyriausiam prokurorui WasJv 
ingtone, kad valdžia ištirtų ir 
kitas nacių stovyklas Ameriko
je.

Danija keis savo konstitucija
PRANAŠAUJA DEMOKRATI

JOS PERGALĘ

Garsiausias iš šiandie gyve
nančių Vokietijos rašytojų, 
Thomas Mann, parašė knygų 
“Ateinančioji Demokratijos 
Pergalė”. Jisai įrodinėja, kad 
Hitlerio diktatūra Vokietijoje 
turės sugriūti ir demokratija 
paims viršų.

Danijos parlamentas yra paskyręs komitetą nau
jam konstitucijos projektui pagaminti, ir jisai, kaip pra
nešama iš Kopenhageno, jau savo darbą baigia. Kon
stitucijos projektas netrukus bus pasiūlytas parlamen
tui svarstyti. Tikimasi, kad jisai bus be didelių kliūčių 
priimtas, kadangi net konservatorių partija nėra prin- 
cipialiai jam priešinga.

Naujoji konstitucija,. sakoma, busianti demokratiš
kiausia pasaulyje.

Vietoje dvejų parlamento rūmų konstitucijos pro
jektas siūlo vienų rūmų parlamentą, renkamą visuotinu 
balsavimu pagal proporcingąją rinkimų sueiną.. Bąl- 
euoti galės visi piliečiai, sulaukę 23 metų amžiaus (da
bar, renkant žemuosius rumus, balsuotojai turi būti ne 
mažiau, kaip 25 metų amžiaus; o renkant aukštuosius' 
rumus — 35 metų amžiaus).

Nors Danija dar neatsižada monarchijos, bet nau
joji konstitucija siūlo panaikinti “sosto kalbą”: atida
rant parlamentą, valdžios vardu kalbės minlsteris pir- tenai stiprėja.

AR PRIDAVĖ SAVO VARDĄ?

LIETUVOS KLERI 
KALAI IR ŠVIETI

MO MINISTRAS
(Musų specialaus koresponden

to Lietuvoje)

veikimo

norėtų, 
mokyk- 
savis<to-

Lietuvos švietimo ministras 
profesorius Tonkūnas buvo įtei
kęs prezidentui atsistatydinimo 
raštų, bet jo atsistatydinimas 
nerą priimtas,

Spėliojama, kad jisai norėjęs 
atsistatydinti sąryšyje su krikš
čionių demokratų, arba tikriau 
tarus, su Lietuvos klero padi
dintais reikalavimais. Jie užsi
spyrę reikalauja, kad visose 
mokyklose butų leista laisvą 
veikti tikybinėms moksleivių 
kuopelėms, kitaip tarus, kac 
ateitininkų veikimas visai butų 
legalizuotas.

Tikybinės mokinių kuopelės 
ir dabar gali visai liuosai veik
ti visose mokyklose, nes yra 
leista mokinių tarpe kurti lavi
nimosi kuopeles pagal mokyk
loje dėstomus dalykus. Kadan
gi tikyba visoje Lietuvoje yra 
privaloma^ ^dėstoma, todėl gali 
kurtis tikybai lavinimosi' moki’- 
nių kuopelės, bet Šios kuopelės 
turi būti mokyklos vadovybės 
žinioje, kitąip tarus, jomis ne
gali diriguoti katalikų 
centras.

Lietuvos kleras gi 
kad panašios kuopelės 
lose galėtų veikti visai
vtai ir nepriklausomai nuo mo7 
kyklų vadovybių. Dėl jų šiokio 
reikalavimo ir yrą įvykę susi
kirtimai.

Matyti, švietimo ministras 
norėdamas lyg ir gauti savam 
veikimui iš prezidento pritari
mo patikrinimų įteikė ?Jsista- 
tydjnimo raštų. Bet jo atsista
tydinimas nepriimtas, tai tektų 
abejoti, kad jo veikimui ir to
liau bus pritariama.

Iki šioj visose mokyklose, iš
skyrus universitetų, ateitinin
kams neleistą veikti. Ateitinin
kai nėra kas kita, kaip krikš
čionių demokratų ideologinės 
kuopelės. Ateitininkai veik vi
sose aukštose mokyklose stu
dentų tarpe yra skaitlingiausios 
Organizacijos.

Kaimo katalikiskasai jauni
mas pavidale Pavasario orga
nizacijos visai liuo&ai veikia ir 
jų veikimui administracija jo-« 
kių kliūčių nedaro, štai' šiais 
metais net leista jiems viešai 
Kaune susirinkti ir padaryti sa
vo eiseną.

Taigi krikščionys demokra
tai Lietuvoje nėra jau taip per
sekiojami, kaip kitos politines 
srovės, bent jų jaunimui leis
ta visai laisvai veikti. Krikščio-, 
nių demokratų partija, kaip ir 
kitos politinės organizacijos, y- 
rą uždaryta.

Lietuvos klerikalai gerai nu
jaučia, kad jų politinis svoris, 
ypač jaunimo tarpe kaime

Clevelando fašistiškas Mickey 
Mouse susiriesdamas plu&ta 
SLA. seimo daugumų, kuri pa
siuntė Smetonos kavalierius 
šunims šėko piauti. Bet jisai smunka, todėl jie dabar labai

minjpkaSf Tokiu būdų karalius paliks tik dekoraciją, be 
jokios^ galiom . .

Daniją jau kelinti metai valdo socialistai. Ji yra 
viena kultūringiausių jų Europos šalių, ir demokratija

(Iš Lietuvos)
Ir atsitiko taip, kad Lietuve- , 

j e įvyko neregėtas, iki tol žmo
nių gyvenime negirdėtas ste
buklas.

Vieny ypu jisai paplito po vi
są Lietuvą ir galiausiai apėmė 
jisai visų lietuvių tautų, visvien 
kur jos broliai negyventų: Aus
tralijoje, Afrikoje, Azijoje, a- 
bįejose Amerikose ir kitose že
mėlapyje atžymėtose ir neaįžy
mėtose žemės vietose.

O tasai stebuklas pasireiškė 
tuo, kad lietuvių tarpe dingo 
bet kokia opozicija, visi išpaži
no tik vieną vadų, vienų valių 
ir visoje tautoje įsigalėjo visiš
kas susiklausymas, klusnumas, 
vienybe, viena mintis, viena va
lia.

Tautininkų idealas visoje pil
numoje pražydo lietuvių tarpe 
ir dingo bet kokie ginčai, nesu
sipratimai ir šventa ramybė, 
mirties tyla įsigalėjo lietuvių 
tarpe.

Viena akimirka visame že
mės ritulyje nustojo ėjusi opo
zicijos spauda ir jos bendra
darbiai pasidavė visiškai vie
nam vadui, vieningai valiai ir 
santūriai jo globai.

Opozicinės minties vyrai vi
siškai tai pradėjo galvoti, kaip 
galvoją yająą ir lik jo mintis 
reiškė* ‘'

Lietuvoje radikališkosios ir 
katalikiškosios sroves atstovai 
visi nustojo galvoję ir išpažino 
tik vieno vado valių.

Net Šiaurės Amerikoje lietu
viai socialistai, komunistai ir vi
sokie kiti atskalūnai sudėjo sa
vo ginklus ir klusniai ištiesė 
savo rankas vięnybininkams ir 
dirvininkams ir kitiems tautiš
kosios minties vyrams.

Šitų stebuklų Lietuvoj? išvv- 
dę tautininkai trypė iš džiaugs
mo, o Šiaurės Amerikoje ir ki
tur tautiškosios minties reiškė
jai lyg žado nustoję nebežinojo 
kas daryti ir kas pradėti.

Nebereikėjo jąu jiems dau
giau siųsti į Lietuvą laiškų ir 
prašyti pagalbos, skųstis, dejuo
ti, skųsti opozicionierius, kliu
dančius tautiškąjį darbų vary
ti.

Vieną mintis, viena valia!
Ir čia žemėje įsigalėjo visi 

tautininkų troškimai.
Tai ištiko tasai stenuklas, ku

rio niekas nesitikėjo sulaukti ir 
regėti. Tik vienui viena vietelė 
paliko, kur lietuvis galėjo sau- 
vaįiai susičiąudėtį ir žiovauti,

Žiovavimas ir čiaudėjimas, 
ne tiek pareina nup lietuvio va
lios, kiek nuo raumenų, todėl 
Ši energijos sritis liko vado ne
kontroliuojama, neprižiūrima. 
Visur, kur tik lietuviai pasiro
dė, tiek subuvimuose, tiek su
sirinkimuose ar tai pasilinksmi
nimo tikslu, ar tai pasitarti: vi
si lyg vienas, vienaip mintijo, 
vienaip galvojo.

Visi kartojo tik vado pasa
kytas mintis, jo pareikštus žo
džius. Visi žiurėjo į jo lupas ir 
laukė jo išganingo žodžio pra
tariant. Visi šaukė jam valio, 
visi džiaugėsi jo pasakytomis 
kalbomis.

pasiliko tik tautiškoji spau
da ir ji vigą perdėm buvo pa
naši, jokio įvairumo, tik tautos 
vado ir jp paskatų asmenų pri
rašyta.

Kųygps retai kadą pasirodė, 
nes tautos vadas nespėjo jų 
daug parašyti, o kiti nustoję sa-

vo mintis reikšti kartojo tai, kų 
vadas kada nors buvo sakęs. 
Tautiškoji periodinė spauda pa
sirodė tik savo vienu organu, 
nes nebuvo reikalo jų daugiau 
leisti.

Kadangi daug tokios spaudos 
tuo metu redaktorių, bendra
darbių liko be darbo, tai jie 
grįžo prie savo pirmykščio a- 
mato: kas ėjo kiaules ganyti, 
kas dirvonus arti, o kas vargo
nininkauti.

Kadangi tuo metu Lietuva 
jau buvo pusėtinai įmoderniš- 
kejusi, tai jau ne visur kiaules 
ganė, tai kiti liko jų šėrikais, 
karvių melžikais, kitaip tarus, 
iš karvutės tešmens Lietuvos 
auksų traukė.

Visur, kur tik lietuviai gyve
no, skambėjo tik tautiškos dai
nos, tratėjo tautiška muzika ir 
šokte šokami buvo vien tik tau
tiški šokiai. Lietuvis metė dė
vėjęs moderniškus nubus ir pra
dėjo vilkėti tik tautiškai. Ir pa
sidarė lietuvių tauta iš viršaus, 
ir iš vidaus visai vienoda. Du 
lietuviai vienas į kitų buvo pa
našus, kaip vandens lašai pana
ši vienas į kilų.

Visur lietuvių tarpe žydėjo 
skaisti ’ vienybė ir didis susi-

Komunistų nei šešėlio nepa
liko, jie arba pasidavė savo tau
tos vado visiškai globai, arba 
tik garbino genijų geniją, pa
saulio revoliucijos vyriausią 
mašinistą, visų tautų vadų, 
žmonijos pranašą Staliną.

Socialistai dingo, pasislėpė, jų 
ir sų žiburiu dienos metu ne
buvo galima aptikti.

Katalikai visi į Romų išvaži
nėjo ir tik vienų savo papų iš
pažino. Visokie kitokie atskalū
nai tirpte ištirpo ir jų gudriau
si sėkliai negalėjo surasti.

Jau paskutinė viltis buvo pra
rasta, jau buvo nustota tikėjus 
bent vieną opozicionierių sura
dus.

Didis apmaudas skirtuosius 
tautos vadus pagavo, širdgėla 
įsigalėjo, bet žmogus toksai su
tvėrimas, kad ir per adatos sky
lutę sugeba dramblį išlandyti.

Surado.
Surado Sandaros pastogėje ir 

pavedė jos likučiams eiti opo
zicionierių pareigas.

Ir lietuvių tauta tapo išganin
ga, pranašinga, tarp moterų pa
laiminta ir tarp vyrų išgarbin
ta.

Ir taip, vyručiai, jei ne mole* 
ris, tai lietuvių tauta ir šian
dien butų vieninga, tautiškai 
susiklausiusi, vieną, tik vienų 
tautos vadų išpažinusi, vienų 
valių pripažinusi, o dabar, da
bar Sandara opozicijai kelių 
praskynė ir vėl viskas virs taip, 
kaip seniau buvo.

Liūdna, bet nieko nepadary
si, čią jokie ordinai nepadės.

Skaudu, bet įvairu -
Graudu, bet linksma.

VISTASPATS

Ne, tokio stebuklo pasaulin, 
dar nebuvo neregėjęs, jisai tik 
lietuvių tautoje pasirodė!

Iš pradžių tai buvo labai gra
žu, o paskui, paskui pašėlusiai 
nuobodu. Nuobodulio tikrasis 
palydovas — tai žiovulys. Ir 
kur tik lietuvis pasirodė, lenais 
visi žiovavo. Žiovavo ir čiaudė
si.

Iš pradžių tai buvo labai įdo
mu, o vėliau, vėliau moters 
pradėjo skųstis pernelyg dide
liu vienodumu.

Rojuje Adomų ir Jeva pri
gaudė.

Lietuvių tautos vadų žmonos 
pas kitataučius- pradėjo ieškoti 
įvairumo... Liko jos ne visai 
savo vyrams patikimos...

Susirūpino!
Susirinko skirtieji vadai ir 

tarė: mūšų žmonos nuobo
džiaują, reikalingas įvairumas.

Ir gaidys savo kieme nevie
nodai apie visas vištas apsisu
ka, o svetimų gaidį pamatęs jį 
sulupa. Juk ir mes vyrai!

Reikalingas įvairumas! Visi 
šaukte šaukė.

padaryti. Nelengva padaryti 
tuomet, kąį vadas turi teisę tik 
visų mintis reikšti, visų vardu 
kalbėti...

O moters šėlo, žmonos veid
mainiavo, savo vyrus su sveti
mais apgaudinėjo... Jėvai ir 
juje buvo ankšta gyventi!

Susuko visiems galvas 
skirtieji vadai ryžosi į vadų 
dų kreiptis.

— Vade, nuobodų, bent dėl F 
vairumo reikia opozicijų išgal
voti!

Vadas rūsčiai į visus pažvel
gė ir tarė:

Susiraski! |
Pasiuntiniai, 

sarai, sėkliai, 
buvo pasiųsti
spręsti ir surasti bet kur bent 
opozicijos šešėlį, įvairumo ir ji
sai atgaivinti.

Zujo, lakstė, važinėjo, tran
kėsi po visas lietuvių kolonijas 
ir ieškojo, kas sutiktų eiti, mo
kamai ar nemokamai, opozicio
nieriaus pareigas.

ro-

ir 
va-

emisarai, komi- 
žvalgybininkai 

šį uždavinį iš-

ŽINIOS - ŽINELES 
IŠ LIETUVOS

• Seirijuose įvyko įspūdinga
dzukij senovės diena ir senienų 
pąr’ddh.; ........ . ’
• Birželio 20 dienų atskrido į 
Kaunu šeši lenkų orinio susi
siekimo atstovai baigti derybas 
apie įvedimų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos orinio susisiekimo ir 
oro pašto.
• Rygoje Baltijos savaitės me
tu įvyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vaistininkų kongresas. 
Kongresas įsteigė šių kraštų 
vaistininkų sąjungą.
• Kalvarijoje (Suvalkų) 1938- 
1939 metais bus pastatyta nau
ja psichijatrlnė (bepročių) li
goninė. Ligoninė’ bus moder
niškai įrengta. Jos pastatymas 
kaštuos apie milijonų litų.
• Rytprūsiuose febevokietina- 
ini lietuviški vietovių pavadini
mai, Dabar pakeitė net 242 lie
tuviškus kaimų vardus vokiš
kais. Toliau busiu vokietinami 
upių ir ežerų pavadinimai. Vo
kiečiams nepakenčiami lietuviš
ki vietovių vardai, nes jie nuo
lat primeną, kąd vokiečiai yra 
užgrobę ir suvokietinę Lietuvos 
žemių didelius plotus,.. .
• Lietuvos žydai pasiskundė 
Kainų Tvarkytojui, kad rabinų 
vadovaujama skerdykla “ko- 
šer” mėsę pardavinėja dvigubai 
brangiau, kaip paprasta mėsa. 
Kainų tvarkytojas rabinams nu
rodė, kad jie tegali imti už “ko- 
šer” mėsų tik 20 procentų bran
giau.
4 Lenkų spaudos žinippiis, len
kai jąu pradėjo plukdyti sie
liais miško medžiagų Nemunu, 
Nėriny, Merkta ir kitomis upė
mis Nepriklausomos Lietuvos 
link. Toji miško medžiaga to« 
liau bastanti plukdoma Nemu
nu ) Klaipėdą.
• Klaipėdoje buvo išmėtyta 
slaptų atsišaukimų, kuriais Šau
kiama taikyti Žydams Vokieti
jos žydų persekiojimo įstaty
mus. Daugelis žydų gavo ano
niminius laiškus, kuriais žydai 
grasinami nevažiuoti į Nidos, 
Juodkrantės vasarvietes, kur 
vasaroja daug vokiečių.

4 «



Pirmadienis, liep. 18, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI.

AMERICANS FIRST—LITHUANIAN ALWAYS'

PUBUSHED EVERY MONDAY v MONDAY, JULY 18, 1938 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

L.U.C. Sckolarship Loan Fund
I

(First of a Series of Six Artjcles)

The Lithaanian University Club wi|l 
accept applications for the second L.U.C. 
Scholarship Loan Award up to and in- 
cluding Augusi 15,' 1938. For the be- 
nefit of interested parties, tbis article 
will point out the salient features re- 
garding the type of award, eligibility 
of applicants, and methods used in d«- 
termining the eventual recipient of the 
awa'rd.

The LUC. Scholarship Loan is, as 
is indieated by the name, a loan con- 
sisting of one year’s tuition ($300.00) 
and the recipient obligates himself or 
herself to repay this sum, with no in
terese at a date not later than five years 
after the award has been made. Some ap
plicants may be disappointed by the 
fact tbat the award is not an outright 
donation būt there are specific reasons 
for the policy adopted by the Club re- 
garding this matter which will be 
brought out in future articles.

Eligible applicants mušt be in the 
sophomore, junior. or senior class for 
the year 1938-1939 at a dūly recogn- 
ized school (endorsed by the North 
Central Association) and in addition 
mušt (1) be domiciled in Cook Coun- 
ty; (2) be of Lithuanian descent; (3) 
have a knowledge of the Lithuanian 
language; (4) be a needy student; and 
(5) have maintained a scholastic avė- 
rage for the time spent in college of 
“C” or better.

Supplementing the general Informa
tion that is ntcessary in applying for

an award of this type, the applicant 
will be required to furnish (1) three 
letters of recommendation. two from 
members of the faculty of the college 
attended and one from a person not 
an immediate relative; (2) the scholast
ic record sent direetly from the school; 
(3) an essay in the applicant’s own 
handvvriting on the subject, “Why I 
Need the Scholarship'’; and (4) a re- 
cent photograph. If necessary, the appli
cant mušt be ready to submit to an 
orai examination by the Board of Trus- 
tees of the L. U. C. Scholarship Loan 
Fund.

A word regarding the mechanics of 
the award may not be amiss. The Schol
arship Committee of the Lithuanian 
University Club will pick some propor- 
tionate part of the totai number of ap
plications received and consisting, of 
course, of those most qualified. This 
initial seleetion will be based on the 
Information that the applicant has sup- 
plies and the authenticity of that Infor
mation. These applications will then be 
recommended as desirable recipients to 
Board of Trustees which will make the 
finai decision. The name of the avvard 
vvinner of the second L.U.C. Scholar
ship Loan will be publidy announced 
on or about September 1, 1938.

Those desirous of obtaining appli- 
cation forms or any further Information 
address letters to —

ALGIRD RULIS,
5409 S- Sacramento Avė.

Chicago, III.
—A. R.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

• Much has been written about “Pir
myn” in Lithuania, būt here’s an in
teresting letter, bubbljng with enthusi-

's

BIRUTĖS j
Overtones

BIRUTĖ’S MOONLIGHT PICNIC

Birutė has planned a unique af- 
fair—“vvhat’s that,” — you doubt, 
“tbat it is unique?” Well, my 
friends, all you have to do is at- 
tend this moonlight pienie and you 
will be amazed to see what a true 
statement has just been made.

Birutė has chosen a new commit
tee made up of several people who 
have gigantic and original ideas, 
and all their ideas are going 
to be utilized at this picnic.

Food—hmm, cooling drinfcs—also 
Stimulating, beautiful atmosphere, 
music, games, surprises (and a 
moonlit highway and vvoods)—what 
else could one expect?

Everyone interested bring along 
just 35c and meet at Sandara Hali 
Saturday evening, the 23rd, at 8:00 
o’clock sharp. You will then get 
transportation to the pavilion where 
all of these events will take place. 
Bring ybur friends as they too will 
enjoy every thrilling moment oi 
this picnic.

See you at Sandara Hali at 8:00 
P. M. on the 23rd. —ALTO.

>Verslininkų Sąjungos išlaiko
mą prekybos mokyklą šiemet 
baigė 26 asmenys.

Wed. Night 
Sočiai Dancing

Marąuette Park’s Fjeldhouse with 
its Country Club atmosphere and 
its new circulatory air system seems 
to entice all the summer dancers. 
Lašt Wed, we had a capacity crovvd 
and expect to have the šame 
throughout the summer months. 
Del Rene and his fine band whom 
everyone enjoys will be with us for 
the entire summer season. A new 
reduced rate is now in effect: Boys 
15c, girls 10c up to 8:30 P. M. 
Thereafter the regular prices wįll 
prevail. Dancing will1 be from 8:30 
to 11:30 P. M. so comę up and en
joy dancing at Marquette Park,

P. S.

Corning Attractions
Marquette Park is planning a num

ber of interesting events for the near 
future, some of vvhich are as follows: 
Outdoor Fashion Show, Outdoor Folk 
Dance Festival, Dramatic Plays, a series 
of outdoor Amateur Shows, Table 
Tennis Tournament and a Bicyde Car- 
nival. Dates will be announced in the 
next issue on the above events.

—P. S.Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt

• fe. •

Official Poster of the Lithuanian National Olympics 
held in Kaunas, Lithuania bcginning thi$ftweek. American 
Lithuanians will be represented by a tcani of some 25 ath- 
letes, 13 of them from Chicago.TREASURE UNDERGROUND- IN ILLINOIS!

Released by the State Geologial Siirvey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

This series of short articles to appear regularly in this newspaper will 
be well worth clipping and retaining in serap book form. When comp- 
leted they will form a valuable record of the mineral history and 
wealth oi the State — a storehouse of useful knowledge for both busi- 
ness executives and students.

KITS WITH0UT ERRORS
By Don L. Carroll, State Geological

One of the most remarkable features 
of the present development of oil fields 
in Illinois is the unusual situation at 
Centralia where one of the new oil 
pools was discovered lašt December. 
Within six months after the completion 
of the first well, northwest of the city, 
nearly two hundred wells had been drįl- 
led within the produeing area. All of 
them were successful in striking oil.

Survey, Urbana, Illinois
There othcr wells, drilled bcyond the 
produeing limits of the field, were dry 
holes; būt the produeing area proper 
has yet to see its dry hole — if ever. 
A batting average of 1,000 is a dis- 
tinet triumph in any line of enterprise 
or endeavor, and it is even more spec- 
tacular in the oil game, which has long 
been noted for its record of shattered 
hopes and lošt investments.

asm, from a chorus member Andy Nor- 
but. He is the “official” accordion play- 
er with the chorus in Lithuania.

Šiauliai, Lietuva.
June 27, 1938

“Pleasc forgive me for not writing 
so long, būt I haven’t even had time 
to think since this trip started. I have 
so many things to tell you, I don’t 
know where to begin.

“Whcp we got to Nevv York, it was 
raining, būt it soon clcared up. The 
ship took seven days to get aeross, būt 
did we have fun! We gavę 3 concerts 
on the ship, had dances, movies, and 
we even went swimming.

“We finally got to Paris and, boy 
ob boy, what a town! We stayed in 
Paris two days and one night, and in 
all that time I only had 2 hours sleep. 
Nobody slceps in Paris. You can go 
out at 3 or 4 in the morning and find 
the strects are crowded.

“I’m beginning to think that maybe 
it’s a crime to drink vvater in France. 
In every restaurant that we went in to, 
we asked for water with our food. Būt 
do you think we got it? No! All of the 
waiters looked at us as though they 
thought we were not in our right mind. 
When we left Paris, the steamship com- 
pany gavę us each a lunch box with 
two bam sandwiches and a quart of 
wine.

“Our train took us to Cologne, Ger
many, and is it a beautiful city. From 
there we went to Berlin, and stayed 
there all day. We left Berlin at 1 1 
o’clock at midnight and at 10 o’clock 
in the morning we were in Virbalis.

“Gee, you should have seen the re- 
ception. It was beautiful. Flowers, mu- 
sic and the “whole works.” Well, that 
was nice būt you should have seen Kau
nas. Jezus?Maria! 11 Bands playing, tons 
of flowers, we all started crying. We 
went .ihto the first class room at the 
station and had dinner, and what a 
dinner! I tell you, I bet I gained ten 
pounds out here alrcady.

“They treat us just likę kings. Every 
new town we go to, there is a wow of .» 
reception and a big celcbration after 
that.

“I’m living in Kaunas with Žemės 
Ūkio Ministery official Mikas Mangir- 
das. He is a “big shot” in town and 
are we treated s\yell, We have a servant 
all to ourselves, a radio, a shower bath, 
everything.”

—Andy.A VacationIn Michigan
IŠ LIETUVOS

Personalities of Interest
“...for he shall soothe 
and heal the pain that 
you. may feei...”

Dr. Bruno J. Zubrickas
It is a pair of kind, smiling brown 

eyes that greets you, būt somehovv you 
also note the seriousness of mind mingl- 
ing with that disarming smile. Dr. Bro
nius J. Zubrickas is one of those young 
men who impress .you as though they 
have been in practice for years.

Possibly that may be attributed to 
bis Continental culture, for Dr. Zubric
kas was born in Lith. and attended the 
gymnasiutn there; then. he acquired his 
medical learning with the famous Me- 
dical Faculty at the University of Vien- 
na, where he received his dcgrce of 
Doctor of Mcdicinc and was pronounc- 
ed a Physician in February of 1935.

After remaining another year to 
“drink to the brim” of the knowledge 
offered at the Clinics of Vienna, Dr. 
Zubrickas came to America. As our

THE QUITTER
By ROBERT W. SERVICE

When lošt in the wild and scared as a child, 
And Death looks you bang in the eye, 

And you’re sore as a boil, it’s according to Hoyle 
To cock your revolver ... and die.

Būt the code of a man says: “Fight as you cap” 
and self-dissolution is barred.

In hunger and woe, oh, it’s easy to blow, 
It’s the hell-served-for-breakfast that’s hard.

You’re siek of the garpe • • • well, now, that’s a shame.
You’re young, you’re brave and you’re bright, 

You’ve had a raw deal, I know, būt don’t squeąl, 
BucR up, do your hardest, and fight.

It’s the plugging away that will win the day, 
So don’t be a piker, old pard,

Just draw on your grit... it’s so easy to quit, 
It’s the keeping-your-chin-up that’s hard.

It’s easy to cry that you’re beaten and die;
It’s easy to crawfish and crawl;

Būt to fight and fight when hope’s out of sight 
Why, that’s the best game of them all.

And though you come out of each gruelling boyt, 
Ali broken, beaten and scarred,

Just have one more try...it’s dead easy to die, 
It’s the keeping-on-living that’s hard.

O Lenkų radiofonas patu ulė 
Lietuvos radiofonui kartkartė
mis pertransliuoti vieni kitų 
koncertus.

e Į Lietuvą pradėjo būriais 
grįžti iš Vokietijos Lietuvos pi
liečiai žydai, kurie ten buvo 
įsigyvenę. Grįžusieji pasakoja, 
kad Vokietijoje jau negalima 
esą gyventi ir svetimšaliams 
žydams.

• Lietuvos pašto valdyba išleis 
Tautinės Oli.nipij.ados pašto 
ženklu.4?. Šie ženklai bus šiek 
tiek brangesni, negu paprasti 
ženklai. Kainos skirtumas eis 
Tautinės Olimpijados Komite
tui.

• Kariuomenėm švietimo įky
rius buvo paskelbęs konkursą 
su premijomis kariškiems mar
šams parašyti. Komisija, patik
rinusi atsiųstus paštus, už 8 
maršus jų autoriams kompozi
toriams pripažino premijas',

q Tarp Šiaulių ir Kauno atei
nančiais metais busiąs pradė
tas tiesti naujas plentas, šie
met bus užbaigtas plentas* tarp 
Kauno ir Klaipėdos.

• Plowed fields, green pasturelands 
dotted with flovvers, the hot sun refletc 
ed in a tiny flowing creek, the quiet 
vvoodland echoing with songs of birds. 
The chcrry trce laden with cherries
inviting you to taste them. Strawberries 
ripely appealing, and big raspberries 
awaiting your hand to drop into.

Yes, it’s a typical vacation in the 
farm town of Marne, Michigan. It 
sounds appealing, doesn’t it? It is even 
mpre so when, you cbase the cows bome 
for milking, and have a taste of warm. 
fresh milk. When you wake up in the 
morning, refreshed and rarin’ to go. 
When you’re on the wagon helping to 
piteh hay.

Yes, it’s fine. Būt even better when

exce11ent. Of course, Lithuanian and 
English are daily habits and when ne
cessary he can also prescribe the do’s and 
don’t’s’ to Russian paciente.

Did we say “do’s” and “don’ts”? 
Forgive us, for Dr. Zubrickas rarely
says “Don’t.”

“Of course you may have fried chops, 
if you want to.” says He, “būt this or 

j that might happen.”
And, in order to avoid some terrible 

This or painful That to happen, tbc 
patient does only the “do’s” of Doc- 
tor’s recommendations.

Incidentally, one of his favorite pas- 
times is to write articles clearly expiatn- 

, ing the many ailments tbat “we, mor- 
1 tais” have and how possibly to allevi- 
ate or avoid them. Dr. Zubrickas is 
Editor on the Educational Committee 
of the American-Lithuanian Doctors’
Association and he is the one to see to 
it that the Lithuanian public ts offered 

; articles on many heakh topies. written 
by numerous doctors, and published by 
our wide Lithuanian press.

Beyond this activity, Dr. Zubrickas 
does not have much time left for sočiai 
affairs, though he faithfully takes care 
of che secretarial dueies of che Amerl- 
can-Lichuanian Doctors’ Association and 
recently became a member of che Chica
go Lithuanian Society,

He is on the staff at the Holy Cross 
Hospital and with bis own practice he 
hardly has any time left for . . . golf. 
Būt, beiieve it or not, we found one 
doctor who does not likę golf! Dr. 
Bronius J. Zubrickas prefers the lively 
game of tennis or the good old spoct 
of svvimming.

That, by the way, seems to describc 
him best: “lively.” With his healthy, 
tingling skin of tan, the very sigbt of 
the handsome doctor should inspirc 
heakh into some of those chronic weakl- 
ings that we see all over, says

—Neivsy.
lavvs here require, he spent a year as 
Interne, ministering to the patients at 
the Holy Cross Hospital in Chicago, 
before he took the State Board examin- 
ation in Illinois. In February of 193 7, 
his name was enrolled on the list of 
accepted and practicing physicians in 
Illinois.

His first office was opened in Cice
ro, būt at present he is established on 
63rd St., near the busy Lithuanian co- 
lony of Marquette Park. A eozy apart- 
ment adjoins his office quarters, vvhich 
are cool and comfortable with modern, 
maple ftirniture in the reccption room.

Oh, yes, he is married to a winsome 
Swedish woman and is fond companion 
and father to a 4-year old boy. Whe- 
tbcr Doctor speaks Swcdisb or not, we 
forgot to. find out, būt we have heard 
from other linguists that his German is

I

Horseshoe 
Tournament

A Junior, Intermediate and Senior 
horseshoe tournament was eondue- 
ted on Sat„ July 16th at Marquette 
Park. The 2 finalists (or winner 
and runner-up) in this tournament 
will be eligible to participate in the 
section tournament of the Chgo. 
Pk. District. P. S.

Softball News
A new Junior Softball League is be- 

ing formed at Marquette Park. Games 
wil! be played every Tues. and Friday 
at 5 P. M.

ils for Your Scrapbook
LITHUANIA IN THE XI AND XII 

CENTURIES
FROM AN ECONOMIC HISTORICAL OUTLINE OF 

LITHUANIA by P. Žadeikis

more known as the Chris- 
their way into the interior. 
Hanseatic League and the

[ACME-NAUJIENŲ FotoJ

IŠTEISINO — 19 metų 
“veiterka” Mary Kent, kuri 
buvo suimta už 12 metų ber
niuko nužudymą. Ji buvo 
paliuosuota, kai sutiko teis
me liudyti prieš kitus du 
kaltinamu asmeniu. Tie du 
asmeniu yra berniuko tėvas 
Harvev Nelson ir Verną 
May Fawler, kita “veiterka” 
Nelsono roadauzėję. Susita
rę berniuką nužudyti, kad 
gauti $900 apdraudos, jie 
traukė šiaudų “liosus” kam 
teks kruvinas darbas atlik
ti. ■ — •

you are able to swim in a quiet, pine- 
enclosed lake, or walk along the country 
road at night, wondering how the moon 
can be so bright and the stars so clear.

Quite a contrast to -a Chicago va
cation, isn’t it? In. Chicago you swim 
at crowded, hot beaches, walk down j 
the noisy Street on a dark, stuffy night, 
buy your sprayed cherries and straw- 
berries in boxes, and see a cow only in 
the newspaper or movies.

Naturally, Michigan is definitely my
statė for a vacation. I have the good i
fortune of being able to spend prac- 
tically the whole summer here, and I’m 
grateful to my parents for giving me 
this opportunity to spend a most Com
fortable and healthy vacation. If anyone
is uncertain where to go for a healthy
and enjoyable vacation. I immediately 
recommend Michigan.

C. M.

• Rygoje rugpiučio mėn. 11-— 
17 dienomis įvyks Baltijos šau- 
dynio varžybos.

Lithuania became a little 
tian missionaries found 
The merchants of the 
missionairies travelled by way of the Nemunas and 
the Dauguva rivers into the Russian merchant re- 
publics of Novogorod, Smolensk and others. Adam 
of Bremen in XI century notes speaks of the inha- 
bitants of the areas betv/een the rivers of Vistula 
(Wisla) and Nemunas whom he calls Prussi and 
Sambri; he speaks of them as a peaceful and cul- 
tured people who, hovvever, “Are not Christians.” 
According to his testimony, the Prussians on the 
left bank of the Nemunas and the Lithuanians on 
the right, lived peacefully in a patriarchai commu- 
nity. Their chief occupations were agriculture, hunt- 
ing and fishing. Their communities were presided 
over by the “Patrons and Seniors” (tėvūnai ir se
niūnai) who had later acquired the titles of “Ku
nigas” and Princes.

The Russian princes were the first to come in contact 
with the Lithuanians and typically aggressive im- 
posed a duty upon the several Lithuanian clans. 
Hovvever, the Lithuanians soon united their forces, 
threvv off the Russian yoke, and then in tum im- 
posed a duty upon the neighboring Russian towns.

The western Ev.ropeaii* missionaries met with little 
success in their attempt to “christen” the Lithu&ni- 
ans. St. Adalbertus*, had died a martyr at the hand 
of the Prussians in 997. The Prussians firtnlv ad- 
hered to their ancient pantheistic religion which had 
reached a very high cultural level. Boleslaus the 
Brave, King of the Poles, seeing a chance of extend- 
ing the borders of his kingdom, started a tvar and 
invaded the land of the Prussians to harass its in- 
habitants in the name of Christianity. He was met 
with fierce resistance, the Prussians preferring to 
die rather than to submit to a foreign yoke or laith. 
Bitter fighting continued throughout the XI and 
XII centuries. Receiving aid from the Lithuanians 
and Samogitians, the Prussians had been invincible, 
until 1200 when the Pope declared a Holy Crusade 
against the Old Prussians and the Lithuanians.
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Diena Iš Dienos
>■■■ ----------------

Adomas Ieško Ievos 
Po Woodruff, Wis.

Pereitą savaitę p. Adomas 
Maskoliūnas su savo draugais 
išvyko atostogauti po Wiscon- 
sin valstiją. Tarp kitų vietų, jis 
atlankė ir Woodruff miestelį 
pamatyti to gražaus viešbučio, 
kurį pernai nupirko p. Dargu
žis savo sunam.

Adomas Maskoliūnas rašo, 
kad ‘“čionai gamta yra tokia 
graži kaip pačiam rojuje, trūk
sta tik Ievos”. Apgailėtina, kad 
musų Adomėlis pamiršo nusi
vežti Ievą iš Chicagos. Namie 
butų daug lengviau surasti ne
gu Wisconsino giriose.

—VBA.

Bruno Gaidymavičius
Nekooperuos su 
Kriaučiais

BRIDGEPORT — Liepos 1 <1. 
p. Bruno Gaidymavičius atsida
rė naują modernišką Taverną 
prie 31-mos ir Emerald gatvių 
kur jis dabar šinkuoja šaltą 
“Nectar ir Ambrosia” alus.

S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų fotografistų. Pir
mas vizitas į Birobidžaną, žydų 
autonominė respublika, pamaty
kite Maskvą Geg. Pirmo paradą. 

SONOTONE TEATRE
66 E. VAN BUREN

Šiokiomis dien. 25c iki 1 v. p. p. 
Visuomet vėsu .ir patogu

Vieta tikrai gražiai įrengta ir 
patarnavimas pavyzdingas. Y- 
pač pa tarnavimas daug skiriasi 
nuo kitų tavernų nes pas Bru
no negausi progos savo kelines 
aplaistyti su alaus putomis*, ka
da jis paduos stiklą alaus. Mat, 
jis pirma apšluosto stiklo apa
čią, taip, kada pakeli gerti, tai 
alaus lašai tau ant kelnių ne
krinta. Iš to galima daryti iš
vadą, kad Bruno Gaidymavi
čius nekooperuoja su kriau
čiais. —VBA.

Iškilmingos
Vestuvės

Pereitą šeštadienį, liepos 16 
d., Westsidėje įvyko iškilmin
gos vestuvės. Susituokė p.Mi- 
chael Kelly su Julia Margaret 
Pangoniute, pp. Stanley Pango- 
nių duktė. Iškilminga vedybų 
puota įvyko W. Neffo salėje, 
2435 South Leavitt St.

Jaunavedis p. M. Kelly yra 
direktorius stambioj Simano 
Daukant Federal Savings and 
Lcan bendrovės, 2202 West 
Cermak Road.

Jaunavedžiams pp. Kelly lin
kiu, kartu su visais jų drau
gais gražaus, ilgo ir laimingo 
gyvenimo. V. B. A.

Visi džiaugiasi smagia kelio
ne ir neišdildomais įspūdžiais, 
dėkodami agentams už šios 
ekskursijos užgyrimą, o ypač 
tiems, kurie teikėsi užrašyti 
šiai istorinei ekskursijai kelei
vių.

“Prašau priimti visų sveiki
nimus.

“Jus gerbiantis,
“P. Bukšnaitis

“P. S. Geriausius linkėjimus 
Jums ir Jūsų štabui siunčia

“A. Montvydas (Cunard Sky
riaus vedėjas Kaune.)”

Klaidos
Atitaisymais

šeštadienio “Naujienų” nu
meryje tekste po Dariaus-Gi
rėno kliše įvyko nemaloni klai
da. Turėjo būti, kad “kap. S. 
Darius kairėj, o Įeit S. Girėnas - 
dešinėj, su Dariaus motina, ve
lione p. Degutiene prie Litua- 
nicos I, prieš pat išskridimą iš 
Chicagos transatlantinei kelio
nei į Lietuvą.” ...........

Padėka “Naujienoms”, 
“Pirmyn” Rėmėjams
T. Rypkevičiu. “Naujienų” Lai
vakorčių Skyriais Vedėjui: 
Kaunas, 1938, Birž. 23 d.

“Agentų Sąjungos užgirtoji 
Choro “Pirmyn” ekskursija 
laimingai atvyko į Kauną, kur 
buvo labai iškilmingai priimta.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje) .

Walter Mickiewicz, 22, su Do-
rothy Rittle, .20.

John Barkaųski/ 23, su Helen
Kasmanski, 23

Joseph Kartiskas, 21, su Cla- 
ra Andrews 19

Andre w Yeikes, 23, su Lillian
Bednaiski, 24

John Paske, 25, su Ann Stef-
fa, 23

Fran Bronuskas, 21, su
Franccs Quattrocki, 20.

Keistus Piktadarius
>!$. I____

Šaudo Frank 
Kazlauskas
Dabar Lake Foresto Gyvento

jai Lengviau Kvėpuoja
Frank Kazlauskas, Lake ap

skričio deputy šerifas drąsus 
vyras, moka gerai revolverį 
naudoti ir turi taikią akį. Bet 
jam vis pasitaiko keisčiausi 
piktadariai.

Aną savaitę jis nušovė bež
džionę, kuri įsigavusi į vienus 
golfo laukus, sukėlė triukšmą 
vogdama golfo sviedinėlius, 
teistindama degtinės butelius 
ir kilnodama ponių sijonus.

Užvakar Lake apskričio mie
stelyje Lake Foreste kilo nau
ja “trevoga’<

Pietinėje miestelio dalyje la> 
bai neskaniai pakvipo. Žmonės 
vaikščiojo užsiėmę nosis.

Jie davė aliarmą ir Frank 
Kazlauskai atpyškėjo su re
volveriais, kulkomis ir sląstais 
lakeforestieeius gelbėti.

Prasidėjo ilga dilginanti me
džioklė. Kazlauskas vijosi, gai
niojo priešą po gatves ir ielas, 
bet tasai buvo nepagaunamas.

Medžioklė pasibaigė, kai ne
pagalvojęs piktadaris įbėgo į 
skiepo įėjimą gyventojos Mary 
Black namuose, prie Half Day 
Road. Nebuvo kur bėgti, nebent 
šauti atgal, bet čia jau buvo 
Kazlauskas. Jis patraukė revol
verio gaiduką ir piktadario ne
bebuvo. -šį kartą Kazlausko j 
auka buvo šeškas (“skunke”.)

Dabar Lake Foresto gyvento
jai lengviau kvėpuoja.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

t Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .................................  * ■ "

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chrysler-Plymoutk j

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

SUSIRINKIMAI
bl"l   ........................................ .... .. ............................... I ■ — I- —' IMU H*-

1). L. K. Vytauto Draugija laikys pusmetinį susirinkimą ant
radienį, liepos 19 d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svct., 313.3 S. Halsted st. Susirinkimas bus svar
bus, kiekvienas privalote būtinai atsilankyti. Kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, būtinai patrupinkite apsimokėti.

K. P., sekr.

FILET DARBO STALTIESE

FILET CROCHET PATTERN 1698

No. 1698. — Vienas iš gražiausių šių metų mezginių. Nepraleis
kite progos ją sau nusimegsti

NAUJIENOS NEEDLECRAFT D E RE, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdeda 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

| Vardas ir pavarde ..

| Adresas .....„...... ...

| Miestas ir valstija ..

PETER PEN .

No. 1698

Reikalauja 
Perskirų

Ethel Pagones nuo John Pa
gones

Regina Stolecke nuo Edward 
Stolecke

Bernice Skirmont nuo John 
Skirmont.

Nupigins Laivakor
tes Rudeniui

Rudeniui nuo $45 iki $100.

Cunard White Star Line pa
skelbė, kad ji žymiai nupi
gins šį rudenį round trip lai
vakortes į Europą, nors šiemet 
laivakortės ir taip buvo žemos.

Nupiginimas, kuris siekia 
nuo $45 iki $100 liečia tiktai 
trečią ir turistų klesas. Tos 
nupigintos laivakortės duoda 
teisę svečiuotis Europoj 4 sa
vaites.

Auga Miesto
Valdininkų Skaičius

Chicagos kontrolierius R- B. 
Upham praneša, kad padidėjo 
miesto valdybos valdininkų 
skaičius.

Per pirmus tris šių metų 
mėnesius miestas algomis iš
mokėjo $10,517,316, o per ba
landžio-gegužės ir birželio mė
nesius — $11,789,142 arba $1,- 
300,000 daugiau-

Valdininkų skaičius padidė
jo miesto valdybos administra
cijos skyriuje.

——■

1 KUR DĖTI PINIGUS?—
| PAGALVOKIT!

SKRYNELĖSE ............................................  0%
■ BANKUOSE ................  P/2%

JĮ PAČTOJ ....................................... 2%

B Mes Išmokė jom........ 4%
■ TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

=== Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00
=== Duodam Paskolas Ant Saugių

PIRMŲ MORGIČIŲ

I STANDARD FEDERAL
Į SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
B OF CHICAGO
S JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
■ 2324 SOUTH LEAVITT STREET

Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

šeštadieni Pasibaigė 
Chicagos Gatviaka- 
rių “Franchise”

šeštadienį pasibaigė Chica
gos gatvekarių bendrovės1 leidi
mas nuo miesto npperuoti gat-i 
viakarius ir autobusus Chica
gos gatvėmis.

Tarp miesto, gatvekarių ben
drovės ir federalio teismo Chi- 
cagoj eina smarkus ginčai Chi-’ 
cagos transportacijos subendri-’ 
nimo reikalu ir dėl to leidimas 
nebuvo atnaujintas. Bet gatve- 
kariai operuos kaip operavę, 
nes ateinantį trečiadienį mies
tan išduos bendrovei naują lai
kiną leidimą.

$22,000 Mergaitei 1
Už Apsideginimą

— - - I

Apskričio teisėjas Trude pri
teisė Illinois Central gelžkelį
sumokėti $22,000 11 metų mer
gaitei Eleanor Dabrowski, ku
ri apsidegino gelžkelio rakieta- 

Tą rakietą, vartojama ap
švietimui apylinkės traukinio 
nelaimės atvėjyj buvo išmesta 
iš traukinio prie 157 ir Com- 
mercial Avė., Harvey. Mergai
tė su draugais nusinešė tą ra
kietą į skiepą ir uždegė.

Naujieną Piknikas
SEKMADIENĮ

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

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
M ADE BY ONEIDA LTD.

90LLYW00DV«>z

Kitur

Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
šaukštukai

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.
TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais ......_............................

Atsiųskit man ............................................_................ ...........................

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

Adresas ________ __ ___ ___________________ ....

Miestas ......................... ............ -................  Valstija ______________

F—1" 1 ■................... ■■■"»■ 1

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

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

3406 So. Halsted St 
šaukit Tel. YARDS 3408 C z

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
?ers sidabrinius setus.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

CONRAD
• FOTOGRAFAS

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 68rd St 
Tek ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI J'jg.SO
GYDYMAS........ ............... ŠCn.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago. 

Tek Lawndale 5727.

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tek VIGTORY 9670.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visu rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas
3427 S. Emerald Avė. cmoAGo, n&.
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Tai “Draugų” MfyiięM “Arljiiąo Meilės’’ 
ĄpsireiŠKunąs

* < t r i-ėf r t • 14

Liepos 1 d., 1938 tilpo Drau
ge straipsnis, užvardiritaš '“Ar
cher Heigftts Kolonijoj įsisuko 
Vilkas Avies Kailiu”. Tą pilną 
Romos katalikiškos išminties ir 
artirno meilės straipsnį ^paraše 
buvęs Cicerietis X, šliogeHs.

Kad tokį straipsnį Šliogerio 
išmintis lęido parašyti, tai nė
ra Meko stebėtftio. Jani galima 
atleisti. Juk tai yra žmogelis ne- 
atsakomingas už sdvb mintis 
pareikštas tame straipšnyjė. Ki- 
th iį> šakan t, j iš pats hėžirib ką 
jis rašo ir ką daro. Tačiau yra 
labai stebėtina, kad tokį Romos' 
katalikiškos artimo meilės ir iš- 
įhihfies perlą dienraštis “Drau
gas” dėjo savo skiltysna. Rei
kia afminti, kad dienraštį 
“Draugą” leidžia taip vadinami 
tėvai Marijonai, kurie yra nuo
lankus popiežiais tarnai ir skel
biasi, jog jie nori įvykinti Kri
staus Karaliaus artimo meilę 
čia ant žemės.

Tad dabar ir pažiūrėkime 
kaip jie vykina tą tariamą Kris- 
tauš artimo meilę čia tarp mu
sų griešnų žmonių, Chičagoj. 
Tame straipsnyje, tas nesąmo
ningas žmogelis didžiuojasi sa
vo Rymo katalikišku išauklėji
mu ir su dideliu pasididžiavi
mu pasisako, kad jis įėjęs į len
kų nepriklausomų katalikų mal
dos vietą stovėjo su kepure 
ant galvos laike mišių, ir dar 
dėl didesnio tų tikinčiųjų žmo
nių paniekinimo rūkė savo korz-

No. 4749—Graži sporto suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36/ 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.
f * . * • ■ J .

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
ptašoifie iškirpti paduotą Blah- 
kutę arbdg priduoti1 pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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 Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. *

: NAUJIENOS Pattetn Dept * ’ 
(1789 S. Halsted SL, Chicago, DL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----- ,
Mieros  per krutinę

'(Vardas ir pavarde)
ih

f 
JI M

NETO

nihę Pypkę. Ten jis sako, kad 
jo tie" neptikiaiisomi katalikai 
gražiuoju 'prašė nusiimti savo 
kepurę ir nustoti pypkę rūkyti, 
tUčiaii jis, šti dideliu “Rymo” 
katalikiškos dvasios pasistipri
nimui atsisakęs tai padaryti. Jjš 
pats taip sako apie savo pasi
elgimą toje ‘maldos vietoje: 
“Per pakylėjimą mano korninė 
lyg tyčia pradėjo labiau rūkti.” 

i . ■ »

Marijonai Tokiu Elgesiu 
Džiaugiasi

Tai, matote, malonus Naujie
nų skaitytojai, kokius netole
rancijos alįlus sutvėrimus iš
auklėjo lietuvių Romos katali
kų bažnyčios kunigai. Tas ne
sąmoningas žmogelis taip pasi
elgė lenkų nepriklausomų ka
talikų maldos vietoje. Tačiau 
aš čia noriu pabrėžti, kad ne 
dėl to aš noriu apginti kitaip 
tikinčius 'lenkus,' ir kad tas lie
tuvių Romos kunigų auklėtinis 
tik taip pasielgė, kad jie buvo 
lenkai. Jis taip pat butų pasi
elgęs ir lietuvių nepriklausomų 
katalikų pamaldose. Nes, jis vis 
dar tiki, kad. tik per ilalijoniš- 
ką Romos bažnyčią jis tebus 
išganytas ir tik per jos vartus 
pateks į dangų. Taip, mat, jam 
Romos kunigai įkalė į galvą ir 
taip jis supranta.

r.

Taip, Marijonai vienuoliai la
bai apsidžiaugė, kad pagalios 
vaisiai šv. Romos katalikų baž
nyčios auklėjimo pasirodė. Ir 
pasirodė* tikroje savo šviesoje 
čia pat, Chicagoje. Nėra abejo
nės, kad toks lietuvių Romos 
katalikų bažnyčios' auklėtinis 
ląikytų sau u^'didelę garbę jei 
jis gailėtų pinnuųnis pakurti 

mi lieretikai, netikėliai arba ne- 
taip tikinti kaip Rpmos katali
kų bažnyčia nori. Taip juk bu
vo daroma, tai yra, kitaip tikin
ti buvo sudeginami ant laužų 

joj Francijoj, o net ir muši/ 
Lietuvoj. Ot, jei tokie laikai 
grįžtų, tai iš tiesų lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčiai nerei
kėtų ilgai ieškoti, kas malkų 

arba kas turėtų pakurti laužą, 
Kaip matosi, kandidatų rastųsi 
labai daug. 

i •

Kas Butų, Jei Marijonams 
Taip Padarytų?

j . i i. į

. Tai yra viena medalio pusė. 
Dabar, pažiūrėkime į kitą pu- 

(się. D.alęiskime, jei l$as iš tikrai
* 1 * 1*1 V • 4 *

Marijonų Romos katalikų baž
nyčią, ir laike pamaldų stovė
tų su kepure ir sau pypkę rū
kytų. O per jų pakylėjimų dar 
(likčiau imtų savo kornirię 
traukt ir durnus tikintiesiems po 
tuošlm pusti. Ką jie į tai jSasa-

BANDYK—RENDUOK—-PIRK! 
—25-CENTA1 ‘

•.Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Rėfrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą: išsirin
kti. • Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atšokuojame ką 
mokat mums už pataisymą 
pirksit naujus išrengimuS. 

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

už- 
kai

URBA• I * •

' Gėlės Mylfhtfems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, ■ Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180. Archer Avenue
fhoLe LAFAYETTE/5800

i nVFIKR tS-T LU Lllllv Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankietams ’

• ir Pagrabamsi ‘V 
r 3316 So. Ęalsted Stmt 

Tel. gOVLEVARfi 73X4 

kytų? Aišku, kad jie taip įsi
žeistų, kad neturėtų žodžių sd- 
vo pykčiui išreikšti.

Jis pats ten sako, kad jo gra
žiuoju prašė nusiimti kepurę ir 
nustoti rūkius pamaldų laike. 
Tačiau jib su pasididžiavimu 
pasisako, lįad to jų prašymo 
nepaklausęs. Jei taip kas butų 
padaręs Marijonų Romos kata- 

taip niandagiai pfašę. Jie butų 
nžsiundę savo davatkas, kurios 
tokiam ‘drąsuoliui butų suskal- 
tdžiusioš galvą ir butų išmėtu- 
št6š* iš savo bažnyčios.' Siipran- 
ta’itia*lokiam netolerancijos' šu- 

, tyrimui tokia gyduolė gal ir 
butų dąug pagelbėjusi pasimo
kyti paprasto mandągumo kaip 
reikia elgtis nuėjus į kitos ti
kybos maldos namus.

“Tolerantiški” kunigai 
, ” a-’f* •*• /■.! ’ n * 1 /'

Apie kitus to nesąmoningo 
sutvėrimo plepalus neverta 
kreipti nė domės. Jis imasi to
kio dari jo, apie kurį, nieko ne-
iŠMano.

Tačiau yra labai stebėtina, 
kad Marijonų broliukų dienraš
tis “Draugas” rado reikalo dė
ti tokį kitaip tikinčių neapykan
tos' ir netolerancijos šlykštų už
sipuolimą. Tas tik parodo, kiek 
laisvės, tolerancijos ir lygybės 
galima laukti iš Romos katali
kų kunigų, jei jie gautų pro
gos valdyti šį kraštą, arba kad

Jie dabar rėkia kaip už liežu- 

talikuš persekiojanti tautininkų 
valdžia. .Tačiau yra didelis klau
simas, "kiek laisvės butų tada 
kitaip’ tikintiems ar visai neti
kintiems*, jei jie pasigrobtų val
džią į savo rankas. Jie, grei
čiausia, taip padarytų, kaip Ro
mos lįunigai padare Ispanijoje, 
Meksikoje ir kituose kraštuose, 
kur tik jie prisiplaka prie val
džios. Todėl, apsaugok mus 
Viešpatie riiib tokių, demokratų, 
nuo tokių laisvės, .lygybės bei 
brpjybėš

Taip, Idfir TUT^nepazįūrėsi, į 
kokią šalį I^omos kunigai į val
džią prisiplaka, ten visokia ląi- 
svė, Visokia tolerancija kitaip 
tikintiems yra atimta ir suvar
žyta. Taip pat butų, jei lietu
viai Romos kunigai pasigriebtų 
Lietuvos valdžią į savo nagus.

Katalikas

Lucy Selenis Kelly
IšvąžiuojadLietuvon
Jau Trečią Kartą Naudojasi 

<IN',” Patarnavimu
Lucy Selenis Kelly jau 3-čią

kartą važiuoja Lietuvon
> . • į ' .

“Naujienų
riaus patarnavimą.

šį kaėtą apleidžia Chicagą
r • \ ... t < . l i "i

per
laivakorčių sky-

• ' 1 • * 1 • -Jir liepos 23 išplaukia laivu 
“Gripsbolm” į Švediją, iš ten į 
Klaipėdą.

Lucy - Selenis-Kelly yra žino
ma daugeliui Bridgeporte, neš 
ten ilgai užlaikė biznį, o vėliau
siai buvo po antrašu 3862 Ar
cher avė., įrengus puikų bufe
tą, kurį neseniai pardavė.

T, R

Roosevęltienė 
Chicągoię

lankėsi
Franklin D.

šeštadienį Chicago j e 
USA prezidento 
Rooseveh; žmdna Eleanor Roose- 
velt. Ji čia sustojo kelyj į Ro- 
chester. ' Ąfįririęsofa valstijoje, 
kur garsioj M'ayo brolių ligoni
nėj guli jos sūnūs James, tėvo 
oficialis1 sekretorius.

Kaip ir daugelis kitų Wash- 
ingtono Naujadalybininkų sūnūs 
James nuo pėrsidirbimo ir per 
ilgo sėdėjimo gavo pilvo “ulcė- 
rius.”

Rugpiučio: ii 1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

IŠTEKA — Elenore Hoag- 
lund, 19 metų mergina, ku
ri žada netrukus ištekėti už 
Ed Lund’o, lakūno Hughes 
pasaulinio skridimo bend- 
rakel.eivid. Lakūnams grižus 
į New Yorką mergina taip 
susijaudino, kad apalpo.

Lake Apskritis 
Skelbia Karą 
Geugsteriams

Jie Ten Qperuoja Įvairius 
Raketus

t

Pereitą savaitę grupė Lake 
apskričio smarkuolių užpuolė 
suvirs šimtą įvairių krautuvių 
ir ėtaė daužyti “slot” mašinas 
ir kitokius pinigų lošimo pabūk
lus.

Tuos smarkuolius sukurstė 
įvairios “profesionalės doros or
ganizacijos”, dažniausiai mote
tų valdomos. Tos organizacijos 
paprastai pasižymi dideliu siau - 
ra-protiškumu ir atžagareivis- 
kurnu. Todėl, kai prasidėjo’“slot 
mašinų” daužymas privatiška 
iniaciatyva,* mažai kas į tai at
kreipė dėmęsį®.\Užėjo ir vėl pra
eis. 5 P *

Bet atsitikto kitaip. “Slot” 
mašinų karas rado -pritarimo 
gyventojų tarpo ir jie pradėjo 
šaukti kad. pijokuratura imtų na
gan visas mašinų operuotojus ir 
kitus raketas' operuojančius 
gengsterius. Tie gengsteriai yra 
visiems žinomi Chicagos padug
nių gyventojai, kurie griebėsi 
“slot”. mašbiį,-' kai prohibicijos 
panaikinimaš’atėmė jiems stam
bų įplaukų šaltinį. •
Gyventojai Reikalauja Specialio

Prokuroro
Kadangi tarp Lake apskričio 

prokuratūros ir tų gengšterių, 
kaip būna paprastai, yra ryšyš 

jie dalinasi slaptai pelnais, tai 
prokuroras Charles E. Mason 
nieko nedarė. Akivaizdoj e kelia
mų faktų apie raketus jis dęlšė 
ir aiškino, kad raket'ierių riėfa 
kaip traukti atsakomybėn, nes 
sunku kaS įrodyti.

Lake gyventojai su tuo ne
norėjo sutikti ir surinkę tūk
stančius parašų, kreipėsi i ap
skričio teisėją’R. J. Dady reika
laudami karui su raketiėriais 
paskirti specialį prokurorą, kurį 
rekomendavo patys Lake apskri 
čio gyventojai.

Be to, į triukšmą žada įsivel
ti ir federaįiai agentai, kurie 
.nori traukti' kai kuriuos rake
tų operuotojus nagan už “in- 
come taškų” nemokėjimą. Tuo 

‘pretekstu federalė valdžia suėmė 
Įir nutaisė garsųjį Al Caponę.

Areštavo Du
Uz Sales Taksus

Valstija areštavo ir įkalino 
dar du Chicagos biznierius už 
sales taksų nemokėjimą.

Jie yra Abraham Right, 48, 
ir jo švogeris Nathan Stein, 47. 
abu nuo 7372 N. Winchester 
Avenue. Jie £ra savininkai ke
lių didelių maisto krautuvių 
grandines. ‘

Nanna Korkuląch, įlam- 
mond, Indiana gyventoja įteikė 
teismui divorso prašymą. Ji 
skundžiasi, kad vytas John 
keikia ją keturiomis kalbomis.

Darbininkai 
Laimėjo National 
Tea Ginčą
Dabar Taryba [sakė Priimti 

Atgal 144 Darbininkus.

144 National Tea Company 
streikieriai atgavo darbą, ir at
lyginimą už nedirbtą laiką.

Tą jie iškovojo pastangomis 
nacionalės darbo tarybos, ku
ri sutaikė pernai bešitęsusį 
nuo balandžio iki rugpiučio 
streiką.

Darbo TarybfP nusprendė, 
kad tie darbininkai buvo pa
šalinti iš darbo už veikimr C. 
I. O. unijoj.
Suėmė C. I. O. Organiaztorių*

Vedant Chicago Hardware 
Foimdry Co. Waukegane 
streikierių demonstraciją liko 
suimtas Oarley Mills, C- L O. 
organizatorius iš Wcst Virgi- 
nia. Jis buvo vienas vadų 
Fansteel Metalurgical Co. sėdė
jimo streike North Chicagojc, 
1937 m.

Demonstracija įvyko tuoj 
teisėjui nutraukus nagrinė
jimą bylos už sulaužymą in- 
junktiono, draudžiančio kihi- 
dyti štrciklaužiams. Minia su
sirinko ant teismo laiptų ir at
sisakė skirstytis.

Daugiau Areštuotų.
Minia nekėlė jokio triukšmo 

ir nemažą sąjūdį buvo iššau
kęs Mills areštavimas.

Taipjau tapo areštuoti Mor
ris Wright, Chicagos darbi
ninkų laikraščio reporteris ir 
Lorin Ford iš Waukegano.-

Streikas tęsiasi nuo birželio 
6 d. Steikieriai priklauso prie

(B.)

MADOS

No. 4824—Apie namus dėvėti suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
,1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia jdedu 15 centų ir prašau
'atsiųsti man pavyzdj No__ ____

Mieros _.............  per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)

f (Miestas ir valstija);

f

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—MALĖ 

DarbininkųReikia
REIKALINGAS ŽMOGUS ant 

farmos dėl karvių melžimo — pa
tyręs. SKIRGAILA, 1501 East 70th 
St., Chicago, III.

AUTOS—TRUCKS FOR ŠALĘ '' 
Automobiliai ii* Trokai PardaVimiii

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senųjį 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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBE vartotų karų 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įtaisai Parday

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

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton' Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623^ 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 menesj pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

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

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt—Franas 
PuČkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stdsys Yurčius, 
209 — E. 107th St.jUždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Reniutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 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 MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1988 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė,; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
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 Davidonie, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas. 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Bferwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius. 
530 So. Latfrence Ąve.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, ' Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

Ren)kite tuos, kurie

“NAUJIENOSE”

M

f

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiirĮtaisaiPardavimiii
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio, biznio 
įskaitant svarstykles, registerhis ir 
ibe baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. - Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.' ‘ ~ ‘ ;
t S. E. SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STĄTE STREET
' CALumet 5269.

BUSINESS CHANCES' ’ ' 
^Pardaviinid; Bizhiai

PARSIDUODA KEPYKLA juodos 
ir baltos duonos. Biznis yra išdirb
tas per 25 metus. Yra visi moder
niški įrengimai. Storas daro biznį, 
kuris visą rendą apmoka. Trokai 
važinę j a į štorus. Mes viską darom 
su automatiškom mašinom, ku
rios yra visai naujos.

Kas supranta • juodos ir baltos 
duonos kepimą tas darys gerą biznį 
Chicago ir apielinkėse. Lysas yra 
geras du metu. Gausiu ilgesni jei
gu pirkėjas norės; Pardavimo prie
žastis—aš paveldėjau turtą Lietuvo
je. Box 855, 1739 So. Halsted St

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

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai-že^

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

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

FARMS FOR SALE
'Ūkiai Pardavimui j-______

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto, 3 mylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, bu- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misevicz, Hart, 
Mich. • -

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTfi IR BLftKOS 
DARBAI : "•

35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei nbrite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—W00D—oil ' 
Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

;6.00 
16.00 
6.00 
5.75 
15.00

EGG .............
NUT ..............
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
Financial 

Finansai-Paskolos

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Litliuanian Building Ųoan and

Savings Ašsociation 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMAN0. DAUKANTO
federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

-,L'

£
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STREIKAVO WPA DARBININKAI MAR- 
QUETTE PARKO PROJEKTO No. 3672 

s y * .< ' ’’ z *

Kodėl Streikavo ir Kodėl Ten Vyksta 
Neramumai

Liepos 12 d. prieš pietus 
Marąuette Parko Projekto 
No. 3672 tūkstantis W- P. A. 
darbininkų metė lopetas ir su
stojo dirbę protestui prieš už
vilktų visos savaitės algų ir nu
sukime 18 valandų praeitais 
fiskaliais metais, kurie pasi
baigė su birželio paskutine d. 
šių metų. Marąuette 'Parke W. 
P. A- samdo nemažai ir lietu
vių.

Buvo nurodyta ant bulet't 
nio, kad algos praeitų fiskali
nių metų pabaigs mokėti lie
pos 7 d., bet atėjo ir liepos 13 
d., o algos dar nebuvo išmo
kėtos.

Trumpino darbo valandas.
Chicagos miesto politikie

riai nepildo Federalės vald
žios darbininkams prižadų ir 
skriaudžia W. P. A. darbi
ninkus, kilnodami algų išmo
kėjimo laikų, tuo sumažinda
mi tai vienam, tai kitam mė
nesiui po kelias valandas ir 
neduoda W. P. A. darbinin
kams išdirbti 110 valandų, kų 
Fcderalė valdžia yra darbinin
kams prižadėjusi, užmokėsniu 
50c per valandų arba $55.00 
per mėnesi-
Kaip “Sumažina” Valandas

Valandų numažinimas pasi
reiškė tuojaus po praėjusių 
nominacijų (primary) rinki
mų, balandžio mėnesį, kada 
Chicagos bosų mašina praki
šo nominacijas.

Balandžio mėnesį bedavė iš
dirbti 102 valandas, kas tesu
daro $51.00, reiškia, nukrito 
8 valandos arba $4.00 Gegužės 
mėnesi tedavė išdirbti 94 va
landas, ir teužmokėjo $4.7,QQ» 
nusuko 16 valandų arba $8.00.

i

Birželio mėnesį išdirbom 
116 valandų, gavome $58.00, 
reikia, 6 vai. arba $3.00 dau
ginus, negu Federalėšs vald
žios nustatyta, bet pridėjus 
tuos $3.00 prie gegužės mėne
sio $47.00, tesudaro tiktai 
$50.00, vistiek darbininkui dar 
pasilieka iš gegužės mėnesio 
skriaudos 10 valandų arba 
$5.00. Sudėjus skriaudų iš ba
landžio mėnesio 8 valandas 
arba $4.00, ir pasiremiant Fe
deralės valdžios prižadu, Mar
ąuette Parko WPA darbinin
kas tapo nuskriaustas 18 va
landų arba $9.00- Per tūkstan
čius darbininkų, dirbančių 
prie W. P. A., susidaro didelė 
krūva pinigų;, kurie pasilieka 
kieno nors kišenėje-

Paklausus kodėl laikas yra 
trumpinamas, atsakydavo, kad 
metų gale viskas susibalan
suos. Bet pasibaigus fiskaliams 
valdžios metams, dabar atsa
ko, kad viskas pasibaigė. Kny
gos jau yra uždarytos, projek
tas permainytas ir nieko ne
begalima reikalauti. O darbi
ninkui, gyvenančiam su šei
myna $9.00 yra didžiausi 
skriauda. Pragyventi su šei
myna iš $50.00 per mėnesį tie
siog yra neįmanoma..

pusės po 4 rengėsi skirstytis 
namo-

Pagalios, atbėgo field bosas 
ir pareiškė, kad projektas ry
toj nedirbs, nors ir turėjo dir
bti. Mat, politikieriai mano, 
kad darbininkai gal kiek nu
rims, nors mokėti ir negavo. 
Bet neramumai tęsiasi, ir to
kios tai yra jų priežastys.

— Motinos Simus.

Atsiminkit 
Rugpiučio 14!

Neužmirškite Rugpiučio 14- 
.os!

Tai svarbi diena visiems nau- 
jieniečiams, visiems “Naujienų” 
skaitytojams draugams, bend
radarbiams ir Chicagos lietu- 
ziams.

Tai “Naujienų” Pikniko Die
na.

Nepasižadėk niekur būti, ne- 
huklyskit pertoli nuo Chicagos, 
nes “Naujienų” Piknikas tai į- 
vykis, kurio negalima praleis- 
i.

šį kartų bus suvaidintas ne
paprastai įdomus ir juokingas 
žaizdas, DIKTATORIŲ MAR
ŠAS.

Rugpiučio 14, Sunset Darže 
—“Naujienų” Rudeninis Pikni
kas!

Žymiai Nupigino 
Pieną, Grietinę 
Joliete

I

11 centų už kvortų—po 10c už 
dvi

Jolieto pieninės pereitos sa
vaitės. pabaigoje žymiai nupigi
no pieną. Gegužės mėnesį kai
na buvo 13c už kvortų. Dabar 
už kvortą ims 11 centų; po 10c 
už kvortą perkant dvi kvortas 
ir po 9c perkant tris kvortas.

Pantės pieno nupigintos iki 
7c; puspantės saldžios grietinės 
nuo 15 iki 11c; “whipping” 
grietinės puspantės nuo 22 iki 
16c, o pasukos (“maslionko”) 
nuo 12c iki 8c kvortai.

Tos naujos kainos yra už 
pienų, grietinę, etc., pristato
mus į namus.

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

Keturių Valandų Streikas.

Taigi, Marąuette Parko W. 
P. A. darbininkai, matydami, 
kad Chicagos politikieriai tie
siog iš jų tyčiojasi, kaip aukš- 
čiaus minėjau, liepos 12 d., 
metė lopetas tačkas ir pikius 
ir sustreikavo. /
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Pradeda Statyti 
Naują Vandens 
Filtravimo Stotį
Aprūpins Vandeniu Visą 

cagos Southside

i

Chi-

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’
f

Prisipažino, Kad 
Nužudė du1WPA 
Darbininkus
Sako, kad Nužudytieji Norėjo 

Jį Apiplėšti.

6 Metų Berniukas 
Prigėrė Tėvų 
Akivaizdoje

Kiti du prigėrė valtelei 
apvirtus.

' Pirmadienis, liep.' 18, 1938

Susirinko iš viso parko di
džiausia minia darbininkų 
prie 70 ir Kedzie avė- Tuojaus 
atūžė apie 20 skvadų policijos 
ir vienas patrol vežimas. Bet 
policija nedrįso užkabinti ra
miai kalbančių darbininkų, 
tiktai pasišarvoję landė po 
minią.

Po kurio laiko darbininkai 
išrinko komitetų ir pasiuntė į 
miestą, o likusieji laukė kol 
komitetas sugrįš. Išlaukę iki

Chicagos viešų darbų komisi- 
onierius Oscar E. Hewitt pra
neša, kad tuoj pradės statyti; 
naujų vandens filtravimo stotį 
Chicagos southsidėje.

Ta stotis parūpins švarų 
vendenį visai Chicagos South- ( 
sidei, į pietus nuo 39-tos gat
vės ir sanitarinio kanalo.

Stotis bus pastatyta ant 60 
akrų žemės ploto tarp 78 ir 79 
gatvių “atimto” iš Michigan 
ežero.

Stoties pastatymas ir įren
gimas kainuos apie 20 milio- 
nų dolerių. $5 milionus parū
pins Chicagos miesto valdyba, 
o likusius—Public Works Ad- 
ministration;

Iš filtravimo stoties vanduo 
bus pumpuojamas, tuneliais į 
Roselando ir Western Avenue 
pumpavimo stotis, o iš ten į 
Southsides namus.

Policija praneša, kad suėmė 
Madison gatvės gyventojų, ku
ris prisipažino ,kad nužudė du 
WPA darbininkus.

Nužudytieji buvo Mięhael 
Pygar 23, 1821 W. 14th St., 
ir Stanley Liesen, 27, nuo 317 
So. Throop Street. Prieš mirtį 
Pygar pasakojo, kad užpuoli
kas juos subadė peiliu, kai jie 
atsisakę jam duoti 10c.

Bet suimtasis Bryan Deva- 
ney, irgi WPA darbininkas 
nuo 623 Madison Street, aiški
na, kad nužudytieji norėjo jį 
apiplėšti, o jis gynėsi.

Devaney pasakoj imu pare
mia keli liudiniųkai-

Liepos 28 dienų Chicagos 
Dailės Institute atsidarys WPA 
samdomų darbininkų paroda. 
Parodos tikslas esąs parodyti 
kų darbininkai dirba miesto 
naudai.

Michigan ežere prie Montro- 
se Avenue “byčiuose” tėvų aki
vaizdoje prigėrė 6 metų ber
niukas Eugene Geiselman. Tė
vai sėdėjo ant 'kranto, o ber
niukas braidžiojo po negilų 
vandenį, staiga jis pranyko.

Sargai tuojau surado jį du
gne ir bandė atgaivinti, bet 
berniukas neatsigavo.

Du jaunuoliai prigėrė, o vie
nų pasisekė išgelbėti, kai apsi
vertė valtelė pusantros mylios 
nuo Fullerton avė., kranto, 
Michigan ežere.

Žuvo Henry Ward, 20, nuo 
2537 Chicago avė-, ir Henry 
Wanat, 21, nuo 2901 Thomas 
st. Išgelbėtas yra Ted Wojcik, 
21, nuo 2533 Chicago avė.

KAS NORS

Naujo — Nepaprasto

Naujienų Piknike V
į BUS PATEIKTA PANORAMA 1

į “Diktatorių Maršas” \
“Vilniaus Likimas” l\

Rugpjūčio 14,’38 V
Sunset Park Darže \.

135th ir Archer Avenue \
\ ĮŽANGOS KUPONAS TILPS \
A NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D 1

------- ■ .................... - "T*

APIE BARZDASKUČIUS, J(J LAISNIAVIMĄ 
IR KITUS JU AMATO KEBLUMUS

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

į . .. -f

NAUJIENŲ-ACME Photo

PBIIMA PAGARBĄ — Lauknas Howard Hughes (dešinėj) šypsosi ir moja 
newyorkiečiams, kurių tuksiančių tuksiančiai pereitų penktadienį susirinko 
prie Broadway gatvės atiduoti jam pagarbų. Ta gatve važiavo Hughes ir jo ke
turių bendrakeleivių sutikimo paradas, šalę Hughes sėdi Grover Whalen, New 
Yorko 1939 Pasaulinės Parodos viršininkas, kuris prisidėjo prie finansavimo la
kūno Hughes kelionės aplink pasaulį

lACME-NAUJIENŲ Photo] .
ĮIERQJUS. — Vakar New Yorko miestas oficialiai sveikino lakūnų Howard Hughes, kuris ketvirtadienį 

po pietų Floyd Bennett airporte užbaigė rekordinę kelionę aplink pasaulį. Prie mikrofonų baterijos stovi 
Hughes (su kepure), o kalba majoras F. H. LaGuardia.

Illinois Barzdaskučiai Turi Laikyti Kvoti 
mus ir Gauti Valstijos Laisnius

ar bent daugumai 
tenka susidurti su 
darbininkais. Bar- 

skiriasi ir savo pa-

Eidamas į barzdaskučių mo
kyklų turėdamas paduoti ap
likacijų mokslo registracijos 
departamentui Springfielde, 
kuris atsiųsdavo liudijimų, 
kad esi užsiregistravęs moki
niu. Po 3 metų galėjai laikyti 
kvotimus ,o juos išlaikęs lik
davai pilnateisiu registruotu 
barzdaskučiu (barber).

Kas nenorėdavo tiek ilgai 
būti be leidimo, tie stverdavo
si įvairių priemonių paskubin
ti laisnio gavimų.

Per paskutinius penkis me
tus stojimo j kolegijų reika
lauja baigimo vidurinės (higli) 
mokyklos.

Tas reikalavimas nebuvo to- 
kis griežtas ir jį buvo galima

| apeiti. Kurie neturėjo laisnių, 
1 tie bandydavo visaip apeiti,

Visiems 
suaugusių 
šio amato 
zdaskučiai
rėdalu ar pusiau baltu švarku 
rankose žirklės, šukos ar sku
stuvas ir šepetys, tas ir kirpė
jas.

Dabar yra bandoma sudary
ti pilnai inteligentiškų ir gerai 
išlavintų barzdaskučių kadrų, 
nors jau seniai Illinois valsti
joj buvo įvesti ekzaminai bar
zdaskučiams. Ekzaminai buvo 
žodžiu ir darbu, reikėdavo pa
rodyti kaip moki dirbti ir 
kaip greitai padarai.

Bet su tais ekzaminais buvo 
daug netikslumų ir apgavys
čių. Vargiai jau bus galima iš
vengti ir ateityje, t J *
Turi Laukti Tris Metus Laiko-
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Vienas didelis neteisingumas dirbo su tėvo laisniu, ar išaip 
buvo tame, kad ekzaminus bu
vo galima laikyti tik po trijų 
metų praktikos. Bet kas nori 
būti pastumdėliu per 3 me
tus? Per tų laikų negauni atsa
kančio darbo ,o kitur be lais
nio visai nenori duoti jokio 
darbo.

pasiskolinę kurio mirusiojo, 
ar jau metusio barzdaskučio 
amatų.

Prie naujos tvarkos norint 
gauti laisnį, reikės pasiųsti į 
Springfieldų Department of 

, Registration and Education sa
vo fotografijų, kuri bus priseg- 

: ta prie laisnio. Laisnį reikės 
mainyti kasmet, mokant me
tams ($1). Mainant darbo vie
tų, reikės pranešti Springfield- 
Ui. Tai sudarvs didelio keblu
mo, nes barzdaskučio amatas 
yra labai nepastovus ir tan-Chi- 

kcpyklų kiai tenka mainyti vietų.
Turės Daugiau Žinoti apie 

Ligas ir Sanitariją.

Sprendžiama, kad įvedus fo-

Nebeatidarys 
Kepyklų 
Sekmadieniais

Pradedant šia savaite 
cagos kepyklos ir
krautuvės nebeatsidarys sek-1 
madieniais. Kepėjai nutarė 
gauti nors vienų dienų poilsio1 
masiniame mitinge, kurį at-' * - # # -
laikė liepos 6 d. Pilsen Parke. ^5ra£^.as ^a^sjdų, kent 2,- 
Mitingų šaukė Associated Re- 
tail Bakers of Greater Chica- 
go, prie kurios priklauso apie
I, 200 kepyklų. Prezidentu yra 
Eugene Lipp, 8109 S. Ashland;
J. George Jensen, 4040 West 
North Avenue, sekretorius ir 
Henry Topp, 1322 N. Kedzie— 
“field” secretarjr.

Kepyklos prašo chicagicčių CIJQ- 
kooperuoti, suprasti, kad ir ke- — 
pėjams reikia nors vienos die- daskučius 
nos poilsio, ir apsirūpinti duo- o ir pačias barzdaskutyklas sa- 
na ir kitais kepyklų produk- nitariškesnes, ko iki šiol kai 
tais iš vakaro šeštadieniais. kurioms jų trukdavo-

(Sp) —■ L J. P.

000 Illinois barzdaskučių ne
teks darbo, arba turės laikyti 
ekzaminus ir bandyti įsigyti 
savo laisnius. Kurie to negali 
padaryti, turės ieškotis kitokio 
darbo.

Ateityje barzdaskučiai turės 
daugiau

i krėtimų,
žinoti apie ligų už- 
taipgi ir apie sanita-

Todėl ateityje rasime barz- 
inteligentiškesnius,

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien k* 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.




