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Britanija nuosia Naujus Pasiūlymus Rusijai
PLANAS ŽADA GINTI LIETUVĄ

Britai ir franeuzai tikisi, kad Rusija pri 
ims naują planą

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
21.
nijos atstovai, pranešimai sa
ko, pereitą šeštadienį susitarė 
dėl formulės, pagal kurią tiki
masi įjungti Sovietų Rusiją į 
britų-franeuzų bloką.

Jei rusai priims britų fran- 
euzų planą, tai numatoma tuo
jau sušaukti visų trijų valsty
bių generalinius štabus konfe
rencijom

Pasitarime, kuris šitą planą 
priėmė, dalyvavo Britanijos už
sienių reikalų sekretorius Ha- 
lifax, Francuzijos premjeras 
Daladier ir užsienių reikalų mi- 
nisteris Bonnet.

Francuzijos ir Britą-
Planas žada ne tik apsaugą 

Rumunijai ir Lenkijai, bet ir 
Lietuvai. Mat, sovietai bijo, 
kad jeigu Hitleris puls Rusi
ją, tai jis gali pulti ją per Lie
tuvą.

Francuzijos užsienių reikalų 
ministerijoj reiškiama Viltis, 
jogei Sovietų Rusija priim- 
sianti šitą planą. Be to, reiš
kiama nuomonė, kad ir Brita
nijos ministerių kabinetas už- 
girs jį.

Sovietų Rusijos ambasado
rius Anglijai, Ivan Maiski, ku
ris šeštadienį atvyko į Pary
žių, jau gavęs plano bendrą 
turinį.

, NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“Bloody Harlan” kauntė Kenlusky valstijoje, kur nacionalė gvardija su ma

šininėmis kanuolėmis yra pasirengę atremti streikuojančius angliakasius.

LIETUVA GAUS NAUJĄ UOSTĄ 
Iš VOKIETIJOS

geg.
nau-
my-
nuo

gaus

BERLYNAS, Vokietija, 
21. — Vokietija pastatys 
ją uostą Lietuvai dviejų 
lių atstumoje į pietus 
Klaipėdos. Be to, Lietuva
dvi laisvas zonas Klaipėdos uo
ste. Tai yra dalis sutarties, ku
rią pasirašė Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Urbšys ir 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris von Ribbentrop. Su-

tartis pasirašyta dviems me
tams.

Vokietijos komunikatas ry
šium su pasirašyta sutartimi 
sako, jogei Lietuvos Vokietijos 
derybos ėjusios draugingoj nuo
taikoje ir pilnai suprantant 
abiejų šalių ekonominius inte
resus.

Taipgi nustatytos taisyklės 
tranzitui per Vokietijos-Lietu- 
vos sieną reguliuoti.

AREŠTAVO 46 STREIKIERIUS 
ANGLIAKASIUS

Japonija teiksianti 
moralę paramą Ber

lynui ir Romai
TOKIO, Japonija, geg. 21. 

— Japonijos ministerių kabi
neto vadai susitarė dėl laiky
senos Romos-Berlyno militari- 
nės sutarties atžvilgiu.

Esmėje ji businti tokia: ja
ponai teiks vokiečiams ir ita
lams moralės paramos, tačiau 
sutarties nepasirašysią. Japoni
jos laikysena apibudinama kai
po “draugingas neutralumas.”

Paskelbė liudymus 
apie fašistinį 

sąmokslą
geg.WASHINGTON, D. C

21. — Atstovų rūmų anti ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
miteto pirmininkas, Martin 
Dies, paskelbė liudymus apie 
Amerikos fašistų sąmokslą.

Sąmokslas apibudinamas lai-, 
ške, kurį parašė George De-l 
therage iŠ St. Albans, W. Va.

Pasak Detherage, jis ir jo 
bendrai ruošiasi kovoti žydišką 
revoliuciją Jungt. Valstijose. 
Tai kovai vadu numatytas pa
sitraukęs iš aktyvios tarnybos 
kariuomenėje generolas Mose 

Jley.
Tarp ko kita Detherage laiš

kas duoda sumanymą sušauk
ti nedidelę fašistiniai nusitei
kusių amerikiečių konferenci
ją. Ton konferencijon turėtų 
būti pakviesti katalikų kuni- 

, .. , , , .gas Coughlin, kunigas Winrod,kompanijos du atsto- , , - TT .J Lodge Curran, Homer Chai-
, _ .. llaux iš Amerikos Legiono irpirma kelione regulia- L 

susisiekimui lėktuvais!
Konferencija, Detherage ma-

Niekas nesul a i k y s 
Romos-Berlyno ašies 
— sako Mussolinis

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Iš Lietuvos
Darbas ir darbi

HARLAN, Ky., geg. 21. — 
Penktadienio vakare įvyko šau
dymas Cornett -Lewis kasyklos 
apylinkėje. Kas ten šovė kele
tą kartų tuo laiku, kai skebai 
buvo lydimi į kasyklą. Milici
ja atsakė irgi šūviais.

Vėliau milicija areštavo 46 
angliakasius streikierius, kurie 
važiavo troku netoli Louellan, 
Ky. Sakoma, troke rasta du 
revolveriai, skustuvas ir kele-

Yankee Clipper iš 
lėkė per Atlantiką

CUNEO, Italija, geg. 21. — 
Benito Mussolini, kalbėdamas 
šeštadienį .pareiškė, kad Vokie- 
.tMiSySife n?.ilitaii'inč/sijpnga 
sudaro 'bloką, k uris ~ priskaito 
i.50,000,000 žmonių. Pasak 
Mussolinio, šitas blokas nori 
;aikos. Tačiau Mussolinis įspė- 
,o demekratijas nė nemėginti 
pastoti blokui kelią, nes jokios 
pastangos . nesulaikysiančios jo 
žengimo pirmyn.

NEW YORK, N. Y., geg. 21.
— Didžiulis lėktuvas Yankee 
Clipper šeštadienį išlėkė per At
lantiką Europon. Lėktuvas ga
bena 100,000 laiškų.

Yankee Clipper pakilo o an|T 
12:07 valandą dienos metu. Ap
tarnauja jį 14 asmenų. Lekia 
taipgi 
vai.

Tai 
riam 
tarp Jungt. Valstijų ir Euro
pos. Keturios kelionės per At-h”™’ turėtų nustatyti progra- 
lantiką bus atliktos tik pašto įr Paves^i vykdyti ją gene- 
ir ekspreso siuntinius gabenant 10lui Moseley ui. 
pirm negu lėktuvai pradės ga- Laiškas reiškia nuomonę, 
benti pasažierius. kad Jun^’ v»lstiJ°s susilauks

___ fašizmo, nes esą negalima ša- 
XT • j_____ j* Ries problemų išrišti kitaip, kaip
JMaCIll vadas gąsdina tik disciplinuota jėga ir cen- 

Europa konfliktu tralinės vadovybės pastango 
r I mis.

Bet Dies kaltinimai turi ki
tą pusę. Jie duoda suprasti, 
kad ir “kairieji” sąmokslauja. 
Ir į “kariųjų sąmokslininkų” 
tarpą stengiamasi įve’ti prez. 
Rooseveltą, prezidento sūnų 
James, New Yorko guberna 
torių Lehmaną ir iždo sekre
toriaus tėvą Morgenthau’ą.

Praeity Dies pareiškimai tu
rėjo tendenciją klaidinti visuo
menę. Gal būt ir ši paskutinio
ji jo sensacija paleista į vi
suomenę tuo pačiu tikslu.

Nubalsavo uždrausti 
nacių uniformas

ALBANY, N. Y., geg. 21. 
— New Yorko valstijos legis- 
atura šeštadieni užgyrė vienu 
□alsu bilių, kuris draudžia na
cių organizacijos, Vokiečių 
Bundo, nariams dėvėti unifor
mas panašias vokiečių kariuo
menės uniformoms. Jei biilus 
taps įstatymu, tai jis skirs 
Dausmės dėl dėvėjimo nacių 
uniformų iki metų kalėjimo ir 
iki $1,000 pinigais sumokėti.

Sumušta dar 20 žydų 
Palestinoje

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
21. — Vokietijos propagandos 
ministeris Joseph Goebbels pa- 
sakytoj penktadienio vakare 
knlLoip pareiškė, kad įvyksiąs 
konfliktas, jeigu Vokietija grei
tu laiku negaus priklausančios 
jai pasaulio turtų dalies.

Goebbe s sako, kad pirmiau 
šia eilėje stovi Vokietijos rei
kalavimas Dancigo, Lenkijos 
I o-idoriaus ir ko’oniju. Tačiau, 
Įspėlo jis. tai esą toli gražu 
ne visi Vokietijos reikalavi- 
mai. ’ in VĮ

JERUZALĖ, Palestina, 
21. — šeštadienio vakare 
ste Tel Avive vėl įvyko 
jaunuomenės riaušės,
šia dvidešimt jaunų žydų bu
vo sunkiau ar lengviau sužei 
sta.

geg. 
mie- 
žydų 

Maži a u-

žemės ir namų savi- 
sąjunga painformavo 
kad savininkai rėmo

ninku 
valdžią, 
kėsią taksų tol, kol Britanija 
laikysis šiomis dienomis pa
skubtos naujos politikes Pales 
tinoje. Tai yra vienas pirmųjų 
žydų boikoto Britanijos vald
žiai žinksnių.

Pataria nutraukti 
WPA tyrinėjimą

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio ore biurą.- 4i»i diena; p r* 
našauja:

Šilčiau; gal būt lietaus.

WASHINGTON, D. C., geg. 
21. — Atstovų rūmų narys 
Car.non (iš Misaouri) sako 
kad plačiai išgarsintas tyrinė
jimas WPA veiklos jokių WPA 
suktybių nerado. Jis 
tyrinėjimą likviduoti.

Ciano išvyko milita 
rinę sutarti pasi

rašyti

' iG HARLAN, Ky., geg. 21. 
— Milicijos įvad’jvybė paskel
bė Harlan > kąuntėje karo pa
dėtį. William«Žruriiblazer, Unit
ed Mine /Workers apskrities 
prezidentas, pasiuntė preziden
tui Rooseveltui telegramą pra
šydamas pagalbos, nes Harlan 
kauntėje paneigiamos civilines 
piliečių teisėse Sekmadienį an
gliakasiai ruošėsi šaukti masi
nį mitingą. Bet milicijos 
das, gen. Carter, pastatė 
kias griežtas sąlygas, kad 
ko mitingą atšaukti.

nmkai
po
ną-

va-
to-
te-

O WASHINGTON, D.\ C., 
geg. 21. — Darbo Departamen
to sekretorė, p-lė Perkins, pra
neša, kad šių metų balandžio 
mėnesi United States Employ- 
ment Service surado darbo 
270,496-ms asmenims. Tai re š- 
kia 25 nuošimčius didesnį skai
čių, negu tą patį mėnesį 1938 
metais. Privačios agentijos pa
dėjo į darbą balandžio mėne
sį 195,001 asmenį. Tai reiškia 
skaičių 26.7 nuošimčius dides
nį, negu tą patį mėnesį pernai 
metais. Samda reguliariam dar
bui, palyginus su pernykščiais 
metais, šįmet padaugėjo 50 
nuošimčių.

BERLYNAS, Vokietija, 
Hitlerio dienraštis 

Bcobachter”

© 
geg. 21. — 
“Voelkischrr Bcobachter” pa- 
s’ elhv, kad nutarta statyti t.ir- 
toves Lenkijos pasieniu, šešta- 
dierį Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels, No. 3 na
cis, pasakė, kad Dancigas ir 
lenkų koridorius esą įdėti į de
batų kalendorių. Iš to daromas 
išvr’d s, kad naciai vėl ruo
šiasi iškelti Dancigo klausimą 
opia forma.

MARIJAMPOLĖ. —Prieš 
rą dienų apylinkės teismas 
giinėjo žinomų marijampolie
čių pramonininkų br: Leyinų 
bylą, kurioje jie kaltinami iš
naudoję moteris darbininkes, 
versdami jas dirbti malūne 
prie mašinų naktimis, kas ati
tinkamais darbo sąlygas nor
muojančiais įstatymais drau
džiama. l'eismas br. Levinus 
pripažino kaliais ir nubaudė 
pinigine Lt 250 bauda. Būtina 
priminti, l ad ji u seniai dar
bininkai skundžiasi esą labai 
išnaudojami br. Levinų įmo
nėse. Darbininkai dažnai ne- 
draudžiami ligonių kasoje, vor 
čiami dirbti viršvalandžius, už 
kuriuos br. Levinai neužmoka. 
Pav., darbininkės br. Levinų 
dirbtuvėse esą verčiamos dirb
ti po 10 vai. per dieną, kada 
įstatymas leidžia dirbti tik 8 
vai. darbo dieną, už tą darbą 
gauna per dieną Lt 2.50, kai 
tuo tarpu pagal įstatymu tvir
tintas atlyginimo normas turė
tų gauti Lt 2.72 (už tai br. Le- 
vinams darbo inspektorius iš
kėlęs dai* vieną bylą). Moters 
darbininkės negauną darbo 
knygeliu, o dažnai atitinka
miems organams kontroliuojant 
įmones, esą išvejamos iš įmo-

išnaudojimą br. Levinai gavę 
jau daug protokolų, baudų, bet 
jų dar neišgąsdinę nei tie pro
tokolai. nei teismo baudos. Bu- 
ių gera, kad atitinkami organai 
griežčiau pažiūrėtų į šituos br. 
Levinų sauvaliavimbs ir galuti
nai užkirstų kelią išnaudoti dar
bininkus.

Padegė 6 britų 
viešbučius

Motinos Dienos
nėjimas

mi-

Nuo pereito pirmadienio, kai 
Harlan kauntės anglių kompa
nijos pradėjo skebus samdyti, 
susikirtimuose skobų su strei-

kieriais jau vienas asmuo už
muštas, vienas sunkiai sužeis
tas, du skaudžiai sumušti ir 
keliolika sumušta lengviau.

Fedcralios valdžios atstovai 
stengiasi kompanijas ir darbi
ninkus sutaikyti. Teisingumo 
departamento atstovas, gene
ralinis prokuroras pavaduoto
jas McMahon, atvyko į Harlan 
iš Washingtono. Jis ketina 
rinkti medžiagą bylai prieš 
kompanijas ir kauntės kai ku
riuos viršininkus atnaujinti.

Pernai šitokia byla buvo na
grinėjama, tačiau ji tapo nu
traukta kai prisaikintieji po- 
sėdininkai nepajėgė susitarti.

NACIAI PLANUOJA NUŽUDYTI 
BENEŠĄ

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
21. — Stefan Osusky, buvęs 
Čeko - Slovakijos pasiuntinys 
Francuzijoje, pasiuntė į Ame
riką įspėjimą Eduardui Bene- 
šui apie sąmokslą jį nužudy
ti.

Beneš, buvęs čeko-Slovakijos 
prezidentas, šiuo laiku gyvena 
Chicagoje.

Sąmokslą darė nacių policija 
Prahoje. Keletą savaičių naciai 
ieškojo nepatenkinto čeko ar
ba slovako, kuris pasikėsinimą 
atliktų. Nacių sumetimais, ata
ką čeko ar slovako prieš Be
nešą butų galima pavartoti kai
po įrodymą, kad net patys če
kai ir slovakai keršiją Bene-

Liūdnos krikštynos
MARIJAMPOLĖ. — Pernai 

rugsėjo 7 d., And. Grėblio uskas 
gyv. Veiverių valse., grįždamas 
iš krikštynų, su žmona užėjo 
pas kaimyną Mildažį, kur ra
do žmonos brolius. Būdamas 
išsigėręs ir turėdamas nesu- 
vestų sąskaitų su žmonos bro
liais Urbanavičiais, pradėjo 
triukšmauti ir švaistytis su 
peiliu. Kazys ir Juozas Urba
navičiui jį išsivijo iš Mildažių 
ir, nusiviję net į jo namus, 
skaudžiai jį sumušė, padary
dami gana daug žaizdų galvo
je. Apyg. teismas Kazį ir Juo
zą Urbanavičius rado kaltais 
ir nubaudė po 1 V2 m. s. d. ka
lėjimo. Abu Urbonavičiai 
tuoti

Naciai statys Išpani 
jai tvirtoves

RE BLYNAS, Vokietija, geg. 
21. — Šiuo laiku Madride yri 
vedamos vokiečių-ispanų dery
bos. Tarp ko kita svarstomi 
planai, kad vokiečiai statytų 
Ispanijai geležinkelius, vieške
lius ir tvirtoves.

Manoma, vokiečių-ispanų su
tartis bus pasirašyta Berlyne, 
nes gen. Franco, Ispanijos dik
tatorius, planuoja atlankyti Ita
liją ir Vokietiją šią vasarą.

areš-
PAVASARIS

ŠTAI DABAR LAIKAS:
teisme.

Nuotaikos
kū

pa si-

ROMA, Italija, geg. 21. — 
Italijos užsienių reikalų minis
teris Ciano išvyko į Berlyną 

pataria italų-vokiečių militarinę sutar
tį pasirašyti.

LONDONAS, Anglija, 
21. — Policija tiria šešis 
bučių gaisrus kurortuose, ku
rie prasidėjo dėl padegimo 
kambarių, 
girnai yra 
bas.

geg. 
vieš-

Manoma, kad pade- 
airių teroristų dar

Vietos 
ruošia 
dieną, 

dėmesio

MARIJAMPOLĖ.! — 
kultūrinis klubas gyvai 
si paminėti motinos 
kreipdamas daugiau
darbininkių moterų pagerbi
mui, 
veikalas “Pas motinos kapą”, 
ruošiamasi deklamacijoms, pa
skaitoms ir kt.

Ta proga repetuojamas

ŠAKIAI. — Nuotaikos, 
rias sukėlė .vyriausybės 
keitimas ir naujos vyriausybės 
sudarymą, dar neatslūgo. Ne
paprastai entuziastingai naujai 
vyriausybei pritarė ūkininkai, 
šitas entuziazmas ypatingai 
pastebimas per rinkliavas gink
lų fondui. Pernai, kada pergy- 
venom kovo dienas, apylinkės 
ūkininkai buvo ypatingai š k- 
kštųs ginklų fondui, bet šie
met šitam tikslui aukoja po 
Lt 50 ir daugiau, nors kaime 
šiandien litas ir labai brangin
tinas svečias.

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir L t

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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' Ba Žmones Mano
ROMOS BAŽNYČIA IR VARGO ŽMONES

Jėzuitų laikraštyje “Žvaigž^ 
dė”, rugsėjo mėnesio 1937 me
tų numeryje radau straipsny 
svarbia tema, būtent, “Bažny
čia ir vargo žmonės”. Užsiinr 
teresavau juo, ir atidžiai jį 
perskaičiau. Ką gera ir ką įdo
maus jame radau?^ Prašau pa
klausyti, papasakosiu.

Straipsnio pradžioje pasa
kyta: “Yra žmonių, kurie iš-

MICHIGAN AVĖ.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

r

NAUJIENV-ACME Telophoto
GREENVLLLE, MO. — Loiuse Myers, kuri yra kal

tinama savo vyro nunuodijimu. Jai yra rodomas bute
lis, kuriame ji sumaišė nuodus.

te-

Ši įstaiga yra apylinkės svei
katos centras, kur gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. Įren
gta diagnozui nustatyti vėliau- 

. siomis
KLINIKOS X-RAY IR 

LABORATORIJOS 
i priemonėmis

Nežiūrint nuo kokios ligos
ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdymo atsitikimais teikia
ma ūmi pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas be 
operacijos. Klinikas turi visų 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
šviesa Infra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas su įvairiais antiseptikais. 
Medikali ir chirurginė priežiūra 
galima už labai nebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekzamL 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brangiau.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, , tai 
kodėl nepasitarti su

visokios pažangos

meta i& savo- galvų, visas tikė
jimo tiesas. Bet vietoje kilnaus 
Kristaus mokslo, jie įraše į sa
vo įsitikinimų programą visai 
naują dėsnį, jog tikėjimas esąs 
visokios pažangos priešas.

Kaip jums išrodo šie parei
škimai? Aš čia iš dalies su au
torium sutinku, iš dalies—ne. 
Nesutinku, kad yra didelė bė
da, kad yra žmonių, kurie ti
kėjimo- tiesas- išmetė iš savo 
galvų. Bet aš pripažįstu, kadi 
klysta tie, kurie Kristaus mok
slu atmeta. Taipgi sutinku su 
autorium, kad klaidinga sa
kyti, buk tikėjimas esąs di
džiausias
priešas. Ne tikėjimas, o kai ku
rie tikėjimo autoritetai pasi
rodo pažangos priešai. Sakysi
me Romos katalikų bažnyčios 
inkvizitoriai, parsiklupdę gar
sųjį mokslo vyrą Galilėjų, lie
pė atšaukti savo susekta mok
slo tiesą apie tai, kad žemė su
kasi aplink saulę. Kas galėjo 
pasirodyti aršesniais pažangos 
priešais už minėtus inkvizito
rius?

Toliau ten sakoma, buk 
pirmeiviai ir šiandien su užsi
spyrimu skelbia, buk religija 
esanti didžiausia vargšų išnau
dotoja ir liaudies nuodai.

Su šita mintim irgi pilnai 
sutinku. Aišku, kad ne religi
ja yra vargšų išnauduotoja, o 
religijos atstovai, dvasiškija.

Ro- 
auk- 
apieimti ir 

naujai atras-

menkas dar
iu

z—

i jame, kad musų kunigai nede
rina savo gyvenimo su Kristaus 
mokslu. Dejuojame, kad musų 
(kunigai tapo materijalistais ir 
‘žiuri, kad tik daugiausia pini
gų. prisilupti. Paklausykime, 
kokia ištarmę tokiems kuni
gams išduoda vysk. Bučys. Ji
sai rašo: “Jei mes duotume 
tautai lik teoretinį doros mok
slą, patys negyvendami sulig 
o mokslo, tai bu tume lyg kur- 

,pius,_ parduodantis avalinę, 
kurios antpirščiai iš odos, o 
padai popierijtuąį. Apgavikas |itinkan?Os eksportui medžiagos, 

yra tas, kurs pardavinėja to- pasipiktinimo prava-
kius batus. Lygiai neteisingas biuoti. pro šita į sielius rišama 
yra kunigas skelbiantis dorą lnedžiag.} 
ir nepildantis jos. Jis apvagia  
žmones, misdamas j;ų atnąšo-1 side^ memorial works

■ misi Dievot teisme tokio kuni
go dalis bus su vagimis.”

’ Spėju, kad, dabar ne vienam 
įžymiai paaiškėjo, kokie iš tik- 
rUjU yra. Romos katalikų ku
nigų* initopelnai darjbo; žmo
nėms. —Tiesos Ieškotojas^

Iš Lietuvos
♦ ____________________k

Daug eksportinio miško
PRIENAI. — Nors jau Ne

munu. žemyn išplukdyta nema
ža eksportinės miško medHa
gos, tačiau dar daugiau miško 
laukia plukdomo. Mjško med
žiagos yra apdirbtos ir dar 
neapdirbtos. Priemėčiai pasa
koja, kad apylinkės ūkininkai, 
kurie tik už didelius pinigus 

| varžytynėse nusiperka jau ne

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street.

Dr. V. E. S1EDL1NSK1
DENTISTAS

Pirm,, Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650.

1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

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

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

Namų TeL: Prospect 193®
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 

šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

Romos bažnyčia pirmaisiais 
amžiais kovojusi prieš vergi
ją, šelpusi pavargėlius, slau- 
gojusi ligonius. Autorius pa
reiškia: “Ir taip per ištisus 6 
pirmuosius šimtmečius Romos 
bažnyčia rodėsi visur, kaip di
džiausia ir nepralenkiama 
vargšų užtarytoją ir jų gynė- 
ja!”

Krikščionybė prasidėjo dar
bininkų eilėse, darbininkai 
buvo pirmieji jos platintojai, 
platino ją tarp darbininkų ir 
vergų. Tai suprantama, kad 
pirmieji krikščionys negalėjo 
būti didikų ir išnauduo tojų 
rėmėjai ir šalininkai. „

Vėlesniais laikais, rašo auto
rius, ši meilė nemirė Kristų

Taupyk-
saugioje įstaigoje

ja butų* supratusi ir išpildžiu
si savo uždavinį, tai šiandie 
Rusijoje neviešpatautų raudo
nasis teroras.” , ’ J . ■ :

Kai matome, vysk. Bučys ra
šo taip, kaip koks aršiausias 
pirmeivis- Tik gaila,, 'kad jis 
nepridėjo, kad*, jei Romos kata
likų bažnyčios dvasiškija bu
tų atlikusi savo pareigas Is
panijoje ir Męksiokje, tai tie 
kraštai nebūtų susilaukę

mylinčiose širdyse. Girdi: “Iš
tikus badmečiui pats Inocentas 
III maitino 8,000 žmonių; šv. 
Bernardas neturtingame Gler- 
veaux vienuolyne iki 10>000? sur 
šelpdavo. Garsusis Clugney 
vienuolynas tam reikalui visus 
savo turtus ir kluonus ištušti
no, o jo abatas šv. Odilo išpar
davė bažnytinius indus.”

Toliau parodoma apie 
mos bažnyčios draudimą 
štus nuošimčius 
kovą su vergija 
toje Amerikoje.

Menkas, labai
bo žmonėms suraminimas 
maža jiems paguoda iš minė
tų kelių faktų. Apie Romos 
bažnyčios nuopelnus darbo 
žmonėms ir vargšams mes 
sprendžiame ne pagal viršuje 
paduotus faktus, bet pagal tai, 
ką savo akimis šiandien ma
tome ir ką patiriame kasdie
niniame gyvenime. Mes senes
nieji gerai žinome baudžiavos 
laikus, kada kunigai kartu su 
ponais smaugė ir engė darbo 
žmones. Dąrbininkj^.už tavy to
jai Strazdeliai RoiUbs kunigų 
tarpe buvo didelė retenybė. 
Apie Romos katalikų bažnyčios 
nuopelnus darbo žmonėms da
bartiniais laikais parapijonai 
žino iš pasielgimo dabartinių

■

MOKAME

■

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

f tNVItIMtM V

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

narni- 
kito?

kių bėdų.
Užbaigoj e dar viena 

iš vysk. Bučio raštų. Tai 
lietuvių Romos bažnyčių 
gų klausimu. Mes daug dejuo

do 
ne

pa

nežmoniškai lupdami nuo 
vargšų už savo patarnavimus, 
gyvena kaip pirmos gildijos 
buržujai. Romos kunigai, pa
tys pertekliuje gyvendami, 
bažnyčios darbininkams ir tar^ 
nams temoka elgetiškas algas. 
Kalbėti apie musų Romos ku
nigų gerą valią darbo žmo
nėms butų tikra nesąmonė.

Dabar apie Romos kunigų 
darbo žmonėms paklausykime 
stipresnio rašytojo, negu au
torius minėto žvaigždės straip
snio. Yra tai vysk. P. Bučys.

Delko kilo Vokietijoj refor
macija? Vysk. Bučys tą isto
rijos įvykį aiškina šitaip: “še
šiolikto šimtmečio ^pradžioje 
Vokietijoje pasaulinė dvasiš
kija nepaisė tikybos, nei 
ros, vienuoliai ir vienuolės 
paisė savo įžadų.”

Ką? Gan nepaprastas 
reiškimas.

Toliau: dėl ko kilo revoliu
cija Francuzijoje? Vysk. Bu
čys rašo, “Kad prancūzų kuni
gija per daug ėmė telktis sa
vo karaliaus dvaruose, kad pa
storacija susilpnėjo, nors laza- 
ristai gerai darbavosi, miestų 
dvasiškijoje įsigalėjo skirtu
mas tarp to, ką kunigija skel
bė ir tarp to, ką ji darė ir žu
vo dvasiškijos įtaka miestuo
se.”

Dėl ko kilo bolševizmas Ru
sijoje? Vysk. Bučys tą aiškina 
šitaip: “Bolševizmui įsigalėjus 
Rusijoje padėjo tas, kad liau
dis doros beveik neturėjo ir 
buvo tamsi. Rusijos dvasiški- 
jai nebuvo parėję į galvą, kad 
dvasiškių luomas turi pareigų 
savo tautoje ir kad liaudį švie
sti, jos dorą kelti yra tiesiogi
ne dvasiškių pareiga. Jei pra- ssa voslaviškoji Rusijos dvasiški-

citata 
musų 
kuni-

STANDARD CLUB 
................—II . ............................ ...............................  

Švelni Degtinė—rl60 Proof f
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $f 
4/5 Kvortos l’■VU

)

Reikalaukit
1 SAVO APYLINKES
i TAVERNOJ

15® DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f •

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance^
! DIENA IR NAKTĮ

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

L> Telefonas LAFAYETTE 0727

T-\ _ _ I _ • koplyčios visose
J—J V Lv-dl Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

_ _ į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
****"" Į atitaisomos.

Į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais ;
i I tai, vakaro ii W. H. L P. stoties (1489 Bį)*-Praneš«JaS v 

gALTIMtERAS/'"^'*1^^* 'x

i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tel. Yards 5921

.DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 3.5tb and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Kenwood 5107.
nariai
Chicagos,

! 1
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Amhulance 
Patarnavi- 

į mas Dieną 
I ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

h L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weąt 4$th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127®

ALBERT V. PETKUS i
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 Soi Western Avė.
1410 South 49th Gourt

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Ofiso Tel. Virglnla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office VVentworth 0330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienių ir ne- 
dėldienių vakarus.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų ____ ___
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
v

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

v
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DR. BENEŠ PRANAŠAUJA EUROPOS 
DIKTATŪRŲ GRIUVIMU

------------------------------- Europoje ėmė dygti kaip gry-
Buvęs Čekoslovakijos prezidentas kalbėjo Pittsburgho bai P° lietaus-

'tema “Ar demokratija išsilaikys Europoje” | Demokratijos tvirtovėse, kaip 
--------  antai — Anglijoje, Franci jo j e 

savo vietas pastoviai valdžių ir kitur — prasidėjo agitaci-
formai. ja už nusiginklavimą. Tarpe

. x.. ., ., . ... . demokratiškų šalių pradėjoDemokratui) klaidos ir d.kta- reikštig nesusitarimas. Tuo>
turų įsigalėjimas. 'žinoma, pasinaudojo Hitleris, 

Labai įdomių išvadų Dr. Be- ’Mussolinis ir japonų militaris-- 
neš darė apie demokratijų klai- ^ab kurie apsiginklavo iki to- 
das ir diktatūrų įsigalėjimą. |kio laipsnio, kad pradėjo gin- 
Aš čia stengsiuosi kiek galė-^kluota kumščia grūmoti pa- 
damas su tomis mintimis su- čioms demokratiškoms šalims, 
pažindinti “Naujienų“ skaity
tojus.

Po pasaulinio karo revoliu
cijų banga siautė visoje Euro-'kaip Anglija yra žmonių, ka
poje. Rezultate griuvo monar-rie tikėjo iki šiol, kad taikiu 
chijos ir kitokios dispoliškos bildu bus galima patenkinti 
valdžios. Tuose griuvėsiuose diktatūrų reikalavimus ir tai

kiai su jomis sugyventi. Bet 
Miunicho garsioji sutartis ge
riausia parodė, ko yra verta 
tokia nuomonė, jog galima dik
tatūras patenkinti iy taikiai su 
joms sugyventi.

Dorovinė revoliucija.
Nuo pat pasaulinio karo pa

baigos pradėjo siausti visoje 
moralinėje konstrukcijoje revo
liucija — sako Dr. Beneš. Jis 
ir pavyzdžiais nurodė,. kad, dą- 
bartinių valstybių sudarytos 
sutartys dažnai nėra ne tiek 
vertos, kiek tas popieris, ant 
kurio jos yra rašomos. Valsty
bės kariauja be paskelbimo ka-

‘pirmiausia prasidėjo niekini- ro, siaučia rasinės ir religinės tikras optimistas, ypačiai atsi- 
mas demokratijos. Rusiją pa- neapykantos — žodžiu sakant,, žvelgiant į tą faktą, kad ten- 
sekė Italija, Vokietija ir ki- prasidėjo revoliucija žmonijos ka girdėti visokių nuomonių 
tos šalys. Ilgainiui diktatūros moralinėje konstrukcijoje. j apie Europos ateitį. Dažnai

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS

PITTSBURGH, Pa. — Gegu
žės 12 d. Pittsburgho čekoslo- 
vakų Komitetas, kuriame ben
dradarbiauja ir įžymus ameri
konų visuomenės veikėjai, su
rengė buvusiam čekoslovakų 
respublikos prezidentui Dr. Be
neš prakalbas didžiulėje Syria 
Mosque auditorijoje. Prakalbų 
tema buvo: “Ar Europos de
mokratijos išsilaikys“. Buvo ir 
įžanga imama: $1.00, 50 cen
tų ir 25 centai. Publikos prisi
rinko pilna auditorija, daugiau
sia čekai ir slovakai iš visų 
Pittsburgho apylinkių, ir visi 
rimtai ir gražiai laikėsi.

Prakalbas atidarė ir 
vedė Komiteto pirmininkas adv 
Edward O. Tabore Pirmiausia 
buvo pristatytas Pittsburgho 
miesto majoras Cornelius D. 
Scully, kuris savo sveikinimo 
kalboje pabrėžė, kad Dr. Beneš 
kaipo čekoslovakų respublikos 
buvęs užsienio reikalų minis
tras ir vėliau kaipo preziden
tas buvo didžiausias “mažas“ 
žmogus Europoje (the great- 
est “little“ man in Europe). 
Ir jam gerai sekėsi tol, kol prie 
jo šalies (Čekoslovakijos) rei
kalų prisišliejo žmogus su skė
čiu.

Matyti, majoras kalbėdamas

Prie demokratijų klaidų ga
lima priskaityti ir tai, kad to
kioje demokratijos tvirtovėje

griuvėsiuose 
tvarkal^ur^si demokratijos šalys, pa- 

T vergtos tautos .atgavo neri 
klausomybę, visur buvo vyk
domos socialūs reformos. Ta 
čiau daugelio tų išlaisvintu ša
lių plačiosios masės nebuvo 
prirengtos demokratinei tvar
kai, jos mažą supratimą tetu
rėjo apie demokratiją ir ma
žai tesirūpino apie demokra
tiškos tvarkos pastovumą.

Dažnai buvo einama net į 
pačias kraštutenybes vykdinant 
sociales reformas. Pavyzdžiui, 
Rusijoje —- sako Dr. Beneš — 
pirmiausiai pradėjo reikštis re
akcija prieš demokratiją po 
priedanga socializmo. Tenai

ženklai diktatūra smukimo. I tenka girdėti pranašaujant, 
‘kad jei kiltų kitas pasaulinis

Kiek laiko atgal jus skaity- karas, tai Europos civilizacija 
davote laikraščiuose apie. dik butų sunaikinta. Pranašaujama 
tatorių gyrimąsi kaip jie ge- mažųjų tautų pavergimas, prie- 
rai tvarko savo finansus, kaip spauda ir kitokie visokie bai- 
pas juos visi dirba ir kalbė
davo apie kitokias visokias ge
roves diktatūrų šalyse, — sa
ko Dr. Beneš.

Bet dabar nieko kito negir
dėti iš diktatoriškų šalių kaip 
tik pasigyrimai apie jų .gink
luotą 
mus 
kus.

Ir 
šia D r. 
kad diktatūrų Šalių žmonės jau 
netiki savo diktatoriais bei jų 
pažadais pagerinti jų buv5. To
dėl diktatoriai dabar bando sa
vo žmones bovyti ginkluota jė
ga ir užkariavimais.

Tačiau demokratijos jau pra
dėjo ginkluotis prieš gruma- 
jautį pavojų, ir kai tik dikta
tūros pasijus, kad ir ginkluo
toje kovoje jos yra pralaimė
jusios, tada galas diktatū
roms.

Bet kokio likimo diktatūros 
susilauks, tai kaip aukščiau 
minėjau — D r. Beneš nepasa
kė.

apie užkariavi-
kitus panašius daly-

galybę, 
ir

kav tas reiškia? — klau- 
Beneš. Ir jis atsako,

Permato gražią ateiti Europai.
Dr. Beneš darydamas išva

das iš savo kalbos permato 
gražią ateitį Europai. Jisai yra

sus dalykai. Tačiau Dr. Beneš 
Pittsburgho publikai tvirtino, 
kad diktatūrų siautimas, jo 
gimtojo krašto pavergimas, tai 
tik laikinis reiškinys ir laiki
nis negerumas.

Po tų visų audrų Europa su 
silauks gražios ateities. Euro
poje susidarys laisvų tautų su
sivienijimas panašus į Suvie
nytas Valstijas, tik, žinoma, 
gal kiek kitokiais pagrindais. 
Amerikos Suvienytos Valstijoj 
arčiau susiartins ir bendradar
biaus su Europos Suvienyto
mis Valstijomis daugiau, ne^u 
iki šiol arba praeityje bendra
darbiavo — žodžiu sakant, vi 
jas pasaulis arčiau tarpusavy
je bendradarbiaus, dėka mok 
slo ir susisiekimo tobulėjimui.

Europos demokratijos jai 
yra pasiinokinusios iš praeities 
savo klaidų, iš dabartinių šy
vo kovų ir vargų kaip reikia 
demokratiją branginti, ir kad 
kitos geresnės tvarkos nėra, 
negu demokratija, kurioje 
žmonija bendru visų tautų su
sitarimu galėtų tvarkytis ir 
siekti geresnės ir šviesesnės 
ateities.

— S. Bakanas.

Kas jiems darosi, kad jie vis 
ieško priekabių?

Vytautas Sirvydas “Vieny
bėje“ rašo, kad “Sandara“ pra
nešusi, jog tas namas Pitts 
burghe, kurį “Tėvynės“ redak
torius perša Pildomajai Tary
bai, pakilęs 2 sykius tiek, kiek 
kad pirmiau buvo reikalauja
ma.

Bet kaip “Tėvynės“ redakto
rius galėjo piršti tą namą ar 
namus, kad jis, tur būt, juos 
tėra matęs iš tolo. Ot jei bu
tų sakoma, jog kai kurie pitts- 
burghiečiai piršo kokius namus, 
tai gal ir butų šiek tiek pana
šu į teisybę. Bet kiek teko gir
dėti, tai peršamieji namai jau 
yra parduoti, ir ar to namo 
savininkas gavo du kartus dau
giau, ar ne, — aš nežinau, kaip 
’vginai Vytautas Sirvydas ne
šino, kiek tas savininkas ga
vo. Vienok jis rašo, kad galė
tų pripildyti savo gazetą pra- 
;imanymais ir šmeižtais.

Ir ko tuo norima atsiekti? 
___*_

Jis dar nepaseno
Gegužės 14 d. Lietuvių Mok

slo Draugystės susirinkime vie
nas iš senųjų veikėjų Juozas 
Moskeliunas davė įnešimą, kad 
LMD. paaukotų iš savo iždo 
$50.00 Klaipėdos pabėgėlių su- 
šelpimui. Visi nariai sutiko 
Vienbalsiai skirti minėtą sumą. 
Vadinasi, sumanymas buvo 
vietoje ir geras.

Tame susirinkime dalyvavo 
daug jaunų veikėjų, bet nė vie
nam iš tų jaunesniųjų neatėjo 
į galvą mintis, kad reikia su
šelpti Klaipėdos pabėgėlius. 
Tą sumanymą pakė’ė musų se
nukas Juozas Moskeliunas. Va
dinasi, jis dar nepaseno ir ge
riau atjaučia lietuvių ir Lie
tuvos vargus, negu kaikurie 
musų patentuoti pabijotai. 

__♦_
Pirmas lietuviškas teatras 

Pittsburghe
Kiek atsimenu, tai pirmas 

vaidinimas Pittsburghe įvyko 
19C2 ar 1903 metais. Vadina
si, prieš 36 ar 37 metus. Bu
vo tada suvaidinta “Amerika 
Pirtyje“ ir “Velnio ‘Spąstai“. 
Vaidintojai buvo: Juozas Mos
keliunas, P. Sadula, žalga, Ona 
Kazlauskienė (SLA. prezidento 
F. J. Bagočiaus žmonos įna
mė, — ji jau yra mirus),’ So
fija Skinstiniutė (Krikščiūnie
nė) ir Ona Rimkuniutė-Marti • 
nionienė.

Tai tik tiek aš žinau, tačiau 
gal yra ir daugiau to pirmo 
lietuvių “teatro“ vaidintojų, 
bet aš jų neatsimenu, k 

__*_
Vaidinasi

Kartą žemaitis ir jo žmona 
važiavo iš turgaus, ir jie pri
važiavo tą vietą, kur “vaidi
nasi“. Jisai botagu sukirto ark
liams, kad greičiau bėgtų. Kai 
arkliai smarkiai šoko bėgti, tai

apie žmogų su skėčiu turėjo 
galvoje Chamberlaino pardavi
mą čekoslovakų respublikos 
Hitleriui. Publika irgi puikiai 
suprato majoro mintį.

Majorui pabaigus kalbėti, 
prakalbų vedėjau p./ Taboras 
dar kartą publiką supažindino 
su Dr. Beneš ir jo žmona.

Scenoje buvo ir buvęs Čeko
slovakijos konsulas Pittsbur
ghe Dr. Jan Papanek.

Dr. Beneš pareiškė publikai, 
kad jisai pirmiausia norįs tar
ti keletą žodžių čekų kalba ir 
pasveikinti savo tautiečius čio
nai susirinkusius.

Publika sutiko Dr. Beneš su 
didžiausiu entuziazmu. Atsisto
ję visi sudainavo Amerikos 
himną. Mačiau, kaip netoli ma
nęs sėdį čekai šluostė ašaras. 
Žinant čekoslovakų respubli
kos istoriją ir matant tos ša
lies prezidentą, kuris dėl dik 
tatorių invazijos turėjo apleisti 
savo gimtąją šalį, tikrai darė 
si liūdnas įspūdis.

Dr. Beneš pirmiausia pareiš
kė, kad tarpe diktatūrų ir de 
mokratijų negalį būti jokio su
sitaikymo arba kompromisų — 
viena ar antra santvarkos si
stema turės žūti. Bet jisai esąs 
įsitikinęs, kad diktatūros turės 
griūti ir tai netolimoje ateity
je. Kas nors Europoje ture, 
atsitikti — greičiau, negu jų.; 
mano lėle — pridūrė Dr. Be 
neš.

Tačiau Dr. Beneš atsisakė 
bu ii pranašu ir nedarė prana
šavimų, koks likimas lauki; 
diktatūras. Jisai sakė, kad Eu
ropoje gal kilti karas, gali dik
tatūrų šalyse prasidėti revo
liucija, arba gali kilti karas 
ir revoliucija. O pagaliau evo
liucijos keliu gal bus pašalin 
t i diktatoriški režimai. Tiek 
tačiau jisai galįs pasakyti, kad 
diktatūros pasiekė savo aukš
tumą ir jau pradeda kristi že 
myn.

Dr. Beneš savo nuomonę 
apie nepavydėtiną diktatūrų li
kimą parėmė gana įtikinančiais 
faktais ir pareiškė, kad viso
kios diktatūros, kokios jos ne
būtų, yra tik laikinas padaras. 
Anksčiau ar vėliau vienokiu ar 
kitokiu budu jos turės užleisti

j-

rūkytojų s
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The National Champion, Marlboro, Mass., American Legion 
Drum and Bugle Corps. Gabumo, akuratnumo ir ritmo 

Tikra Kombinacija.

i

STOKITE MARSAN UZ

(Jhesterfield
dėl Gaivinančio Lengvumo

dėl Geresnio Skonio
dėl Daugiau Malonesnės Aromos• • M'

Del visko, ko jie pageidauja cigarete, milijonai rūkytojų per 
visų šalį kreipiasi prie Chesterfields. Y ra daugiau tikro rū
kymo malonumo Chesterfields tikroje kombinacijoje cigaretų 
tabakų negu kokiame kitame cigarete kokį esate rūkę.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite dėlko 
Chesterfields patenkina legionus 
nuo pakraščio iki pakraščio.

CHESTERFIELDS YRA LENGVESNI 
...JIE GERESNIO SKONIO

IS

■iM

jo moteris iškrito iš vežimo 
ir pradėjo rėkti, kad nepalik
tų jos.

Bet žemaitis sako: kas rė
kia, tegul rėkia, o mes važiuo
kime sau.

Tas .p^ts yra ir su “Sanda
ra“! Jai irgi vaidinasi Bendro 
Fronto suokalbiai prieš SLA. 
Centro sekretorių' Dr. Viniką 
ir iždo globėją Mockų.

Jau kelintas metas kaip tas 
“vaidinimasis“ vargina “San
daros“ rašytojo galvelę. Tikrai 
yra reikalinga kokia nors pa- 
gelba, nes tie išgalvoti baubai 
gali tą rašytoją visai sutrik
dyti, — jis pradės persekioji
mo manija sirgti.

_ *_
SLA pirmajam Pažangos 

Vajui pasibaigus
Musų SLA. 40 kuopa per šį 

vajų gavo 38 naujus narius. 
Prie a kuopos vairo jau stoviu 
per 20 metų, bet tai pirmas 
tokis didelis skaičius gautas 
per vajų!

Vajaus melu daugiausia pa
sidarbavo organizatorius Juo
zas Viktoravičius ir sekreto
rė V. J. Količienė; kiti du or
ganizatoriai K. Šinkūnas ir K. 
Leliušis irgi po biskį prisidė
jo, kaip ta daina kad sako: 
“kai du stos, visados daugiau 
padarys; viens pradės, kits pa
dės ir darbą toliau varys“.

Reikia pastebėti, kad musų 
senas veikėjas, organizatorius 
J. V., šiame vajuje mažai dar
bavosi, mažu ir jis jau bus 
taip pasenęs, kaip ir aš.

_______ z

Pittsburgho Draugi
jos vakariene

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gegužės 14 d. naujai organi
zuojama Pittsburgho Lietuvių 
Draugija surengė Lietuvos Sū
nų svetainėje vakarienę. Vadi
nasi, tai buvo pirmas tos drau
gijos pasirodymas.

Šioji draugija yra organizuo- 
iama tam, kad “north sidės“ 
lietuviai galėtų susiburti į vie
ną bendrą draugiją ir kad ga
lėtų įsigyti tinkamą visokiems

(Tęsinys 5-tam pusi.)
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Nepaprastas vokiečių dosnumas

Klaipėda statistikos šviesoje ir ko'
Lietuva neteko

60 pašto įstaigų, kurios visos 
buvo išlaikomos centro valdžios 
ir dabar jos visos atiteko vo
kiečiams.

Lietuvos didieji bankai Klai
pėdos kraštui buvo paskolinę 
83,071,300 litų! O be to, tų ban
kų skyriai buvo išdavę pasko
lų 37,716,800 litų! Tuo metu kai 
indelių tie bankai turėjo tik per 
penkiasdešimts milijonų litų! 
Tai atsiskaitant su vokiečiais y- 
ra dėlko galv$ sukti, kad išsko- 
lintus pinigus atgal atgavus, juk 
išskolinta veik du kart tiek, 
kiek indėlių turėta!

Tai taip trumpai suglaudus 
atrodė statistikos šviesoje Klai
pėdos kraštas, tai štai ko Lietu
va neteko!

Kai kurias pramonės šakas 
dabar tenka Lietuvoje visai iš- 
naujo atstatyti. Štai jau tenka 

į nugirsti, kad celiulozo fabrikas 
norima greitu laiku įsteigti. 
Tenka laukti, kad trąšų fabri
ko steigimu taip pat bus grei
tu laiku susirūpinta, nes tai vis 
gyvybiniai Lietuvai klausimai, 
kuriuos ūkiškais sumetimais 
tenka spartos keliu išrišti.

Apsukriems amerikiečiams 
lietuviams biznieriams dabar ge
ra butų proga prisidėti prie pra
rastos pramonės šakų atstaty
mo. Juk biznis čia butų visai 
neabejotinas, ypač celuliozo, po 
pierio, medvilnės ir trąšų pra
monės šakose. —B.

je, Belgijoje ir t.t. O kiek pa
bėgėlių pas save priglaudė so
vietų valdžia? Nė vieno! Ji net 
atsisakė duoti vizas Austrijos ir TZ1 . - . v □ • ,A i i i .. . . . • Klaipėdą Vokietijai okupavusČekoslovakijos komunistams, . . . . ., _ .. J , Lietuvos juros siena dabar turi <begautiems nuo hitlerininkų ... .keršto tik 20 kilometrų, o juros sienos

rp , turėjo viso 90 kilometrų, o van-lohau, ar ne tiesa, kad nese- , . .y . ,. . T. ... - v. , ..v. . dens sienos is viso buvo 242niai Italijos fašistų valdžia pri- , . ...... ; . „ .. . . . . km. Dabar su Vokietija van-state sovietų Rusijai karo laivą, , . ... . Of. . ... . . č .. r, T. dens'siena siekia 139 kilomel-kuns buvo padirbtas Livorno . , .. o T • t^x t . . rus ir sausumos 182 klm., arba uoste? Jeigu Stalinas butų nu- . . .. . . , .
... . p v. .. . . viso siena su Vokietija 321 ki-sistatęs kovoti su fasistimais a . . .. . . . . . . . . .. . lometras. lai pavojinga siena,gresoriais, tai kokiu būdu jisai . . . ... į . .“ , ?. ...... . .. v., . .. kuri visą laiką turi būti budriaigalėtų būti šitaip susidraugavęs . ,TT-n • 1 u/r V . o saugojama!su Hitlerio draugu Mussohmu ? IZ, . _ . .T . . . . v . Klaipėdos krašte gyventojųJuokinga jo politika: prieš vie- . ‘ . • T* . ... v. . L. „ . i buvo 153,793, tai Lietuva nete-ną fašistų asies galą (Berly- . />n/ .... . . . x- , -x ko 6% visų savo gyventojų,ną) jisai ragina kovoti, o kitas T. , . v. ,x « ,» t \ • nes Lietuvoje šiuo metu esamatos ašies galas (Roma) jam L. ___ ....i i • , 2,575,363 gyventojai,pristato karo laivus!

.. ., ... „ Klaipėdos krašte žemės tikiuPagalios, ir Maskvos kova .1 . .. .. v TT... . . i • i i . i • vertėsi viso 41,200 gyventojų,prieš Hitlerį pasirodo labai kci- .L . y . • ... i - arba 40,6%. Pramonėje — 17,-stoje šviesoje, prisiminus kai .... . c* r* • 300, arba 17%, prekyboje —kuriuos Stalino pareiškimus a- „ „ ’ . _ o J .. . . . . .. v .. • i 7,000 arba 6,9%. Iransporte irkomunistas, žinoma, pa-|‘)le, ,al.’..k“‘1 kapitalistinių dę-|susisiekime _ 3 000) arba 2>97t,( 
valstybės ir visuomenės darbe 
3,000 ir kitose šakose—30,000, 
tai viso savarankių gyventojų 
buvo 101,500, o Lietuvoje viso 
savarankių gyventojų yra 1,- 
531,500.

Klaipėdos krašte aukštųjų ir 
’l specialių mokyklų buvo 49, jo- 

.%se mokytojų 357, o mokinių — 
5,555, pradžios mokyklų bula 
viso 316, mokytojų jose 500, 
mokinių — 18,465. šia proga 
tenka pažymėti, kad Klaipėdoje 
(Šilutėje ir Pagėgiuose) dabar 
lietuvių gimnazijos uždarytos ir 
jose įtaisytos kariuomenės sto
vyklos, — tai “kultūringųjų” 
vokiečių darbai! Į gimnazijas 
jie dabar priima tik vokiečių 
vaikus, ir tai nacionalsocialistų, 
o lietuviai visi iš gimnazijų iš
vaikyti, o pradžios mokyklos 
lietuviai mokiniai sėdi atskiruo
se suoluose; mat, lietuviai kar
tu su g‘rynos rasės vokietukais 
sėdėti negali!

Į Klaipėdos kurortus kasmet 
suvažiuodavo iki dvylikos tūks
tančių žmonių. Klaipėdos kraš
tas turėjo ariamos žemes — 
91,000 ha, sodų — 1,600 ha, 
pievų — 25,500 ha, ganyklų — 
4'97,600 ha. miškų — 103,410 
ha, durpynų — 156,100 ha, van
denų — 108,600 ha ir kilų plo
tų — 525,000 ha. Žemes ūkių 
iki dviejų ha 935, iki 5 lia — 
2,723, iki 8 ha — 2,364, iki 10 
lui — 1,135, iki 12 ha — 991, 
iki 15 ha — 1,061 ha, iki 20 ha 
1,081, iki, 30 ha — 1,072, iki 
50 ha —775, iki 100 ha 295 ir 
virš šimto ha — 130.

Tai bendrai suėmus vyravo 
skaičiumi mažesnieji ūkiai, bet 
žemės valdomų plotu daugiau 
butą stambiųjų ūkių, štai vien 
tik viršaus šimto ha turėjo vi
so 28,427 ha, kai tuo metu iki 
ašluonių ha butą daugiau kaip 
trisdešimts tuksiančių na. Taigi 
Klaipėdos krašte žemę valdė 
dvarininkai, kurie visokiais bu
dais politiniai veikė mažaže
mius, kurie savo masėje buvo 
veik išimtinai lietuviai. Tai jei 
Klaipėdos krašte butų buvusi 
pravesta žemės reforma, tuo pa
čiu Klaipėdos kraštas butų vir
tęs lietuvišku, nes dvarininkai 
veik išimtinai buvo vokiečiai.

Įdomu, kad Klaipėdos krašte, 
kaipo stambaus ūkio krašte, vi
sai nebuvo įsigalėjęs kooperati
nis judėjimas; čia prekybos ko
operatyvų viso butą vos "9, ga
mybos tik 6, kredito koopera
tyvų butą 49. Tai nenuostabu, 
nes šie kredito kooperatyvai bu
vo dvarininkų rankose ir jie bu-, 
vo vienu iš svarbiausiu vokie-i 
čių įrankių paveikti ūkiškai vie
tos smulkesnius ūkininkus, tai 
yra lietuvius. Per tuos kredito 
kooperatyvus svarbiausiai ir ė- 
jo visas voldetinimo darbas!

Klaipėdos krašto vandenyse, 
kasmet būdavo sugaunama žu-1 
vų už 553,650 litų, kas sudarė 
veik 50% visos Lietuvos žve
jybos.

Italijos užsienių reikalų mi- 
nisterio padėjėjas, Guido Buf- 
farini, pareiškė, kad neseniai 
išleistieji fašistų įstatymai “rim
tai nesugadino harmonijos” tar
pe valdžios ir Vatikano.

Tai naujas įrodymas, kad pa- 
pa Pius XII vis aiškiau ir aiš
kiau kooperuoja su fašistais.

TUŠČIOS PASAKOS

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Gegužės 20 d., šeštadienį, Vokietijos užsienių reika
lų ministeris Joachim von Ribbentrop ir Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Juozas Urbšys pasirašė dvejiems 
metams prekybos sutartį, pabaigdami derybas, kurios, 
anot oficialaus Berlyno komunikato, buvo vedamos 
“draugingoje dvasioje.”

Ne gana, kad buvo pasirašyta “draugingai” suderė
ta sutartis, bet Vokietija pasižadėjo duoti Lietuvai dvi 
“laisva^ zonas” Klaipėdos uoste ir dar, magaryčioms, pa
statyti Lietuvai naują, uostą, už dviejų mylių į p^tus nuo 
Klaipėdos.

Iš kur toks nepaprastas dosnumas pas vokiečius?
Čia jie Lietuvai padarė baisią skriaudą, atkirsdami 

jai kelią j jurą ir atimdami svarbų jos pramonės centrą; 
o čia jie vėl duoda jai didesnių koncesijų, negu buvo ža
dėję !

Jeigu Vokietija pastatys Lietuvai naują uostą už 
dviejų mylių į pietus nuo Klaipėdos, tai Lietuvos prekės, 
skiriamos eksportui, turės keliauti dar giliau i Vokietijos 
teritoriją, pirma negu jos pasieks jurą. Kokiais sumeti
mais tai daroma, mes nežinome, bet šitas sumanymas 
griežtai prieštarauja pirmesniems Lietuvos planams pa
kreipti savo eksportą į šiaurę, laikinai naudojantis savo 
kaimynų latvių Liepojos uostu, o paskui pasistatant savo 
prekybinį uostą prie Šventosios, netoli Palangos.

Galima suprasti, kodėl Vokietija nori prisivilioti Lie
tuvos prekybą į savo pajūrį. Atplėštas nuo Lietuvos vi
sas Klaipėdos kraštas skursta. Jį atgaivinti gali tiktai 
atidarymas kelio Lietuvos prekėms į tą kraštą. Bet Lie
tuvos valdžia su tuo sutiko, žinodama, kad tokie Lietu
vos ryšiai, su Vokietija padarys Lietuvą visai ekonomi
niai priklausomą nuo Trečiojo Reicho.

Ar ne per daug rizikuojama Lietuvos ateitim?

Komunistams, taip pat kaip 
ir tautininkams, SLA centro 
vietos klausimas tai — partinės 
politikos klausimas, štai V. An
drulis rašo, kad tautininkai no
ri kelti centrą į Wįlkes Barrę 
dėlto, kad jie “mano esą tvirti 
Wilkes Barre apielinkej”, o so
cialistai nori kelti centrą į Pitts- 
burglią dėlto, kad jie maną esą 
stiprus Pittsburghe.

Tas L. __ ' ■ , ____ , t .
rodo, kad visi esą “silpni”, iš-Įm°kralijų spauda nuodija Rit
imai! t komunistus.

Netekimas Klaipėdos — “teigiamas 
reiškinys”?

Klaipėdos krašte pramonėje : 
dirbo 35,063 darbininkai, kas j 
sudarė virš 30% visos Lietuvos 
pramonės darbininkų skaičiaus.

Viso Klaipėdos krašte butą 
211 pramonės įmonių. Tose į- 
monėse tarnautojų buvo 1,047, 
ta pramonė sudarė visos Lietu
vos pramones 13,3% skaičiaus. 
Bendrai sumetus, Lietuva nete
ko veik vieno trešdalio visos 
savo pramonės, o štai kai ce- 
luliozo veik visą šimtą procen
tų!

Taip pat visa šimtą procentų 
neteko trąšų gamybos! Ir dvie
jų trečdalių medžio apdirbimo. 
Klaipėdos kraštas eksportuoda
vo prekių viso už 33,131,200 li
tų, o importuodavd už 58,986,- 
000 litus.

Tai Klaipėdai tekdavo dides
nė importo dalis. Tai nenuosta
bu, nes čia pramonei išsivys
čius daug ji pareikalaudavo ku
ro ir kitų pramonei reikalingų

i reikmenų. Turėkime galvoje, 
• kad toji pramonė daugumoje

Jot u vos kapitalais buvo pasta- 
yta. Klaipėdos krašte viso buvo

mosferą tarpe Vokietijos ir So
vietų Sąjungos”. O štai dar ko- 

i aikštėn 
Charles Yale Ilarrison savait
raštyje “The Ncw Leader” (ge
gužės 20 d. 1939 m.). Vokieti
jos komunistų partijos organe, I 
“Die Internacionale”, šių metui 
vasario mėn. numeryje, buvo į-1 
dėtas šitoks pareiškimas dėl | 
santykių tarp Vokietijos ir Ru
sijos:

“Kaip vokiečiai, mes stoja- 
„ me už sąjungą su Sovietų Są

junga.
“Sąjungos su Sovietų vals

tybe idėja, kurią siūlo Vo
kietijos Komunistų Partija, 
yra aštriausiame kontraste su 
hitlerine užsienių politika, ir 
ji visai ųepriklause nuo to, 
ar Vokietija yra suorgani- 

i ( I 1 

zuota socialistiniu ar kapita
listiniu pagrindu; ją priima 
vis labiau ir labiau visi vo
kiečiai, luirie nori gyventi 
taikoje su Sovietų Sąjunga.”
Šitie žodžiai reiškia, kad Vo-

Bet visas jo argumentavimas Į kį faktą dabar iškėlė 
yra nesąmone. SLA Pildomoji 
Taryba yra renkama ne iš tos 
apiclinkės, kurioje randasi cen
tras, bet iš kandidatų, išsimė
čiusių po visą Ameriką; ir bal
savimuose dalyvauja visos kuo
pos lygiai. Seimai taip pat įvyk
sta įvairiose vietose, štai SLA 
centras per ilgus metus buvo 
New Yorke, o seimo tenai jau 
nėra buvę daugiau, kaip per dc-

Galvojant apie šitą netikėtą Vokietijos dosnumą Lie
tuvos atžvilgiu, prisimena viena keista telegrama, kurią 
Lietuvos valdžia, tuomet dar buvusi kun. Mirono vado
vybėje, pasiuntė iš Kauno Amerikos lietuvių spaudai 
Klaipėdos krizės metu. Apie Klaipėdos atidavimą Hitle
riui toje telegramoje, iš kovo 26 d., buvo pasakyta taip:

“Sutartis yra teigiamas veiksnys Lietuvos-Rytų 
Europos taikai. Atsisakymas sutartyje nuo jėgos 
vartojimo paremia Lietuvos taikos politiką... Sutar
tis apsaugoja Lietuvos interesus Klaipėdos uoste ir 
tuo sušvelnina tą sukrėtimą, kurį Lietuva galėtų pa
justi, netekus ekonominio ryšio su pajūriu. Sutarties 
nuostatai nepažeidžia Lietuvos užsienio prekybos 
laisvės ir trečiųjų valstybių interesų. Klaipėdoje bu
vo lietuvių suėmimai, bet dabar suimtieji paleidžia- 
nu.
“Naujienos” tuomet pastebėjo: “Tik reikia pridurti 

’Heil Hitlerį’, ir bus viskas tvarkoje!
Apie lietuvių suėmimus Klaipėdoje jau žinome, kad 

tūkstančiai jų yra kalėjime, kiti tūkstančiai išgabenti į 
Vokietijos koncentracijos stovyklas arba dirbti prie Vo
kietijos tvirtovių, o 15,000 žmonių iš Klaipėdos krašto at
bėgo j Lietuvą. Buvo ir ūkininkai šaudomi Pagėgių ap
skrityje.

Bet Smetonos-Mirono valdžia ramino amerikiečius, 
kad lietuviai Klaipėdos krašte nesą skriaudžiami.

Ta valdžia tiesiog liepė Amerikos lietuviams Lietu
vos-Vokieti jos sutartį, t. y. Klaipėdos atplėšimą nuo Lie
tuvos, vertinti teigiamai! > ' ,

Kun. Mironas gavo po to pasitraukti iš premjero vie
tos.

Na, o dabar “teigiamas” sutarties pasėkas bando to
liau vystyti nauja prekybos sutartis. Dvi laisvos zonos, 
vietoje žadėtosios vienos; naujas uostas Lietuvai... Ir ve 
Urbšio pasidarbuota.

Bet kas bus su Lietuvos nepriklausomybe, 
ji taip toli įbris į Trečiojo Reicho pelkę?

Ką rase rašytoja Že
maitė apie Kolainių 

vienuolius
valse.
Kolai-
(klio-

neatstoja. Kokio 
netiks darbas, 

raižyti, žmogus 
pabėgti, tuoj šu-

v

gaika rankoje... O šunys du, 
tokie didžiausi britvonai, jam 
nū nuo šalies 
baudžiauninko 
puls nagaika 
kartais norės
nimis apsiundys... kaip ma
tai, ir patiestas kaltininkas ant 
žemės. Tai pribėgęs kunigas ir 
įrėš, kiek panorėjęs... šunys 
apžergę turi. Pašėlę buvo ir 
šunys! Kito siundomi neklau
so, o tas gaspadorius karmeli
tas by tik ranka parodė "į ko
kį žmogų, tuoj šunys tam už 
kinklių — ir paties ant žemės. 
Baudžiauninku maž visu su
kramtytos buvo kinklės. šau
kia: ponai, ponai! Bet ir ku
nigai, ragus įgavę, buvo pašė
lę..(II t. 244—45 psl.).

Taip rašo rašytoja Žemaite. 
Panašiai apie Kolainių vienuo
lius pasakoja ir apylinkės žmo
nės. Vienuoliai, 
darni mergas į 
kaip pasakoja 
— palikę labai
O vienuolių šunys, kuriuos mi
ni Žemaitė, yra sudraskę daug 
žmonių. Kartą ties Kerbėdlau- 
kio km. per pievą perėjęs bau
džiauninkas, vienuoliai nelai
mingąjį apsiunde šunimis, ku
rie žmogų negyvai sudraskė.

KOLAINIAI, Užvenčio 
— Baudžiavos laikais 
iriuose buvo vienuolynas 
Storius), kuriame gyveno daug
vienuolių — karmelitų ir ku
nigų. Į vienuolynus iš plačios 
apylinkės visi gyventojai ėjo 
baudžiavą. Vienuoliai — kar
melitai — senų žmonių pasa
kojimu, — pasižymėję nepa
prastu žiaurumu, ir vienuoly
ne baudžiava buvusi daug sun
kesnė negu dvaruose. Uždirb
tus paskutinius skatikus vie
nuoliai ragino pragerti ir to
dėl Kolainiuose buvo dvi vie
nuolyno karčiamos. Kiekvie
nam žmogui vienuoliai nusta
tydavo “porciją” degtines, ku
rios per, metus turėdavo išger
ti.

Apie Kolainių vienuolius — 
karmelitus žmonėse yra išlikę 
įvairių pasakojimų. Net ir žy
mi rašytoja Žemaite — Julija 
Žymantienė, gyvenusi Ušnėnų 
km., Užvenčio valsč., apie Ko
lainių vienuolius — karmelitus 
savo raštuose rašo:

Todėl yra tuščia pasaka, kad 
socialistai norį kelti centrą į tą 
apielinkę, kurioje jie yra “stip
rus”.

Pittsburgh’as buvo parink
tas dėlto, kad jisai yra beveik 
pusiaukelyje tarp rytų ir vaka
rų; toliau dėlto, kad jisai yra, 
didelis pramonės centras, ku
riame gyveną ir ; gyvens daug 
ietuvių; pagaliau dėlto, kad| 

Wilkes Barre’j c 
Susivienijimo 
centras, ir kam 
ganizacijom eiti 
kuomet Amerika plati ir kiek-Ine tik susitąjįmo, bet sąjungos 
viena gali pasirinkti sau kitą tarpe hitleriškos Vokietijos ir 
vielą? staliniškos Rusijos. O ar Vokie-

šilie sumetimai, o ne kas ki- lijos komunistai tokią poziciją 
ta, paskatino socialistus stoti už užima be Maskvos žinios ir už- 
Pittsburghą, ir jų argumentai gyrimo?
buvo taip stiprus, kad Detroito Taigi matome, kad pati sovie 
seimas pasisakė už Pittsburghą tų valdžia stengiasi per vokiš- 
vienbalsiai, nors seime buvo a- ką ją Kominferno sekciją .puska
pio 40%-delegatų tautininkai. tinti Vokietiją sudaryti sąjun- 

---- - gą su Maskva.
SOVIETŲ POLITIKA IR Vadinasi, įsu vienu agresorių 

FAŠIZMO AŠIS “ašies” galu — Roma — 'Slali- 
----------- . nas jau kooperuoja, gaudamas 

Maskva sakosi esanti labai iš Italijos kėro laivus; o su an-’ 
tvirtai nusistačiusi prieš f ašis- Iru tos “ašies” galu — Berlynu 
tinius agresorius, ir jos garbiu- — jisai nori sudaryti sąjungą.: 
tojai nuolatos stato ją už pa- Bet tuo j)ačiu laiku Maskva 
vyzdį Chambcrlainui ir kiliems veda derybas su anglais ir fran- 
“kapitalistinių demokratijų” po- euzais dėl karo sąjungos prieš 
litikieriams, kurie fašistams pa- agresorius!
taikauja. Kokia iš to išvada? Išvada ta,

Tiesa, kad Chamberlainas pa- kad sovietų valdžia derasi kar- 
taikauja, bet kaip yra su Stati- tu su fašistais ir su anli-fašis- 
no politika? Pažvelgiame į kai tais: kuri pusė jai daugiau pa
jūriuos faktus. žadės, tai ji parsiduos.

Kuomet kovo mėnesį Hitleris 
pasmaugė Čekoslovakiją, Ang
lija ir Francuzija paršaukė na
mo savo ambasadorius iš Berly
no, parodydamos naciams savo; 
pasipiktinimą. O sovietų val
džia ar savo ambasadorių par- SU V. KALVARIJA. -— Bu-
šauke ? Ne. rūsį Išerio Romanovo malūną

Kai iš Austrijos, Zudetų kraš- perėmė Lietųkis, kuris jį grąž
to ir paskui visos čekoslovaki- žiai tvarko. Įrengta nauja tur- 
jos buvo priverstos masės žmo- bina, remontuojami pastatai, 
nių — žydų, socialistų, katali- 15% padidintos algos. Apyvai
kų, liberalų ir komunistų —d ta padidėjo, miltai geresni. Sė- 
bėgti, ieškant prieglaudos kito-1 lenų į parą, pagamina, 40 cent

nerių, nors pareikalavimas yra 
300 centnerių. Sėlenas nuperka 
pieninė “Gerovė”.

Prie malūno yra apie 30 ha 
žemės, kur randasi gero mo-, 
lio plytoms gaminti. Pernai 
pagamino 264 tukst. plytų, ku
rių 36 tukst. nupirko ūkinin
kai. Manoma - statyti modemiš
ką plytinę, kuri pagamintų t__~ 
milijonus plytų.

jau yra kito
(R.-Katalikų) I

tom dviem or-
į kompeticiją, I kieti jos komunistų partija nori

Iš Lietuvos
Malūnas ir plytinė

kuomet

se šalyse, tai anglai, francuzaiJ 
amerikonai ir kiti sudarė tarp
tautinį komitetą tiems pabėgė
liams priglausti. Ar sovietų val
džia prie to kęmiteto prisidėjo? 
Ne. . ... J

To komiteto pastangomis -į-’ 
vairiose šalyse buvo surasta vi e-, 
ta apsigyventi tūkstančiams pa-, 
bėgėlių Anglijoje, Francuzijoje,’ 
Holandijoje, Danijoje, Švedijo-

tris

“.. .Kunigai! Kunigai tik prie 
altoriaus, o tokių kaip Dievas 
davė... Kunigai ir karmelitai 
buvo Kolainiuose, žiūrėk kas 
dėjosi, kol žmones turėjo... — 
Bažnyčią ir klioštorių ponas 
Adomkus išmūrijo, valsčius 
ir žmones karmelitams pavedė, 
taip pat baudžiavas varė. , Ir 
aš pati (tatai pasakoja viena 
senutė — A. J.), nors pieme
nė tebuvau, būdavo, kaip pa
varys po tris iš buto prie ko
kio karšto darbo, už trečioką 
eisiu į klioštorių. Kiek kukdė, 
kiek cipdė, plakė nekaltai, var
gino žmones, neduok Dieve! — 
Tų karmelitų daugybė, išsipe- 
nėję neliausis... Aš piemenė
— maža, mane vakare pavarys 
namo, o didžiosioms pristavas 
išras kokį darbą ir varys į 
klioštorių. Mergos jau žinojo 
tas štukas; slapstysis po krū
mus, išlakstys,1 kitos nulėks 
namo.„ Kiek nusitvers ir nu
sivarys namo. Mergos, būdavo, 
ir keiks ir verks, kita kartais 
ir rykštėmis gaus, kita sakė
si ir į rųsį įstumta nakvojusi... 
Rylą ir vėl varo prie darbo...
— Vienas karmelitas vadinosi 
gaspadorius, tas prie darbinim 
kų visuomet už pristovą sto
vėjo. šaudyklė ant pečių, na-

vakarais vary- 
vicnuolyną, — 

vietos žmonės, 
daug Įpėdinių...

Atsirado nemaža darbų
PRIENAI. — Daug darbinin

kų gavo darbo prie miško pluk
dymo. Darbas gerai apmoka
mas, nesunkus, ir todėl kai 
kurie darbininkai metė kitus 
darbus. Nemaža darbininkų vy
rų ir moterų dirba prie pušų 
nusakinimo Prienų šile ir kt. 
apylinkes miškuose. Darbas 
akordinis: už pušies vieno šo
no luobos pašalinimą per 1,5 
m aukščio mokama 5 centai, 
už rėžio paskutimą 1 centas. 
Vienas darbininkas vidutiniškai 
per dieną gali uždirbti iki 5— 
6 Lt. Pušų sakus surinks mo
ters.

Nesvietiškas purvas
PRIENAI. — Prienų gatvė

se labai t 
žiūros, 
grįstos^ šaligatviai nesutvarky • 
ti, ir 
nomis kai kur tiesiog neišbren
damas purvas. Ypač purvinas 
naujamiestis ir tos gatvės, ku
riomis ūkininkai atvažiuoja į 
miestą.

ii to drėgnesnėmis die-

sta didesnės prie- 
aug gatvių yra neiš-
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EGG ______
NUT ........ ........
BIG LUMP ___
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!

Pradedant pirmadieniu 
BORIS ČIRKOV

‘Naujuos Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich 

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

KLAIPĖDOS KRAŠTO NUKENTEJUSIEMS 
ŠELPTI KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

PITTSBURGHO 
NAUJIENOS

_ $6.00 
116.00 
S6.00

— 115.75 
... ! 15.00 
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Tartas—virš 
S3.100.000.02ji

Rezervas 
—virs 
$225,000.00

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas 

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .............. $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY 

35 South Hoyne 
(tarpe Madison ir

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

HOSPITAL 
Avenue 
Monroe)

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
• United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus Z| 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Paslrenduotl
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

LIQUID 
TILING 

‘‘MODERNAS FINIŠAS”

už 
galioną

baldams medžio darbamsIdealini flnišan _______
ir Hicnoinu. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brukAniŲ. Gali būti plaunamai* ke
lia uykiua, nepames žvilgsnio.

-- ------------------ KUPONAS -----=!"
BANDYMO PASIŪLA

Lifluid Tiling ......... vienas kenas 35c
1 brušis ................. ........... ................. 25c

S] .75

kvortą

GLOSS

Verta 60c ‘
VISKAS UŽ 25£

Specialių aukų paštu neslunčiaine

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Robertson & Co.
• Th» Motut oi Liquid TKinf

1342-44 W. Madison St., Chicago 
5340-42 N. Clark St., Chicago

2515 Devon Avė., Chicago
434 East 79th St., Chicago 

' 929 Davis St., Evanston
904 South Fifth Avė., Maywood 

Atdara Ketvirtad. ir šeštad.
vakarais iki 9 P. M.

Redakcijai prisiųsta Klaipė-- 
dos krašto nukentėjusiems šelp
ti komiteto atsišaukimas, kuria
me po ilgos įžangos apie Klai
pėdos krašto reikšmę Lietuvai 
sakoma:

Per trumpus 16 mėtų, Lietu
vai sparčiai augant, Klaipėdos 
kraštan įdėta net pusė miliardo 
litų! Tai pusantrų metų viso 
Lietuvos biudžeto suma. O kiek 
iš viso Klaipėdos kraštas tanti- 
niu, politiniu ir Ūkiniu atžvil-] 
giais buvo Lietuvai vertas, tai: 
nelengva ir apskaičiuoti.

Tai kas 1939 m. kovo mėnesį 
ištiko Lietuvą, butų galima pa
vadinti tikru baisiu žemės dre
bėjimu. Pergyventos nelaimės 
siaubas matyti iš 12,000 lietu
vių veidų, kurie buvo priversti 
staiga apleisti Klaipėdos kraš
tą, palikdami ten viską, ką ilgu 
kruopščiu darbu ir . prakaitu 
ouvo įsigiję. Ten paliko jie ir 
tai, santaupas ir mantą, ką bu
vo nusivožę iš namų.

Lietuviškoji visuomenė, pati 
neapsakomos nelaimės sukrės
ta, suaukojo ligi šiol, neskai- 
ant aukų daiktais, nukenej il

siems klaipėdiečiams grynais pi
nigais per 84,000 litų. Padali
nus tą sumą Klaipėdos kraštą 
apleidusiųjų skaičiui, neišeis ir 
bo 7 litus žmogui. Taigi, reikia 
naujų aukų, keleriopai daugiau 
aukų! Nukentėjusiais reikia rū
gintis, kol jie vėl galės surasti 
sau darbo ir pastogę. Negalima 
jageidauti, kad visą rūpinimąsi 
nukentėjusiais pakeltų Lietuvos 
valstybės iždas. Iždas ir taip y- 
ra perkrautas šių sunkių melų 
didelių reikalavimų? Čia turi sa
vo aukomis padėti visa lietuviš
koji visuomenė, guvenanti tiek 
nepriklausomoje Lietuvoje, tiek 
ir užsieniuose.

ir sergančių, bus ir toliau rei-l 
kalingas globos.

Todėl užsieniuose gyvenančių 
lietuvių pagalba saviesiems bro
liams Lietuvėje yra labai ipa-i 
geidaujama ir labai maloniai! 
prašoma. 

• i

Kaunas, 1939 m. gegužės 1 <<J. I
Klaipėdos krašto nukentėją- 

siems šelpti vykdomąjį komhe-! 
tą Sudaro:

Dr. J. Alekna — piiTn^ioakas, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Pirmininkas.

Ignas šeinius vice pirmi- 
įlinkas., rašytojas.

P. Vaitkunas — iždininkas,; 
Lietuvos Raud. Kryž. buhahe- 
ris.

A. Zauka—^sekretorius, Skan
ių Brolijos atstovas

A. Hunėbęlienė — narys, Mo
tinoms ir Vaikams globoti Or
ganizacijų Sąjungos atstovė.

Komiteto nariai: S. Rusteika 
— Kauno Miesto Vioe-Bnrmis-į 
Inas, P. Pikčilingiene — 'Mote-i 
rų Tarybos atstovė, S. Mamn-i 
<evičienė — šaulių Moterų at
stovė, V. Arminaite — Skaučių 
Seserijos atstove, R. Skipitis 
šaulių Sąjungos atstovas, p J 
Grigailiunienė — Kunigaikštie 
nčs Birutes Karininkų šeimų 
D-jos pirmininkė, K. Kasakaitis 
—Socialinės Apsaugos atstovas.

SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūsles ar šlap ttimosi negales, tu
rėtu kreipus į ofisą . patarimo 
Dykai. ri ai i neko nekainuos.

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTt IR BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT BOOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S o. Halsted St

nuosavą namą. C 
tur būt, yra pa-

(Tęsinys iš 3-čio puslapio) 
parengimams 
toks vardas, 
rinktas todėl, kad šiai draugi
jai galėtų priklausyti North 
Sidės lietuviai, bet iš visų da
lių, ir kad šioji draugija repre
zentuotų visus Pittsburgho lie
tuvius.

Faktiškai pas mus Pittsbur 
gfhe beveik taip ir yra. štai 
Lietuvių Mokslo Draugijai, ku
rijos buveinė yra Solio dalyje, 
priklauso lietuviai iš visų Pitts 
fourglhu dalių ir iš apylinkės 
miestelių. Panašiai yra ir su 
Lietuvių Piliečių Draugija, ku
rios buveiuė randasi South Si- 
dės dalyje.

Gal būt, skirtumas bus tas 
su Pdttsburgbo Lietuvių Drau
gija, kad jai gali priklausyti 
ir moterys lygiomis teisėmis 
su vyrais, o Piliečių Draugi
jai ir Lietuvių Mokslo Drau- 
jgijįai vien tik vyrai tegali pri 
klausyti.

Apie Pittsburgho Lietuvių 
Draugijas vakarienę tenka pa
sakyti, kad kaipo pirmas pa
sirodymas pavyko gana gerai. 
Publikos buvo daug, o valgiai 
skaniai ir rūpestingai paruoš
ti. Kiek užkandus buvo ir pra
kalbų programėlė. Tvarką ve
dė

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukžto. Priėmimo kamb. 506 
d61 vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. in.

Mažų Išlaidų
NAMAS

šiandien 
10 r. iki 4 

po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ ę 
2 karams pastatysime v 
ant jūsų loto

už ....................... ..........

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

•K,

ELEKTRINĖS

Iš Lietuvos
Neatsargumas

vei- 
nc- 
Pa~ 
lau-

A. £wulevičius ir pakvie- 
po prakalbelę pasakyti J. 
Mažukną, V. J. Kofličienę, 

Bakaną, A. Kairį ir keletą
kitų. Po programos buvo šo
kiai. — Svečias.

CITY WRKG. & LBFT. CO, I 
h 230t S. Craw1ord > Lawnda!e 3010 
| ppvn bunda) . ....

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHi- 

CAGA ILGAI MINIS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

K. KAFKA, prez.

LEDAUNES
FRANK MICKAS

Siuvėjas
Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 

sina ir Pasiutus Parduoda
4146 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 9832

Skalbiamos Mašinos, Gazi- 
niai Pečiai, Dulkių Valytu
vai Budrrko Krautuvėje Di
deliame Pasirinkime ir Pi

gesnėmis Kainomis

iš Stoties

W. G. E. S
Kasdien nuo 8:30 v. ryte* 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

COMPRESSION UNIT—
WARRANTED UNTIL 1948

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

NORGE ALONE
GIVES YOU:

MORE ELECTRIC COLD—MORE 

ECONOMY—MORE PROTECTION

Del Jane Brides čia parsi
duoda geriausi rakandai.
PILNAS PASIRINKIMAS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

A

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

JOS. F.

BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

B

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
kaip 9 vai. Chicagos laiku yra 

leidžiąmas gražus lietuviškas 
programas

Visi turime parodyti, kad ir 
cažin kur būtumėm, kad esa
me tikri, garbingos tautos var
do verti, lietuviai, kad mokame 
pasiaukoti, kad norime nukentė- 
jusiems ir visai Lietuvai kas 
£uo galėdami padėti. Mes turi
me ryžtis tą visiems bendrą ne
laimę pakelti, turime visam pa
sauliui įrodyti, kad esam verti 
nepriklausomybės ir savo lais
vo išėjimo jūron. Turime, var
gų įgrudinti, sveika tauta būda
mi, taip pasistatyti, kad niekas 
ir nepanorėtų ir neišdrįstų 
mums laisvę atimti.

Užsieniuose gyvenantieji lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami, 
<ad kur tik jų gyvenama, jie 
suorganizuotų tarp savęs rink
liavos komitetus ir tiesiogiai ar 
per musų pasiuntinius ar kon
sulus siųstų suaukotus pinigus 
Klaipėdos Krašto Nukentėju- 
siems šelpti Komitetui prie 
Raudonojo Kryžiaus, Kęstučio 
gatvė 8, Kaunas.

Klaipėdos krašto nukentėju- 
siems šelpti komitetas ligi šiol 
išlaikė Kaune 4 maitinimo ir 
apnakvinimo punktus, kuriuo
se trumpesnį ar ilgesnį laiką 
gavo pilną nemokamą išlaiky
mą apie penketą tūkstančių 
žmonių. Kadangi daugelis aplei
do Klaipėdos kraštą kaip sto
vėdami, tai tokius reikėjo aprū
pinti baltinių pakaita, o nere
tai drabužiais ir apsiavimu. Ne 
vieną sergantį reikėjo ir pagy
dyti. Darbo suradusiems provin
cijoje reikėjo padėti pervažiuo
ti, o darbo susiradusiems Kau
ne ir negalintiems sumokėti iš 
anksto reikalaujamos nuomos, 
reikėjo ir čia padėti piniginė
mis pašalpomis.

Toks pat šelpimo darbas, Ko
miteto pinigais ir kitomis prie
monėmis paremiamas, buvo at
liekamas vietinių komitetų pro
vincijoje, suorganizuotų prie 
apskričių ir miestų savivaldy
bių.

Per šešių savaičių Šalpos vei
klą Komiteto lėšos išsisėmė, o 
tam tikras., gal ir nemažas šel
piamų skaičius, vaikų, senelių

VEIVERIAI. — Neseniai 
veriečius sujaudino didelė 
aimė. V. Kėdokas, gyv. 
pališkių km., rado savo
<uose nuo didž. karo laikų už- 
silikusį granatos kapsulį, kurį 
su draugais pradėjo apžiurinė- 
A, ardyti. Vienas iš ten buvu
sių žmonių, įenyvas ūkinin
kas, dar kalbino vyrus mesti 
tą kvailą ir pavojingą darbą, 
tačiau vyrai jo nepaklausė. 
Kapsulis sprogo rankose, su
žeisdamas tris vyrus: J. Kėdo- 
kui išplėšė akį ir sužalojo ske
veldromis galvą, L. Klimui su
žalojo veidą ir nutraukė 3 ran- o plytinių arti nėra.

kos pirštus, o V. Kėdaičiui pa
viršutiniškai sužeidė veidą ir 
rankas. Pirmųjų dviejų sužalo
jimai labai sunkus. Jie prista
tyti ligoninėn, kur jiems ir su
teikta medicinos pagalba.

Gyva statyba
KAZLŲ RUDA. — Miestely

je pradedama statyba, kuri 
šiemet bus ypatingai gyva. Jau 
keleri metai miestelis auga ir 
kasmet jame pastatoma po ke
liasdešimt naujų trobesių. Na
mai daugiausia mediniai, ka
dangi miestelis yra miškuose,

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

DANTIMS $
PLEITOS
Pataisoma dienauž

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau **

INSURANCE
. (APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

9 APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

UŽTIKRINTOS
PLEITOS „ v • . grąžinami 

jei nepatenkinti Po$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

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

po pietų.
_________________ --1

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER*

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a dolightfully difforenf; tooth pašto 
that foams Into a "bubble bath*’ fino enough 

*• te eloan pits and eraeks so tiny oven water 
may nok enter theml

That’s exactly what happens tho instant 
sali va and brush touch the NEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. Y o u. 
vouldn’t belleve how it eloans, brightens, 
poiishes . . . leaves the entira mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 25^ tube or, better štili, the 
double slze 400 tube containing more than 
Ji poundof tooth pašte. Atanydrugcounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

IMI NEW FOSMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJE’1

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

& mddnimo.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ d J.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $CQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ I5.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago, 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-58H
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

SAVING FREEDOM 
VVITHOUT WAR.

Saving freedom without going to 
war—that is what we Americans 
can do, if we ūse our common 
sense and do not foolishly conclude 
that we mušt arm for war, then 
"šit tight” until war comes. Būt, 
if we are geese enough to “fall” 
for the hokum of the militarist and 
the war profiteer, we shall bring 
about the very thing that we. most 
fear—war!

Severing diplomatic relations 
with treaty-violators likę Germany, 
Italy, ond Japan will help to save 
freedom without war. So will re- 
fusal to recognize the fruits of ag- 
gression, likę Japan’s conquets in 
China, Italy’s in Ethiopia and Al- 
bania, and Germany’s in Czecho- 
slovakia. Būt far more effective in 
heading off war is the economic 
vveapon.

President Roosevelt’s imposing 
25% more duty on a long list of 
German goods in reply to Hitler’s 
swallowing Czechoslovakia is a 
step in the direction of using 
“methods short of war būt strong- 
er than mere words”. Another step 
in the right direction is our exten- 
ding $25,000,000 credit through the 
Export-Import Bank to China for 
buying American trucks. Būt much 
more mušt be done, if we are to 
save freedom without war, by 
striking at the aggressors without 
economic fist.

Aggressor Japan relies chiefly 
upon the Britisfi Empire and the 
United States for the scrap iron 
and other raw materials necessary 
to carry on the unprovoked war 
against peace-loving China. Since 
Britain is embargoing such goods 
to Japan, we can knock the Nip- 
ponese warlords groggy by a blow 
from our powerful economic fist. 
Key Pittman, chairman-of -. the 
Senate foreign relations commit- 
tee, proposes giving the President 
power to imtose similari embargo 
on war mateliai to Japan. Let us 
support Senator Pittman in that 
aim.

Būt to be fully effective, this 
country needs to extend the em
bargo principle to cover all treaty- 
violators who threaten the peace 
trade and liberty of the world. 
Germany and Italy sin here as 
much as Japan. Increasingly they 
are imperiling the peace of both 
Europe and America. For this 
country is unlikely to be able to 
keep out of the maelstrom of a 
big European war.

Hence, if we Americans really 
want to save our own trade, peace, 
and freedom, we will ūse the tre- 
mendous power of our economic 
resources against aggresors Japan, 
Italy, and Germany.

POLICE PROTECTION 
FOR SCABS.

Police protection for Wieboldt’s 
truck driver scabs! Few of us 
realizcd that the tax-payer’s money 
is going to guard the trucks of a 
private firm in a labor dispute 
until we saw a police squad car 
follovving (convoying) a Wieboldt 
truck as it delivered goods in our 
neighborhood.

The police. we all recognize, are 
duty-bound to enforce law and to 
preserve order. Būt is it the job 
of our police to act, even indirect- 
ly, as strike-breakers in a labor 
dispute? The main point in the 
Wieboldt labor trouble seems to 
be this: that the truck drivers 
union is trying to organize the 
truck drivers for the Wiebold 
stores, whereas the management of 
those stores is opposing such organ- 
ization, of their truck drivers.

If that is true, then Wieboldt is 
certainly violating the spirit of the 
Wagner-Connery Act of July 5, 
1935. That act forbids any employer 
from “interference with dr coer- 
cion of employees in collective bar- 
gaining.” The National Labor Re
lations Board, created to administer 
that law, does not recognize “yel- 
low dog” or company unions as 
labor unions in the sėnse of the 
Wagner-Connery Act. Hence, in 
guarding Wieboldt’s truck driver 
scabs, the police of Chicago are in 
effect aiding and abetting an em-

New Scientific Aids 
To Learning An- 
nounced By Office 
Of Education
(United States Department of the 

Interior)

Recordings of a significant net- 
work educational radio series —a 
development long awaited by 
teachers, educators and civil lead- 
ers—are now ready, Commissioner 
of Education John W. Studebaker 
announced.

First offering of the new Service 
is a series of 24 transcriptions of 
the Americans AlLImmigrants All 
series, having its premiere over 104 
stations of the Columbia Broad- 
casting System.

Commissioner Studebaker said 
that he had decided to record this 
series because teachers and school 
officials are looking for aids of 
this type which they can ūse in 
adapting the school curriculum to 
strenghten democracy — a fast — 
grovving movement in education.

Many New York City schools 
are planning to ūse recordings as 
part of the instructional program. 
The New York City Board of Edu
cation recently authorized instruct- 
ion to promote tolerance of račiai 
and religious differences.

To Preserve Radio Talent.

“Into the planning and creation 
of AMERICANS v ALL—IMMI- 
GRANTS ALL programs has gone 
the talent of some of our best lead- 
ers in education, writing, music 
and dramatics,” Commissioner Stu
debaker said today. “The result 
has been a radio series which has 
inspired millions of listeners to 
clearer thinking on the problems 
of America’s growth and future.

“To preserve these values, the 
Office of Education now offers the 
schools and other educational cent- 
ers of the Nation these 24 record
ings.”

Record “Most Spectacular
— ''Movement" oL Peoples”

Dramatizing the story of the 
most spectacular movement of hu- 
manity in all recorded time—the 
movement of millions of men, 
women and children from other 
lands to the land they made theię 
own—the recordings should be va- 
luable aids in the teaching of his- 
tory, sociaį studies, civil govern- 
ment, economics, industry, agri- 
culture. art and geography. Edu
cational and civic groups are utili- 
zing the programs to enrich their 
meetings and educatinal work.

To Promote Tolerance

Likę books in a library these 
ncw implements of education offer 
a wide variety of uses, the Office 
of Education points out. They 
should aid in the development of 
the all-important qualities of tole
rance toward and good will among 
all peoples. They may be used to 
further understanding of the contri- 
butions of various nationalities in 
constructing the basic foundations 
that undergird American demo
cracy, and to foster new appre- 
ciations for working together.

The introduction of these new 
educational aids into the classroom 
is relatively easy and inexpensive. 
Special play-back equipment is 
necessary for the larger 16-inch re
cordings, būt the 12-inch recordings

o*
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loan of

for the 
of your

Trūnijanti senovės lietuvių liekana TRAKŲ PILIS, kuri per šimt
mečius labai domina Europos keliauninkus ir mokslo vyrus.

The Return of the Birds
When birds return with happy voices, 
The whole world sings and rejoices.

The sparrow, noisy, 
Sing and chirp frcm

the wren, so bright, 
morn tilt night.
and flash ■.Just see their col-ors dart

As to and fro in the &i£ they dash ! ; ’
of red 
gardeli be d.

The robin with his 
Returns to scratch

brcast 
in our

The meadow-lark with
Flits over bob-white whistling

warble gay 
away.

Through woods the feathered hosts are flying, 
And mocking-birds all calls rcplying.

—Onyte J. Gailiūte

can be played on an ordinary pho- 
nograph. A Teachers’ Manual and 
Student Guide which gives sugges- 
tions for class and out-of-class ūse 
is supplied free with each pur- 
chase of recordings. Intended for 
educational purposes only, the re
cordings are not available to com- 
mercial radio stations.

A leaflet giving complete Infor
mation on recordings is available 
from the Educational Radio Script 
Exchange of the Office of Educa
tion, Department of the Interior, 
Washington, D. C.

the

needs when
face to face
substitute has yet been 
a cheering smile or s

power 
in the

he mušt 
with his

the school which you Iire 
to forward a transcript 

scįiolastic record to the 
explain to them the pur-

leave only the canker of bitterness. 
A friend deserves something better 
than rhetoric bouquets.

Anthony V. Faiza.

TREASURE UNDER 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

flour- 
Illinois 
called

ployer in breaking a federal law.
Why doesn’t Wieboldt fall in 

with the times, and observe the 
•pirit of the Wagner-Connery Act? 
Then he wi!l need no police squad 
cars to protect his scab drivers.

As for the police, let them keep 
>ut of labor troubles: Let them 
;top house-breaking, hold-ups, and 
sex attacks on girls and women. 
Almost everyday the papers carry 
accounts of roberries and rapes. 
Yet, when blamed for not prevent- 
ing such crimes, the police reply 
that they are too few to maintam 
law and order. The police guard
ing Wieboldt’s truck driver scabs 
could, if properly distributed over 
the city, do much toward protect- 
ing the average Citizen from rape 
and robbery.

Let the police, keep out of la
bor troubles, at least until the po
lice can protect the average Citi
zen from robbers and rapists.

is fui)

Friendship
Scientific achievement with 

matchless output of its marvelous
laboratories has not yet found a 
substitute for the qualities that a 
true man 
commune 
friend. No 
found for
warm handelasp. No healing 
is so great as the sympathy 
voice of a friend.

Friendship is best when it
grown. After one has grown to ma- 
turity in friendship, the little signs 
of goodwill which were so neces
sary at one time before one could 
even enter the outer door, become 
less important. New signs come 
gradually to take their place. One 
of these is golden silence. It is a 
great hour.when one can šit
one’s friend, feel the warmth of 
his presence, think the šame 
thoughts, and join soul to soul in 
an understanding silence. We. often 
abuse friendship by too many 
words. 1

Būt in the finai analysis, friend
ship is primarily a store of what 
we do for each other. Words of

Looking Up
For too many years the 

spar minės of Southern 
have been what might be
“one-produet” enterprises, depend- 
ing almost entirely upon the Steel 
industry as a market for their 
principai produet: “flux spar.” La- 
tely, however, research chemists 
have established the value of flour- 
spar as a Chemical raw material 
essential for the preparation of 
better dyes, safer refrigerants, 
more effective insecticides and a 
number of other laboratory Pro
ducts. Naturally, only the purest 
grades of flourspar can be used for 
these purposes. Naturally, also, the 
Products of our Southern Illinois 
minės are entering these new an/1 
increasingly important markets, 
since they produce spar of unex- 
celled purity and uniform quality 
from the wprld’s largest and 
important deposits.

A new deadline has been sėt for 
the scholarship loan award offered 
jy the Lithuanian University Club. 
Previously the deadline was placed 
at May Ist, būt since the number 
)f applications was limited, the 
date was extended to July Ist, 1939. 
With the elose of the school year 
n June and with the completion 
af examinations everywhere, it was 
felt the student would have more 
time to face the problem of finan- 
cing his return in autumn to con
tinue his studies. The L. U. C. loan 
s offered for the sole purpose of 
assisting some student of Lithua
nian descent who has need for 
such a loan. The sum of $300 will 
ae awarded to the student repay- 
able in five years’ time, without 
interest of any kind. No age limit, 
10 partisan distinetions are made; 

’.he main factor influencing the de- 
cision as to whom the loan shall 
be given will be the actual neces- 
sity of the student for a 
this sum.

The method of applying 
loan is simple: have three
friends each write a letter of re- 
commendation to the LUC—they 
need not be lengthy, būt they 
should tell something about you.

I Then ask 
attending 
of your 
LUC and
pose for this request; they will be 
glad to comply with you. Then 
finąlly write a short essay of about 
500 words on why you need the 
scholarship loan. It need not be 
a literary masterpiece—that isn’t 
the purpose of this requirement— 
the main idea .is to get a human, 
intimate understanding of your 
particular problems and difficul- 
ties. Attach a photograph of your- 
self—r 
it dir 
your application today. Or if you 
know of someone who would be 
able to ūse a loaja of $300 to con
tinue his scholastic work. someone 
who would be really interested in 
knowing more about such an award, 
then call his attention to the scho
larship loan offered by the LUC. 
Address all applications for the 
scholarship loan to the chairman, 
A. Rulis, 5409 So. Sacramento Avė. 

o-o-o
Sunday, May 7th, ten hardy mem- 

bers of the Lithuanian University 
Club turned out for the Palos Park 
Hike. Although ątarting out with 
a bright, 
weather 
and the 
drenched 
spirits.

Continuing along this back-to- 
nature movement, the next regu- 
lar meeting of the LUC has been 

I scheduled to be held in Wisconsin, 
at the Paddock-Hooker lakęs vzhere 
lašt year a successful all-day out- 
ing was held. Meet at S. Drigot’s 
house, 5114 So. Knox Avenue in the 
a. m., Sunday, May 21st, from wh'ere 
a caravan (we hope) of cars will 
start their trek north. A change 
has 
date 
21st 
ing, 
exams for so many of the members. 
Since this is in the nature of 
outing, be sure to come and by 
means, bring your friends, too. 
, o-o-o

A Visitor and Two Pridės
Seeing that it is only one or two 

weeks since her visit here, we feel 
that it is not too late to write 
•sbout her,—especially since she is 
the well-liked young lady who 
takes care of lots oi; people.

Chicago had the pleasure of en- 
tertaining Miss Helen Vaivada re
cently who came to visit her folks 
•n Pennsylvania and her kin in 
?hicago. Miss Helen is the pleasant 
young lady whom many come in 
contact with in the offices of the 
American Legation in Kaunas. In 
fact, any Lithuanian who comes 
to America goes “through her 
hands” as it were before sailing 
away from those amber shores.

Our collaborators, Mr. and Mrs. 
Anthony Vaivada, accompanied He- 
’en (his sister and her sister-in- 
’aw) on her return trip to the 
ast, for it will probably be a 
ittle while before they see her 
'įgain, and as we all know, dis- 
tance makes the heart grow fonder 
and the parting harder.

Anyway, fare'thee well, Miss He
len, and think kindly of us who 
hold lovely memories of you.

And the other Vaivada’s? Yes. 
Anthony and Mildute shall return 
just as i 
aeen the 
hat will 
to judge, 
them to 
averything so they could tell us 
UuL about everything.

Meanvvhile as we wait for them, 
we have some interesting events 
taking place here too.

At the home of Agatha Demikis, 
there is plenty of rushing here 
and hustling there in preparation 
of the trousseau for the Miss who 
will be the smiling (do try to be

a snapshot will do—and sene 
reetly to the LUC. Send in

clear day ahead, the 
man snapped his fingers 
hikers found themselves 
būt othervvise in goon

been made from the original 
of May 28th to that of May 
for the' Paddock-Hooker meet- 
due to the proximity of term

an 
all

most

(As in previous issues, the LUC 
is interested in comments from its 
readers. It would also likę to hear 
from other youth grouiis with si- 
milar interests. And so, to all 
readers we extend a sincere, 
(ernal invitation to write to 
Address your letters to this
responde.nt, in carė of NAUJIE
NOS.) —J. Rachens

our 
f ra

us.
cor-

with Coal Revolution
Leaders in coal research 

predieting that the coal industry 
is on the treshold of a Virtual re
volution. In Illinois with its vast 
resources of bituminous coal, 
there are indications that 
this revolution is already under- 
way and its progress will be sti- 
mulated with inereased vigor from

are

5:00
So.

par- 
ren-

shower her with happinesš 
rendition of the “life of a

Saturday, Mr. Paul Kalnes

soon as they shall have 
World’s Fair. How long 

[ take them is impossible 
because, you see, we told 
be sure and “take in”

PIRMYN
SIIARPS AND FLATS

different and not weep likę they 
all do), yes, the smiling bride of 
Joseph Halik on June 4, at 
o’clock, at Stybls Hali, 2700 
Christiana Avė.

Miss Demikis has graciously 
ticipated at numerous affairs
dering piano solos and assisting 
others. Our wish now is that Lady 
Luck will accompany her and gra- 
ylously 
in her 
Mrs.”

Lašt
gavę away his daughter, Delia, in 
marriage to Edward J. Smuda. The 
reception was held at the home 
of the bride’s parents at 2854 W. 
40th St., which home has been the 
wedding place of two daughters 
and two sons,—Delia, Emily, Steve 
and Frank. Two sons remain un- 
wedded. Būt, judging from the lašt 
time that we saw John and Alex, 
we cannot see how they could es- 
cape the wiles of the fair sex very 
much longer.

Alex, who is the younger, claims 
he is immune to all feminine 
charms and insists that he is in- 
tereste donly in his work, and he 
can do his own cooking! (By the 
way, he is really a good chef!)

However, as we said before, he 
s the youngest one and štili 

. time to change his mind.
I Which reminds us that we 
' our readers an explanation of 

change of mind lašt week. After 
we had announced that the Mo- 
ther’s Day issue would appear on 
Monday the 15th, we surprised 
everybody (and ourselves) by pre- 
paring an English Section for Sa- 
utrday, the 13th, in time to greet 
our mothers before that big day.

Būt we thought that was more 
timely, now, wasn’t it? —Newsy

has

owe
our

coming Sunday, May 
“Pirmyn” is giving a 
at the Caldwell Woods, 
among us Lithuanians

grove can be 
street-car and 
to get there. 

at 5600 North

reachcd 
its very 
It is lo- 
approxi

For

years old and 
entirely with

public 
dances

This 
28th, 
pienie 
which
is known simply as the Jeffer- 
son Woods or Forest Preserves. 
Each year we have a pienie, 
and I mean a pienie, out there 
and this year is no exception.

The 
by a 
simple 
cated
mately and 5600 West. 
those going on the street-car, 
take any car that reaches EI- 
ston Avė., have your transfer 
punched again and ride to the 
end of the line.

Wilh the šame transfer you 
can get on the feeder busses 
which continue going in the 
šame direction after the car 
line ends. Simply wait until 
the driver calls Central Avenue 
then get off and walk about 
two blocks north on Central.

The landmark to look for 
is a riding stable which is 
right next -to a gravel road 
where you go in. Those of you 
going in your cars need not 
worry- about suddenly hitting 
some pretty litt’e mudholes as 
there are none there now. In- 
stead trees have been planted 
where the old road formerly 
existed. At 
gravel road 
bumpy one, 
dian Road.

The Jefferson 
opinion of many 
ideal place to hold a pienie. 
There is no dust at all, two 
baseball diamonds, two golf 
courses1 elose by, tennis courts, 
an outdoor swimming pool a 
few blocks away, and 
ing stable where you 
horses to ride.

We ahvays have

a choice of fuels that can be burn- 
ed smokelessly and without waste. 
The next campaign may be some 
years away, būt the research lead- 
ers are already discussing ways 
and means of converting coal into 
invisible energy at the minės — 
converting it into gas and electric 
power that can be delivered direct-'

present a new 
replaces the 

and is called
old
In-

Woods in 
people, i s

the 
an

the rid- 
can rent

dance 
(vaka- 
homes 
In the 
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My Alsėdžiai
By ONYTE J. GAILIŪTE

Alsėdžiai is one of the most beau- 
tiful small towns of the Holy Są- 
mogitia (šventoji Žemaitija). The 
reason it is called that is because 
of the sacred hills and crosses that 
dot her countryside. In every cross* 
road there is some sort of a statue 
or a cross.

There are only three factories in 
this small town. A thread factory, 
a shoe lašt factory (kurpalių), and 
one that makes wooden nails used 
for the making oi shoes. The lattef 
factory is over 50 
everything is run 
water-power.

There are three 
halls, būt most of the
rėliai) are held in private 
and there is no fee to pay. 
summer, dances are held 
beautiful hill “Valsčiaus Kalnas” 
meaning Community Hill.

It certainly is a beautiful sight 
to see the old and young couples 
dancing to Lithuanian national mu
sic. The hill is surrounded by 
flovvers and trees. There also is a 
brooklet near by where dancers go 
to refresh themselves and have 
lunch.

In the year of 1929 the City Hali 
or Alsėdžiai began to burn and 
from there the flames spread to 
the whole town. The cooperation 
of the people in fighting the disas* 
ter is something 1’11 never forget. 
People from farms and nearby 
towns rushed over and helped to 
carry out furniture and supplies 
from the burning buildings. There 
w!is danger lurking everywhere, 
būt no one seemed to be aware of 
it. Having no fire dept., people car- 
ried water pail by pail. The fire 
department in Telšiai sent help, 
būt, alas, too late. The only build- 
ing left was the church which, 
ironically enough, stood next to the 
City Hali.

A few months, later, after the 
dreadful fire, a new and better 
town of 
modern 
built.

I call
both of my parents were born there 
and I have had a chance to visit 
there twice—once for a year’s va- 
cation and the second time for se- 
ven months. So you see, I’m ac- 
quainted with Alsėdžiai and have 
learned to love it as my parents do.

Alsėdžiai sprang up. Many 
houses and stores werc

it “My Alsėdžiai”, because
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comfort and praisc aro swoet, būt now on. Research workers comp- ly the consumer. From now on,; time out chere and 
our lašt thougnt rests Wltn tnose'nse uuaru ui airatcgy. incu ---- - —— ...... — - -
to whom we can give something. discoveries applied to produetion available m a variety 
or who seek to help us. Fair words1 methods of the Illinois coal indus- according to the choice of the con- 
when not supported by noble deeds’try will soon give the coal user sumer. 

• « ' .

lašt thought rests with those1 rise the board of strategy. Their i Illinois coal will be a quality fuel,........ ...... ... ---- _ --------------------- formg> too if you come; be 
come out this 
day.

a swell 
you will 
sure to 

coming Sun-

The more people the mer- 
rier. So, don’t forget May 28th, 
Pirmyn Choras pienie at Jef- 
ferson Woods says,

Raskey Huey I.
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Šaltimiero 1939 m, 
šurum-Burum

Sekmadienio vakarų, geg. 14 
d., Gleneagles Country Klube 
įvyko Povilo šaltimiero 1939 
m. šurum Burum puota.

Šis vakaras buvo surengtas 
kaipo padėkos vakaras vi
siems ' darbuotojams, kurie 
darbavosi dėl šunim Burum 
Parengimo, bal. 16 d., Ashland 
Blvd. Auditorijoj. Dalyvavo 
visi “100 Klubo” nariai, kurie 
platino bilietus; visi lošėjai, 
dainininkai, muzikantai ir visi 
šurum-Burum busteriai. Ka-

dainavo Jiorų smagių dainelių 
šunim-BUjrm dainuojančios 
sesutės, ir juokinga bei intere
singų monologų pasakė Bruno 
Brooks.

Taipgi dalyvavo puotoje ir 
pasakė kalbas Dr. Courrier, 
savininkas WHI'P radio sto
ties, iš kurios dabar leidžia 
nii šaltimiero programai; Ja 
-mes Whipple, Amerikos gar 
susis radio rašytojas; Mr. ir 
Mrs. Jovarauskas iš Roosevelt 
Furniture Kompanijos; Bob 
Guilbcrt iš N. B. G. radio or
ganizacijos. Taipgi dalyvavę 
Mr. ir Mrs. Justinas Mackevi- 

iš Standard Federal Sav-čius

nos Diena, tai visiems buvo 
patarta pakviesti ir savo ma
mytes. Iš viso dalyvavo dau
giau kaip 200 asmenų.

Daugelis -susirinko Gleneag- 
les klube anksti rytų ir iki va
karo žaidė golfų, o 7:00 
vakaro išpuoštoje saleje 
gražiai įtaisytų stalų, prie 
džių valgių, ir gėrimų,

vai. 
prie 
gar- 
visi

linksminos iki po 9 valandos.
Laikotarpyje buvo išpildy

ta graži programa, kurių tvar
kė p-lė Florencija Balsis- Dair 
navo Šaltimiero radio trio, 
kurį sudarė p-lės Florencija 
Balsis, Juozapina Milleriutė ir 
Christine Kriščiūnaitė. Solo 
dainavo Algirdas Brazis. Gra
žiai pagrojo armonistai. Su-

ings ir Loan Assn.; Mr. and 
Mrs.
Laundry; Anthony Lindžius iš 
South Center Plumbing ir 
Heating įstaigos; iš Naujienų^ 
p. Rypkevičius, Dr- Montvidas, 
p-lė E. Mikužiutė, Mr. ir Mrs. 
Kaz. Krisčiunas ir kiti.

Per vakarienę buvo išdalin
ta visiems “100 Klubo” na
riams narystės kortelės ir tai
pgi dovanos tiems, kurie dau
giausia tikietų išplatino. Pir
mų dovanų ($10.00) laimėjo 
Frank Speecher, kuris parda
vė 115 bilietų; antrų dovanų 
($5.00) laimėjo Mrs. Grigonis, 
kuri pardavė 74 bilietus; tre
čių dovanų, už 72 bilietus, irgi 
$5.00, laimėjo Adam Lawren- 
ce; ketvirtų dovanų, už .70 bi
lietų, $5.00, laimėjo Mrs. Paul 
Yonikas.

Vakaro vedėju buvo “100

Callawaert iš Archer

>ž::-š:;::;./<

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Louis Greenfięl'd (po dešinei), kuris chloroformą nutroškino 

savo 16 metų idiotų sūnų.

Klubo” pirmininkas adv. An
tanas Dubickas,. kuris išdalino 
dovanas ir narystės korteles 
nariams.

Po programos šalinėje salė
je visi smagiai pasišoko prie 
smagaus orkestro.

— Re p.

e Birželio 11 d. bus legijonie- 
rių diena. Vieta — Minės, III. 
Apskaičiuojama, kad susirinks 
apie 30,000 legijonierių. Bus 
beisbolas, bokso rungtynės, vo
devilis, skraidymo kontestas ir 
kitokie pamarginimai.

JUOZAPAS ALELIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 20 dieną, 1:00 vai. 
naktį, 1939 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Šilagalio km., 
Panevėžio parap. ir apskr.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Joną, brolienę O/ią ir jų 
dukterį Rūtą; Lietuvoje—se
serį Levusę Žvibienę.

Priklausė prie Liet. Ūkinin
ko Draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3354 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks Antradienį, Gegu
žės 23 d., 1:00 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Aleliunč 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
i?m paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė ir jų Duktė.

Laid. Dir. S. M. Skudas, 
, Tel. MONROE 3377.

Brolio tel. YARDS 2054.

! CLASSIFIED ADS
LEGAL NOTICES 

Legalus Pranešimai.
BUSINĖŠS CHANCES 

Biznio Progos

Chicagos Draugiją 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK. LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-jpir- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Av'e., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė,; Kasie
rius—John Kuprevičius, 344@ W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 

i pirm, pagelbininkas; Miss- H.
Chapas—nut. rast.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St, Chicago, III.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
ras: biznis, pigi renda, parduosiu 
pigia kaina. Teisingą pasiūlymą 

6440 COTTAGE GROVE.

CHARLES H. ALBERS West 
Side Trust and Savings Bank Chi
cago, Illinois resyveris* 

Gegužės 22, 1939
Wcst Side Safety Deposit 

Company vaultų dėžučių nuo
mininkams, tai]) pat, buvusios 
Scliiff Safety Deposit Coinpa- 
iiy dėžučių nuomininkams, 
■kurios dėžutės yra perkrausty
tos į WEST SIDE SAFETY 
DEPOSIT bendrovės žinybų 
prie 1201 South Halsted St., 
Chicago, III.

šiuo pranešama, kad pildydamas 
^Teismo Įsakymą, Edward J. Barrett 
(Viešosios Sąskaityboš Auditorius, 
kaipo ieškovas prieš West Side 
Trust and Savings Bank of Chica
go, Cook County Aukščiausiam 
Teisme, num. 34S-452, West Side 
Safety Depozite bendrovės vedama 
vaultų biznį prie 1201 South Hals
ted StreeV, Chicago, Illinois likvi
duoja.

Paskui, pranešama, kad atsiim- 
tumėte kas ką turite tose dėžutė
se, kad grąžintumėte dėžutes, apsi
mokėti užsilikusias 
vėliau kaip birželio 
metų, sumažinti tuos 
numatyti nuomos sutartyse. To ne
padarius, bus dėžutės atidarytos 
prievarta, jei rasis kas viduje, tai 
bus sulaikyta užsilikusioms nuo
moms padengti, atskaityta išlaidos 
už dėžučių atidarymą, laikymo iš
laidos ir galiau tos 
susidarys grąžinant 
tus daiktus.

Su pagarba, 
CHARLES H.

West Side Trust and Savings Bank 
resyveris už:

West Side Safety Deposit Company, 
1201 So. Halsted St. Pasirašo—

WALTER S. CORLBY, Deputy 
Receiver.

(Skelb.)

nuomas, ne
10 d., 1939 

kreditus, kurie

išlaidos, kurios
dėžutėse ras-

ALBERS,

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164% Drexel Blvd.

RE AL ĖST ATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 28b0 N. Francisco 

Avė. 2% aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, ęendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

2 FLATAI CICEROJ — po 6 
kambarius—karštu vandeniu šildo
mi—priešais parkų. Teisinga pa
siūla nebus atmesta. Savininkas.

1811 51st Avė., Tel. Cicero 4593.

GELTONŲ PLYTŲ 6 apartmentų 
—Metinių pajamų $1740, Kaina 
$8,800. Pinigais $1500. 12 apartmen
tų. Metinių pajamų $5070. Kaina 
$19,500. Pinigais $4,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

NAŠLĖ turi parduoti moderną 
kampinį 5 fialų budinką, šildomą, 
gerose sąlygose. 3007 N. Lamo n 
Avė.

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, šalimi lotą, 2 karų ga
ražą, pilna kaina .................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik 3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 

1527 Devon 
Briargate 

Clark St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.

Pirm. — J.
Talman Avė.
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel.' Victory 877(F< Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rast.—P. Montvidas, 4135 
So. CampbėUf Ąve.; Kasos glob. 
—J. JesiunaS, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė 
fayette 3051; - Teisėjas —
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd°Št. Šusirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3)-sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai in moterys nuo 
16-ligi 45 metų amžiaus.

Svitorius, 4000 So 
Pirm, pagelb. — HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 1500
Avenue 
3300
Dearborn 1540.

Balys Armoška,Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos, v

REIKALINGA MOTERIS AR 
MERGINA prie namų darbo, turi 
būti virėja. Atsišaukite 3907 South 
Halsted St.

STANISLOVAS 
MARKEVIČIUS 

Gyveno
Persiskyrė 

Gegužės 20 
popiet, 1939 
sės amž., gimęs Šiaulių apskr., 
Šeduvos parap., Dargužiu km.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

du brolius: Kazimierą ir 
Pranciškų ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiauš koplyčioj, 4348 Šo. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Gegužės 23 
d., 8:30 v. ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Marke
vičiaus giminės, draugai ir 
pažystami, esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Gimines.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. LAFAYETTE 3572.

Summit, III.
su šiuo pasauliu 
dieną, 2:30 vai. 
m., sulaukęs pu-

Metines Mirties Sukaktuvės

ONA GEDVILAS

La i do-

Petrą ir Mykolą Zobe- 
Petrą ir Antaną Budrec- 
Petrą Vaitkų. 3 pussese-

a Ai ir aif 7!!^imiSnHJėJes 
I nVClKlO Telegrama Įj LU Y LllUu Visas Pasaulio

' KVIETKININkAS
Gėlės Vestuvėms^ Bankietams 

ir Pagrabams.
33IK So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės mėn. 24 d., 1938 m., 
gimus Karalių kaime, Vilka
viškio apskr. ir parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jokūbą, dukterį Floren- 
ce, 2 seseris: Antaniną Yuk- 
nienę, švogerį Juozapą. Pet
ronėlę Žaibą, švogerį Alek
sandrą ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių.

Liūdna? atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės, 
bus laikomos šv. Mišios Šv. 
Antano parap., bažnyčioje 23 
diena Gegužės mėn., 1939 m., 
8 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas,

Musų brangioji niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

ANTANAS BUDRECKIS 
Gyveno 5516 So. Laflin St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 20 d., 8:00 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs 68 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr., Kra
žių parap.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Augustą, po tėvais 
Lipkaitę, sūnų Antaną, mar
čią Marie, dukterį Josephine 
Kurtz, žentą Andrew, 2 anų- ■ 
kus ir vieną anūkę, 5 pusbro
lius 
rius, 
kus, 
res Petronėlę Bukauskienę, 
Gendrutą Bruškienę, Elenorą 
Kanušeinienę ir jų šeimynas 
ir daug kitų giminių ir drau
gų. Lietuvoj—3 seseris ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks Trečiadienį, Ge
gužės 24 d., 8:00 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio kopi. į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Budrecko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti, 

Žentai, Anūkai ir Giminės. 
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

MOORE AND 
McELLIGOTT

Įsteigta 1887 m.
Monuments, Mausoleums, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

•P. Montvidas, 4135

, tel. La- 
F. Sever,

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520- W. 70th St.; Prot. 
sekretorium
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw A Ve.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambr&usk’dltė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotiš.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo ir pagelbėti prie ta- 
verno. Gyvenimas ir mokestis.

FRANK PUČKORIUS, 
101—155 PI., Blue Islar.d, III.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris dirbti. > jLiųuor Store. Turi 
turėti gerą reference. Klauskite 
Mrs. Budris, 2710 W. 59th St.

10 N.

DIDELIS BABGENAS
Pell Lake Wis., R. 12, 60< mylių 
nuo Chicagos, lotai arti maudynių 
po $50.00 ir augščiaus, ant išmo
kėjimo. Ch. Wendell, R. 1, Berring- 
ton, III.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas. 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. - 
■Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, DUKTERYS, ŠVOGERIAl IR GIMINĖS.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE ETJENrHJBE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, 
tuvėms, Papuoši 

NINKAS maras.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pfrin., 6935 So. Arte
sian . Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin., rašt., 4101 S., Rich- 
mond St.; Frank Bakuti^—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna ■ kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 311J 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rast.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REIKIA PATYRUSIO BARAN- 
KŲ kepėjo tuojau nuolatiniam dar
bui. šaukti: Van Buren 0554.

FURNISHED ROOMS — TO RĖNT 
Gyvenimui Kambariai

“OLD FARM HOME” platus lau
kai nuo Roosevelt Road arti mo
kyklos, 2 blokai vakaruos nuo 
Glenbard Golf Club, Glen Ellyn, 
Pasiūlo už $1500, lengvais termi
nais. Galima vartoti tuojaus. Savi
ninkas Box M-4, 1739 So. Halsted 
Street.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 z So. Union Avė.; F. Kasper 
—finr rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rast; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St; L.: Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45> metų amžiaus-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul 
33rd 
Aresunas, 
Apekunas 
nevičius,
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis) 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. .vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

PĄSIRENDUOJA GRAŽUS kam
barys dėl vaikino ar merginos. Tik 
viena ypata BETTY CLARK, 1528 
North Rockwell St.

mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

NORTH SHORE BEACH turtas 
50x260, Lake County, III. Gatvė iš
grįsta—mažų išlaidų budinkas, res- 
trictions, smėlių byčius, riparian 
rights—labai pigiai, Savininkas 
Box No. S-12. 1739 So. Halsted.

J. Petraitis, 752 ir
Street, korespondentas;

3623% S. Emerald Av.; 
kasos—Franciškus Ku- 
32Č1 So- Green St.;

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St, Cicero, III.

“THE GREEN VIEW FARM” 
veik 6 akrų — nuo Golf Klubo j 
grįstą Scott kelią, tuoj į vakarus 
nuo miesto ribų, pietuos nuo Hig- 
gins Road — greit tekantis upis 
užpakaly. Kaina $1375, $275 pini
gais, $15 mėnesy (pirmus metus be 
nuošimčių), tuoj vartoti, žemi mo
kesčiai, elektriką, rašyti savininkui 
Box A-7. 1739 So. Halsted St.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy tai tė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallące Avė.; 

Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas,
3400 So. Union. Avė.; Kaeierihs— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoprp 
St; Maršalka—Leonas Liaudąns- 
kas, 3130 So* Halsted' St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133. So. Halsted St.

Garsinkte “N-nose*5

’MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. — 

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180;

į Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu

i 3800 W. Armitage Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 

_ Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius

$225 PINIGAIS ŠEIMOS ŪKIS, 
GERAS 6 kambarių katėdž (vidų 
reikia taisyti), turtinga derli žemė, 
patogu į vidmiestį ir Harlem ir 
Lake St. apylinkė, prie grįsto kelio 
(nėra išlaidų) geros mokyklos, ge
ras susisiekimas, maži mokesčiai, 
(už miestų ribų). Visa kaina namui 
ir farmai $1575; $225 pinigais. $20 
mėnesy (įskaitant nuošimčius.) Sa
vininkas. Nuosavybė dabar jei no
rima. Bqx L-2, 1739 So. Halsted St.

1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
Baltas, 6319 So. Sangalon 

Kasos globėjai—N. Micke- 
6925 So. Artesian St., M.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 $o. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos'globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 Wėst 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 Sp. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal- 
čiunąg, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į

i

St.; 
viez.
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

“IDEAL GARDEN” FARMA dir
bančiam West Sidėj arti Washing- 
ton Street, patogiai į Harlem avė. 
—grįstas kelias (už miesto ribų), 
elektriką, .gera vieta ir privati mo
kykla ir high school, maži mokes
čiai, be specialių- asesmentų. Kaina 
$37.5; $75 pinigais paims, galit var
toti tuojau. Box B-52, 1739 South 
Halsted St.

GRAŽIAUSIA 10 AKRŲ nuosa
vybė arti Chicagos su medžiais, 
žydinčiais krūmais, nepaprasta ta
va—kaip tik vieta pavargusįems 
biznio žmonėms, priešakis prie ty
kaus grįsto kelio. Pasiūlo visą 
nuosavybę už $1875; $375 pinigais, 
$20' mėnesy. (Taksai apie $12 me
tams). Box H-27, 1739 So. Haląted-

GERB, Naujieną skaityte- 
fos\ ir skaitytą jai protonu 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose,

RESORT SERVICE
f

T

VASAROTOJŲ ATYDAŲ
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio. geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.
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AREŠTAVO DR. STANLEY A. D0WIAT’Ą
Kaltinamas tuo, kad padarė banditui operaciją ir 
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CICERO. — Nemažą sensaci
ją sukėlė areštavimas Dr. Stan
ley A. Dowiat’o, kuris vietos 
lietuviams yra gerai žinomas. 
Savo laiku Dr. Dowait’as buvo 
koronerio padėjėjas, o dabar jis 
eina policijos gydytojo parei
gas.

Dr. Dowiat*as, kuris laiko 
ofisą adresu 5203—25th St., li
ko suimtas ryšium su operaci
ja. Tą operaciją jis padarė su 
skustuvo peiliuku vienam ban
ditui, kuris vėliau liko polici
jos nušautas.

Yra toks patvarkymas, kad 
daktaras būtinai turi policijai 
pranešti, jei pas jį ateina per
šautas pacijentas. Dr. Dowiat’as 
to nepadaręs.

Sakoma, jog iš pradžių dak
taras gynėsi, bet vėliau prisipa
žinęs, kad vasario mėnesį ope
raciją banditui su skustuvo pei
liuku padaręs ir išėmęs kulką, 
tuo budu išgelbėdamas jo gy
vastį. Tačiau tatai priverstas bu
vęs daryti, nes jam buvę gru- 
niojama revolveriu.

Kad daktarams tokie dalykai 
pasitaiko, tai yra gerai žinomas

Paskutinis kvietimas Žemaičiai maršuoja
Dalyvauti “Naujienų” Jubilieji

nėj Ekskursijoj į Lietuvą
c

Gegužes 31 d. Švedų Ameri
kos Linijos moderniškam bal
tam M. S. “GRIPSHOLM” iš
plaukia “Naujienų” jubiliejinė 
ekskursija į Lietuvą. Laiko jau 
mažai beliko, bet Amerikos pi
liečiai dar gali suspėti dalyvau
ti šioje ekskursijoje ir turėti 
linksmą kelionę į Lietuvą tarpe 
savo tautiečių ir draugingos 
Lietuvai tautos Švedijos laive.

. • • )H piltApie kelionės įvairumą jau 
nėra reikalo nė aiškinti, nes vi
sada kiek “Naujienų” ekskur
sijų vyko Švedų Amerikos Li
nija, per patyrusių “Naujienų” 
ekskursijų organizatorių pa
stangas, ir teikimą švedų Ame
rikos Linijos kooperaciją — ek
skursijos būna tikras malonu
mas kelionėje. Kaip tik įlipa
ma į švedų laivą, tuojaus ke
leivis jaučia nuoširdų vikingų 
patarnavimą, nepaprastą švarą. 
Laike kelionės įvairios progra
mos: šokiai, muzikaliai kon
certai, movies, kontestai ir daug 
kita. Maisto atžvilgiu galima 
tik tiek pasakyti, kad švedų vir
tuvė racionališkuinu ir gausu
mu yra išgarsėjusi pftsaulyje.

Prisidėk prie šios įdomios ke
lionės j Lietuvą, dalyvauk 
“Naujienų” jubiliejinėj ekskur
sijoj į Lietuvą geg. 31 d., ku
rioje laike kelionės tik džiaug
sitės, kad galėjote prie jos pri
sidėti.

T. Rypkevičius, 
“Naujienų” laiv. skyr. vedėjas

NAUJIENŲ-ACME Photo
Norman Arniour iŠ New 

Jersey, kurį prezidentas 
Rooseveltas nominavo am
basadorium Argentinai.

faktas. Dažnai daktarai yra pri
versti tylėti, kadangi jie bijosi 
banditų keršto. Žinoma, paną- 
šiai galėjo atsitikti ir su Dr. 
Dowiat*u.

Dr. Dowiat’as liko areštuotas 
ir dabar laikomas detektyvų 
biure. Jam bus bandoma iškel
ti kriminalų bylą: busią jis ne
tiesioginiu budu susipainiojęs 
su plėšikais. Kiek tokie kaltini
mai galės būti pagrįsti, kol kas, 
žinoma, sunku pasakyti.

Ryšium su Dr. Dowiat’u skel
biama ir kita sensacija. Kaip ži
nia, prieš kelias dienas liko po
licijos nušautas misteriškas plė
šikas Zinkel. Tas asmuo, taip 
sakant, vedė dvejopą gyvenimą: 
rašė poeziją ir filosofiškus da
lykus, o tam tikru laiku virsda
vo banditu ir plėšdavo žmones. 
Taigi dabar pranešama, kad 
pas Zinkelį buvusi suras ta . Dr. 
Dowiat’o vizitinė kortelė.

Dr. Dowiat’as sako, jog Zin
kel pas jį gydėsi jau kuris lai
kas atgal. Tokiu budu nieko ne
paprasto, jei pas nušautąjį su
rado vizitinę kortelę.

Viens, du, viens, du, 
Trauksim mes pirmyn; 
žemaičių diena — gegužinė 
Eina vis artyn.

Sekantį sekmadienį, gegužės 
28 d., visi Chicagos ir apylinkės 
žemaičiai turės savo dieną — 
žemaičių gegužinę, V. Kukaičio 
darže, Sunset Park, prie 135-os 
ir Archer Avenue.

Šią Žemaičių Dieną reng'a 
Žemaičių Kultūros Klubas, ku
ris turi jau apie 200 narių ir 
jame jau reprezentuojami že
maičiai iš sekančių Žemaitijos 
apylinkių:
' Leckava, Laižuva, Tryškiai, 
Seda, Tirkšliai, Žemalė, Žehi. 
Kalvarija, Žarėnai, Varniai, 
Laukuva, Telšiai, Skuodas, 
Plungė, Židikai, Alsėdžiai, Na- 
varienai, Tauragė, Kretinga, 
Kartinėnai, Salantai, Rietavas, 
Šilalė, Švėkšna, Lieplaukė, Ga
dunavas, Kuntaučiai, Žvingiai, 
Viekšniai, Papilė, Pikeliai, Ak
menė, Vigiriai, Klikolė, Kruo 
piai, Salantai, Barstyčiai, Dar
bėnai ir daug kitų.

Tad-gi visi žemaičiai pilnai 
prisirenkite sekančiam nedėldie- 
niui, gegužės 28 dienai ir daly
vaukite Žemaičių Dienoj Sunset 
Parke, Vinco Kubaičio darže. 
Čia jus pasitiksite ir tuos sa
vo kaimynus ir parapijomis, 
kurių jus nematėte per dauge
lį metų.

Kurie norėsite važiuoti tro- 
kais, patelefonuokite Victor 
Bagdonas, YARds 3408, arba 
praneškite laišku man žemiau 
paduotu adresu. Trokas paims 
jumis nuo Lietuvių Auditorijos, 
3133 So. Halsted St., 11:00 vai. 
ryto ir sustos Brighton Parke 
ties Hollywood Inn svetaine, 
2417 W. 43rd St., 11:30 ryto. 
O apie 12:00 vai. dienos sustos 
lies num. 6921 So. Western 
Avė.

Tadgi visi žemaičiai ir musų 
Įrangai renkitės jau iš anksto, 
;ad musų Žemaičių Diena butų 
iuosekmingiausia. Pasirodyki- 
ne, kad žemaičiai dar gyvuoja 
r jų niekas negali pralenkti.

Programa bus graži. Dainuos 
Nloterų Kultūros choras. Bus 
lainos, muzika ir įvairios no 
matytos žaismės. Suvalkiečiai 
lenktyniuos su žemaičiais vir
vės traukime. Beje, bus — - well, 
pamatysite kai atvažiuosite.

Žemaičiai pajudinkime žemę. 
Pasirodykime, kad musų vieny
bė yra nepergalima. Lai gyvuo
ja žemaičiai. Lai gyvuoja že
maičių Diena!

žemaičių Kultūros Klubo pir
mininkas —Steponas Narkis,

4353 So. Talman Avė.

Padaryta Gražus 
Remontas

BRIDGEPORT. — Kam teks 
atsilankyti į buvusio Univer- 
sal Banko Namą, dabar jo ne
bepažins nė iš lauko pusės, o 
dar labiau iš vidaus. Padaryta 
tokis gražus remontas viduje, 
kad tiesiog malonu pasižiūrėti.

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elizabeth važiuoja Montreal miesto gatvėmis.

nuostoliai sieks $4,000,000.

Be to, dar žymiai papuošia vi
si nauji rakandai. Viduje yra 
padaryta keletas privatiškų 
kambarių su visais patogu
mais kostumeriams, kurie tu
rės nusinuoinavę saugiąsias 
dėžes, taip sakant,, “Safety 
Deposit Boxes”. Atėjus pasi-( 
dėti arba pasiimti savo verty
bes bus galima visą dėžę atsi
nešti į privatišką kambarį ir 
laisvai sutvarkyti savo daly
kus. |

Tą gražų remontą padarė

žinoma Real Estale firma Šu
kys, Doody ir Antonisen, kurie 
dabar patys užima vsią kam
pinę to namo dalį. Be real es- 
tate, apdraudos ir morgičių, 
minėta firma dar duoda ir 
smulkesnių patarnavimų savo 
konstumeriams. Būtent, maino 
čekius, rašo čekius, ima gaso 
ir elektros bilas ir išnuomoja 
saugiąsias dėžes, žodžiu sa
kant, teikia pilną patarnavimą 
tos srities, biznio visokiuose 
reikaluose. —VBA.

Vakar ir užvakar Chicago j
• Mercy ligoninėje pavojingai 
plaučių uždegimu serga Dr. 
Charles H. Mayo, vienas labiau
siai pasižymėjusių chirurgų A- 
merikoje, kuris drauge su bro
liu vadovauja Mayo brolių kli
nikai (Rochester, Minn.) Dr. 
Mayo atvyko į Chicago ir neti
kėtai susirgo plaučių uždegimu. 
Tuoj iš klinikos atvyko keli 
specialistai, kurie prižiūri jo gy

dymą. Yra dedamos visos pa
stangos jo gyvasčiai išgelbėti. 
Bet kadangi jis yra senas žmo
gus (73 metų amžiaus), o be 
to, jį pradėjo kamuoti žagsėji
mas, tai prisibijoma, kad jis ne
galės atsilaikyti.
9 William Copeland (1416 E. 
73 St.) rengėsi važiuoti į ligo
ninę. Žinoma pagelbėjo jam ap
sirengti. Po kelių minučių jis 
turėjo išvažiuoti. Bet kaip lik 
tuo metu sudribo ir mirė nuo 
širdies priepuolio.

Copeland buvo 75 melų am
žiaus.
• Vakar iš North Weslern sto
ties išėjo į San Francisco pir
mą kartą “Treasure Island Spc- 
cial” traukinys. Per mėnesį tas 
traukinys darys keturis “lei
pus”.
O St. Basil‘s domininkonų vie
nuolyne ekspliodavo skalbyklo
je katilas. Vienuolė Auna Clare 
liko vieloje užmušta. Ekspliozi- 
ja buvo tokia smarki, kad vi
same trobesyje langai išbyrėjo.
O State gatvėje, po kuria da
bar kasamas požeminis kelias, 
buvo pradėjusi leistis žemė. Y- 
pač tai buvo pastebėta ties Holy 
Name katedra. Apylinkės namų 
savininkai buvo labai susirūpi
nę, nes jų nuosavybėms grūmo
jo pavojus. Be to, kai žemė ėmė 
leistis, tai ir gatvekarių važinė
jimas apie Chicago avė. liko su
laikytas.

Dabar inžinieriai praneša, 
jog jokio pavojaus nėra: liko 
surastas ir išlygintas didelis į- 
dubimas.
O Liko areštuotas Thomas J. 
Lane (8818 S. Michigan Avė.). 
Kaltinamas jis tuo, kad parda
vinėjęs darbus: už tam tikrą at
lyginimą jis pasižadėdavo įtai
syti žmogui darbą. Jis girdavo
si, kad gerai pasižįstąs su dide
liais politikieriais ir galįs inte
resantui gauti miesto darbą.

Tokiais atvejais, žinoma, jis 
primindavo, jog reikia “patep
ti”, net jei netepsi, tai nevažiuo
si.

Kiek jis tokiu budu
išgavo a, S90O, o darbo nie
kam ne įtaisė.
• Michael Carrozzo, kai kurių 
Chicagos unijų “caras”, turi ne
susipratimų su federale valdžia. 
Valdžios agentai užantspaudavo 
jo saugiąją dėžę viename ban
ke. Bus išegzaminuota, kas to
je dėžėje yra padėta.

Federalės valdžios akį Car
rozzo atkreipė pernai, kai jis 
Indiana valstijoje nusipirko tie
siog karališką farmą. Sakoma, 
kad už tą farmą jis sumokėjęs 
net kelis šimtus tūkstančių do
lerių. Ir sumokėjęs “cash”, tūk
stantiniais banknotais.

Jeigu gatvių valytojų ir kitų 
unijų “karalius” galėjo tiek už 
farmą mokėti, tai jo pajamos 
’uri būti milžiniškos. O jeigu 
os pajamos yra milžiniškos, tai 
/aidžia nori žinoti, kodėl nėra 
mokami pajamų mokesčiai.

Atrodo, kad Carrozzo gali pu
rtinai įklimpti, jei pasirodys, 
ad jis iš tiesų neatsiskaitė su 
>ajamų mokesčiais.
> Hintz kryžkelėje prekybinis 
rauk’nys užmušė senyvą mo- 
erį. Pas ją jokių dokumentų 
tebuvo ir iki šiol ji dar neiden- 
if i kuolą.
> Calumet upėje prigėrė dešimt 
lėtų amžiaus Frank Wright. 
Jeveik neprarado gyvastį ir ki- 
as berniukas, kuris bandė jį 
šgelbėti.
> John Fundukian prie Con- 
jress šoko į ežerą su drabužiais.
raeiviai norėjo jį išgelbėti, bet 

jis atsisakė jų pagalbą priimti. 
Pagaliau ežero pakrančių sar
gyba jį išvilko iš vandens ir 
nugabeno į policijos nuovadą. 
Ten Fundukian prisipažino, jog 
buvęs išsigėręs.




