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Siūlo Programą J.Valstijoms Nuo Karo Apsaugoti
PATARIA SUVARŽYTI AMERIKOS PILIE

ČIŲ KELIONES KARO ZONOSE
Prez. Rooseveltas prtiaria pasiūlymams

IS LIETUVOS

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Valstybės departamento 
sekretorius, Cordell Hull, pa
siuntė Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komiteto pir
mininkui, senatoriui Pittmanui, 
laišką, šitame laiške p. Hull 
išdėsto 6 punktų programą, ku
rios prisilaikant išleistas įsta
tymas, jo manymu, apsaugotų 
Jungt. Valstijas nuo įsivėlimo 
Į karą. Punktai yra:

1 — Uždrausti Amerikos lai
vams, nežiūrint ką jie gaben
tų, įplaukti į karo zonas;

2 — Suvaržyti Amerikos pi
liečių keliones karo zonose;

3 — Jeigu bus gabenamos 
iš Amerikos reikmenos kariau
jantiems, tai jos turi būti įra
šytos sąskaiton tų, kurie jas 
gauna;

Tautų Sąjungos ta
rybos sesija pasi

baigė
GENEVA, Šveicarija, geg.

28. -r- Tautų Sąjungos ..tarybos 
105 sesija pasibaigė pereitą
šeštadienį. Keturias dienas bu
vo užsikirtęs ginčas dėl to, kad 
švedai ir suomiai nori statyti 
tvirtoves Aaland salose, Balti
jos juroje. Rusija yra priešin
ga šitam planui. Tautų Sąjun
ga išsiskyrė nepaskelbusi sa
vo nusistatymo ginčijamu klau
simu.

Atnaujins derybas 
Harlan kauntėje

HARLAN, Ky., geg. 28. — 
Anglies kasyklų sąjunga Har
lan kauntėje ir United Mine 
Workers unija iki pereito šeš
tadienio nepajėgė susitarti dėl 
kontrakto atnaujinimo. Dery
bos nutrauktos iki antradienio. 
Tą dieną jos bus atnaujintos 
10 vai. ryto.

Kuhn užstatė $5,000, 
paleistas iki teismo

NEW YORK, N. Y., geg. 23. 
— Distrikto prokuroras Dewey 
areštavo Fritzą Kuhn, Jungt. 
Valstijų nacių vadą, kitaip dar 
vadinamą “Amerikos Hitleriu”. 
Kuhn yra kaltinamas išeikvo
jimu nacių organizacijos Bun- 
do $15,000. Iki teismo jis ta
po paleistas iš kalėjimo, kai 
užsistatė $5,000 kauciją.

RYTOJ—

Atminimų Šven
tė ir Naujienos 
neišeis. Skelbi
mus galite pa
duoti telefonu po 
4:00 vai. po pie
tų. Šaukite—

CANal 8500

4 — Palikti esamus dabar 
įstatymus, kurie liečia pasko
las ir kreditus kariaujančioms 
šalims;

5 — Reguliuoti rinkimą šio
je šaly aukų kariaujančioms 
šalims; ir

6 — Palaikyti Nacionalinę 
Amunicijai Kontroliuoti Tary
bą ir ginklų ^eksportui ir im 
portui laisnių sistemą.

Sekretorius Hull davė supra
sti, kad prez. Rooseveltas už 
giria šitokią programą. Gi at
stovų rūmų užsienių reikalų 
komiteto veikiantysis pirminin
kas Bloom painformavo, kad 
jo komitetas turi paruošęs įsta
tymo projektą, kurin įeina auk
ščiau išdėstyti sekretoriaus 
Hull’o patarimai.

Įteikė Sovietų Rusi
jai Britanijos pa

siūlymus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

geg: -į 28/ Pereitą^ •'šėštadienį1 
?rancuzija ir Britanija įteikė
vėliausią planą britų-francuzų- 
rusų sąjungai sudaryti. Reiš
kiama nuomonė, kad rusai pa
siūlymą priimsiu.

Daktaro Mayo laido
tuvės pjrmadienį

ROCHESTER, Minn., geg. 
28. — Pirmadienį popiet čia 
jus laidojamas Dr. Charles 
Horace Mayo, 73 metų, kuris 
kartu su savo broliu iškėlė 
Mayo brolių kliniką tokion 
aukštumom kad jis išgarsėjo 
visame pasauly.

Rochestery bizniai bus už
daryti tą dieną nuo 3 iki 5 
valandos popiet.

Pamaldas laikys Dr. Guy C. 
Menefee, Calvary episkopatų 
bažnyčios pastorius.

Kitam demokratų 
bosui kalėjimas

KANSAS CITY, geg. 28. — 
Neseniai paskirta kalėjimo 
bausmė galingajam demokratų 
partijos bosui Kansas City, 
Pendergastui. Pereitą šeštadie
nį teisnias paskyrė bausmės 
kalėti metus laiko ir vieną die
ną Pendergasto pagalbininkui 
Robertui O’Malley. Jis buvo 
kaltinamas tuo, kad nemokė
jęs taksų už pajamas, kurių 
turėjo $62,500. Be to, O’Malley 
turės sumokėti $5,000 pinigi
nės baudos. Federalinė valdžia 
Šitose bylose vaidino svarbią 
rolę. Du galingi bosai nubau
sti, nors jie ir buvo demokra
tai. ,

Latvija ir Estija pa
sirašys sutartis su

Vokietija
RIGA, Latvija, geg. 28. — 

Numatoma, kad dar šią savai
tę Latvija ir Estija pasirašys 
nepuolimo sutartis su Vokieti
ja.

IŠGELBĖTI Iš NUSKENDUSIO “SQUALUŠ” SUBMARINO JURININKAI.

Neleido pikietuoti 
bėsbolo žaidimo

' DETROIT, Mich., geg. 28, 
— Keletas tūkstančių Briggs' 
Manufacturing kompanijos dar
bininkų išėjo į streiką, nes 
kompanija, išdirbanti automo
bilių dalis, nesutinka atnaujin
ti kontrakto su automobiliu 
darbininkų unija. Dėl to strei
ko apie 60,000 kitų automobi
lių darbininkų neteko darbo.

Walter O. Briggs yra kom
panijos viršininkas. Jam taip 
gi priklauso Briggs stadionas, 
Detroit Tigers bėsbolo jaukto 
žaismavietė. šeštadienį čia 
įvyko Detroit Tigers ir St. 
Louis Browns jauktų žaidi
mas. -

Keletas tūkstančių streikie- 
rių suruošė stadiono pikieta- 
vimą. Policija pikietų prie sta
diono neprileido. Ji atėmė 
streikierių neštus plakatus ir 
iškabas. Be to, atėmė streikie- 
riams garsiakalbį įrengtą tre
ke. Kai kurie streikieriai tapo 
areštuoti. Tačiau streikierių 
susirėmime su policija niekas 
sunkiai nenukentėjęs.

Kitas lėktuvas iš
skrido per Atlantą
NEW YORK, N. Y., geg. 28.

— Transatlantinis lėktuvas 
Yankee Clipper nusileido Port 
Washingtone pereitą šeštadie
nį 11:49 valandą popiet, sugrį
žęs iš Europos.

Pusantros valandos veliami 
kitas lėktuvas, The Atlantic 
Clipper, išlėkė į Europą. Lėk
tuvai gabena kol kas paštą per 
Atlantą, kursuodami pagal re
guliarią kelionių lentelę. Po 
keleto kelionių manoma pradė
ti. pasažierius lėktuvais per At
lantą gabenti.

Italijos kariuomenė 
apleis Ispaniją tre

čiadienį
ROMA, Italija/ geg. 28. — 

Italijos vyriausybe paskelbė, 
kad 19,400 Italijos karių ap
leis Ispaniją ateinantį trečia
dienį. Tai esą paskutiniai Ita
lijos kareiviai, išėmus aviaci
jos vienetus, kurie taiso pa
gadintus lėktuvus. Šitie lėktu
vai, pataisyti, bus atiduoti gen. 
Franco 'vyriausybei.

60 narų darbuojasi 
submarinui iškelti
PORTSMOUTII, N. H., geg. 

28. — 60 narų pereitos savai
tės gale triusėsi juros dugne, 
kur guli nuskendęs submarinas 
Sųualus. Daromi prisiruošimai 
jį iškelti viršun.

Iškėlimo darbas gal tęsis sa
vaitę laiko, o gal dvi. Pirmiau
sia planuojama nuskandinti di
delius kubilus (pontonus) 130 
pūdų gilumon. Prie tų kubilų 
pririšti submariną, įpumpuoti 
į submariną oro. Kubilai ir 
vieną submarino dalis pakilsią 
aukštyn. Po to numatoma pum
puoti orą į kitą submarino da
lį, kad ir kitas jo galas pa
kiltų. O gal teks vilkti Squa- 
Įusą į seklesnę vietą, kad na
rams butų lengviau darbuotis.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
lašauja/

Bendrai giedra; šalčiau; vi
dutinio stiprumo ir tarpais apy- 
stipriai šiaurės vėjai; saulė te
ka 5:19 v. r., leidžiasi 8:15 
vai. vak.

Pasirašė kietosios 
anglies sutarti

NEW YORK, N. Y., geg. 28.
— Pereitą šeštadienį Unitde 
Mine Workers unija ir kieto
sios anglies kasyklų kompani
jų sąjunga pasirašė naują kon
traktą. Kontrakte yra dėsnis 
pripažįstąs unijos šapą. Sutar
tis padaryta dviems metams. 
Ji įėjo galion nuo pasirašymo 
dienos. Kietosios anglies arba 
antracito kontraktas liečia apie 
100,000 angliakasių.

Chile įves aliejaus 
monopolį

SANTIAGO, Chile, geg. 28.
— Chile valdžia paskelbė, kad 
nuo rugsėjo 3 dienos ji keti 
na įvesti valdžios monopolį 
pardavimui petroleumo pro • 
dūktų. Svetimšalių kompani
joms valdžia patarė likviduoti 
biznį į tris mėnesius laiko.

Dvi didžiosios kompanijos, 
kurias Chile valdžios planas 
užgaus, yra West India Oil Co., 
Standard Oil of New Jersey 
dalis, ir Shęllmex of Chile, Ro- 
yal Dutch Shell kompanijos 
dalis. Abiejų šių kompanijų 
įmonės Chile respublikoje ap
skaičiuojamos kaip vertos $9,- 
000,000.

Italai užgriebė ka
raliaus Zogo aukštą

TIRANA, Albanija, geg. 28.
— Italijos vyriausybė paskel
bė, jogei jos pasienių sargy
ba sulaikė, auksinius daiktus, 
kurie priklausė buvusiam Al
banijos (karaliui Zogui. Auk
sas svėręs 21 kilogramą. Jį 
mėginta išgabenti iš Albanijos 
į Graikiją.

KAUNAS, 15/V.—Jau pasi
rašyta sutartis su rangovais 
pastatyti transatlantiniams vy
rams Dariui ir Girėnui pamin
klą Vytauto Kalno ąžuolyne. 
Paminklas busiąs baigtas 1940 
metų birželio 1 d'.

KAUNAS, 15/V.—švietimo 
Ministerijos Kultūros Reikalų 
Departamentas yra suprojekta
vęs specialų Dainų švenčių įsta
tymą rajoninėms ir visuoti
nėms dainų šventėms tvarky
ti. Rajonines dainų šventes nu
matoma ruošti kasmet, o vi
suotines — maždaug kas pen- 
keri metai. Artimiausia visuo
tinė dainų šventė numatoma 
1943 m., kartu su Lietuvos ne
priklausomybės 25 metų sukak
tuvėmis.

KAUNAS, 15/V.—šiuo metu 
Lietuvoje yra 125 viešosios 
valstybinės bibliotekos ir ke
lios privatinės. Renkama sta
tistinė medžiaga, kiek iš viso 
Lietuvoje yra bibliotekų. Vie-

Nušovė brolį ir pati 
nusišovė 16 metų 

mergaitė
BAILEY SWITCH, Ky., geg. 

28. — P-nia Elsie Higgins iš
vyko į artimiausią miestelių 
kai kurių reikmenų namams 
nupirkti, o taipgi savo dešim
ties metų dukteriai Doshie 
naujus čeverikus parvežti.

Duktė norėjo važiuoti į mie
stelį kartu, bet motina neleido. 
Pasilikusi namie, apmaudo pa 
gauta, D-oshic paėmė tėvo re
volverį ir dviem šūviais nušo
vė savo jaunesnįjį 4 melų bro
lį Joe. Po to ji paleido šūvį į 
save. Pirmasis šūvis jos gyvy
bės nepakirto, taigi mergaitė 
paleido į save antrą šūvį, ši
tas ją pabaigė.

Nori duoti Moscic- 
kiui didelę galią

VARŠUVA, Lenkija, geg. 28. 
— Lenkijos parlamentui įteik
tas bilius, kuris įgalioja pre
zidentą Moscickį paskelbti ka
rą nesiklausus parlamento. Jei
gu tačiau karas butų paskelb
tas, tai, pagal bilių, diktato
riškoji galia šaly pavedama 
Lenkijos armijų vadui, kuriuo 
šiuo metu yra maršalas Smig- 
ly-Rydz.

šitas bilius buvo paruoštas 
vyriausybės iniciatyva. Nuo
monė yra, kad parlamentas jį 
priims.

Naciai uždraudė ti
kybinę propagandą 

per radiją
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

28. — Sekmadienį Vokietijos 
dievoti katalikai ir protestonai 
nesulaukė religinių programų 
transliuojamų per radiją. Vė
liau patyrė, kad nacių vyriau
sybė tuos programus uždrau
dė. Vyriausybė taipgi varžo 
pardavinėjimą biblijos ir baž
nyčios traktatų.

šosios valstybinės bibliotekos 
turi nuolatos didėjantį pasise
kimą. 1926 m. jos teturėjo 8,- 
027 abonentus, o pernai—18,- 
203 abonentus. Viešųjų valsty
binių bibliotekų skaityklas ap
lankė 1926 m.—274,296 skai
tytojai, o 1938 m.—jau 476,246 
skaitytojai. Į namus iš viešų
jų valstybinių bibliotekų paim
ta 1936 m.—280,720 knygų, o 
pernai—jau 457,307 knygų.

KAUNAS, 15/V.—šių metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 1,316 
pramonės įmonių su 38,227 dar
bininkais ir tarnautojais. Svar
biausias pramonės centras — 
Kauno miestas, kur metų pra
džioje buvo 409 įmonės su 15,- 
201 darbininkais. Be to, Kau
no apskrityje veikė 41 įmonė. 
Atmetus Klaipėdos krašte bu
vusias pramonės įmones (jų 
ten buvo 190 su 9,795 darbi
ninkais). Kaunas yra didžiau
sias musų pramonės centras, 
kuriame dirba apie 55 procen
tai visu Lietuvos pramonės ✓
darbininkų. Antrasis po Kauno 
stambiausias pramonės centras 
buvo Klaipėda. Jos netekus, 
dabar stambiausias po Kauno 
pramonės centras yra Šiauliai, 
kur metų pradžioje buvo 152 
pramonės įmonės. Tačiau ten 
daugiausia smulkios įmonės, 
užtat jose dirbo tik 4,077 dar
bininkai. Kituose miestuose 
įmonių žymiai mažiau.

KAUNAS, 15/V.—Lietuvoje 
šiuo- metu yra valstybinių ama
tų mokyklų 9 su 1,895 moki
niais ir privatinių 15 su 1,224 
mokiniais. Mokytojų valstybi
nėse amatų mokyklose yra 198, 
o privatinėse — 157. Iš viso^ 
amatų mokyklose turima 3,0 Iš
mokimų su 355 mokytojais. 
Prekybos mokyklų yra valdi
nės 3 su 413 mokiniais. Jose 
mokosi 168 berniukai ir 245 
mergaitės. Privatinė, verslinin
kų išlaikoma, yra 1 mokykla, ' 
kurioje mokosi 29 mokiniai. Iš 
viso prekybos mokyklų yra 4 
su 444 mokiniais. Amatų kur
sų iš viso yra 16 su 679 mo
kiniais. Amatų ir kitų profe
sinių kursų, kurie trunka nuo 
3-6 mėnesių, yra 28 su 980 
mokiniais. Iš viso yra 77 moky
mo įstaigos su 5,354 mokiniais. 
Visuose kursuose ir mokyklose 
mokytojauja 591 mokytojas.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
PUysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, HL
—  ................................................... ., yuf

VISOKIOS NAUJIENOS IŠ PITTSBURGHO 
PADANGES

SLA 3-CIO APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Klaipėdos k pabėgėlių buvo pa
skirta iš apskričio iždo $25.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas kaipo metinis buvo nutar
ta laikyti Soho dalyje, Pitts- 
burghe, LMD svetainėje.

Tuo suvažiavimas ir baigėsi.
Po suvažiavimo 192 kuopos 

į veikėjos buvo parengusios ska-

DAUG SLA NARIŲ NE
GAUNA “TĖVYNĖS”

Pastaruoju laiku ir vėl daug 
SLA narių Pittsburghe pradėjo 
nusiskųsti, kad jie negauna 
‘‘Tėvynės”. Paskutiniuoju laiku 
ir aš pats negavau 20 numerio 
“Tėvynės” ir 21. Dėl pirmesnių- 
jų “Tėvynės” siuntinėjimo ne
reguliarumų dažnai būdavo bė
da suverčiama ant pašto, kad 
tai kur nors pašte pražuvo.

Bet pastaruoju laiku SLA na
riai pradeda įsitikinti, kad tie 
nereguliarumai su “Tėvynės” 
siuntinėjimu tur būt yra kur 
kitur, o ne pašte. Jei tik pašte 
butų tie nereguliarumai, tai tas 
turėtų pasikartoti ir su kitais 
laikraščiais, bet kiti laikraščiai 
lanko savo skaitytojus punktu- 
ališkai. Tad ir priseina kur ki
tur ieškoti “Tėvynės” paklydi
mų, o ne pašte.

Kai kurie SLA nariai, kai ne
gauna “Tėvynės“ ir neturėdami 
jokio supratimo apie laikraščio 
siuntinėjimą, kartais pradeda 
kaltinti naująjį “Tėvynės” re-

■

Su - 4>Tėvynėsn siuntinėjimu 
trubeliai nuo tada prasidėjo, 
kai tik “T.” spausdinimas buvo 
pavestas ♦*Vienybės“ globai ir, 
kiek tenka girdėti, tai SLA na
riai ruošiasi griežtai pareikalau
ti Pildomosios Tarybos, kad 
“Tėvynės“ siuntinėjimas butų 
sutvarkytas.

MUŠTYNĖS PARAPIJOS 
PIKNIKE

N. S. Pittsburgh, Pa., gegu
žės 21 d. vietinė lietuvių para
pija buvo surengus pikniką 
Lithuanian Country Club darže, 
kuriame kilo ir muštynės.

Jauni, įsigėrę vaikėzai pra
dėjo muštis padarydami daug 
nesmagumo visam piknikui, o 
ypatingai tiems žmonėms, ku
rie myli ramų pasilinksminimą. 
Prie to, kada kyla muštynės 
piknike, tai nėra saugumo ir ra
miems pašaliniams žmonėms.

Butų labai gerai, kad parapi- 
jonys, ateity rengdami savo pik
nikus, pasirūpintų policijos ap
sauga ar kuo kitu, kad apsisau
gojus nuo muštynių.

Tikrenybėje “Tėvynės” redakto
rius nieko bendro neturi su 
siuntinėjimu laikraščio. Jei kas 
yra kaltas arba atsakomingas, 
(ai ne kas kitas, kaip tik Cen
tro sekretorius Dr. M. J. Vini- 
kas, kaip administratorius, ku
rio priežiūroje turėtų būti ir 
“Tėvynės” siuntinėjimas.

WEST SIDE MEMORIAL VVORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie> 

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GRONWOLD

Phone SPAuldlng 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSJLAI. Išėmimas tonsilų ir 
adeno'dų su gulėjimu, užlaiky
mu. gazų antiseptikais ir’ chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėj*. Vaikams ..............  $15
UŽAUGUSIEMS ..................  $20
Vist ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blauie L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
binmkų stabą. Prieš viską yrali- 
gon to patogumas.
BLA1NE RAMSAY

35 South Hoyne
(Tarpe Madison ir

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

50 METŲ SUKAKTUVĖS 
JOHNSTOWNO DIDŽIOJO 

POTVYNIO KUR ŽUVO 
2,200 ŽMONIŲ

Gegužės 31 d. sukanka 50 
metų, kaip Johnstown, Pa., įvy
ko didysis potvynis, kuris įvy
ko, kai Ailegheny kalnuose lū
žo tvenkinio siena nuo didelio 
lietaus. Toje baisio nelaimėje 
žuvo 2,200 žmonių ir sunaiki
no nuosavybių už keletą mili
jonų dolerių.

‘ Dar randasi gyvų žmonių, 
kurie atsimena tą baisią van
dens nelaimę, ir klausantis jų 
pasakų gaunasi labai baisus 
vaizdas, nors daugumas Pitts
burgho piliečių dar nėra pamir
šę didžiojo potvynio, kuris bur 
vo 1936 metais kovo 17 d.

HOSPITAL 
Avenue 
Monroe)

potvynį su Johnstovvno potvy^ 
niu pirm 50 metų, yra didelis 
skirtumas. Pittsburgho potvy
nyje gyvybių visai mažai žuvo 
ir nuosavybės, nors ir buvo ap
gadintos, bet toli gražu nebuvo 
taip baisiai sunaikintos kaip 
Johnstovvno potvynio metu.

Korespondentas

SUKYS—DOODY—ANTONISEN, Ine.
V (NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
PATARNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam pinigus ant 1-mų 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Renduojame Safety Deposit Dė
žutės, rašome Insurance, FIRE, PLATE GLASS, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVERN BONDS, FŲRNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo namų. Padarom popieras, egzaminuojam 
abstraktus. Notary Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gazo, elektros. Parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų i Lietuvą ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų galite nupirkti trąvelers check.

NEW KENSINGTON, Pa. — j 
Gegužės 21 d- Slavokų Sokolų 
svetainėje įvyko SLA 3-Čio ap- < 
skrities kuopų pusmetinis su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
apie 11 kuopų su 47 delegatais. 
Į tą skaičių reikia įskaityti ap- 
skričio valdybą ir komisijų na
rius, kurie dalyvauja suvažia
vimuose su sprendžiamais bal
sais.

Suvažiavimo dalyviams atvy
kus į New Kensingtoną iš visų 
dalių Pittsburgho ir iš apylin
kės miestelių, nelyginant kaip į 
SLA seimą, pasireiškė daug 
draugiškumo, daug atnaujini
mo senųjų pažinčių. Iš šalies 
žiūrint, tikrai išrodo kaip ir 
mažiukas SLA seimukas. Suva
žiavimo surengimu rūpinosi 
vietos SLA 192 kuopa. Svetai
nė buvo išpuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis ir gėlėmis. 
Šios kuopos organizatorė gerb, 
Izabelė Ivoškienė su savo pa- 
gelbininkėmis atvykstantiems 
delegatams prisegiojo tam tik
rai specialiai pagamintus ženk
lelius.

žodžiu sakant, daug buvo 
panašumo į SLA seimą, tik gal 
būt su ta išimčia, kad SLA 3 
apskričio suvažiavimuose nesi
mato jokių partyviškų pasi
skirstymų tarpe delegatų. Visi 
moka susitarti bendrais orga
nizacijos reikalais, o SLA sei
muose tai 'partyviški pasiskirs
tymai lošia gana žymią rolę. 
Tokiame “dideliame” mieste 
kaip New Kensingtonas, tai ne 
tik vietos lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams apskričio suva
žiavimai yra gana dide’ė pra
moga. Gerb. J. Svipas ir kiti 
vietos SLA veikėjai pasakoja, 
kad slavokai net spfe<cialiai‘,sve- 

’ tainės sienas išmazgojo, kad 
gražiau pasirodžius suvažiavu-

• siems delegatams.
Pittsburgho SLA veikėjai 

metiniuose apskričio suvažiavi
muose renkant pusmetiniam 
suvažiavimui vietą visados bal
suoja, kad suvažiavimas, butų 
apylinkės kokiame miestelyje. 
Tuo budu susidaro proga išva
žiuoti toliau iš Pittsburgho pa
sisvečiuoti. Žinoma, pasirenka
mi tie miestukai, kur yra veik
lios SLA kuopos, 
ima pasiruipnti 
važiavimo.

Suvažiavimas 
lygiai 2:30 vai. 
žiavimą atidarė apskričio pre
zidentas J. P. Milleris paskir
damas į mandatų komisiją J. 
Virbicką, J. Pabarčių ir J. A. 
Rūką. Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, tai buvo 
pakviesta SLA vice-prezideiilas 
J. K. Mažykna kalbėti. Gerb. 
Mažukna savo kalboje supažin
dino delegatus su svarbesniais 
SLA reikalais, prisimindamas 
ir apie tam tikrų žmonių daro
mas provokacijas dėl kėlinio 
SLA buveinės iš New Yorko, ir 
apie 7-to apskričio nepagrįstus 
skundus apdraudos departa
mentui prieš Pildomąją Tary-

brolis Virbickas, stojąs už tai, 
kad Centras butų perkeltas į 
Pittsburghą.

Po diskusijų buvo priimtas 
sekamas tarimas: SLA 3-čias 
apskritys kooperuoja su Pildo 
mąja Taryba Centro kėlimo 
reikalu ir pasižada remti Pil
domąją Tarybą, kad butų vyk
domas gyvenimai! Detroito sei-|nią vištienos vakarienę ir labai 
mo tarimas, narių 
balsavimu pareikšta valia ir J 
Pildomosios Tarybos tarimai 
prisilaikant SLA konstitucijos 
ir Peno, valstijos įstatymų.

Taip pat buvo išreikšta nuo
monė, kad Pildomoji Taryba 
turėtų pavartoti SLA konstitu
cijos jai suteiktą galią prieš 
tuos skundikus ir provokato
rius, kurie kelia suirutę.

Kuopų įnešimuose buvo pa
darytas tarimas, kad apskričio 
pusmetiniai suvažiavimai butų 
laikomi balandžio paskutin) 
sekmadienį, o metiniai suvažia
vimai butų laikomi lapkričio 
paskutinį sekmadienį. Mat, bu
vo nusiskundimų iš kitų drau
gijų veikėjų, kad apskričio me
tiniai suvažiavimai, laikomi 
gruodžio mėnesį, dažnai supuo
la su didžiųjų draugijų meti
niais susirinkimais. Tokiais a t-l 
sitikimais daug delegatų negali 
apskričio suvažiavimuose daly
vauti. Pusmetiniai suvažiavir 
mai, laikomi gegužės paskutinį 
sekmadienį, supuola su kitų 
draugijų piknikais. Kad butų 
galima to išvengti, tai ir buvo 
padarytas minėtas tarimas.

Tarpe kitų reikalų buvo pri
siminta ir Klaipėdos pabėgėlių 

gė taip, kaip reikėjo, tačiau jis, šelpimo reikalas, ir sušelpimui

metinio išvažiavimo-pikniko, 
kuris yra rengiamas liepos D 
d. Lietuvių Ūkyje (Lithuanian 
Country Club).

Taip pat buvo aptartas rengi
mas bankieto įvedimui naujai 
įrašytų į SLA narių laike Pa
žangos Vajaus. Po trumpo ap
tarimo šis reikalas buvo paves
tas apskričio komiteto nuožiū
rai.

Delegatų įnešimuose buvo 
pakeltas 7-to apskričio skun
das prieš Pildomąją Tarybą dėl 
kėlimo Centro. reikalu vi
sa eilė delegatų kalbėjo ir 
smerkė 7-to apskričio organi
zacijai kenksmingus žygius, 
kurie prieštarauja $LĄ konsti
tucijai ir kuriais bandoma pa
neigti seimo tarimai bei SLA 
narių visuotinis balsavimas. 
Tuo budu bandoma įnešti sui
rutę į organizaciją, padarant 
organizacijai bereikalingų iš- 
kaščių grąsinant traukti SLA į 
teismą. Tik vienas J. Virbickas, 
matyti, pasiskaitęs ''Vienybę* 
bandė kaltinti Pildomąją Tary
bą, kad ji Centro kėlimo reika
lu ne taip elgiasi, kaip turėjo 
elgtis ir kad P. T. yra keli ad
vokatai, kurie turėjo žinoti įs
tatymus ir pagal įstatymus tu
rėjo elgtis. Nors P. T. nepasiel-

■
r-

visuotinu [ šauniai pavaišino svečius ir de
legatus. —S. Bakanas.

D r. Maurice Kahn
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tel- liekas tas pats—

Yards 0994

kurios apsi- 
surengimu su-

buvo pradėtas 
po pietų. Suva-

Dr. V. £ SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Garsiuk irės Mau jienosi

AKIU SPECIALISTAI

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

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

Namų TeL: Prospect 1936
Tel. Yards 3146
•VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
' ■" .'"''DIENA IR NAKTĮ -

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
B ' i

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

. Telefonas LĄFAYETTE 0727

1—V—' 1 • koplyčios visose
J—J Lv_ d 1 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 
atitaisomos.
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 sutarti

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

♦—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

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 ik? 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTODALYSI

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai________

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.
NARIAI
Chicagos
Cicero >
Lietuviu
Direktorių'
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir nakti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

____ KitiLietuviai Daktarai

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 Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vale 
išskynus seredpmis ir subatomis

e

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone 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

Ofiso Tel. Virginla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

ADVOKATAI

.$12.50

Miesto
Kamb, 
Namų

$

Yards 1139
Yards 1138

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St 
Room 1236.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
NamųTeL—Hyd® Park 3395.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0791 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe Phone Canal 2515
SKYRIUS' 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehfll 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phoue Lafayette 8024
v. ■
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone^Vards 4908

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

. J, LIULEVIČIUS
4348 S. Califorpia Avenue Phone Lafayette 8572

UŽTIKRINTOS
PLEITOS 1 urilivra grąžinami „ 

jei nepatenkinti A O
' ■■■' ............... . U’ ......................................

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 2998-9 - Tel. Monroe 9251
Atdara U^i 9 v. p. p.

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

Šukys-Doody-Antonisen '«■
G. A. ŠUKY8, President

3252 So. Halsted St. Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma . Į?™}®

Mandatų Komisijai išdavus 
raportą, prisilaikant dienotvar
kės, einama prie dienos tvar
kos vedėjo rinkimo. Vienbal
siai pavedama suvažiavimo 
tvarka vesti apskričio komite
tui. Apskričio valdyba ir komi
sijų nariai iššaukiami padaryti 
pranešimus iš savo darbuotės. 
Pranešimai daromi žodžiu, nes 
tik metiniuose suvažiavimuose 
yra išduodami detališki ir raš
tiški raportai, Iš komiteto ir 
komisijų pranešimų pasirodo, 
kad per praėjusį pusmetį nebu
vo kas daug veikta apskričio 
gerovei. Gal būt buvo didžiau
sias apskričio darbas — tai gel
bėjimas pažangos vajaus orga
nizatoriams ir rengimasis prie

______—--- ;-------------------------
' ’ S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue



Pirmad., gegužės 29, 1939

LSS ŽINIOS
ISPANIJOS SOCIALISTAS APIE 

KOMUNISTŲ POLITIKA

“Neneš Tage- 
jisai buvo iš-

rašytas už ke-

šių metų sausio 1 d. Ispani
jos kairiųjų socialinių žymus 
veikėjas, Luis de Araųuistain, 
kuris buvo respublikos ambasa
dorius Berlyne (dar prieš Hit
lerio laikus,), o paskui Paryžiu
je, parašė ilgų laiškų Amerikos 
socialistui Normanui Thomasui, 
prašydamas paskelbti jį spaudo
je, kad Amerikos socialistai pa
tirtų, kas dedasi lojalistų Ispa
nijoje. Kai Norman Thomas tų 
laiškų per kelis mėnesius ne
skelbė, tai Araųuistain pasiun
tė jo kopijų vokiečių anti-fašis- 
lų laikraščiui 
buch”, ir tenai 
spausdintas.

Laiškas buvo
tūrių mėnesių prieš pilietinio 
karo pabaigų Ispanijoje. Jo au
torius kalba daugiausia apie so
vietų Rusijos ir komunistų ro
lę Ispanijos kare ir jisai paro
do savo bešališkumų, pripažin
damas ne tik blogųjų, bet ir ge
rųjų dalyko pusę. Luis de Ara- 
ųuistain nurodo, kad respubli
kos gynėjams buvo labai svar
bu gauti sovietų valdžios pagal
bų tuo laiku, kai kitos valsty
bės, išimant Meksiku, atsisakė 
pardavinėti ginklus Ispanijos 
vyriausybininkams. Tiesa, so
vietų ginklai buvo pristatomi 
ne uždyką; už juos reikėjo mo
kėti auksu, ir jie dažnai buvo 
ne geriausios rųšies.

Antras sovietų nuopelnas bu
vo tas, kad jų vadovybėje buvo

tuo, kas buvo skelbiama va
kar, ir be atsižvelgimo į dva
sinį ir politinį nuosakumų — 
iš to visko žmonės laipsniš
kai patyrė, kad komunistus 
yra apėmusi vienintelė nra- 

l’nija: paimti į savo rankas vi
sų kitų partijų ir profesinių 
organizacijų vadovybę ir pas
kui, su pagalba valstybės ga
lios, patapti vienintele parti
ja'— kaip Rusijoje.”
Araųuistain’as parodo, kad 

komunistai Ispanijoje vartojo 
tas pačias klastas savo tikslui 
pasiekti, kaip ir kitose šalyse.

*

“ ‘Liaudies frontas’,” sako 
jisai, “buvo karo gudrybė, 
Trojos arklys, įlįsti į kitas 

. partijas ir įnešti į jas nepū
sk tenkinimų ir skilimus. Me.-. 
buvome nemažas-, skaičius 
tarpe Ispanijos socialistų, ku
rie pradžioje neabejojome

gada, kuri suvaidino tokių žy
mių rolę pabaigoje 1936 m. gi
nant Madridu.

Ta parama respublikos gynė
jams padare komunistus labai 
populiariškais Ispanijoje. Kuo
met parlamento rinkimuose 
1936 m. komunistai buvo gavę 
liktai 1 nuošimčius visų balsų 
ir buvo silpniausi iš visų dar
bininkiškų partijų Ispanijoje, 
tai karo eigoje jų pritarėjų skai
čius taip padidėjo, kad jie pa
sidarė, gal būt, skaitlingesni už 
visas kitas partijas, nors to pa
tikrinti nebuvo progos, kadan
gi karo apystovose 
Įima skelbti naujų

nebuvo ga- 
parlamento

durnu ir stojome už abiejų 
partijų susijungimų.”
Bet komunistai šitų socialis

tų pasitikėjimų panaudojo pa
grobimui socialistų organizaci
jų. Taip jie padarė su socialis
tų partija Katalonijoje ir su so
cialistine jaunuomenės organi
zacija.

Tas komunistų troškimas bū
ti “valdovais” ir jų veidmainy- 
bė bei intrigos iššaukė daug ki
virčų, kurie sugriovė vieningu
mų respublikos gynėjų eilėse ir 
susilpnino moralines ir mate
rialines jėgas karo fronte ir už
nugaryje. O užsieniuose tas ko
munistų įsiskverbimas į vado
vaujančias vietas sudaro įspū
dį, kad Ispanijos liaudis pateko 
į bolževizmo nagus, —f-kas- a Ir 
stūmė nuo vyriausybininkų 
daugelį respublikos draugų ir 
palengvino fašistams vesti už
kariavimo kampanijų.

žodžiu, komunistų politika 
praskynė kelių fašizmo pergalei 
Ispanijoje.

Deja, tų pačių apgaulės, in
trigų ir galios troškimo politi
kų komunistai vykina visur —

L.S.S. ŽINIŲ
S »

Balandžio men. pradžioje L. j 
S.S. Chicagos Centralinės kuo
pos laikytame šusirinkime tapo’ 
iškeltas sumanymas, kad “Nau
jienose” butų įsteigtas nuolati
nis, nors kartą į dvi savaites 
leidžiamas! L.S.S. Žinių Skyrius. 
Plačiai dalyką išdiskusavus nu
tarta skyrių įvesti pirmadienio 
laidose — pradžioje kartą į dvi 
savaites, o susidarius didesniam 
skaičiui sandarbininkų jį pada
ryti savaitiniu. Pradžia padary
ta; drg. V. Poška, “Naujienų” 
redakcijos štabo narys, apsiė
mė šį skyrių redaguoti — ves
ti. Drg. J. Lapaitis sutiko tapti 
nuolatiniu sandarbininkų ir ra
šinėti socializmo teorijos pama
tiniais klausimais.

Draugo Poškos pageidavimu 
gegužės 28 d. įvyko būrelio 
draugų sueiga “N.” redakcijos 
patalpose pasitarimui, kaip LSS 
Žinių Skyrių padaryti platesniu, 
įdomesniu ir visiems sąjungie- 
čiams bei abelnai socialistams 
naudingesnių. Pasitarus nusprę
sta skyriuje gvildenti sekančius 
klausimus:

a) L.S.S. Chicagos Centralės 
kuopos ir L.D.D. 4 kuopos vei
klą ir abiejų kuopų bendrinimą 
visuomeninėje darbuotėje; “N. 
Gadynės” choro darbuotė ir ko- 
operavimas su kuopomis.

b) Rinkti žinias ir aprašinė
ti iš L.S.S. ir L.D.D. kuopų vei
klos Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoje.

c) Teikti informacijų iŠ A- 
merikos Socialdemokratų Fede 
racijos darbuotes.

d) Teikti pranešimų iš tarp
tautinio socialistų) judėjimo.

e) Įvesti nuolatinį skyrių aš 
kipimui pamatinių socializmo 
teorijos dėsnių. .

d)

ValsybS
Kada žmonės dar gru 

gyveno ir privatiškos nu< 
bes nežinojo, jie patys n 
reikalus vedė. Kebliuose 
kuose laiks nuo laiko sa1' 
besniam nariui pavesdavc

grupėmis; 
nuosavy- 

if savo

savo ga
vo dar

aukščiausiųTačiau, pasiekę 
popuiiariškumo laipsnį, komi/ 
nistai greitai pradėjo netekti 
pritarimo masėse ir apie šių 
metų pradžių jų įtaka Ispani
joje jau buvo taip nusmukusi, 
kad, anot Araguistain’o, nau
juose rinkimuose jie nebūtų su
rinkę daugiau, kaip tuos pačius 
4 nuošimčius balsų, kurie buvo 
paduoti už juos prieš praside
dant pilietiniam karui. Kas jų 
įtakų taip nupuldė? Laiško au
torius atsako: pačių komunistų 
politika.

Reikia čia pastebėti, kad Luis 
de Araųuistain yra kairusis so
cialistas, tos pačios socialistų 
srovės atstovas, kuriai priklau
so buv. premjeras Largo Cabal- 
lero, griežtas anti-fašistas.

Komunistų fanatiškas galios 
troškimas

Nauja kriptis samdy 
tojų kovoje prieš 

unijas

Araųuistain aprašo, kaip ko
munistai visokiomis priemonė
mis stengėsi paimti į savo ran
kas kontrolę Ispanijos respu
blikoje ir kaip jie savo begėdiš
ku užsispyrimu viską valdyti ir 
visiems diktuoti atstume nuo 
savęs Ispanijos liaudies mases. 
Sako:

“Pas juos įsigalėjo liguis
tas, daugiau mechaniškas, ne
gu protingas veiklumas. Iš jų 
nesuskaitomų koiiu/inaciių, 
sutarčių, susijungimų, fron
tų, bendrų komitetų, progra
mų, generalinių linijų, obal- 
sių, kurie buvo kiekvieną va
landą vis naujesni ir kitoniš- 
kesni — be jokio ryšio su

Amerikos intelektu 
alai organizuojasi 
diktatūroms kovoti

Korporacijos ir bendrai uni
jų priešai samdytojai neteko 
vilties, kad Wagnerio Darbo 
Santykių Aktų bus galima šio
je J. Valstijų kongreso sesijoje 
taip pakeisti, jogei jo nauda 
darbininkams butų žymiai su
mažinta. Antrų vertus, pirmų 
kartų J. Valstijų istorijoje Vy
riausiojo šalies teismo daugu
ma pasidarė palanki darbinin
kams.

Netekę vilties Darbo Santy
kių įstatymų pakeisti, netekę 
vilties Vyriausiojo teismo pa
galba unijas kovoti, samdytojai 
vis daugiau dėmesio kreipia į 
valstijų legislaturas.

šiandien daugiau nei dvide
šimties valstijų legislaturose 
samdytojai stengiasi gauti to
kius įstatymus, kurie suvaržy
tų darbo unijas ir sutrukdytų 
darbininkų orgąnizavimųsi.

Ir šitame vajuje pastebiama 
nauja kriptis. z

Yra žinoma, kad bendrai u- 
kininkai nemegia organizuoto 
darbininkų judėjimo. Šita opo
zicija gali merdėti, tūnoti pa
slėpta, kaip pav. lietuvių anti-. 
semitizmas. Jų betgi galima at
gaivinti sukėlus aistras, šian
dien samdytojai ir mėgina pa
vartoti ūkininkus kovoję prieš 
organizuotus darbininkus. Ir ve 
matome, kad JUinois valstijoje 
farmerių bloko vadas Lantz į- 
neša legislaturon bilių kreipia-

Prieš porų savaičių apie 150 
pasižymėjusių J. Valstijų rašy
tojų, artistų ir švietėjų sudarė 
Kultūrinei Laisvei Apsaugoti 
Komitetų.

Organizaciniame , 1 Komiteto 
posėdy pirmininku tapo 'išrink
tas garsusis J. Valstijų moksli
ninkas, prof. John Dewey; se
kretorium — išgarsėjusio “A- 
nierikos 60 šeimų” veikalo au
torius, Ferdinand Lundberg; 
organizacinio komiteto pirmi
ninku — prof. Sidney Hook.

Manifeste, kurį pasirašė visi 
iomiteto nariai, tarp ko kita 
sakoma:

“Totalitariškumo banga kyla 
visame pasauly...

“Prisidengusi įvairiomis eti
ketėmis ir spalvomis, bet lygiai 
nekenčianti laisvos minties, to
talitarinė idėja jau yra užvieš
patavusi Vokietijų, Italijų, Ru- 
sijų, Japoniją ir Ispanijų. Inte
lektualinė ir kūrybine nepri
klausomybė malšinama kaip iš
davystė. Menas, mokslas ir ap- 
švieta prievarta padaryti visa
galės valstybės tarnais...

“Visų totalitarinių valstybių 
žodžiai ir darbai atitinka šito
kiai pažiurai... Pasėkos yra: ar
tistinis tuštumas ir vergiškas in
telektualinis gyvenimas, tragin- 
ga kultūros karikatūra. Tiesiai 
tūkstančiai vokiečių, italų, ru
sų ir kitų kultūrinės diktatūros 
aukų tapo nutildyti, įkalinti, 
buvo kankinami arba ištremti.”

Toliau manifestas sako, kad 
ir J. Valstijose galima pastebė
ti diktatūros idėjų užgaidas.

Bet šičia tenka pabrėžti tai, 
kad tie intelektualai deda vie
non krūvon ir rusų, ir vokiečių, 
ir japonų, ir italų diktatūras. 
Vokietijos diktatūra gali būti 
ruda, Rusijos raudona, Italijos 
juoda, o Japonijos žvairiomis 
akimis, tačiau visų šitų dikta
tūrų esmė yra praktiškai vieno
da.

f) Rašyti apie demokratijų j<aj nuosavyhei, tie grupos da-
kovą su diktatūromis. |!ykų r5(1ytojai ne tiek buvo

g) Teikti raštų ekonominiais grupos lai,nai( kiek privatiško
< . y. . . ; kurto nepaliečiamybės daboto-.

h) inkti žinias is darbiniu- jaj Senovės Graikijoje nors
kų kovų, streikų, laimėjimų jaisvieji graikai ir buvo paki; 
bei unijų darbuotės, ian( gana aukš(o kulĮuros |aips.

i) Įvesti laisvų diskusijų sky-'nio ir valdėsi gana demokra
čių — už ir prieš — paduotais tiškai, bet linkui vergų atsineš- 
dienos klausimais, statant sąly- davo žiauriai. Romos imperijos 
gą, kad diskustiotojai ' rašytų įstatymai ir valdžia nors daug 
trumpai. "•

Kaip matote, užsibrėžia gana 
plačiai, ir, suprantama, vieno-j 
je laidoje, nors ir visą laikraš- 
tį toms temoms pavestų, nebus budu užkenkti ponų gerbūviui, 
galima viską aprėpti. Turint lik Viduramžių valstybės ir baž- 

uyčjos ' .’v’ 
stengėsi liikyli baudžiauninkus 
“ramybėje” ir tamsume, kad 
jie neužsimanytų kenkti p >- 
•iams feodalams ir bažnyčios 
tėvams, šios gadynės valstybes 
mašinerija irgi sunaudojama 
užlaikymui “tvarkoje” darbi 
ninku minios, idant galėtų juos 
išnaudoti. Per visus amžius 
valstybė buvo tam tikra orga
nizacija užlaikymui, viršvaldys- 
tės kokios nors vienos ar kelių 
draugijos klasių ant likusių 
draugijos narių. Valstybė yra 
apgynėja viešpataujančių kla
sių reikalų. Jei valstybe gina 
kai kur ir visos draugijos rei 
kalus, tai tą daro tik iki to’, 
kol neužkenkia viešpataujan
čioms klasėms. Valstybė, su 
pagalba prievartos, darbo liau 
dį priverčia tiesioginiu ar ap
linkiniu budu tarnauti viešpa
taujančioms klasėms. Jei kas 
nors nesutinka su esančiu daly
kų surėdymu ir skelbia naują 
tvarką, kurioje negalėtų esan
čios viešpataujančios klasės iš
naudoti liaudį, tai valstybės 
mašinerija tokiam tuojaus už
ima burną. Valstybės mašine
rija gina galėję esančios klasės 
reikalus, pakol kita draugijinė 
klase neužgriebia tą mašineri
ją. Nors praeityje ir dabartyje 
valstybė visada buvo ir yra ap
gynėja viešpataujančių klasių, 
kurios išnaudoja likusią drau
giją, vienok socializmo laike, 
kuomet — ačiū panaikinimui 
privatiškos nuosavybės ant vi
suomenei reikalingų dalykų, — 
klasių visai nebus, tai ir vals
tybes mašinerija nebus įran
kis išnaudojimui bet kokios 
draugijos dalies, o bus tik vi
sos draugijos įrankis tvarky- 
muisi pagal daugumos nuomo
ne. (Iš “Socializmo Principai”)

■ < ■ ,<tį toms temoms pavestų, nebus

vienų puslapį ir aprubežiuolą 
skaičių sandarbininkų, lai bus 
galima tik dalimis vykdyt', Lu
kas nuo laiko minėtais kl Risi
mais skyrių užpildyli.

Draugai socialistai, 
ir kolonijose, esate
prisidėti savo darbu ir pastan
gomis ir padaryti šį L.S.S. Ži-

vietiniai 
kviečiami

Naujų kuopų atgaivinime — 
organizavime ir jų darbuotėje 
šis skyrius teiks visų galimų 
pagelbų. —W.V.M.

i Pasigailėjimo pas kapitalis- 
’tus, kaip matome, nebuvo ir 
nėra. Jeigu kada nors koks dar
bininkų .apsaugai įstatymas ir 
buvo pravestas, tai tik per ilgų 
metų darbininkų reikalavimų ir 
sunkias kovas. Tas kovas viso
se šalyse vadovavo socialistai. 
Jiems teko nurodinėti, kad 
valstybės piliečių dauguma su
sideda

išrinkta socialistų. Gardine so- 
sialistai surinko žydų distrik
iuose 80 nuošimčių visų paduo
tų rinkimuose balsų. Panašių 
rezultatų rinkimai davė eilėje 
kitų miestų.

imb

iš darbininkų, todėl vai- 
vyriausybė neprivalu 

keliems fabrikantam 
besųžiniškai išnaudoti.

$6.00

kų kalbėjo apie piliečių teises, 
vienok dabojo, kad vergai ne
užsimanytų kaip nors pasiprie
šinti prieš savo ponus, ir tokiu

leisti 
juos 
Valstybės patvarumas priklau
so nuo jos piliečių sveikatos ii 
apšvietos. O piliečiai negali bu 
Ii sveiki ir mokslinti, kada jie 
pasmerkiami skurdui, kada 
moterys ir jauno amžiaus vai
kai pasmerkiami sunkiam dar- 

ibui nesanitariškosc dirbtuvėse.

EGG_____
NUT -.........
BIG LUMP
MINE RUN ............... $5.75
SCREENINGS ...... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Rezervas 
—virs 

jft$225,000.00

Reikalauja pašalinti 
komunistus iš Dar

bo Partijos
Prieš porų savaičių Nėw Yor-

demokratų Federacijos konven
cija.

Konvencijai tarp ko kita pa
darytas pranešimas, kad komu
nistai stengiasi^užgriebti Ame
rikos Darbo Partijos klubus. 
Pranešimas rekomenduoja:

1— Raginti Amerikos Darbo 
Partijų pašalinti komunistus iš

po;
2— Pataisyti partijos nuosta

tus taip, kad nė komunistai, nė 
jų pritarėjai, kurie agituoja už 
bendrų frontų su komunistais, 
užgiriu diktatūrų J. Valstijoms 
arba užsieniams ir pripažįsta 
smurto priemones savo darbuo
tei, nebūtų leidžiami užimti bet 
kokias oficialias Amerikos Dar
bo Partijoje vietas, nors jie ir 
priklausytų darbininkų unijoms 
įeinančioms į partijų.

Rekomendacijos, kaip ma
tom, yra griežtos. Konvencija 
priėmė jas.

Francuzijos socialis 
tų suvažiavimas

mą jSrieš unijas; Oregone, Wis- 
consine, Minnesotoj, Californi- 
joj ir kitur kova su organizuo
tais darbininkais vedama arba 
tiesiogia kai kurių ūkininkų or
ganizacijų pagalba arba prisi-

Francuzijos socialistų parti
jos suvažiavimas geg. 27—30 
dd. šiemet įvyksta mieste Nan- 
tes, kurio meras ir tarybos dau
guma yra socialistai.

Pernai metų suvažiavime pa
sireiškė gan žymus skirtumai 
Leono Blumo ir Ęaul Faure ša
lininkų tarpe. Skirtumai betgi 
partijos nesuskaldė. šiemet tie 
skirtumai sumažėję.

Tačiau debatų, numatoma, 
konvencijoje netruks. Mat, 
Francuzijos socialistų partija 
savo konvencijose praktikuoja 
pilnų diskusijų laisvę. Atžaga
reivių tarpe šitie debatai nere
tai sukelia bergždžio džiaugs
mo: štai jiems atrodo jau, kad 
socialistų partija suskils ir apie 
tai jie džiugiai painformuoja 
visuomenę, o vėliau pasirodo, 
kad laukiamas skilimas neįvy
ko.

FRANK MICKAS
SiuvėjasZ Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE

tie žmonės, kurie plačiai išsi
žioti moka, kurie j socialistus 

. 1V. . i . . , , . svaido “išgamomis”, “Lietuvaivaldžia visokiais budai:. _e cemo ir tyko is tautos va 
Jo” medalius gauti, bet tie dar
bo žmonių teisių gynėjai, kurie 
reikalauja demokratinės san, 
tvarkos. —J. L-tis.

Lenkijos socialistai 
laimėjo municipali
niuose rinkimuose

1192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Lenkijoje viešpatauja pusiau- 
diktatoriška santvarka jau eilę 
metų, šitokia aplinkuma dar
bininkų judėjimui, ypač socia
listiniam, yra nepalanki.

Ret ve kas pasirodo. Pasku
tiniuoju laiku Lenkijos miestuo
se įvyko tarybų (aldcrmanų) 
rinkimai. Ir bent 23-se miesluo- 

e socialistai susilaukė dideliu 
.t.imėjimų.

Vilniuje, žydų zonose, tapo 
išrinkta 17 tarybos narių. Iš jų 
yra 10 socialistų. Baltstogėje iš 
16 žydų tarybos narni dešimt

Darbininkų kova politikoje
Praeitų kartų Šioje vietoje 

mes nurodėme, kad pabaigoje 
aštuoniolikto šimtmečio pradė
jus steigtis fabrikams *su nau
jai išrastomis mašinomis nu- 
bankrotavo rankų darbo amati
ninkus, kurie apleidę savo ama* 
tus ėjo ieškoti uždarbio į fab
rikus. Darbo rankų perteklius 
privedė prie taip mažų algų, 
kad žmogus su šeima nebegalė
jo pragyventi. Badas ir skurdas 
privertė ' dirbti moteris ir net 
nesuaugusius vaikus. Fabrikai 
pasidarė tarytum bausmių ir 
kančių Įstaigos. Kapitalistai ei- 
gėsi kaip tinkami: algas mokė
jo kuo mažiausias, o darbo va
landos buvo tiesiog vergiškos. 
Kai p. Shaftesbury Anglijos 
Paprastųjų Bute pasiūlė pra
vesti įstatymų tokiam nežmo
niškam darbininkų išnaudoji
mui apriboti, tai tokie “garbin
gi” piliečiai kaip John Bright 
ir Richard Cobden sukėlė dide-

*

lį lermų. Cobdeno metinės 
įplaukos siekė apie 50,000 do- 
lęrių, tačiau jis priešinosi, kad’ 
devynių metų amžiaus vaikų 
darbas dirbtuvėse butų panai-1 
kintas, arba bent jų darbo va
landos sumažintos iki 12 valan-

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Visų žinomų geriausių iš- 
dirbysčių yra parduodamos 
numažintomis kainomis.

Pirkdami iš Budriko Krau
tuvės sutaupysite iki 

50 dolerių

1-mų

Galima

Išmokėjom jj
už padėtus z| 

pinigus A

Duodam Paskolas ant
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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.

GIRKIT 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
I

“U WILL LIKĘ US”
4030 So. Archer Avenue

Phone Virginia 1515

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Namams Rakandai — Par- 
lor Setai, Radi jos čia yra 
dideliame pasirinkime ir 
žemesnėmis kainomis negu 

kitur

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 fJA
4/5 Kvortos ■ «vU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ I

15c DRINKSAS I

JOS. F.
BUDRIK

Furnitūra House
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite gražaus radio pro
gramų iš stoties WCFL—970 k. 
nedėlios vakare kaip 9-tą vaL

STANDARD CLUB

>• k ■Mf/L;
■į

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

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

iki 9:18 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus
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Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Komunikacijų pramonė “serga

APŽVALGA
SAVIVALDYBIŲ RINKI

MAI LENKIJOJE
Lenkijos visuomenės nusista

tymas žymiai pakrypo kairion 
pusėn, ką parodė neseniai įvy
kę savivaldybių rinkimai visoje 
eilėje miestų. Pastebėtina, kad 
tarpe lenkų balsuotojų žymiai 
padidėjo PPS. (Lenkų Socialis
tų Partijos) balsai, o tarpe žy
dų balsuotojų — socialistinio 
“Bundo” balsai.

Į Vilniaus miesto tarybą žy
dai išrinko 17 atstovų, iš jų 10 
socialistų. Bialystoke (Balstoge-! 
je) išrinkta 16 žydų atstovų, iš 
jų 10 socialistų. Gardine iš 10 
žydų atstovų 8 socialistai. Lubli- 
ne socialistai žydai pravedė 7 
atstovus, o visos kitos žydų par
tijos 1; Radome žydai socialis
tai gavo 6 vietas, o visos kitos 
žydų partijos 2.

•

Kiek išrinkta kitų tautinių 
I mažumų atstovų, dar nepraneš-

Seniai žinoma, kad finansinės bėdos spaudžia gele
žinkelius. Bet pastaruoju laiku Washingtonas yra susi
rūpinęs, kad ir kitos susisiekimo pramonės “nesveikuo- 
ja”

Telefrafas, telefonas ir radio lenktyniuoja su kits 
kitu ir jų visų biznis kenčia. Viena telegrafo kompanija 
— Postai Telegraph — sako, jau esanti resyverio ranko
se. Western Union pernai metais turėjo milioną dolerių 
nuostolio. Radio biznis dar šiaip taip varosi, bet ir jisai ta Vilniuje pirmą kartą rinki 
skundžiasi. Orlaivių linijos irgi ne per geriausiam stovy- |mUose dalyvavo ir lietuviai, 
je-

’ Valdžia svarsto, kas daryti, kad tos pramonės ne
susilauktų tokių pat keblumų, kaip geležinkeliai. Prane
šama, kad šituo tikslu vienas iš Naujosios Dalybos “sme-i perepQ savaitę New Yorke ra-1 
genų trusto”, Ben Cohen, yra įgaliotas padaryti tyrinę- do pasikorusį savo bute Vokie- 
jimą ir paruošti prezidentui Rooseveltui raportą. tijos emigrantą ir pasižymėjusį

Kai kūne ekspertai siūlo visas ‘komunikacijų pra-Ljos jisai buvo priverstas b5g I 
mones” sujungti į daiktą ir pastatyti po valdžios prie- ti> kai Hitleris paėmė valdžią 
žiūra, kad tarp jų nebūtų kenksmingos kompeticijos, ir h saVo rankas. Toller’o veikalai 
kad jos geriau tarnautų visuomenės reikalams. Valdžiai Vokietijoje buvo sudeginti, 
ypač rupi, kad tos pramonės veiktų kaip reikiant krašto Vokieįijos revoliucijos pra- 
apsaugos atžvilgiu. ; dži°je Ernst Toller buvo ^l°ięs

į komunistų partiją, nes jisai 
patikėjo, kad rusiškas komuniz
mas atneš išganymą darbinin
kams. Bet pažinęs komunistų

. _ . judėjimą arčiau, jisai iš parti-
Pereitoji savaitė pasibaigė, Anglijai dar vis nesusi- jos pasitraukė ir pašventė visą 

tarus su Sovietų Sąjunga, nors beveik kasdien buvo skel- savo laiką literatūrai ir pubJb 
biama, kad susitar^nąs jdū čia pat, , . ci^tikaį.r,. 1 l4 .t M . ,s

Tačiau paskiaUsibs telegramos iš Londono ir Pary- Nusižudymo'priežastis buvo 
žiaus kalba apie derybų su Maskva eigą labai °ptimistiš- del naciy siautl"
kai. Britanijos valdžia, girdi, pateikusi sovietams naują m° ‘_____
pasiūlymą, kuriame jiems duodama svarbių nuolaidų, PAPILDOMIEJI RINKI 
taip kad Maskva jau nebegalėsianti anglų plano atmesti. • MAI FRANCUZIJOJE 
Tarpe tų nuolaidų minima, generalinių štabų pasitarimai --------- -
ir Anglijos sutikimas ginti Rusiją, jeigu ši butų Europo- Kovo pabaigoje ir balandžio 
je užpulta arba įsiveltų j karą, gindama kurią nors ma- Pradzioje 1"raiICUZIi°je ivyko 
zesnę valstybę (sakysime Lenkiją) nuo užpuolikų. Kaipo pariameiitą. Ka-
santykių pagerėjimo ženklas, yra reikšminga, kad Ang- dangi sociaUstų atstOvas iš Mar- 
lija oficialiai pakvietė sovietų armijos vadą maršalą Vo- seilles (pietinės Francuzijos uo- 
rošilovą į savo kariuomenės manievrus. sto) buvo išrinktas į senatą, tai

Taigi Sovietų Sąjunga, matyt, bus po ilgų derybų reikėjo rinkti jo vieton naują 
įtraukta į “taikos frontą”. Tai, be abejonės, šitą frontą atstovQ- Laimėjo vėl socialistų 
žymiai sustiprins, jeigu tiktai anglai ir bolševikai norės 1<an.dldaįa®, 8Tvęs b&1 
vieni su kitais nuoširdžiai kooperuoti. Ideologiniai skir- duotus už oponcntQ) kurį rčm5 
tumai tarp jų, žinoma, yra labai dideli, bet užsienio po- Le tik dešiniosios partijos, bet 
litikoje valstybės žiuri pirmiausia savo interesų, o ne idė- įr radikalai.
jinių principų. Prieš pasaulio karą gyvavo Trijulė San- Angouleme distrikte buvo iš- 
tarvė, kurioje Francuzijos respublika ir anglų konštitu- rinktas su dešiniųjų partijų pa- 
cinė monarchija mokėjo sugyventi su Rusijos caro vai- salba t “nauR2 socialistų” (atsi- 
iv. ' metusių nuo socialistų partijos)
Zla* ♦ . J kandidatas Deat. Montlucon’c

Ir dabar tasai taikos frontas anaiptol nebus demo- Locialistų atstovas Marx Dor- 
kratijų blokas, nes jame greta didžiųjų Vakarų Europos moy buvo išrinktas į senatą, o 
demokratijų bus teroristinė sovietų diktatui/a, pusiau-fa-Į atstovu jo vieton išrinktas ko- 
šistiriė Lenkija ir beveik visai sufašistėjusi Rumunija.

Agresorių pusėje ideologinis vienodumas yra dides
nis, nes Vokietija ir Italija yra fašistiškos, o Japonijos 
tvarka nuo fašizmo mažai kuo skiriasi. Bet ir šias val
džias sujungė ne tiek idėjų bendrumas, kiek valstybinių 
interesų panašumas. Šitie agresoriai yra nepatenkinti 
dabartiniu pasaulio turtų ir teritorijų paskirstymu, ir 
jie mano, kad bendromis jėgomis jie kiekvienas galės sa
vo “imperijas” praplėsti lengviau, negu eidami skyrium.

Bet labai gaila, kad toje valstybių koalicijoje, kuri 
organizuojasi prieš agresorių bloką, vadovavimas pate
ko į rankas atžagareiviškai Anglijos konservatorių val
džiai. Tokiose rankose demokratijos likimas nėra saugus.

Taikos ir agresijos frontai

Tik plaukiodamas tega 
Ii miegoti
Amerikos garlaiviu 

į Plymoutho miestą 
Jokūbas Smitras, ku-

Vienu 
atvykęs 
kažkoks 
ris jokiu budu negalįs miegoti 
sausumoje, yięn tik dėl šios

priežasties jis nuolat plaukio
jęs, o plaukioti pasirenkąs tik 
tuos laivus, kurie ilgiausiai iš- 
buną vandenynuose. Dėl to jis 
jau šimtą kartų perplaukęs 
vandenyną, nors iš tikro ir ne
sąs kelionių nei nuotykių mė
gėjas* Jis stengiąsis daugiausia 
laiko praleisti vandenynuose, 
kad Čia galėtų tinkamai išsi
miegoti. Gydytojai pripažino, 
kad tai yra savotišką liga.

NUSIŽUDĖ POETAS 
ERNST TOLLER

munistas.
Abusson ir Mulhouse distrik- 

tuose socialistų balsai padidėjo, 
bet dešiniosios partijos atlaike 
savo mandatus. ,

Paryžiaus priemiestyje Asnie- 
res buvo renkama miesto tary- 
ba. Iki šiol tenai daugumą tu
rėjo fašistai ir atžagareiviai) bet 
Šiuose rinkimuose daugumą lai
mėjo socialistai.

“OPIUMAS MASĖMS”

Lietuvai naujais keliais 
bežygiuojant

žodžius apie religiją, kaipo 
“opiumą” arba svaigalą, pir
miausia pavartojo, kiek žino
ma, vienas Anglijos dvasiškis, 
Charles Kingsley, viduryje per
eito šimtmečio. (Žiur. Ernesto 
Sutherlando Bates’o straipsnį 
žurnale “The American Mercu 
ry”, birželio num.).

Tas dvasiškis, anglikonų baž
nyčios kunigas, buvb rašytojas. 
Jisai labai piktinosi tuo, kad 
krikščionių bažnyčios visai už
miršo Kristaus evangeliją ir pa-1 dalis reikalų ministras išleido 
vertė religiją beveik tiktai “svai- aplinkraštį, pagal kurį bus tvar- 
galu masėms” (“opiate for the komi visi vieši susirinkimai, 
masses”). Aiškus dalykas, kad Tuo aplinkraščiu atsirūgta 
kunigas Kingsley nemanė, jogeihyg visai nesena praeitimi. Pa- 
pati religija yra “svaigalas” ar- sirodo, kad __ L LAI
ba “opiumas”. Jisai barė krikš-' ’ -■ ” 
čioniškų bažnyčių dvasiški ją, 
kad ji vartoja religiją masių 
svaiginimui, o ne jų būvio pa
gerinimui, kaip reikalauja Kris
taus artimo meilės mokslas.

Iš to anglų dvasiškio raštų 
K. Marksas, veikiausia, ir bus 
paėmęs sakinį, kad “religija tai Į to žinoma, kas renkasi. 
— opiumas liaudžiai”. Bet rei- Lietuvoje iš politinių ir pusiau 
kia manyti, kad ir jo mintis politinių organizacijų veikia tik 
buvo tokia, kaip pirmojo tų žod tautininkai, jaunalietuviai ir pa- 
džių autoriaus, t. y. kad bažuy- vasarininkai, o kitos visos po- 

| čia pavertė religiją “opiumu”, litines srovės iki šiai dienai ne
mačią religijos esmę Marksas gali įsikurti. Tai faktinai išeina 
aiškino daug giliau. Jisai sakė, taip, kad galės viešus politinius 
kad religija tai — tam tikra susirinkimus daryti tik tautiniu- 
forma žmogaus galvojimo apie kai... Jei kitų politinių srovių 
save ir apie visatą. žmonės norės susirinkti, tai tu-

Leninas, kaip visame kame, nes dangstytis visokiomis drau- 
taip ir čia tą Markso mintį su- gijomis, kurių Lietuvoje netaip 
vulgarizavo. |daug yra. Juk tautininkai tiek

viską nučiulpė, kad pasiliko tik 
socialinio pašalpinio pobūdžio 
draugijos, turi dar draugijas ki
lų tautų mažumos, o radikalio
ji Lietuvos visuomenė net savo 
kultūrinių ar švietimo draugijų 
negalėjo įsteigti, nes jos buvo 
neleidžiamos. Kuriais sumeti
mais vidaus reikalų ministras 
tokio turinio aplinkraštį išleido, 
tiesiog sunku pasakyti, nejau 
tuo norėjo tautininkams pasi
tarnauti. Tuo pačiu aplinkraš
čiu sakoma, kad jei susirinku
sieji norėtų sveikinti vyriausy
bę, tai prie leidimo gauti susi
rinkimą turi būti pridėtas tų 
sveikinimų turinys. Na, šita ap
linkraščio dalis tai aiški, — ma
tote, jau kaip minėjau, kai ku
rie iki šiol įvykę susirinkimai 
kartais kaip ką pamiršdavo pa
sveikinti. Štai dabar apskrities 
viršininkas iš anksto gavęs tų 
sveikinimų turinį galės nurody
ti, kas reikia ir kaip reikia svei
kinti !

Tai naujenybes, kurią radi
kalesne Lietuvos visuomenė į- 
vertina, kaip norą netolima pra
eitimi nučiaudėti...

Tai neskanus netolimos pra
eities atsirūgimas!

Bet labiausiai Lietuvos pa
žangioji visuomenė nustebo, kad 
[antruoju vidaus reikalų minis
tru paskirtas savivaldybių de
partamento direktorius Barkau
skas. Barkauskas yra vienas iš 
aktingų ir mažai tolerantingų 
tautininkų, kuris yra ir seimo 
narys. Jam pavedama spaudos 
ir draugijų gyvenimo priežiū
ra. Taigi, šiam tautininkui pa
vedama, kaip tik pati Lietuvoš 
vidaus gyvenimo jautriausia 
dalis.

Šitas paskyrimas pažangioje 
visuomenėje sukėlė visai pama
tuoto, rūpesčio ir nerimo. Ne
jau aplinkiniais keliais vėl nori
ma grįžti į-visai netolimą pra
eitį, juo labiau, kad ponas Bar
kauskas yra vienas iš tų, kuris 
visai supolicėjino savivaldybių 
gyvenimą ir padarė iš jų ne ką 
kitą, kaip tik apskričių Viršinin
kų klusnius įrankius.

O juk kalbama, kad šiais me
tais turėsią įvykti visoje Lietu
voje savivaldybių rinkimai, tai 
nejau norima ir vėl sena tvar
ka pravesti savivaldybių rinki
mus, kad butų galima tik vien 
tautininkus 'išrinkti.

Visai pamatuotai Lietuvos pa

Vidaus reikalų ministro aplinkraštis. — Sveikinimų pro- 
y cedura. — Pažangiosios visuomenes susirūpinimas.

— Kurlink einama? — Kompromisas, ar kas kita?
— Labai budinga smulkmena.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Vos kelfetas dienų, kaip ra
šiau jums laišką apie pasveiki
nimų politikavimą, štai jau da
bar susilaukėme lyg ir tų pa
sveikinimų “sutvarkymo’*. Vi-

[ dabar susirinki
mams leidimai bus duodami tik 
organizacijoms, žinoma, iš es
mes čia visai nieko negalėtume 
prikišti. Geriau kai renkasi or
ganizuota visuomene, negu pa
laidi susirinkimai vyksta. Tuo
met yra kas už tokius susirin
kimus atsako. O be to, iš anks- 

Deja,

Išliietuvos
Dar apie Bastūnus

VILKAVIŠKIS. — Atėjus pa
vasariui jų .skaičius nė kiek 
nesumažėjo,,, p gal net yra pa
didėjęs. Uk^inkai, atvažiavę į 
miestą, ieško ir neranda pie
menų, o kiekvienam žingsny 
sutiksi vaikezą, bežiūrintį ką 
nors nudžiauti arba prašantį 
išmaldos. Į jautus ateina elge
taudami ne, po vieną, bet po 
kelis. Prašo pinigų knygoms, 
sąsiuviniams, o jei duodi duo
nos — neima; duodi kelip cen
tus, — čia pat už durų besi
dalydami susimuša. Suelgetau- 
tus pinigus praleidžia papiro
sams, kinui ir net degtinei. 
Neduodi išmaldos, — išgirsti 
tokių žodelių, kad, jų beklau
sant, tenka parausti, arba dar 
geriau — suteršia duris, ką 
nors sugadina, nuostolių pada-» 
ro. Paklausti, kodėl beina ga-j 
nyti, atsako,* jog mama nelei
džia. Tiesa, yra daug tokių tė
vų, kurie iš vaikų išmaldų ir 
minta.

Nueina teismo salėn, — ir 
čia gatvės vaikai. Pav., balan
džio 26 d. ’• apylinkės teismo, 
buvo nubausti už vagystę de
šimt vaikų. Vienas dėl maža
metystės bet nebuvo galima 
pakaltinti.' Tai mokyklinio am
žiaus vaikai, dauguma tebelan- 
ko mokyklą. Du iš jų pavogė 
mokytojos piniginę su pini
gais, penki nubausti, už tai, 
kad iš žydų maldos namų pa
vogė žalvario liktorius, kiti ki
tokių vagysčių pridarę. Teisė
jas klausia, kodėl vogę. Atsa
ko — saldainiams.

Kiek tokie vaikezai pridaro 
nuostolių, galima spręsti ir iš 

Ito, kad vienas bastūnų būrelis 
rinko laukuose geležgalius, ku-

Rusijoje bolševikai per dvide Jrių neradę, nuėjo prie vieno 
šimt su viršum metų populia- malūno, SU atsuktuku atsuko 
rizuoja sakinį, kad “religija lai didžiulį ratą, sudaužė ir nešė 
— opiumas žmonėms”, šitais parduoti. Tas ratas maluninin- 
žodžiais norima pasakyti, kad kul kaštavo 600 Lt. Kitas, at- 
religija svaigina žmonių protą sitikimas. Vienam Vaikui jda- 
ir todėl yra kenksminga. vė kelis litus parnešti prekių. 

Tą sakinį bolševikai sakosi šis nuėjo į vieną landynę, tuos 
paėmę iš K. Markso raštų, — pinigus pralošė, o bijodamas 
kas yra tik dalinai tiesa. Mark- be pinigų ir prekią rodytis, 
įsas tą sakinį užsirašė tarpe įvąi-Įnuėjo restoranan, iš vieno ki- 
rių kitų trumpų pastabų, pla- šenės ištraukė piniginę ir dar 
Čiau jo prasmės neaiškindamas. • Kuo stalo paėmė pusbutelį, ku- 
Bet ne jisai jį sugalvojo. rį, išėjęs į Jd$ftią, ištuštino.

viš-

105, 
šitą

leidęs nuodų, save iš baimės 
nužudo.

—Nebtaskos valstybėlėj, A- 
merikoj, vienas ūkininkasa tu
ri vištą, kuri visą laiką peri 
ir peri, šita vištelė be pertrau
kos ištupėjo ant kiaušinių 5 
mėnesius ir išperėjo 192 
telius.

—Štai didelis skaičius: 
1263,157,894,736,842. , Jei
skaičių norite padauginti iš 
dviejų, užtenka jo paskutinį 
skaitmenį atkelti priešais, ir 

žangioji visuomenė šitais pasky- gausite sandaugą; 210,526,315, 
rimais, ir tuo nauju aplinkraš- 789,473,684. Labai greita dau- 
čiu labai susirūpino. gyba, prašome patikrinti!

Kas čia? Ar tai nesusiprati- Viso pasaulio bendras ge
mas, ar seno valdymo meto- iežinkelių ilgis, pagal pasku- 
dų pakartojimas? O gal tai sa- tinius statistikos doumenis, sie- 
vos rųšies su tautininkais liau- kia 1,220,000 km. šis atstumas 
dininkų ir krikščionių delno- trįs kart didesnis už atstumą 
kratų kompromisas?

Jei taip, tai labai ir labai sli
dus kelias, kuris tiesiai veda į 
netolimą praeitį. Lietuvos plati 
visuomenė tikrai nuoširdžiai 
džiaugėsi sulaukusi naujos vy
riausybės, ir štai dabar atrodo 
lyg pilama šalto vandens, kad 
atvėstų...

Daugelis stebisi ir laukia, kas 
čia toliau bus! Juk tenka many
ti, kad tasai aplinkraštis ir ta
sai naujas paskyrimas vieno 
ministro valia neįvyko, kad tai 
padaryta susitarimo keliu, kad 

‘ čia esama kažkokių kompromi
sų, kad čia ^veikia kažkokie po
vandeniniai akmens.

Visa Lietuvos spauda apie tų 
aplinkraštį lygiai nieko nepasa
kė, tik pasitenkino jį viešai pa
skelbus. Taip lygiai, kaip ir ne
pasisakė apie tą naują paskyri
mą, būtent, vidaus reikalų an
trojo vice-ministro paskirimą.

Neužmirškime, kad spaudos 
cenzūra veikia ir ją tvarko tau
tininkai valdininkai. Nei krikš
čionių demokratų, nei liaudinin
kų spauda nevisuomet atvirai 
gali pasisakyti, nors tos srovės 
vyriausybėje turi savo atstovus. 
Smulkmena, bet labai budinga. 
Štai socialdemokratų Mintis no
rėjo parašyti, kad į naują vy
riausybę įeina liaudininkų ir 
krikščionių demokratų srovii 
atstovai, ir ta vieta cenzoriaus 
labai rūpestingai buvo išbrauk
ta! Lyg tuo pačiu norima įro
dyti, kad Lietuvoje visai nesa
ma jokių politinių srovių, o tik 
žydi kažkokia išsvajota tautos 
vienybe!

nuo žemės ligi, mėnulio.
—Viename arbatiniame šauk

štelyje juodžemio bakterijų 
yra daugiau, negu žmonių vi
same žemės rutuly.

—Tvarsčiai su medum visai 
apsaugo žaizdą nuo oro įtakos 
ir labai greit užgydo nešvarias 
žaizdas ir nudegimus.

—Amerikoje išrastas naujas 
odos surogatas, kuris persun
kiamas blizgančia mase. Iš jo 
gaminami batai ilgai nenu
stoja blizgesio.

—Sacharos dykumoje nu
matoma pastatyti visa eilė sa
natorijų, nes patirta, kad dy
kumoje nėra kenksmingų mi
krobų ir todėl žaizdos ten la
bai greit gyja.

—-Daromi bandymai Ameri
koj automobilių paviršių dažy
ti laku su didele fosforo prie
maiša. Tokios mašinos matyti 
net už 600 m. ir panašios į 
vaiduoklį.

—Stebėjimais nustatyta, kad 
daugiau kaip 50% įvairių ligų 
priežastis yra netinkamas mai
tinimasis.

GERIAUSIAS 
VYNAS IR DEGTINĖ

Nepamirškite sustoti, važiuoda
mi į pikniką puošimo dienoj 
(Decoration Day), pasiimti gero 
vyno ar degtinės. Specialiai friu- 
pigintom kainom. Vienatinė lie
tuvių krautuvė. Brighton Parke.

FRANK’S LIQUOR STORE 
x/z bloko į rytus nuo California.

4012 ARCHER AVENUE
Sav. YUKAS ir Sūnūs.

Laf. 2040 Pristatom į namus

ĮVAIRENYBES
Nepakenks žinoti
—Senovės graikų filosofas 

Demokritas, vadinamas besi
juokiančių filosofų, pats sau 
išdūrė abi akis, kad išorinio 
pasaulio vaizdų netrukdomas 
galėtų mąstyti.

—Keistų tvarinių yra pasau
ly. Amerikoj buvo sugauta žu
vis, kuri vietoj žvynų turėjo 
plaukais apaugusią odą. Kitur 
tokių žuvų nėra pavykę už
tikti.

—Garsiojo Bastilijos kalėji
mo Paryžiuje statytojas Hu- 
gues Aubriot buvo pirmasis 
kalinys, kuris į tą kalėjimą 
buvo uždarytas.

—Su albanais mes nesusi
kalbėtume. Jei albanas nori 
pasakyti “taip”, tai galvą pur
to, o jei nori pasakyti “ne”, 
tai galvą palinguoja.

Yra vabzdžių, kurių gyveni
mas labai trumpas. Vadinamo
ji viendienė musė (ilgais spar
neliais), gyvena tik vieną vie- 
nintėlę dieną—nuo saulės už
tekėjimo iki nusileidimo.

—‘Lėktuvo propeleris turi 
nepaprastai didelį sukimosi 
greitį. Bet pietų kraštų pauk
štelis kolibris skrisdamas ju
dina savo sparnelius daug 
greičiau už propelerį.

—Nuodingas šiltų kraštų ro
plys skorpionas pajutęs ug
nies pavojų, įduria uodegos 
smaigaliu sau į nugarą ir, į-

PIRKITE LENTAS SKOLON 
Mes Finansuojame

Naujos 2x4’ Hemlock

HeaVy Slate 4 ,45 r°lis
Roll Roofing
Maleva reg. 2.25 $1.25 gal. 
specialiai .......
Plas te r Board —O <5
ketv. pd...................

ALBERT LUMBER &
SUPPLY CO.

3800 SO WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

LIQUID 
TILI5G
“MODERNAS FINIŠAS”

baldams medžio darbams

nž 
galioną

Sp5
nf 

kvortą

Idealus flnifiUR
Ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brūkšnių. Gali būti plaunamai ke- 
______ liu ayklua, nepamen Žvllranlo._

------—- ------ kuponas"----------- ------
BANDYMO PASIŪLA

Liųuld Tiling ____  vienas kenas 3fic
1 brušis......... . .................... ............... 25c

Verta GOc
VISKAS UŽ 250

Specialių aukų paštu nesiunčlame

1342-44 W. Madison S L, 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.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prakomi 
pirkinių reikalais eiti i

skelbiasi. Naujienose.
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NAUJIENOS, Chlcago, PI. 5

Kapinių Puošimo Dienoj Važiuokite su

Blue Bird System
------BUSAIS-------

Tel. LINCOLN 5657
MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI PUSES

Iš CHICAGOS IKI JOLIET 
TURIME STOTIS PRIE 63-člos IR CICERO 

Argo • Justice • Willow Springs
Busus galite gauti Chicagoje ant Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero. 

22nd ir Cicero, 22 ir Crawford ir Kedzie ir Archer. 
Visi nauji Bušai įtaisyti su radios dėl jūsų smagumo. 

Bušai sustos prie Archer ir Kean Avė. — netoli Lietuvių 
Tautiškų Kapinių.

TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

“------- “------------- --------------------

PETRAS — Laba vakara, 
Jokūbai.

JOKŪBAS —-v Laba vakara, 
mano mieli draugai. O ką, su 
kokiomis naujienomis šį vaka
rą atvykote?

PETRAS — Nieko nepapra
sto. Užėjova viena kita minti
mi pasidalinti.

JOKŪBAS — Tai gerai* Man 
malonu su jumis pasidiskusuo- 
ti.

(PETRAS — štai atsineševa 
“Marijonų” laikraštuką “Lai
vą” iš gegužes 20 d., 1939 m.

bažnyčia nuklydo nuo tiesos 
kelio, ar ir kitos krikščioniš
kos bažnyčios panašiai klai
džioja?

JOKŪBAS — Ant nelaimes, 
reikią pripažinti, kad visos 
bent didžiosios bažnyčios klai
džioja panašiai kaip romiško
ji. Romos katalikai ir protes
tantai daugiau rūpinasi savo 
teologijomis,, negu vykinimu 
to, kas evangelijose užrašyta. 
Tik kai kurie protestantai kai 
kuriose dalykuose gražią iš
imtį daro, štai mormonai,—*

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Pastatysime namus ir vidų {ren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.___

Matykit 
ŠIO MODE
LIO NAMĄ 
ŠIANDIEN 
10 v. r. iki 
4 v. p. p. 
musų kieme

Kviečiame apžiūrėti 
nnisų kiemo garažu, pirm negu 
BtatyBi. NCra jokių prievolių.

Vamarnamlų Ir pnrčių uždarymo žo 
mos kainos. Lengvus terminai —. 

KAREI, KAFKA —Kepltel—

CITY WRK& & LUMBER CO... . .

INSULIUOTAS 2 KARŲ GARAŽAS
Mažų Išlaidų
NAMAS

Pastatysimo ant jūsų OiOO 
loto. Unljistu darbu V I V V

SI 500.00 - DOVANOMIS - $1500.80

NEW CITY FURN1TURE MARI
-----  RENGIA - ----

ANTRA Plif 1 
METINĮ FiSlr 1KA

_________L

Nedėlioj, Birželio-June 4,1939

BIRUTES BS DARŽE
Šokiams gros NEW CITY RADIO ORKESTRĄ—Dalyvauja Radio 

žvaigždės ir juokdariai. Taipgi NEW CITY rinks 
populiariausią lietuvaitę.

Jei kas norite Vykti busu, ateikite į New City Furniture krautuvę 
dėl rezervacijų. Su kiekviena rezervacija dykai tikietas į pikniką.

Man su Jonu jį beskaitant, 
vienas kitas daiktas užkliuvo. 
Tad noriva apie tai padisku- 
suoti, ir tavo Jokūbai nuomonę 
išgirsti.

JOKŪBAS — Mielu noru 
pareikšiu savo nuomonę. Pra
šau raportuoti.

> PETRAS — Jonan pradek.
JONAS — štai “Laivas” už

simena apie vieną stebuklą. 
Rašo, kad šventai Margaretai 
Marijai per sapną Kristus daug 
svarbių patarimų apreiškęs ir 
daug prižadų padaręs už jų iš
pildymą. Vienas tų patarimų 
yra kas link Kristaus stovy- 
los garbinimo. Kristus buk 
per sapną Margaretai Mari
jai pasakęs: “Aš palaiminsiu 
tuos namus, kur mano Sal- 
džiausiosios širdies stovyla bus 
išstatyta ir garbinama.”

Romos bažnyčia tą sapną 
laiko už Kristaus apreiškimą 
ir liepio žmonėms vykinti. Ką 
tu, Jokūbai, manai apie tokį 
daiktą?

JOKŪBAS — Gerai, kad ju
du susirūpinote tokiais klau
simais. Tuo pasirodot visai ge
ri prapijonai. Va, ką aš apie 
tai manau: Jei Kristui rūpėtų, 
kad jo stovyla >su eksposuota 
širdimi butų garbinama, tai 
apie tai Jis butų apreiškęs gy
vendamas ant žemes, ir tas 
butų užrašyta evangelijose. 
Taigi, ano Margaretos Mari
jos sapno aš nelaikau stebuk
lingu ir minėtą apreiškimą 
nelaikau tikru. Jei, sakysime, 
minėtai Margaretai Marijai per 
sapną Kristus butų šitaip pa
reiškęs : palaiminsiu kiekvie
ną kunigą, kurs dykai dalins 
sakramentus ir dykai laikys 
mišias, dykai laidos numirė
lius, tai tokiu apreiškimu aš 
tikėčiau, nes evangelijose yra 
užrašyta, kad apaštalams, o 
kartu ir jų įpėdiniams kuni- 
gartis liepė: dykai gavote, dy
kai ir dalinkite. Taigi toks 
apreiškimas gražiai derintųsi 
su evangelijomis. Jei Romos 
katalikų bažnyčios kunigai 
nevykdo to, ką Kristus ant že
mės gyvendamas mokino,—to, 
kas evangelijose užrašyta, tai 
-kaip gali tikėti, kad Kristus 
kam nors per sapną kokių nors 
naujų įsakymų davinės?

PETRAS — Labai gražiai,

jie rūpestingai vykdo labai 
svarbų šv. Raštb mokymą apie 
(ai, kad visi turi dirbti. Depre
sijai užėjus ir nedarbui pra
sidėjus, mormonai nelaukė, 
kad valdžia Aprūpintų darbais 
ar duona jtį bedarbiais. Jų 
bažnyčios Vadai tuo pasirūpi
no.

PETRAS — Iš to matome, 
kad mormonai šv. Raštą gerai 
supranta. Jei visos bažnyčios 
rūpintųsi vykinti šv. Rašto mo
kymą, kad visi privalo dirbti 
ir pelnyti sau duoną ir kad 
visos dvasiškos ir svietiškos 
vyriausybės privalo rūpintis 
bedarbius darbais aprūpinti, 
tai kokia butų krašte palai
ma 1 \

JONAS — Neužmirškime, 
kad ir kitose protestantiškose 
šalyse, kaip va, Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoj ir Suo
mijoj viskas kur kas geriau 
tvarkoma, negu Romos kata
likiškose šalyse.

JOKŪBAS Tai, mieli 
draugai, ir prieiname prie pa
grindinio šv. Rašto mokymo 
ir prie pagrindinių gyvenimo 
reikalų. Matome, kad Romos 
katalikų ir ktti kuriais žvilg
sniais kitų bažnyčių dvasiški- 
jai tuos pagrindinius dalykus 
pro pirštus žiuri ir nesirūpi
na gyvenimai? jų vykinti. Vie
toj rūpintis šv. Rašto pagrin
diniais dalykais ir vykinti juos 
gyvenimai!, Romos katalikų 
kunigai prašh’naliė visokių ce
remonijų, apeigų, relikvijų ir 
stovylų garbinimą, vienu žo
džiu, tokių dalykų, apie ku
riuos šventame rašte visai ne
minima.

JONAS — Tai klausyk, Jo
kūbai, jei Kristus visai nepa
liko ir neįsakė garbinti jokių 
stovylų, tai kaip tas garbini
mas stovylų įsibrovė į Romos 
katalikų bažnyčią? ,

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayett® 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAME 
tavernoms, namams ir mokykloms VenIetian blinds 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
.......... - - ........- - - -
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Vartoti Karai
Pasirink gerą > vartotą karą, gerai pertaisytą ir garantuo

tą autorizuoto Chevrolet dylerio.
/

Švenčiu Bergenas
1935 CHEVROLET SPORT SEDAN

' i

Su įbuuavotu trunku ir Knee-Aclion. Geros 
mechaniškus sąlygos ................ .....................

MAŽAS IMOKMIMAS — — LENGVI TERMINAI

Drexel Chevrolet Co.t
v

VARTOTŲ KARŲ LOTAS

4374 ARCHER AVENUE
ARTI KEDZIE AVENUE KAMPO

PEOPLES KRAUTUVE
Turi Pertekliaiis Prekių Stako Sumažinimo

IŠftRDAVlMASh

DABAR EINA
KAINOS SUMAŽINTOS IKI 50%

Geriausia proga jaunavedžiams ir visiems kitiems pirkti 
namų reikmenis ir sutaupyti beveik pusę pinigų ant pui
kiausių namams reikmenų.
DYKAI puikios ir naudingos dovanos DY
KAI dėl jaunavedžių, ir visų kitų, su pirkimu 
per šj išpardavimą.

■rt

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAOA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų ižairbysčių iiauju> 
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų {staiga 
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* 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

SERGA ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORiNIŠ tyrimas 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPV SERVICE 

Formerly DR. ROSS* 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monnoe SL. Chlcago III. Imkite ele- 
votorių iki fi-to aukAto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 d6! 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. m.

KLAUSYKITE MUSŲ PROGRAMO ANTRADIENIAIS IŠ 
STOTIES WSBC. 1210 ęiL., 8:30 IKI 9:00 VAL. VAKARO.

SPECIAL DEL DECORATION DAY

Chicken a»d Steak Pietus

Taipgi veltui bus parūpinta stalai ir tiems, kurie atsiveš 
savo luneių. Kurie papietavę pasiliks, galės linksmai 

laiką praleisti prie GEROS MUZIKOS.
— -------------- ---------- -rt.i m ■ ■ II —< IM— - —------------------------ •   ---------------------------------- -----------------------------------■T n ■ i it irt-- - -r ■ n rti iWl n> a. . , ■ m. i„.i——y.

LIBERTY BROVĖ CAFE
(Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & WILL0W SPRINGS ROAD
KAS NORITE smagiai laiką praleisti ir turėti daug smagumo, 

prašom atsilankyti į musų naujai ištaisytą CAFE. Visuomet tu
rime visokių skaniausių gėrimų ir užkandžių. Taipgi turim: sviesto, 
sūrių, saldaus ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakare grieš MUZIKA.

Kviečia JOHN PILKIS.

Jokūbai, paaiškinai. Iš tikrų
jų be galo keista ir tiesiog ne
suprantama, kodėl musų ku
nigai prasimano visokių neva 
Dievo garbei dalykų, o nežiūri 
ir nevykdo to, kas yra šven
tume rašte užrašyta.

JONAS — Iš tikrųjų labai 
keista, kad Romos kunigai 
prasimanė visokių poterių, ro
žančių, škaplerių, agnoselių, 
juostelių, abrozų, abrozelių, 
stovylų, sovylelių, pristeigė vi
sokių brolijų, vienuolijų, pra
simanė visokių švenčių ir at
laidų, ir mano, kad tais visais 
dalykais patiks Dievui. AŠ ma
nau, kad Dievui geriausiai pa
tiksime, jei pirmoje vietoje 
.rūpinsimės vykinti tą, kas ev
angelijose užrašyta.

JOKŪBAS — Ja, tiesa, Jo
nai, sakai. Prasimanyti viso
kių nabutybių Dievo garbei, 
o nevykinti to, ką pats Kris
tus mokė, yra arba apjakimas, 
arba užsimerkimas.

JONAS — Ką manai Jokū
bai, ar vien Romos katalikų

JOKŪBAS — Garbinimą 
stovylų ir įvedimas visokių ce
remonijų į romišką bažnyčią, 
Romos katalikų kunigai pasi
savino nuo senovės romiečių, 
vadinamų stabmeldžių. Turite 
žinote, mano mieli, kad da
bartinė Romos katalikų baž
nyčia iš sykio negarbino jo
kių stovylų nė šventųjų. Tik 
daug vėliau, apie 4 ar 5 šimt
metį pradėjo įvesti garbinimą 
stovylų, kad patraukus romie
čių aristokraciją prie katali
kystes. ' \

JONAS — Nejau taip galė
jo būti? O aš vis manydavau, 
kad taip buvo Kristaus įsaky
ta daryti.

JOKŪBAS — Apie tai, ka
da, kokiu budu ir dėl ko musų 
dabartinė Romos katalikų baž
nyčia įvedė stovylų garbini
mą, aš jums papasakosiu kitą 
sykį, šį vakarą aš jau nebesu- 
spesiu.

PETRAS — Lik sveikas, Jo
kūbai. Ačiū labai už taip pui
kų mudviem šių dalykų išgul
dymą. Eikiva, Jonai, namo. 
Jau vėlus vakaras. Lik sveikas 
Jokūbai.

JOKŪBAS — Likite sveiki, 
mano mieli. Užeikite kitą va
karą.

—Cicero Jokūbas

Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, springsinis mat- 
rasas, garantuoti Coil lovai 
springsai, viskas verta $30, 

Parsiduoda už
*17.95

1939 m. pavasario mados 
Kidney Style Parlor Setas, 

reguliariai vertas $119, 
Išpardavimo kaina tik 

*69.50
Kiti nuo $28.00 iki $195.00

Victor Bagdonas 
LOCAL A LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forniČius, planus 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.
šaukit Tel. YARDS 3408

Remkite tuos, kurie 
; garsinasi 

“NAUJIENOSE*

$6.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po ......  $3.49
$15.00 vertes garantuoti matrasai po ..................... $6.95
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai po.... $3.49 
$1939 metų mados Midgct Badios po ................. $6.95
$60.00 vertės labai gražus parlor setai po .......... $29.50
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos po ........ $2.95
$600 45-kių svarų vatiniai matrasai po .............  $3.49
$20.00 vertės tvirtai padalyti 5-kių dalių Breakfast

setai po .....................   $9.95

šis 1939 m. pavasario ma
dos virtuvebgesinis pečius, 
vertės $85.00, parsiduoda už

*44.50

Naujausias Chroinlum 5-kių 
dalių Brcakfast setas, Vertas 

$45, per šį išpardavimą 
kaina sumažinta tik

>24.95
Didi nuolaida už senus daiktus 

MAINANT ANT NAUJŲ. 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

4179-83 Archer Avė. Tel. Lafayette 3171

Lietuvis Plumberis
-u LaUnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILŠ In TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W, 69th SL

Tel. Hemlock 2867
Rėz. Republic 5688
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barsinkitčs ;‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $ j J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQkOO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.°° 
REUMATIZMAS ' $*>.00 
Greitai Palengvinama.... t 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAt 
1000 So- Kfedziė Avė., Chicfcgo 

Tel. Latfndalft 5727.
..................O rtrt«4rte*rtbrtrtrtrtrtrtrt*rt. m. rt»rtrt»

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywoo4 
šviesomis. Da t b h s 
garantuotas. 

420 Wk 63fd SL 
Tel. ENG. 5888*849
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Occupational Information
HUMAN DRAMA!

By DR. W1LLIAM H. JOHNSON
Superintendent of Chicago Schools

The “Self Appraisal and Career 
Study Course’ has recently been 
added to the curriculum of evęry 
Chicago Public High School. This 
ncw field of study has opened an 
hitherto unexplored are to secon- 
dary school students and teachers. 
The challenge is being met with 
enthusiasm. Energetic individuals 
are finding for the first time that 
the occupational field is a rich and 
interesting one. Extensive libraries 
on vocations are being collected by 
those offering occupational gui- 
dance. In the past, whenever ca
reers were studied, emphasis was 
placed upon investigating the job 
itself. The new trend of occupation
al research is to consider the work- 
er in the job rather than the job 
alone. Today’s educators attempt 
to help each student understand 
himself so that he may see into 
what vocational fields his abili
ties and interests may

The making of an 
choice involves more 
knowing oneself—it 
knowledge of oneself
ship to these ocsupational oppor- 
tunities. The techniques of self-ap- 
praisal mušt be utilized effectively. 
Thre are three aspects of helping 
a student make a vocational choice 
-^taking an inventory of the indi- 
vidual, taking an inventory of the 
world of occupations, and aiding 
the students in making a choice. 
There 
lating 
every 
ssess
guidance techniques are to func- 
tion. He should become familiar 
with the educational. interests of

lead him.
occupational

than just 
involves a 

in relation-

the student to ascertain which 
school subjects he likęs best. The 
rank of the student in his class 
is indicative ,»f certain things. It 
is important to ascertain whether 
or not there is a desire for fur- 
ther education. The health of the 
student should not be overlooked. 
The vocational adviser whose sin- 
cere desire is to help will look in
to the home background and eco- 
nomic status of the student’s fami- 
ly. The nationality and religion of 
the student are part of the pic- 
ture because a know]edge of these 
factors help the counselor break 
down existing prejudices. Perhaps 
one of the most essential things to 
know about the young person is 
his interests and hobbies. Many 
hobbies may successfully become 
careers. The question in the advi- 
ser’s mind should be, “Shall this 
student continue his special inter- 
est as a hobby or shall he mane a 
career out„of it?” 
ces should receive 
ascertain whether 
a pattern present.
include giving the student varied 
occupational experiences. Items re- 
lative to the student’s abilities as 
revealed in cumulative records 
are vital since they do point to 
strengths and weaknesses. However, 
it is far better in any vocational 
plan to strengthen the already 
strong aptitudes and interests than 
to work on the weak ones. The 
personai interests and personai vo
cational plans of the student should 
be talked over carefully in order 
to emphasize the inter-play betvveen 
the person and the job.

(To be continued)

Work experien- 
consideration to 
or not ttiere is 
The plan should

Young Lithuanian giri cries in sorrow at mothers grave, somewhere in the district of Vilna.

WE wouldst place a wreath upon each grave 
Honoring one who was kind, another, brave.
We vvouldst write each beloved name, 
Permanently read, on a scroll of fame.
THEY wouldst rather live in our hearts and be 
Guide or inspiration eternally.

Remembering those who;dear ones had in their livcs and 
vere dear to us or dear (o (he grandeur of their spirjt a.id 
hose who .are near to us, we re-j deptii of character in nieeling 
ueinber that their lašt few 
vords, invariably were “Weep 
lot, just carry on!”

The soldier on the batlle field 
A'hispered to his “buddy” thal 
le should go on ‘‘over the line”.

aro at least nine factors re
to the student, about which 
vocational adviser should po- 
adequate Information if his

This is the first of a series of in- 
formative articles about the LUC. 
Two other articles continuing along 
this vein will appear in subse- 
quent issues of NAUJIENOS.

BELIAJUS GROUP IN WASHINGTON
By L. J. ESUNAS

The National Folk Festival Asso- 
ciation, which was founded in St. 
Louis in 1933 by a group of folk
lore authorities, presented in a co- 
lorful manner the cross section of 
our American folklore for the sixth 
time on April 27, 28, and 29 under 
the capable direction of Mrs. Sa- 
rah Gerturde Knott. This year’s 
festival was again staged in the 
Nation’s capitol and more than 400 
participants from 26 statės journey- 
cd here for the event.

What then is folklore, if not the 
sum totai of all the stories that 
people tell, the songs they sing, 
the dances they do to entertain 
themselves and the handicraft they 
skilfully execute. All of which, in 
turn, have been handed down from 
one generation to the one follow- 
ing it so that no one knows quite 
who made them up in the begin- 
ning. Here, then, te the manner of 
expression of a simple folk that 
is truly unspoiled, natūrai and spon- 
taneous and which the Festival so 
admirably portrayed to the public 
of all walks of life, numbering 
some 17,000 persons during the 
three day duration of the Festival.

The Lithuanian group from Chi
cago, under the' able diręction and 
tutorship of Mr. Vytautas F. Be- 
liajus, received more than ample 
notice- in the Washington press for 
presenting the Lithuanian scene at 
the Festival. Their program was 
doubly enhanced by the singing of 
the charming Rose Lucas, mezzo- 
soprano of Cleveland who delighten 
the aunience with her rendition of 
Severai Lithuanian folk songs. Com- 
plete recording of the entire Fes
tival was made and in this way 
the fine group of troupers, who 
came all the way to the Nation’s 
hapital, contributed something tan- 
gible to enrich the folklore of our 
land.

The Baltic American Society of 
Washington, D. C. took the group 
under its win gand sponsored its 
appearance in the National Folk 
Festival. The writer, who served 
on the Festival’s committee, did 
what he could to give whatever 
assistance the members of that 
group needed. Needless to say, the 
colorful portrayal of Lithuanian 
life in song and dance caught the 
fancy of the audience and was one

of the highlights of the Nationa 
Folk Festival.

On the evening of April 27th 
at the King-Smith Playhouse, it 

1 was the privilege of the Society 
to present Vytautas Finadar Be- 
liajus and his talented Chicago 
group, Miss Rose Lucas, the mezzo- 
soprano soloist of Clpveland and 
Youngstovvn and Miss Helen Pe- 
chukaitis, the accompanist at the 
piano, in an unique song and dance 
recital. The program was an inter- 
esting and enjoyable one with a 
good deal of variety attached to it. 
It consisted of some 27 dance num- 
bers, including the colorful tradi- 
tional folk, character and classica 
dances of Finland, Estonia, Latvia 
and Lithuania. There werexOrienta 
dances, too, including the Siamese, 
Japanese, Arabic, Hindu and Hassi- 
dic. The dances were delightfully 
and artistically performed with due 
regard to Vytautas F. Beliajus, who 
has done much to bring the Lithu
anian folklore to the American 
forefront.

Miss Rose Lucas, also, deserves 
mention for her tireless activity in 
Lithuanian circles of her native Ci
ty and Cleveland and for her fine 
singing which contributed much to 
the richness of the program. Miss 
Lucas has a mezzo-soprano yoiėe 
that is mellow and resonant 
which showed a wide range, 
comingly attired in a colorful 
thuanian costume as a comely
thuanian maiden, Miss Lucas ren- 
dered her numbers in an effective 
manner .

(To Be Continued)

ana
Be-
Li-
Li-

Dramatic Club
At Howell House

aThe Senior Dramatic Club 
Howell Neighborhood House has 
just 
one 
now 
sow,

completed and produced three 
act plays and the class is 
open to new pupils. Mr. Alu- 
thę teacher is a very gifted 

young man and his work has been
very successful. The plays he has 
produced have been of high class 
and he is popular with his class. < 

Rehearsals are held Wednesday 
and Friday evenings at 8 o’clock.

that 
into 
and 
has

represented in the ap- 
membership into the 

University Club. They 
from Moscow, Russia;

The Lithuanian University Club 
is not a large club as far as clubs 
go and especially in comparison 
with other Lithuanian organiza- 
tions. At thd present date, its cur- 
rent membership numbers about 
60 although actually its active mem
bership is much less if judged by 
the attendance of regular meetings. 
However, rules of suspension for 
non-attendance are inflexible and 
are enforced to the letter—and thus 
this number actually includes only 
members of good standing: mem
bers who consištently maintain 
status. The influx of members 
the LUC has reached its peak 
today the totai membership
increased 400% of its original num
ber.

Three countries in Europe and 
six statės within the United States 
have been 
plicant for 
Lithuanian 
have come
Kaunas, Lithuania; Carnbrae, and 
Glasgow, Scotland. The lithuanian 
University Club has drawn its 
members from Kansas City, Kan- 
sas; Baltimore, Md.; Omaha, Ne- 
braska; Philadelphija, and Pitts- 
burgh, Pa.; Indiana Harbor, Jnd. 
The following cities in Illinois have 
been represented in the LUC: Cry- 
stal Lake, Rockford, Spring Valley, 
Pana, Belvidere, Waukegan, Cherry, 
Summit, Moline, Steger, Argo, and 
of course, Chicago. From sources 
as varied as colors within the spec- 
trum, from epvironments which 
are multiple and diffused, have 
come personalities to converge into 
one apex—the LUC. The chemistry 
involved by a mutual interest in 
one common bond—the LUC—has 
made all these individuals as one; 
it has produced a conglomeratiori 
of rational, * trained thinking un- 
equalled perhaps 
single Lithuanian 
the city, outside 'of

by any other 
organization in 
the professions.
divirgence areShowing a lesser 

the age groups of candidates of the 
LUC .These range from 18 to 27, 
with the largest number falling in- 
tq the 20th year group; in other 
words, the most common age of 
the incoming prospective is 20 
vears. The 19 to 23-year bracket 
holds the peak, other age levels 
tapering sharply downward and 
away from this point. The all time 
low for entrafocd into the LUC was 
sėt in 1937 by Albert Drigot. While 
štili 16, Drigot piled up enough 
credits at the University of Chięa- 
go to permit his entratice into the 
LUC., where he is stilių an active 
member.

Ėven a štili clošer ratio of slmi- 
larity is maintained by the LUC 
in regąrd to the marltal status.

Only .01 of the totai applicants1 
are married at the time of en- 
trance into the LUC. This percen- 
tage is so small as to be negligible 
and practically non-existent.

Another interesting angle waę 
brought out in the affiliationš 
which the average LUC entrant 
has made prior to his entrance in
to the club. 57% belong to at least 
one other club; 15% belong to 
two or morę clubs, a few running 
as high as 5 organizations other 
than the LUC of which they were 
a member. These, other organiza
tions include fraternities, sorori- 
ties, chorai groups, choirs, sodali- 
ties, Little Theatre groups, politi- 
cal v/ard organizations, literary 
guilds, dramatic and camera clubs, 
riding clubs, teactyprs, unions, sym- 
phonic orchestras, and the likę.

The LUC entrant iš socially min- 
ded—he enjoys daricing and is 
equally at home at the opera. The 
interest'in dancing as a sočiai ac
tivity and in conversation, talking, 
debating, or any of its other syno- 
nyms considered 'e’videntally in the 
light of one of the fine arts, recur- 
rently appear.
LUC entrant is 
dual is without 
statement!

x
(Rcaders are invited to write 
limes to the LUC. Address 
comments, criticisms, 
to this correspondent in care 
NAUJIENOS.)

—J. RACHENS

-1-        ———

THE W0RLD AT 
A GLANCE

The fathcr breathed to h s 
,on, ‘‘Take care of mother and 
.he ręst.”

Beloved “old granny” passed 
iway with a smile on her lips, 
ontcnl Avith the work thal sho 
lad done and knowing the HER 
fine boys and girls vVould con
tinue walking the palh that shc 
had sėt them on.

Remembering the Iriais those

all situations, we bo\v our 
iieads in due respect on every 
MemoriaI Day and every day 
that memories of them come to 
us as we work or play.

On this MemoriaI Day wc 
linger one fleeting momenl 
ongcr to pay our rcspect to 

MARIA JURGELONIS, deparl- 
ed just two months ago.

We can almost feel her hand 
lift our chin and her voice say, 
“Think not too much of me. 1 
have lived and carried out my 
assignment. Think of yourself 
and the many things you štili 
can do in this world of yours.” 

—Newsy

by Dr. E. G. Peters
Attention! Calling 

Ali Gadgeteers!
Governor Chandler, Strikebreaker For Both Boys and Girls

That the average 
a complex indivi- 

doubt, no over-

x x
at all 
your 

or inquiries 
of

“As You Likę It”

and Sunday

Arrangements have been com- 
pleted under which Federal Theatre 
will present its productions in a 
series of- week-end performances. 
at Chicago University during the 
coming summer, it was announced 
yesterday.

The productions will be rehears- 
ed, costumed and mounted in Fe
deral Theatre’s studios at 964 Mil- 
waukee Avė. and 1725 N. Wells St. 
They vvill be giveft at Mandel Hali, 
57th St. and University Avė.

The first perfoVmances will be 
presented Saturday
nights, July 1 and 2, when “As 
You Likę It”, . which Federal The- 
atre will first show at its down- 
town theatre, the Blackstone, will 
be transferred to the university 
campus. The comedy, opening at 
the Blackstone June 8, will close 
its downtown run on the 28th in 
time to keep the southside com- 
mitment. /

Secpnd on the university series 
will be a dance program, choreo- 
graphed by Eloise Moore and danc- 
ed by a corps de ballet of 25 per
sons. It will be presented during 
the second wefek-end.

“As You Likę It” is being direc- 
ted by Russell Spindler, who three 
times previously has stage-managed 
and played in this comedy of love, 
mixed identity and high fun in the 
forest of Arden. Mr. Spindler first 
appeared in the comedy twelve 
years ago when it was presented 
at the Goodman here with Alex- 
andra Carlisle as Rosalįnd and 
Wtyitford Kane as Touchstone. He 
later played in two productions 
staged by B. Iden Payne—one in 
St. Louis and the other at the 
Globė Theatre of the Century of

i " ■ , >

Governor Chandler of Kentucky, 
not satisfied with opposing the 
New Deal, has now turned strike
breaker. To do this, he has ordered I ‘ 
more than 1200 militiamen to standf 
guard at the minės in “Bloody 
Harlan” county while scabs and 
common strikebreakers, often re- 
cruited from the riff-raff and the 
underworld of our large cities, 
start working the coal minės. The 
people of the Commonwealth of 
Kentucky will pay the bill, so that 
Mr. ' Chandler may secure a fat 
campaign donation from the Har
lan coal barons and also may win 
the support of Big Business at the 
next election.

Chandler, by using statė troops 
to prevent the workers from law- 
ful picketing of the minės, is break- 
ing the Wagner-Connery Act which 
has been upheld by the United 
States supreme court. That law de- 
clares illegal any “interference with | Į 
or coercion of employees in col- 
lective bargaining, domination of 
labor unions through financial con- 
tributions, discrimination against 
union members in employment or 
tenure, or refusal to bargain col- 
lectively with employees”. To stop 
such “unfair practices”, the Wag- 
ner-Connery Act has sėt up the 
National Labor 
investigate and 
desist” orders 
employers.

Because of the horrible treat- 
ment of miners in “Bloody Har
lan” uncovered by the investiga- 
tion of the Senate Committee on 
Labor and Education, the United 
States Department of Justice, ac
cording to Assistant Attorney Ge
neral Brien McMahon, plans to re- 
try 55 persons and corporations ac- 
cused of conspiring to deprive 
Harlan county coal miners of their 
civil rights. Two agents of that De
partment have been gatherlng In
formation in connection with that 
coming trial.

Perhaps through fear of the De
partment of Justice the coal ope- 
rators of Harlan dared not ūse 
their own spies and strikebreakers 
and so got Governor Chandler to 
send in the statė militia to do the 
job for them. Anyhow, “Happy” 
Chandler — now America’s No. 1 
strikebreaker, has earned severest 
condemnation from the Department 
of Justice, from the Senate com
mittee on Labor andy Education, 
and particularly from all persons 
who believe in fair and sound re
lations between worker and em- 
ployer.

Relations Board to 
to issue “cease and 
against offending

Progress Exposition in Chicago.
The cast of “As You Likę It” 

will include Albert Carrol, the ef
fective Polonius of Federal The- 
atfre’s recent production of “Ham- 
let”, as Jacques; Pęggy Joyce as 
Rosalind; Don Koehler as Touęh- 
Stone; Herb Haddon as Adam; and 
Andrew McBrbom as Orlando.

of

Memorial Services 
For Chicagoans 
Killed in Spain

<

Spurred on by the incentive 
•zaluable prize offers, Chicago’s 
aeighborhood boys and girls wlth 
liovei money making ideas of in- 
/entive t.bility, sėt to work ibis 
veek preparing their entries in a 
Job-Creation Contest initiated by 
the National Youth Administration 
to continue 
youths, boys or girls, under 25 year 
of age, are .eligible to enter.

Fifteen prizes will be awarded 
to the Chicago youth presenting the 
best ideas for making money, pro- 
posals for new gadgets or inven- 
tions to improve modern appliances 
and machinery. These prize win- 
ning youths will be eligible to com- 
pete for 10 grand statė prizes which 
will be awarded at the State Fair 
in August at Springfield. More than 
300 valuable prizes are to be awar- 
ded in Illinois, according to an 
announcement today by Deputy 
State NYA Director Lawrence J. 
Schmidt.

These prizes inciude cash aw- 
ards, jobs in private industry, a 
tractor, round trip airplane ride 
to the New York World’s 
university scholarships and 
others.

“Everyday we read of

Many Died Fighting For Loyalists

until July 22. All

MemoriaI Services will be held 
in honor of the 
were killed in 
fighting with 
Brigades. The 
will take ] 
day, May 29th 
Hamilton Hotel, 
St. under the auspices 
Friends of the Lincoln 
The public is invited. 

Thd list of casualties 
was confirmed

18 Chicagoans who 
i the Spanish war 

the International 
memorial meeting 

place on Mon- 
at 8 P. M. at the 

20 S. Dearborn 
of the. 
Brigade.

in

Fair, 
many

new 
ideas for making money whether 
they are in the nature of new in- 
ventions or for providing new pub
lic Services,” said Mr. Schmidt in 
commenting on the Job-Creation 
Contest. “A youth may have a 
million-dollar thought in the back 
of his head, būt it isn’t worth a 
tin dime unless he telis it to the 
world.

“We are surę that this contest 
will serve to create hundreds of 
new jobs for unemployed youths in 
Illinois. At least it will stimulate 
youth to thinking. along productive 
lines and the exchange of ideas 
will produce money-making ideas 
which may be applied in any com- 
munity no matters its size.”

Chicago boys and girls wishing 
to enter, are urged to write to

the war 
upon the arrival 

here of Charles Hali and Maurice 
Gurko, two Chicagoans released 
from prison in Spain by Gen. 
Franco. They were captured near 
Gandessa in March while fighting 
with American volunteers in the 
Abraham Lincoln Brigade. They 
will speak at the memorial mect- 
ing. The Chicagoans who died in 
Spain include: Sid Arnold, Anton 
Briski, Joe Burning, Hymen Ep
štein, Ray Fridle, Wm. Hathaway, 
Simon Horzich, Irv Keith, John 
Koscak, John Kunz, Oliver Law, 
B. Oretchkin, Milton Pekow, Ed. 
Pearson, Leo Rozen, Nathan Schil- 
ling, Emanuel Strom 
Witt.

The Friends of the 
gade have assumed 
for the rehabilitation
ricans wounded fighting for Re- 
publican Spain. More than 1700 
men have already returned of 
which 180 are štili seriously wou- 
ded and in need of medical care 
and assistance. Col. Theodore 
Roosevelt, Jr. has become a mem
ber Af the National Executive com
mittee of the Friends of the Lin
coln Brigade and Prof. Albert Ein- 
stein has joined in a nation-wide 
appeal for funds for the disabled 
veterans of the Lincoln Brigade.

and Arthur

Lincoln Bri- 
responsibility 
of the Ame-

Job Creation Contest, Post Office 
Box 3425, Merchandise Mart Sta- 
tion, Chicago, or telephone Dela- 
ware 6224.

Treasure Underground — In Illinois!
Released by the State Geologial Survey 

throngh the Illinois Chamber of Commerce.

short distance away. An oil “pool” 
is an area within which porous 
rock is saturated with oil. Insome 

IHi- oil pools the rock strata, including 
j the one which contains the oil, are 
bent upwards into an arch or “an- 
ticline”. In such pools the oil is 
confined to the upper part of the' 
arch or anticline and is surrouded 
by an area in which the porous 

with salt 
are in bi- 
which are 
wedges, so

the

Oil Sands and 
Saturations

While many residents of 
nois are now familiar with
vocabulary of the oil field workers, 
many are štili . puzzled by the 
“mystery” of oil sands —the rock 
formations from which the oil is 
obtained. Actually, though, there 
is nothing unusual about such 
rocks, except that they contain Pet
roleum. Oil sands are sandstoneor 
limestone formations no different 
from ordinary building stones that 
are taken from quarries. Indeed, a 
certain rock stratum may contain 
Petroleum in one locality and be

stratum is saturated 
water. Other . oil pools 
dies of porous sand 
shaped likę lenses or
that the oil bėaring area is bound- 
ed by the edges of the sand “lens” 
or “wedge”. Seldom, however, does 
the area of an oil pool attain the 
size of a county.Į entirely lacking in Petroleum
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Diena Iš Dienos
I

Ciceriečių Išvažiavi- 
mas-Piknikas

Paminklo
Atidarymas

Minės Sidabrines
Vestuves

JACKSON PARK. — Jack- 
sonparkiečiai pp. Felix ir Pau
lina Klimai laimingai išgyveno 
25 melus poroj, užaugino du 
sūnus ir gražiai juos išmoksli
no. Adolfas, 21 m., lanko uni
versitetą ir sėkmingai mokina
si advokatūros. Richardas, 12 
m., lanko pradžios mokyklą ir 
mano baigti sulaukęs 14 m.

Matomai gabus jaunuoliai. 
Žinoma, tas jiems yra galima, 
jei turi norų ir gabumų, nes jų 
tėvai turi nuolatinį janitoriaus 
darbų ir jau vienoj vietoj, 5539 
Prairie avė., išdirbo apie 15 
metų.

Taigi p-ia P. Klimienė sako: 
Mes janitoriai neturim laiko 
baliavoti, bet savo ženatvės 25 
metų proga sumanėm nors kar
tų pabaliavoti, šavo gimines ir 
gerus draugus pamylėti.

Pp. Klimų sidabrinės vestu
vės įvyks birželio 3 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia 6 v. v.

J. L. G.

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia išvažiavimų- 
piknikų gegužės 30 dienų, tai 
yra Kapų Puošimo dienoj, 
Spaičio darže, Willow Springs, 
III., prie Archer Avė.

Kviečiame atsilankyti* į mu
sų piknikų-iŠvažiavimų kaip 
ciceriečius, taip ir iš Chicagos, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narius. —Narys.

Stato Naują Avia
cijos Mokyklą —

Curtiss airporte, prie Glen- 
view, yra statoma nauja avia
cijos mokykla. Trobesys bus 
baigtas liepos 1, ir mokykla pra
dės tuojau “auginti sparnus” 
25-iems jaunuoliams, kurie mo
kinsis skraidyti po valdžios glo
ba ir vėliau įstos į karo aviaci
ją-

Kas Naujo Tarp 
LietuviųRhine- 
landeryįWis.

Apie Buvusius Chicagiečius 
ir Ciceriečius

Šiomis dieno

v, į CLASSIFIED APS
M i c h ael V« 
Ostrowski gi
mė Chicagoj j 
yra 46 metų 
amžiaus, ve
dęs, gyvena 
su šeima ties 
2827 East 88 
Str. Iš ė j ę is 
pradžips mo
kslo jnokyk-

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ AVINIŲ ŽARNŲ 
rūšiuotojų. Oppenheimer Casing Co. 
1020 West 36th Street.

REIKALINGA PATYRUSIŲ VEI- 
TERKŲ. MARQUETTE PARK • 
RESTAURANT, 2517 W. 69th St.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui. Būti. Geri moderni namai. 
Alga. Interview Studio. 354 W. Van 
Buren.

PERSONAI, 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU SESERS AGOTOS 
uinkiutės, po vyru Plučiauskienė. 
Paeina iš Raseinių apskr., Viduk- 
ės parap. Gyveno Scranton, Pa. 
’rovidence ant Riverslope gatvės, 
įrašau žinančius apie ją pranešti. 
Busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS LINKUS, 
4635 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

j, sunkių gyvenimo sųlygų 
erčiamas, pradėjo pats sau 
nonų pelnyti ir našlei moti- 
ai padėti. Dirbo Carnegie —■ 
llinois Steel Čo,, Wiscons’in 
leel Co., Chicago Rock Is- 
and and Pacific RailroadCo.

PATYRUSI MOTERIS NAMŲ 
ruošos darbui. Gera virėja. Vaikai 
3% metų prižiūrėti. Nereikia skal
bti. Būti. $8—$10.

Briargate 4051.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

A. t A.
PIJUS GALECKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 27 d., 2:20 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Vilkaviškio apskr., Pa- 
javonių Par. Sausininkų km.

Amerikoj išgyveno 28 metų.
Paliko dideliame nuliūdi

me žmoną Petronėlę, po tėvais 
Baliuniutę, dvi dukteris, Oną 
ir žentą Kazimierą Lekeraus- 
kus, ir Helen! du sūnūs Joną 
ir Kazimierą, anūkes Virgi- 
nia ir Joanne Lekerauskus, 
du brolius Vincentą ir brolie
nę Uršulę, Stanislovą ir bro
lienę Magdaleną, švogerį Vin
centą Baliuną Brazilijoj ir ki
tus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
I Antano M. Phillips koplyčioj, 

3307 Lituanica Avė.
Laid. įvyks treč., geg. 31 d. 

8 vai. ryto iš kop.- į Šv. Jur
gių parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gędulingos , pąmaldos 

‘ už velionio sielą, o ifš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. Q

Visi a. a. Pijaus Galecko L, 
giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da- ■ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Žmona, Dukterys, Sunai 

broliai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Herbert Wenstein, 27, su
Henrrietta Apolsky, 26

Gustave Cox, 27, su Stepha- 
nie Gama, 23

John Sanowskis, 24, su He
len Press, 19

Edward Dėdinas, 26, su Su
die Goldschmidt, 21

John Zaukas, 23, su Jean 
Reksres, 23

John Kovas, 20, su Kathe- 
rine Rahija, 27

Kenneth Drysdale, 44, su
Bernice Tverionas, 25

Jono Burago paminklo atida
rymas įvyks antradienį, gegu
žės 30 dienų, Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, po puošimo die
nos programo.

Programe dalyvaus L. K. M, 
choras ir kalbės F. Abekas.

Visus Jono draugus bei pa
žįstamus kviečiame atsilankyt) 
kapinių puošimo dienoj ir pa
skutinį kartų pagerbti muši, 
buvusį scenos veteranų.

Jono draugai.

Tėvas mirė dar jam penkio
liktus metus tebeinant. Moti- 
na liktisi su septyniais jau
niais vaikučiais gyvenimo 
jiems duoti vargu begalėjo. 
Todėl Michaelis ir buvo pri
verstas motinai pagelbėti šei
mų užauginti. Bet, nežiūrint 
taip sunkių gyvenimo sųlygų, 
jis sunkumus nugali ir baigia 
mpkslų su Bachelor of Law ir 
Master of Laws laipsniais. 
1923 metais spalių 11 d. buvo 
priimtas į advokatų luomų ir 
čia, Chicagoje, pradėjo prak
tikuoti.

REIKALINGAS vyras virėjas į 
BIRUTĖS DARŽĄ, 79th ir Archer 
Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu)

VARTOTI 
AUTOMOBILIAI 

PLYMOUTH

DODGE
D

FORD

Laid. dir. A. M. Phillips, 
tol. Yards 4908.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Bevėrly 7339.

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

■ ir a Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7398

Ekskursija Į Lietuvą

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

PUIKUS KAMPINIS BUDIN
KAS 18 apartmentų. Rendos $9360 
metams — $31,500 — $6,500 pini
gais.

6 apartmentų kampinis budin
tas, 12 metų senumo, geltonų ply- 
ų. Negali būti subytytas. $13,000. 

$3,000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

6 KAMBARIŲ moderniškas bun- 
galow, karšto vandens šildymas — 
pigiai. 6128 So. Talman Avė. Re- 
public 2778.

Reikalauja
Perskiry

Edna Triebe nuo William
Triebe

Joseph Kamin nuo Ruth E. 
Kamin.

Miklrcd Cheputis nuo Char
les Chčputis < i

Rc-se Luką nuo John D.
Luką

Frances Grish nuo Peter 
Giish

ekskursija švedų 
Linija šiais metais 
moderniškam bal- 
“Gripsholm” liepos

CICERO.
mis man pateko į rankas dien 
raštis “The Bhinelander News” 
Jį vartydamas, užtikau aprašy
mų apie M. šarkų, kaip vie 
tinį biznio žmogų. Per daug 
metų vertėsi geležies krautu
ve. Praeitais V metais pardavė 
po to aplankė “platųjį pašau- 
lį” ir garsių Floridų. Buyo ter 
su žmona. Buvo apie savaiti 
laiko ir Chicagoje bei Ciceroj 
prie savųjų

Iš pasikalbėj|nm buvo galim* 
suprasti, jog dirbo triusėsi ni 
veltui, ir senatvės dienos ne 
baisios. Turi Vi^ko užtektinai.

M. A. šarka' chicagiečiarm 
ir Ciceroj gerai žinomas, non 
prieš 25 metus tų kraštų pa 
liko. Persikėlė Wisconsinan ii 
tos apylinkes gaivinantis kli 
matas jiems tiko, nors dirbt 
sunkiai dienų ir naktį. Ypa< 
pati p. šarkienė. Iš jos buvt 
viskas, nuo paprastos skrobi 
kės iki aukštos madamos ir 
pasidėkojant jos gabumu, šian 
dieną stovi aukštai turte. Vie
nok rankų sudėję nesėdi. Jųi (Politiniai jis visuomenei ži-l 
sumanumas-energija stebina vi- nomas ,kaipo veiklus RepubliJ 
są apylinkę. . . konų partijos veikėjas. Tai

štai, nuosavam, dideliam na- partijai jis dirbo per 25 mė
mė, 119 S. Brown St., kuris Lus Dabar yra/ Dembinski 

| kadaise buvo laužas, dabar pui • Qjee kliubo prezidentu, pri- 
kiausia užeiga Tavern ir Vai- kiauso prįe Illinois State Bar 
gykla su vėliausiais įrengimais. Ąss»n jr General Pulaski Re- 
Vįsoj Wisconsino valstijoj t°- publican, League. šį sykį stato 
kios nėra. savo kandidatūrą į Aukščiau

sio Teismo narius.

GRAHAM
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1936 
1934 
1937
1936 
1935 
1934 
1937 
1936 
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- SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—SEDAN' 
—COACH 
—SEDAN 
—SEDAN 
—SEDAN 
t—SEDAN 
—COUPE 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH 
— SEDAN 
—SEDAN

OLDSMOBILE — COACH
BUICK SEDAN

Turime apie 100 įvairių automo
bilių dėl pasirinkimo nuo $10.0 
iki $650.00. Taipgi turime ir naujų 
karų.

Central Auto Sales 
3207 SO. HALSTED STREET 

Klauskite Carl Wainora, 
Phone VICTORY 1717.

MORTGAGE COMPANY TURI 
PARDUOTI 12 apartmentų — 4x5 
—8x4 geromis pajamomis už tik 
$13,500—-$3,500 įmokėti.

Paimtas mainais 8 apartmentų 
kampinis budinkas. Rendos $3,700 
kasmet. Geriausia pasiūla paims. 
Reikalinga $4,000 pinigais. Kamba
rys 608, 10 N. Clark St.

Room 608, 10 N. Clark St.
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Naujo modelio bungalow. Gata

vas įsikraustyti. 5948-52 So. Fran- 
cisco Avenue.

TIKTAI $4600.00 . Modernas 5 
kambarių plytinis bungalow. Rock- 
well arti 70 gat.

MANOR REALTY CO.
2532 W. 63rd St. Hemlock 8300

ANTANAS BRAŽINSKAS 
gyv. po num. 4612 S. Paulina

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 28 d., 7:45 vai. ryto, 1939 
m. sulaukęs 50 m. amž., gimęs 
Kartenų Parap., šatilgų km., 
Kretingo apskr.

Amerikoj išgyveno 29 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Feliksą ir jo šeimyną, 2 
pusbrolius Steponą Bražinską 
ir Stanislovą Rudį, pusseserę 
Stefaniją Seselskįenę ir jų 
šeimynas ir daug kitų gim. ir 
draugų, o Liet. 3 seseres ir 2 
brolius.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage.

Laid. įvyks treč., geg. 31 d. 
8:00 vai. ryto iš J. F. Eudeikio 
kopi. į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bražinsko 
gim., draugai ir pažįstami es
at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir kitos giminės

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

Liepos 1 d.
Antroji 

Amerikos 
išplaukia 
tani M- S.
1 d. iš Ncw Yorko per Goth- 
enburgų, Švediją į Lietuvą. 
Nuo Gothenburgo keleiviai va
žiuos apie šešias valandas 
traukiniu per gražiąją ir Lie
tuvai • draugingą Švediją . į 
StoCkhdhnį iš čia 1934 m. pa
statytu laivu “Marienholm” 
per Baltijos jurą.

Jei kurie, dėl kokių nors 
priežasčių nesuspėjote prisi
dėti ir dalyvauti pirmoje eks
kursijoje, kuri išplaukia iš 
New Yorko per Gothenburgą, 
Švediją gegužės 31 d. reko
menduotina, neatidėliojant, 
užsisakyti laive vietą ir daly
vauti ekskursijoj į Lietuvą 
liepos 1 d.

Ekskursija vadovauja V. 
Mučinskas, švedų Amerikos

dejas, šioji antra ir pirmoji 
gegužės 31 d, ekskursijos už- 
girtos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sųjungos Amerikoje.

Informacijų ir laivakorčių 
neatidėliojant malon ė k i t e 
kreiptis į vietinį savo agentų, 
niekas tamstai nepatarpinin
kaus kelionės reikalais geriau, 
kaip tamstos vietinis agentas. 
Tėmikite šiam laikraštyj Šve
dų Amerikos Linijos skelbi
mų.

—Ekskursijos palydovas.

Atidarė Naujų Vietų 
’ i

19 d. šio mėnesio buvo Grand 
Opening. Ta proga, vietiniam 
dienraštyje “Tjįie Rhįnelander 
Daily News” viso puslapio skel
bimas. Iš to skelbimo atrodo, 
kad tai kas ii6rs naujo-nepą- 
prasto. O taip ryįskąs pigu. Ge
ros rųšies alus? 5c, 'visokia deg
tinė—9c, vyna» 5c ir t.t. Tas 
gerai ne tik vietiniams, bet ir 
keliauninkams.' O vasaros me- 
tu tų keliauninkų nestoka. Aš 
patariu savo/1 tautiečiams ten 
apsistoti paviešėti ir žinosite 
ar tiesų čia kalbu. Be to, įjp. 
šarkai turi keletu moderniškų 
“katidžių” prie gražaus ežero. 
O kaip ten malonu, ramu! Kad 
tektų dar kartų ten patekti, 
bet vargiai! Pačiam Rhinelan • 
der yra ir daugiau musų tau
tiečių, gana gerai stovinčių. 
Sargijušas, česna prie ežero 
Sųuash turi apie tuzinų mažų 
namukų ir labdi prieinamai iš- 
nuomuojama. Vitas šaltis mi
lijoninę apyvartų daro su like
riais—turi “Wholesale House”. 
Man džiugu, kad musų tautos 
žmonės neatsilieka prekyboj, 
nuo kitų tautų, o dar ir aukš- 
čiaus pažengia. Tad, valio vi
siems. K. P. Deveikis.

(Skelb.)

Marion George Kudlick

Žymus visuomenės veikėjas 
Marion George Kudlick stato 
savo kandidatūrų į Cook kaun • 
tės Apygardos Teismo narius. 
Terminas 6 metai.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RUIMINGHOUZĖ 
arti North Sidės—48 kambarių.
Kaina $1800—$1200 paims. Rendos 

$150.00. Wentworth 6222.

IDEALUS TAVERNUI, SANITA- 
RIJUMUI arba privačiai nuosavy
bei— “Old Homestead” prie gyvos 
Grand gatvės (Konkryto) užmies
ty. Patogu į Harlem avė. distriktą 
—arti 60,000 ketv. pėdų. — Kiek 
miško—budinkai reikalingi taisymo 
—tuojau nuosavybė. Kaina $3750. 
—$1000 pinigais. Likusią $40 mė
nesy (Su nuošimčiais). K-l, 1739 
South Halsted.

PARDAVIMUI SIUVIMO-KLY- 
NIJIMO įstaiga. Biznis eina gerai, 
parduosiu už 200 dol. Duosiu ant 
lengvų išmokėjimų. 3 W. Marųuet- 
te Road.

PARSIDUODA dviejų krėslų bar- 
bernė, 5 stalai pool room—už $600. 
Lietuvių kolonijoj. Priežastis liga. 
Julius Tacialis, 1204 Westminster, 
Detroit, Mich.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
gės, merginos ar našlės pusamžės, 
geistina be šeimynos. Aš esu vai
kinas pusamžis. Rašykit laišką 
1739 So. Halsted Str., Box 1001, 
Chicago, III.

GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
Maderai 4x5 kambarių apartmen- 
ta
Originale kąina $45,000—musų kai
na $8,500 arba geriausia pasiūla. 
Tiktai $1,500 įmokėti.

Nepaprastas geltonų plytų 10 
metų senumo kampinis 7 apart
mentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
renda. Bus atiduotas už tik $11,000 
arba geriausią pasiūlą. Reikia tik
tai $4,000 pinigais. Ateikite 
geriausio pirkinio arba visų 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

Dearborn

garu šildomi, 2 karų garažas.

šio 
rūšių
CO.

10 N. Clark St. 1540.

SUSIRINKIMAI
. --------- ■—•--------------------z___ _

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939

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.

street

Mrs. Marozas
Mirė Širdies 
Liga

Ties 1619 West 17th
širdies liga mirė ,58 metų mote
riškė Mrs. Eva Marozas. Ji gy
veno adresu 1641 21 st street.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

! RAKANDAI
’ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
•*THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Nepamirškjte Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribpon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams, 
82 ir KEAN A VE.

Tel, Willow Springs 45.

Sukys-Doody- 
Ahtonisen Susi
laukė Daug Svečių

L.D.D. 4 KUOPOS mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 29 d., pradžia 8:00 vai. vaka
re, 3857 So. Kedzic Avė., Brighton 
Park.

Draugai ir Draugės, prašau vi
sus nepamiršti susirinkimų naujos 
vietos. L.D.D. 4 Kp. susirinkimai 
yra perkelti iš West Sidės j Brigh
ton Park.

Sekretorius 4 Kp. A. Dainis.

$27.00 mėnesy HOLC. $750 įmo
kėti. 5 kambarių bungalow. Puikios 
sąlygos. 50 pėdų lotas. 1 blokas iki 
buso. Savininkas 9353 S. 55th Crt., 
Oak Lawn.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai.Pardavimui

ARMITAGE AVENUE FARMA 
110x264 prie grįsto kelio, patogu 
į Harlem Avė.—už miestų—maži 
mokesčiai. Aukšta turtinga žemė. 
Elektra šalimais. Kaina $500—$100 
pinigais, $7 mėnesy (pirmais me
tais be palūkanų). Box Z-24, 1739 
So. Halsted St.

metu jis yra I. 
of Kiwanis Lt. 
buvo prezidentu

lAabiol
PEOPLES RADIO 
PROGRAMAS

PUIKUS BARGENAS. 60 akrų 
—budinkas arti Lockport. $4,000.

600 akrų, budinkas arti Watseka.
$25.00 akras.

55 akrai. Be pagerinimų— arti 
Mokena. $5,000.
E. PORTER, 1122 Bryan Avė.

Joliet, III.

Sustuokit Važiuodami į Kazime- 
rines Kapines ar atgal į 

TONY’S TAVERN 
3234 W. lllth St 

čia yra skaniausias alus ir drau
giškas patarnavimas. Antanas 
Mikšys yra savininkas. Kviečia 
atsilankyti. Atsilankiusieji galite 
būt palnai užganėdinti gėrimais 
ir užkandžiais. " v

Pereitų šeštadieriį įvyko for
malus atidarymas naujo ofiso, 
buvusiame Universal Banko 
name; Ta proga atsilankė daug 
žmonių pamatyti naujai atre
montuoto ir gražiai išdejeoruo- 
to ofiso. Pastebėtinas dalykas 
tuojaus puolęs į Jžiurovo akį. 
Buvo gėles, kurių buvo apie 50 
bukietų. P-s ■ Šukys, pastebėjo, 
kad gelių gavo daugiau negi 
buvo galima tikėtis./Sako, tas 
parodo musų draugų širdįngu-

VBA.mų.

Nėra abejonės, kad Marion 
G. Kudlick toms pareigoms at
sako ir susilauks teigiamo rin
kikų atsinešimo. Tai aiškiai pa
rodo jo patyrimas. Gimė ir 
mokslus ėjo Chicagoj, vedęs, 
gyvena ties 5330 Hutchinson 
St. Į advokatų luomų priimtas 
1916 metais. Per trylikų metų 
dirbęs su Conkling, Price & 
Wcbb ir Fidelity & Deposit Co. 
of Maryland, susidėjo su Nyka 
& Kudlick firma, kur dirbo 
kaipo specialus agentas ir pa
tarėjas bankams ir kitokioms 
įstaigoms.

Dabartiniu 
E. I. District 
gubernatorius,
Northwest Town Kiwanis Club, 
Elmburst County Club, Chica
go Society of P, N. A., ir vei
kė kaipo pirmininkas Mil- 
waukee Huinboldt Better Hous- 
ing komitete. Be to, jis yra le
galiu patarėju prie Milwaukee 
Avenue Chamber of Commerce 
ir narys Chicago Bar Associa- 
tion, Knights of the D. R. C. 
U. ir westsidės prekybos lygos. 
Paskui, būdamas pasaulinio ka
ro veteranas, suorganizavo ka
pitono Arthur Kelly Amerikos 
legiono postų No. 339.

Pasižada,/Jei išrinktas, įvesti 
našių ir mandagių administra
cijų. (Skelb.)

Smagios Dainos, Graži Muzika, 
Įdomios žinios Ir Pranešimai.

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES, rytoj, antradie
nį, 7tų valandų vakare, ir pa
siklausyti gražaus ir įdomaus 
programo, kurį reguliariai kas 
antradienį leidžia Peoples na
mų reikmenų krautuvė.

Kaip visuomet, taip ir šian
dien dalyvaus žymios daininin
kės, dainininkai ir muzikai. 
Dalyvaus ir kalbėtojai, kurie 
yra gerai pasirengę išpildyti Š; 
programų. Prie to, visuomenei 
bus įdomu išgirsti iš Peoples 
Krautuvės apie dideles prekių 
vertybes. Mat, šiomis dienomis 
Peoples Krautuvė tęsia stako 
sumažinimo išpardavimų, kame 
visiems yra progos viso ko na
mams pasipirkti už labai su
mažintas kainas. Rep. xxx

PAGERINTA-10 AKRŲ FARMA 
pietų vakaruose nuo Palos miškų. 
Geras namas prie grįsto kelio, arti 
mokykla—mokesčių apie $20.00 me
tams. Tuoj vartoti — pasiūlo už 
$2750—$395 pinigais — $30 mėne
sy. Savininkas Box M-21, 1739- So. 
Halsted.

SECTION LINE FARM 10 AK
RŲ—grįstas kelias—arti vieša mo
kykla. Tuojau nuosavybė—patogu 
į Palos, Beverly ir vidmiestį—Bušų 
susisiekimas. Mokesčių apie $15 
metams. Kaina $150 akras. Tik 
$300 pinigais tereikalaujama da
bar. Rašyti savininkui Box H-9, 
1739 So. Halsted St,

RYTUOS NUO MANNHEIM RD., 
pietuos nuo Grand Avė. tikra šei
mos farma. Apie 14,000 ketv. pėdų 
turtingos žemės prie naujo State 
Rpad — (Elektriką įvesta). Kaina 
$275. — $50 pinigais, $5 mėnesy. 
(Be nuošimčių pirmais metais).

Bok B-3, 1739 So. Halsted St.

VIŠTŲ GANYKLA ARBA DAR
ŽOVIŲ ŪKIS Grand Avenue į ry
tus nuo Wolf Road. Paaukuos. Kai
na $875—$175 pinigais, $10 mėnesy. 
Box S-72. 1739 So. Halsted SL
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NAUJIENOS, Chicago, Dl:

Daug nusipelniusios Lietuvių tautai Vileišių šeimos kolpy- 
tėlė Vilniaus Rasų Kapinyne.

RYTOJ KAPINIU PUOŠIMO IŠKILMĖS 
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Kalbės Dr. P. Grigaitis, Kiti, Dainuos 
Du Chorai

Rytoj Lietuvių Tautiškose Kapinėse įvyks metinės 
Kapinių Puošimo Dienos iškilmės, kurios paprastai su
traukia tūkstančius lietuvių iš visų Chicagos dalių ir apy^ 
linkių.

Suvažidoja į tas iškilmes lietuviai iš visų artimų ir 
tolimesnių miestelių Chicagos apylinkėse, taipgi ir iš to
limų kolonijų. .

Jeigu oras rytoj bus geras, tai ir vėl bus galima ti
kėtis iškilmėse didžiulės minios žmonių.

Kapinių Puošimo apeigos prasidės 10 valandą ryto. 
Pronrame dalyvaus “Naujienų” redaktorius Dr. P. Gri
gaitis, Kanklių ir Naujos Gadynės chorai ir Dariaus-Gi
rėno Posto nariai, uniformose, su garbės sargyba ir tri
mitų — būgnų orkestru. Apart Dr. Grigaičio kalbės ir 
V. Andiulis, “Vilnies” redaktorius.

Po iškilmių kapuose, gretimam “Birutės” darže 
įvyks metinis Kapinių piknikas. Paprastai, piknikai įvyk
davo Liepos darže, bet šiemet buvo paimtas “Birutės” 
daržas, kadangi anasis perėjo į svetimtaučių rankas.

Visi lietuviai yra kviečiami iškilmėse dalyvauti ir ati
duoti pagarbą tiems lietuviams, kurie jau ils’si Tautiškų 
kapų žemėj.

SUĖMĖ CICERO LIETUVĮ UŽ AUTOMOBI 
LI0 NELAIME

“Pabėgo”, Nuvežęs Sužeistą Žmogų 
Ligoninėn

CICERO — Po policijos areš
tu yra 50 metų cicerietis lietu- 
v's Juozas Pralgauskis, nuo 
1228 South 50th Gourt, Gicero. 
Jisai yra kaltinamas žmogaus 
sužeidimu su automobiliu.

Nelaimė įvyko šeštadienio va
kare, prie 2005 Ghicago avenue. 
Ten Pralgauskio automobilis 
sužeidė 26 metų chicagietį To- 
ny Laria, nuo 1248 Taylor St.

Pralgauskis sužeistąjį 
automobilin ir nuvežė jį į St. 
Mary’s ligoninę. Ten Laria pa
liko, ir išėjo, pasakydamas, kad 
norįs automobilį geriau pasta-

Bet liudininkai sako, kad 
Pralgauskis sėdo į automobilį 
ir nuvažiavo. Vienam pasisekė 
pastebėti jo laisnių numerį, ku
rį perdavė North avenue poli
cijos nuovadai.

Policijos suimtas, Pralgaus
kis prisipažino, kad jisai buvo 
prie automobilio vairo, bet “pa
bėgo”, nes buvo labai ncrvuo- 
tas ir susirūpinęs.

Birželio 1 — 
Paskutinė Diena 
Taksus Mokėti
Už Suvėlavimą Reikės Mokėti 

Pabaudas
Jeigu dar nesumokėjote ap

skričio iždui pirmą dalį 1938 
metų taksų, padarykite tai ne
vėliau ketvirtadienio, birželio 1 
d. Birželio 1 d., pasibaigia lai
kas pirmąją mokesčių dalį mo
kėti.

Suvėlavę namų savininkai tu
rės mokėti 1% pabaudos už 
kiekvieną suvėluotą mėnesį.

Rytoj, Kapų Puošimo Dieną, 
apskričio iždas bus uždarytas. 
Ketvirtadienį, birželio 1 d., raš
tinė bus atdara iki 10-tos 
landos vakaro.

Iškabino Svastiką 
Mokykloj

Pirmad., gegužės 29, 1939

”...
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Kitos Nelaimės g

yra, Israel Kalni,

nu

Chicagoj du 
mušti ir keli

g
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Pralgauskio brolis William 
Pralgauskis yra demokra\i pre- 
cinkto kapitonas Ciceroj.

Z.V.
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Užmuštieji
58, nuo 4247 Fillmore Street, ir
59 metų James Hibley, 9252 S. 
State Street.

i

M
Prie 22nd ir Canfield Road, 

Du Page apskrity j, automobilis 
užmušė kunigą Donald Klinger, 
22 metų kleboną Westmont 
baptistų bažnyčios.

kitose nelaimėse 
žmonės buvo už- 
sužeisli.

Sunkiausiai sužeistas buvo 16 
metų berniukas Ellis Wyre, 
nuo 11571 Perry avenue. Jisai 
buvo suvažinėtas prie Torrence 
ir 130th Street. Jisai pakliuvo 
po automobiliu nušokęs nuo 
troko, į kurį buvo įsikabinęs 
“raidui”. Automobilis jam 
laužė nugarkaulį.

Uždarė Penkias 
Alines

Dvi Brighton Parke
Miesto meras Kelly pereitos 

savaitės pabaigoj uždare pen
kias alines Chicagoj už įvai
rius prasižengimus. Uždaryto
sios yra:

Julia Maduzia aline, 3862 
Archer Avenue;

Boleslovas Kaczgnski, 1512 
W. 47171 St;

Michael Hofman, 13547 Bran 
don Avė.;

Marrg Garveg, 210 E. 31s7 
St., ir

Frank Civikla, 3351 West 38 
Plare.

<<<:

M 
y §

į

į

, • ’ v » ’ .

Vaizdelis iš Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo. Tokį gra-
• / ‘ > F .***

žų kryžių pasistatė uolus Liet. šv. Kazimiero D-jos Kapinis-
kių (Marcinkonių valšč., Gardino apskr.) skyriaus nariai, ku-
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riuos matome šiame vaizdelyje. r . 1

va- Eina Pėkščias Iš 
Parodos Į Parodą

Neberengs Mokyklų 
Užbaigtuvių Soldiers 
Lauke

Perdaug Protestų

Birželio mėnesį Ghicagos 
viešosios vidurinės mokyklos 
išleis į pasaulį 16,026 abituri
entus. Kadangi jų taip daug, 
tai mokyklų taryba sumanė 
surengti ne atskiras, bet bend
ras užbaigtuves Chicagos mil
žiniškam stadione, Soldiers* 
Field.

Ceremonijoms sumanė su
vienyti visų High School cho
rus, suvienyti ir orkestrus. 
Ten taipgi rengėsi padalinti 
pasižymėjusiems mokiniams 
speciales stipendijas,

Bet tos iškilmės neįvyks. 
Mokiniai ir jų tėvai sukėlė to
kią protestų audrą, kad mo
kyklų taryba skubiai nuo su
manymo atsisakė ir dabar už
baigtuves įvyks panašiai kaip 
praeityj, atskirai, kiekvienoj 
mokykloj.

Rytoj Viešos 
įstaigos Bus 
Uždarytos

Visos valdžios įstaigos, mo
kyklos, bankai ir kitos viešos 
įstaigos bus uždarytos dėl Ka
pinių Puošimo šventės. Taipgi 
bus uždarytos visos stambesnės

Išgelbėjo Šeimyną 
Nuo Mirties Gaisre

Pol cistas Raymond Rcich iš 
Shcffield nuovados šiandien

prie Diversey Parkway ir Cly- 
bourn dega namas, jisai tuojau 
įsigavo vidun ir eidamas per 
ugnį ir tirštus duriius, išgelbė
jo Frank Buckher, jo žmoną 
ir 14 mėnesių mergaitę Gar- 
roll nuo mirties. \isi miegojo.

Oras Rytoj 
Busiąs Geras

Ghicagos oro biurasChicagos oro biuras prana
šauja, kad rytoj oras bus ge
ras. Bus giedra, gana šilta ir 
lietaus turbūt nereikės bijoti.

Vakar ir užvakar Chicago j
• Public Health Instituto rū
muose, 169 N. Dearbom St., 
antram aukšte buvo atrastas 
ant grindų skaudžiai sumuštas 
Dr, Robert A. Koch. Jam. gal
va buvo sudaužyta. Dr. Koch 
paguldytas St. Luke’s ligoni
nėj.

• Trečiadienį grupė žymių chi- 
cagiečių atiduos pagarbą gar
saus Amerikos poeto Walt 
Whitman atminčiai. Whitman 
gimė 120 metų atgal, trečia
dienį. Iškilmės įvyks Midland 
viešbutyj, 172 W. Adams.

» » s
• Birželio 10 d., Ber\vyne pra
sidės kriminale byla iškelta 
apie 30 ar 40 jaunuolių, už 
įvairius lytinius prasižengimus. 
Kaltinimus jaunuoliams iškėlė 
trys jaunos mergaites, viena

Pastate Namą Į 
Penkias Dienas

Chica-- W. G. Tackett, Ine 
gos namų statybos firmą lai
mėjo “čampionatą”. Firma pa
statė dvifejų aukštų medinį 
namą prie 9438 Ridgeway Avė. 
į penkias dienas. Triobcsys 
turi septynis kambarius ir yra 
32,000 kubinių pėdų didumo.

Suėmė Pamišėlį Iš 
Ohio, Madison St. 
Alinėj

Pašovė Du žmones
Alinėj ties 611 Madison 

buvo suimtas 
žmogžudis — pamišėlis,

St., 
Mainės, 

kuris 
4-iais 
Ohio,kitais kaliniais, iš Lima, 

beprotnamio.
Prieš areštą alinėj įvyko su

sišaudymas, laike kurio Mainės 
pašovė du jaunuolius. Suįrulė

13, kita 14 ir trečia—15 me
tų amžiaus. Aštuoni berniukai 
jau buvo areštuoti, kitų poli
cija tebeieško Ciceroj, Berly
ne, Harvey ir LaGrange. Su • 
imtieji yra, 18 metų Michael 
Riccio, 2107 S. 51st, Cicero; 
John Tvrzicky, 18, nuo 2213 
S. Austin, Cicero; 221 metų 
John Hoffman, 1928 S. 49th 
avenue, Cicero; Leonard W. 
Miara, 22, nuo 2100 S. 48th 
Ct., Cicero; 19 metų Edgar 
Muscat, 5146 W. Cermak, Ci
cero; 18 metų Edward Thu- 
resson, nuo 4 Drexel, La 
Grange; 18 metų Joseph Cun- 
ningham, nuo 15246 Broad- 
way, Harvey, ir 20 metų Wil- 
liam Ward, nuo 3625 Kenil- 
\vorth, Berwyn. Policija taip
gi trauks atsakomybėn vieną 
vaistininką ir kelis 
kus, kurie prisidėję 
tinamų jaunuolių ir 
paleistuvavimo.

» 0 O
• Chicagietis John Nelson, 
5949 Carpenter street, turi la
bai didelę ir negražią nosį. Tu
rėjo- tokią nosį per daug, daug 
metų. Sulaukęs 65 metų am
žiaus, šiandien Nelson atsiguls 
apskričio ligoninėj ir daktarai 
ten bandys nosį nudailinti. 
Nelson bus gražinamas opera
cijos keliu. Jo nosis ėmė didė
ti daugelį metų atgal, kai dėl 
nežinomų priežasčių padidėjo 
nosies liaukos ir kraujo takai.

o » »
• Į Chicago avenue policijos 
nuovadą atėjo pustrečių metų 
berniukas, Georgie Weiss ir 
pareiškė, kad nori muštis. Po- 
licistai nusijuokė ir pasiūlė su 
berniuku pažaisti. Bet berniu
kas norėjo muštis. Bežaizda- 
mas su policistais jis vienam 
drožė į akį, ją gerokai apjuo
dindamas. Policistus nuo “už
puoliko” išgelbėjo berniuko tė
vas Emil Weiss, 1643 
jSt., atėjęs nuovadon 
ieškoti.

aludinin- 
prie kai- 
mergaičių

Orchard t f f X sunąus
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Bankas Moka 
Dividendus

statėUžsidaręs Armitage 
bankas skelbia, kad išmoka 
antrą 5% dividendą savo 3,500 
depozitorių. Dividendai siekia 
$18,762

'kelbimai Naujienose 
'„oria nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
-ra nandincos.

prie 22 metų mergaitės Nora 
Trillett, nuo 5001 Jackson, ir 
pradėjo nešvariai kalbėti. Kai 
mergaitė ėmė protestuoti, Mai
nės labai supyko ir išsitraukęs

Jisai pašovė 21 metų jaunuo
lį Patik Gagne, iš
Springs, Conn., ir
Roach, 25, nuo 1426 
Street.

Stafford
George

Madison

Rado Miške 
Pakaruokli

Nežinomi piktadariai iškėlė 
hitlerišką svarstiką ant Beidler 
mokyklos 
Kedzie ir 
naudeliai, 
no, taipgi
lais, kad nebūtų galima J jį į- 
lipti. Policija pagaliau svastiką 
nuėmė su kopėčių pagalba.

vėliavos stiebo, prie 
Walnut gatvių. Ne
kuria vėliavų iškabi- 
ištepė stiebą rieba-

Jo Kelione Užtruks Mažiau- 
žiausia 90 Dienų

Taip apskaičiuoja jaunas 
chicagietis Bud Kevin, kuris 
pėksčias eina iš New Yorko pa
rodos į San Francisco parodą.

Jisai užvakar praėjo per 
Chicago. Kevin, kuris gyve
na prie Garfield bulvaro, sa
ko, kad New Yorką apleido 
prieš 38 dienas, padaro po 36 
myliąs į dieną ir 4-ias mylias 
į valandą.
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NVINNIPĖG, KANADA 
kailiai.

NAŪJIENV-ACME Telephoto
Anglijoskaraliui Jurgiui VI įteikiama brangus

Grange Parko miške, rado nuo 
medžio kabantį pakaruoklį. 
Prie kūno buvo raštelis, kuria
me sakoma, kad “aš nebeturiu 
pinigų, niekas manęs nelau
kia grįžtant ir niekam aš ne
reikalingas.”

Nusižudėlis atrodė apie 45 
metų amžiaus, ir kabėjo miš
ke nuo gegužės 14 d. Tokia 
buvo data ant raštelio.

Chicagos Bankai 
Ruošiasi Mažinti 
Taupymo Palūkanas

• Iš elektrikinių šaldytuvų 
agentūros 3918 Elston avė., 40 
metų James. Glennon, 3900 
Dakin Street, “pasivogė” tro- 
ką. Pavažinėjęs su juo kurį 
laiką, Glennon automobilį pali
ko prie Byron ir Califomia gat
vių, kur policija vėliau jį at
rado. Jei Glennon butų žinojęs 
kas buvo troko viduj, jis ne
būtų jį vogęs. Ten buvo 
deli tankai sprogstamų 
gančių dujų, vartojamų 
tuvuose.

-« » »
• šiandien miesto valdyboj 
Įvyks konferencija tarp mero 
Kelly, miesto tarybos narių ir 
policijos departamento apie ali
nių uždarymo laiką. Dabar ali
nės turi būti uždarytos pirmą 
valandą ryto paprastomis dieno
mis ir 2-trą sekmadieniais, bet 
daugelis aludininkų dėl to ke
lia didelį triukšmą ir valan
dų nesilaiko. Varo biznį daug 
ilgiau.

» » »
• Prie Ellis ir 31-mos poli
cijos skvadkaris suėmė 23 me
tų jaunuolį Walter Moza, nuo 
1844 Augusta Boulevard. Jisai 
ką-tik buvo apiplėšęs du chi- 
cagiečius, Herman Weinberg, 
ir Miss Jean Kane, nuo 3843 
15th street.

du di- 
ir d'e- 
šaldy-

Chicagos bankai dabar mo
ka ll/>% paukanų už pinigus 
taupymo sąskaitose. Dabar jų 
viršininkai skelbia, kad liepos 
1 d., palūkanas sumažins iki 
1%. Bankų biznis blogas, tu
ri daug pinigų ant rankų ir 
nėra kam skolinti.

• Crystal ežere, McHenry ap- 
skrityj, prigėrė nežinomas, 
apie 50 metų žmogus. Jisai nu
sisamdę valtį ir nuplaukė į eže
ro vidurį. Netrukus po to žve
jai atrado jo kūną vandenyj.

$50,000 
Už Kampą

Chicagietis William C. Berry 
pereitos savaitės pabaigoj nu
pirko kampinį lotą prie Ohio ir 
Orleans gatvių. Už 146X100 pė
dų sklypą žemės mokėjo $50,- 
000.

• 26 metų chicagietė Mrs. 
Bessie Gunder laimėjo divor- 
są, pasiskundusi teisėjui Phi
lip Finnegan, kad jos vyras 
Lotus jos nebemylįs, nes ją 
dažnai apmušąs ir jos fotogra
fiją laiko šaldytuve. Kodėl Šal
dytuve, ji nepaaiškino, bet tur
būt Gunder’io meilė tikrai at
šalo. Gunderiai gyveno adresu 
13440 S. Western avenue.
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