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HAGUE NETURI TEISĖS UŽDRAUSTI 
SUSIRINKIMUS JERSEY CITY 

GATVĖSE IR PARKUOSE

POPIEŽIUS TARNAUJĄS FAŠISTAMS

Reguliavimas neprivalo atimti; nė suvar 
žyti susirinkimų laisvę

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Jungt. Valstijų Vyriau
sias teismas pirmadienį paskel
bė sprendimą, kuris liečia spau
dos, žodžio ir susirinkimų lais
vę. Teismas pareiškė, kad Jer
sey City meras, Frank Hague, 
nusižengė konstitucijos garan
tuojamai susirinkimų laisvei, 
uždrausdamas C.I.O. (Pramo
ninių Unijų Kongresui) laiky
ti Jersey City viešus mitin
gus.

Jersey City nuostatas, įga
liojęs viešojo saugumo direkto
rių uždrausti laikyti mitingus 
miesto gatvėse ir parkuose, sa
ko teismas, yra priešingas ša
lies konstitucijai.

Teisėjo Roberts parašyta 
opinija aiškina, kad naudoji
mas gatvių ir parkų mitingams 
gali būti reguliuojamas visuo 
menės interesuose; bet regu-

liavimo priedanga neprivalo bū
ti atimta ar bent suvaržyta su
sirinkimų teisė.

Esmėje Vyriausias teismas 
patvirtino Federal Circuit Court 
of Appeals Philadelphijoje 
sprendimą, kuris įsakė merui 
pįtfcue ir jo policijai nedrausti 
C.I.O. mitingų.

Trumpa šitos bylos istorija 
yra tokia: 1937 metais C.I.O. 
pradėjo vajų Jersey City na 
riams verbuoti. Hague uždrau
dė laikyti viešus C.I.O. susi
rinkimus ir dalinti organizaci
jos literatūrą. Unijistams pa
galbon atėjo Civil Liberties 
Union. Hague neleido kalbėti 
nė unijistams, nė unijistų drau
gams. Iškeltą jam bylą žemes
nėse teismo instancijose jisai 
prakišo. Dabar ir Vyriausiaja
me šalies teisme pralaimėjo.

VAIZDAS Iš LIETUVOS Karo 
ilgoj eilėj išrikiuoti naujieji Lietuvoje

aviacijos 
je statyti

20 metų sukaktuvių šventės gegužės 20 d.: 
lėktuvai.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. vokiečiais
5. — Popiežius Pijus norįs pa- lais, nors 
sitarnauti fašistams — tokia euzai jo tarpininkavimo nepra- 
nuomonė vyrauja Amerikos ir 
Britanijos laikraštininkų tarpe 
Paryžiuje.

Popiežius tylėjo kai Hitleris 
aneksavo Čekiją. Jis nieko ne
sakė, kai Mussolinis pasigrobė 
Albaniją. Vatikano nusistaty
mas dėl Ispanijos civilio karo 
gerai žinomas.

Bet dabar popiežius staigiai 
susirūpino sutaikyti lenkus su

ir franeuzus su ita- 
nė lenkai, nė fran-

šo.
Popiežiaus rupesnis aiškina

mas taip: jis esąs priešingas 
rusų įėjimui į britų-franeuzų 
sąjungą; jei pavyktų sutaikyti 
lenkus ir vokiečius, o taipgi 
franeuzus ir italus, tai nebe
reikėtų nė rusų-franeuzų-britų 
sąjungos, gi taikos derybose 
galima butų pakartoti Miun
cheno istoriją su stambiais fa
šistų laimėjimais.

Smarkios japonų ir 
kinų partizanų 

kautynės

Planuoja fašistinę 
kontrolę Ispanijos 

pramonei

Demokratai pralai 
mes rinkimus, jei no 

minuos Garneri

SHANGHAI, Kinija, birž. 5. 
— Sekmadienio vakare išsivy
stė smarkios japonų kariuome
nės ir kinų partizanų kauty
nės pagal Yangtze upę, tik 25 
mylių toly nuo Shanghajaus, 
kurį japonai jau seniai yra pa
ėmę.

Pakartotinos japonų kariuo
menės ekspedicijos prieš kinų 
partizanus nepavyko. Partiza
nai neišnaikinti ir vargina ja
ponus net tokiose apylinkėse, 
kurios randasi visai arti stip
rių Japonijos kariuomenės cen
trų.

BURGOS, Ispanija, birž. 5. 
— Pirmadienį įvyko Ispanijos 
falangistų (fašistų partijos) 
vyriausios tarybos mitingas. 
Pirmininkavo jam gen. Franco. 
Mitingas svarstė projektą įsta
tymo, kuris uždėtų valdžios 
kontrolę pramonei, kasykloms 
ir žemės ūkiams. Kad projek
tas galėtų tapti įstatymu, tai 
jį dar turės priimti ministerių 
taryba.

HOUSTON, Tex., birž. 5. — 
Demokratų partija pralaimės 
1940 metų rinkimus, jeigu no
minuos savo kandidatu į pre
zidentus dabartinį . viceprezi
dentą Garnerį — pareiškė Mau- 
ry Maverick, San Antonio mie
sto meras ir žinomas Ameri
kos liberalas. Pasak Mavericko, 
Garnerį remia visi, kurie ne
kenčia prez. Roosevelto, kurie 
nekenčia demokratijos ,ir pri
taria fašizmui ir naciams., ži
noma, jų tarpe yra ir tūkstan
čių gerų žmonių, pareiškė Ma
verick.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS 

’ 1 ■

ORO SUSISIEKIMAS KAU- 
NAS-PALANGA.

I
—*—■ "I".' ' .

KAUNAS, birželio 1 d. — 
Atidarytas oro susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos. Susi
siekimas palaikomas lėktuvais: 
Darius, Girėnas.

. —'■»—...........

PERTVARKYTAS 
BIUDŽETAS.

KAUNAS, ^birželio 1 d. — 
Ministrų Taryba sumažino Val
stybės Biudžetą iki 341 milijo
ną litų. .

28-ms lojalistams 
įvykdyta mirties 

bausmė

Sustreikavo pini 
gams išvežioti 
trokų šoferiai

Lenkų ambasado 
rius sugrįžo iš 

Italijos

Meno paroda atida 
ryta New Yorke

NEPAPRASTA SEIMO 
•• 'SESIJA.

HENDAYE, Francuzija, birž. 
5. — čia gautas iš nacionalis
tinės Ispanijos pranešimas, kad 
įvykdyta mirties bausmė 28- 
ms buvusiems lojalistams. Še
šiolika jų nužudyta mieste Mur- 
cia, o dvylika mieste Alicante. 
Kiti pranešimai sako, kad pe
reitą savaitę šimtai žmonių bu
vo areštuota Ispanijoje ir kad 
bendrai repręsijos prieš buvu
sios respublikos šalininkus di 
deja* s ;u. .A” r.: r ; . ... įK

NEW YORK, N. Y., birž. 5. 
— Sustrejkavo šoferiai 400 
šarvotų trokų, kuriais iš vežio
jami pinigai. Jų streikas gali 
sulaikyti milionų dolerių cirku
liaciją New Yorke ir jo apy
linkėje.

Japonai laikysis 
nuošaliai

600 rusų pasiųsta 
prieš japonus

» ’ TOKIO/ Japonija, birž. 5. —• 
Vyriausybe įsakė savo amba
sadoriams Berlyne ir Romoje 
painformuoti vokiečius ir ita
lus, kad Japonija nenori kištis 
į Europos reikalus, jeigu į juos 
nėra įvelti rusai.

VARŠUVA, Lenkija, birž. 5.
— Varšuvon atvyko Lenkijos 
ambasadorius Romai, gen. Bo- 
leslaw Wieniawa-Dlugoszowski. 
Ryšium su jo grįžimu paplito 
gandai, kad Italijos vyriausy
bė mėgina taikinti lenkus ir 
vokiečius Dancigo ir lenkų ko
ridoriaus klausimais. Oficia
liuose lenkų sluoksniuose kal
bama, kad ambasadorius pada^- . 
rysiąs pranešimą apie nesenai 
pasirašytą Berlyno Romos ašies 
mijitarinę sutartį.

Vyriausias teismas ; 
užgyrė pieno par

davimo įstatymą
WASHINGTON, D. C., birž. 

5. — New Yorko ir Massachu- 
setts valstijos yra išleidusios 
įstatymą tikslu užtikrinti pie
no ūkiams minimum kainas. 
Tarp ko kita šitie įstatymai 
reikalauja, kad pieno kompani
jos, parduodančios didelę šavo 
pieno dalį brangiai, padėtų da
lį pajamų į fondą, kuris vė
liau bus išdalintas - ūkininkams 
parduodantiems pieną pigiai.

Prieš šituos- įstatymus tapo 
[iškeltos bylos. Vyriausias teis
mas palaikė įstatymus. Pana
šus įstatymas yra planuojamas 

LONDONAS, Anglija, birž. ir Illinois valstijoj išleisti.
5. — Britanija tyliai mobili- ■ ..................
zuoja kariuomenę. Į vasaros 52 asmenys ŽUVO 
pabaigą, manoma, ji turės ba- . . J •
rakuose arba įspėtų tuojau sto- teatro gaisre 
ti kariuomenėn apie 900,000 . MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
vyrlI- sika, birž. 5. — Pereitą šeštaJ

s=aa dienį filmų teatre miestely Za-| 
» catepec, 90 mylių atstumoje 
| nuo Meksikos Miesto, kilo gais- 
Q ras. Sudege teatras, sudegė ir 
Ijfj šimtas kitų miestelio pastatų. 
™ [Iki pirmadienio surasta 52 la-Į 

Chicagai ir apielinkei fede*Ivonai žuvusių gaisre žmonių.
ralio oro biuras šiai dienai pra* 43 kiti sunkiai sužeisti asme- 
našauja: nys atgabenti į Meksikos Mie-

Niaukiasi; šilta; vidutinio stą jr patalpinti ligoninėse.
stiprumo pietų iki pietų vaka- Nelaimė įvyko dėl to, kad 
rų vėjai; saulė teka 5:15 v. r., užsidegė nuo žiūrėtojo numes- 
leidžiasi 8:21 v. v. ’to cigareto filmą.

Kinai užmušė 1,000 
japonų

SHANGHAI, Kinija, birž. 5. 
— Kinų pranešimas sako, kad 
jų kariuomenė netikėtai užpuo
lė 1,000 japonų kareivių ir juos 
išžudė, kai japonai persikėlė 
Han upę arti Tsienkiang, 135 
mylių atstumoje į pietų vaka
rus nuo Hankowo.

NEW YORK, N. Y., birž. 5. 
— Sekmadienį New Yorke ta
po atidaryta turtinga meno pa
roda. Paveikslai atgabenti iš 
įvairių šalių galerejų. Vien se
novės garsiųjų paveikslų esa
ma 450. Iškabinti parodai ku
riniai įvertinami $30,000,000. 
Tarpe privačių asmenų, kurie 
parodai atsiuntė savo paveik
slus, yra prez. Rooseveltas, 
Edsel B. Ford ir John D. Ro- 
ckefeller.

Atidarydamas meno parodą 
meras La Guardia pareiškė, 
kad ši vieta yra brangiausia 
visoj New Yorko pasaulinėje 
parodoje.

Užgyrė $90,000,000 
išlaidas karo rei

kalams

pra
nepaprasta Seimo sesi

KAUNAS, birželio 6 d 
sideda 
ja.

ED. TURAUSKO PASKY
RIMAS.

KAUNAS, birželio 1 d. — 
Buvęs Liet. Ministras Čekoslo
vakijai Ed. Turauskas skiria
mas U.R.M. Politikos Departa
mento Direktorium.

DARBO TARNYBA IR PA- 
LANGOS-ŠVENTOSIOS 

PLENTAS.

TOKIO, Japonija, birž. 5. — 
Japonijos žinių agentūra Do- 
mei pirmadienį praneša, kad 
600 rusų kareivių ir 10 tankų 
pasiųsta į Mandžurijos pasie
nį, kur, Changkufeng apylin
kėje, prieš porą dienų įvyko 
ru^ų-japonų susirėmimas, šita
me susirėmime, sako Domei 
pranešimas, šeši rusai buvo už
mušti, o septyni rusai ir penki 
japonai sužeisti. Pereitą vasa
rą prie Changkufengo rimtos 
kautynės ėjo visą mėnesį lai
ko.

Dancigas gali dar 
palaukti įjungimo 

į Vokietiją

Svarsto sumanymą 
apgyvendinti žydus 

Filipinuose

Britanija mobilizuo 
ja kariuomenę

BERN, Šveicarija, birž. 5. — 
Šveicarijos gyventojai referen
dumo balsavimu pereitą sek
madienį užgyrė išlaidas suma 
400,000,000 frankų ($90,000,- 
000) šalies apsaugos reikalams. 
Už šitą sumanymą paduota 
443,960 balsų, prieš jį 198,590 
balsai.

Paaiškino apie sub- 
marino nuskendimą

korh LONDONAS, Anglija, birž. 
5. — Premjeras Chamberlain 
pirmadienį painformavo parla
mentą, kaip submariną Thetis 
ištiko nelaimė. Jis prižadėjo, 
kad valdžia padarys viešą ne
laimės priežasčių tyrinėjimą 
Paprastai laivyno nelaimes Bri
tanijos admiralitetas tiria slap-

KAUNAS, birželio 1 d. — 
Lietuvoje įvedama savanorių 
darbo tarnyba. Pirmas darbas, 
kuris numatoma tiems laisva- 
noriams pavesti tai moderniš
ko plento nuo Palangos 
šventosios r statyba.

Prancūzai studijuo 
ja rusų notą

iki

UŽSIENIŲ PREKYBOS 
DEPARTAMENTAS.

KAUNAS, birželio 1 d. — 
Atsižvelgiant į eksporto plėti
mo bei naujų rinkų ieškojimo 
svarbą, prie Finansų Ministe
rijos įsteigtas Užsienio Preky
bos Departamentas,

PARYŽIUS, Francuzija, birž.
5. — Premjeras Daladier pir
madienį sušaukė posėdžiui mi- 
nisterių kabinetą. Kabinetas 
svarstys Sovietų Rusijos pa
skutinę notą, kuri kalba apie 
rusų-franeuzų-britų savitarpės 
pagalbos sąjungą.

Kaip dabar sąjungos klausi
mas stovi, tai sunkiausias da
lykas yra tas, kad rusai reika
lauja protekcijos Latvijai, Es
tijai ir Suomijai, kurios ne vie
na šitų valstybių neprašo ir ne
nori.

P-LĖS M, BARONAITĖS 
KELIONĖ.

NEW YORKAS, birželio 1 d. 
— Tautinių Šokių instruktorė 
M. Baronaitė, kviečiama Gen. 
Konsulo p. Grant-Suttie, lan
kėsi Toronto, Kanadoje. Iš ten 
vyks: Chicagą, kur bus apie 
birželio 5-6 d. ir išbus apie 2 
sąvaites; iš ten vienai sąvaitei

Tyrinės moterų ir 
vaikų algas

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Prez. Rooseveltas pain
formavo Illinois valstijos kori- 
gresmanus, kad jis užgyrė 
$47,019 WPA projektą ištirti, 
kokios yra mokamos algos mo- 

__ _  terims ir vaikams samdomiems 
vyks į Clevelandą, liepos 4 d. j viešbučiuose ir valymo bei da- 
sustos Pittsburghe, Pa< ir po žymo pramonėje Cook ir ki
to grjž į New Yorką.s 
1939/VI/3 4.

(tose 22-se kauntėse Illinois val
stijose.

LAISVAS DANCIGO MIES
TAS, birž. 5. — Nacių vadas 
Dancigo srity, Albert Forester, 
pirmadienį pareiškė, kad Dan
cigo vokiečiai gali dar palauk
ti iki Vokietija juos išlaisvins 
ir įjungs į reichą.

WASHINGTON, D. C., birž. 
5. — Valdžios atstovai svarsto 
sumanymą apgyvendinti Filipi
nų salose tūkstančius žydų. 
Reiškiama nuomonė, kad žydų 
kolonizavimas šitose salose at
svertų vis didėjančią japonų 
įtaką.

Martino unija nuta 
rė sugrįžti į A.D.F.

DETROIT, Mich., .birž. 5. — 
Homer Martino vadovaujama 
automobilių darbininkų unija 
66,768 balsais prieš 3,370 nu
tarė sugrįžti į Amerikos Dar
bo Federaciją.

Leis žydams išlipti 
Kuboje

HAVANA, Kuba, birž. 5. — 
Kubos prezidentas F. L. Bru 
pirmadienį paskelbė, kad jis 
leis 922-ms žydams iš vokie
čių laivo St. Louis išlipti Ku
boje. Tačiau šitie žydai bus 
laikomi koncentracijos stovyk
loje ir Kuboje jie galės gy- 
venti tik laikinai.

Surašinėjami gy
ventojai

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje 
visi namų savininkai gavo grie
žtą įsakymą surašyti, kas jų 
namuose gyvena, kuo užsiima 
ir kokioms vokiškoms organb 
žarijoms priklauso. Netrukus 
bus pravestas optantų klausi
mas.

Išlaipino 200 žydų 
vežtų į Kubą

Orinoco, tarp kitų paša- z 
vežė į Kubą 200 žydų, 
vadovybė, patyrusi kad 
valdžia nepriėmė pir-

HAMBURG, Vokietija, birž.
5. — Hamburg-Amerika linijos 
laivas 
žierių, 
Laivo 
Kubos
miau atgabentų 922 žydus, iš
laipino 200 žydų Cuxhavene, o 
su kitais pasažieriais plaukė į 
Kubą.

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
te 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. BALSTED , STREET 
Chicago, UI.
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Seku, Šėku pasaką]
> i M iniiaii—ia

pasiilgsti, ir dar kaip pasiilgsti 
geros pasakos! Ji prašoši seka
ma; kad Valandėlei; nidžtičiukei 
valandytei - MVttjUhlų; tekių sva: 
jonių sūkuryje pasinėrus. 6 
kartais; kartais daiktų tikrais 
vardais negali vadinti, atvirų 
žaizdų liesti ir tada tik pasakd 
tinka... Gal sutiksi; gal stipraši; 
kad pasaka višhdd tbrl šavd 
vietą ir paškiMĮ! Mokėk ją Sek
ti, gyvenirrlb įvykius tinkamai 
antspauduoti, tuomet pasaka 
tiks mažiems ir suaugusiems.

Taigi, seku; Šėku prisaką... 
Tai buvo seniai, juk visos pa
sakos taip prrišid'edri. Trii bu
vo seniai, labai šferiiai, o gal 
šiamlien, gal vakar. Gal čia 
pat. gal už kalnų kalbelių, gal 
už jurų matelių; b gal šalia ke
lio vieškelio gyveno šaltyšiūs. 
Oi dūda, ir vėl dūda gyveno šal- 
tyšiUs.

šalia kelio, plataus vieškelio, Į 
kiltis Į ryiuš iš vakarų ir iš va- 
kritų Į tytūš ėjo. Šalia to kelio 
vibŠkėlio gyvfenb tasai išdidūs 
dudorius šaltyšių šaltyšiūs. Iš 
pupų nevatytas, mažai tašytas^ 
tas nevalyvas šaltyšiūs. Kitų ne
kviestas, visų neprašytas, dėtaš 
nevėtytas, pastatytas nerrtėty- 
taš, velriio hbŠtris ir partiestai 
tas šaltyšiūs.

Tuo plačiu vieškeliu dieną 
naktį gyvenimas ėjo, dundėjo; 
savais keliais pleškėjo.

Tris gyveniintis lyg audra .ju- 
rbje bangdvb, danįūs juodais 
debesiais rtirifrgulidvb, perkūnas 
židuflai šiharkavb, maža gero 
Žadėjo, žmonės, visokių . niih-

Seku, seku pasaką... > , 
Kai saulutė iš padangės links

miau dutstelia, kai pirmas šVcl- 
iirttiš vėjėliš pūstelia ii- gdftlta 
pirmais žiedais kvėptelia, tai 
jau ne pasaka!

Sutinku! Gamtos grožis, lau
kų platybė tada širdį viliojM lt 
mirityš padangose škHijojH; 
Giesmininkų priŪkšČią garsai 
tuorhel dailia Žadina, sklah- 
džius žodžius deda, tai ne pa
sakos metas!

Bet — kažkur pasąmonyje 
pasaka tuno ir prašdsi ją sek
ti. Nors pačios gamtos grožis 
pasakų pasaka, ją pajusti gali, 
bet ne sekti. Klausyk; išthahyk, 
suprask, kad ne visuomet žie
mos ilgais vakarais nuobodu
liui nuvaikyti pasaka težgia- 
ma.

Kartais musų gyvenimo bui
ties tikrovė panaši į aną ilgą, 
niutij žiemos vakarą ir gam
tos grožio šventė nesiderina su 
ta tikruma ir tuomet, tuomet

jati buvo vėlu. Plataus kelio, 
savo viešk'elib žrtibhės heieko, 
jei dėl (y nelaimių hfeūpjūkb.

Dūbar pūšaką sekčiau ir jai 
žodžių prilėkčiau, bet tasai gy- 
vėhihiaš, musų gy vehihiėlis, 
:aip štiatčiai eiriU, kūs Vakar 
JūVb, šiaridifeh jml nenaujiena, 
nes kasdien geografija neša! 
mums naują sieną.

Valstybėj ’ griūva, svetimais 
pasitikėjimais žūva. Žmonės 
miršta, kiti genia, o pasaka am
žina, nofs it* kilų sekama.

nevalyti
amžiais Ūegyvenš, b

musų nau-

Dii Maurice Kahn
Praheša, kad nuo birželio 1 
d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tek liekas tas pats—

Yards 0994

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
bYDYtoJAI IR bENflSTAI 

Ainėrikoš Lietusių Daktarų 
Draugijos Nariai

Nevėtyti, hęihėtyli, 
šaltyšiai 
plačiais vieškeliais 
jos viltys sruvens.

Šalia kelio vibŠkelėlk) gyvena 
šaltyšiūs...

(iitaš dalykėlis Lietūvbjfe dėl 
bėiižurbs sąlygų spaudoje nega
lėjo tilpti).

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 

Nedaliomis pagal Sutartį.
Rez. 4910 SO. MIČHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OP1\
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

bptometrically Akių Specialistas
Palengvina axių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skahdejiinb, 
svaigimo, akių aptemimo, nbrVuoįu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparėgystb ir toliregystę, Pri
rengia teisihgai akinius. Višuosb at
sitikimuose egzamihavimas datomas 
su elektra; parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialŠ.atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: mio 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely] atsitikimu akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland. A v.

Phone YARDS 1373.

JUOKAI

MODERNIŠKAS tlGbNiNfeS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

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

' 35 South Hbyne Avėriiie 
(tarpe Madison it Monrbė) 

Telefonas dieną it naktį 
SEfcLĖY 4700.

NAUJIĖNŲ-ACMĖ Tėlephoto
t'elik M. McWitter, tndianapoliso bankininkas, ku

ris Dies ii’e-atneHkdniško veikimo tyrinėjimo komite
tui įiateiŠkė, jdg jis vien tik ‘‘smalsumo dėlei” teiravosi 
apie kai kurių įžyitlių asniėhų santykius su žydais.

;r i < ■ ,.
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Šių apnykti, stenėjo, dairės, 
stebėjo ir į Ateities tikrą praga
rą žiurėjo.

O tasai kelias, platus vieške
lėlis, nuo visų sunkumų braš
kėjo. šaltyšiūs kaip dėtas, gyve
no hepaslebetaš, ramiai sau gy
veno ir visiems šitaip porino: 
“Susiklausykite, vieningi buki
te, .manęs klausykite, nesidai-

rai klaikus laikai atėjo, prie
šas aptikęs įilattj kelią užėjo. O 
jau tašai kelias platūs vieškėlė- 
lis į pasaulį ėjęs nuo svetimų

junai jūo pleškėjo. Musiį žmo
nėms vartus uždarė, ką ketino,

Žmonės subruzdo, žmonės

DANTIMS

Pataisoma

PRAŠYK PARODYTI ^ERMAtOMUJŲ PLEfTU
eitas daro LĄISNIUOTAS DENTlST'AS iš impresijų iridšų 

metų. 1 ..
Visas pleitas daro LĄISNIUOTAS______ _
pačių labotatdrijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS;

Lawndale Deniai Laboratories _
3945 WEŠT 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Mohtoe 9Ž51

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti $12.50

Šiūš!”
—bi šril'tyšiau, šalty šių šalty- 

Šlau, jau mūšų pastogių sto- 
gdi kiūra, tūriai ttyYri, visi mtis 
pešioja, turttis nešioja, musų 
žemė hiažėja, rūpesčiai didėja, 
oi kas bUš? Tą mūšų kelią, pla
tųjį VieŠkblį, kiti tyko, audra 
gfumbjd ir ūilislj genties žrtio- 
rieš vilioja! šaltyčiai!, , Jtęlkiš; 
štisiprašk, / tvatkųs-žiūrėk, ką 
turi saugok, kad mums netek
tų tau išmetinėti ir tave peikti.

ir kiek- 
galvoje

Taiįi žmonės šnekėjo 
vienas skaudžią hiintį

—O kas man jūsų 
kas man jūsų slogai, 
turtams prastai, juk aš jus val
dau, jūsų šaltyšiūs buvau ir bu
siu ir jus valdysiu.

vargai, 
ar jusiį

Brangioji, 
kankina inin-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėtėdomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califortiia Avenuė 

Telefonas Republic 7868

Pagubdė

Silpnas ligonis: 
mahe vis labiau 
lis, šū kub reikš apmokėti gy
dytojui sąskaitą, kai aš tiek 
ilgai šergū!”

Jo žmona: “Bet juk ar tu 
nėatsimeni, kad, galėsiu gau • 

tavo gyvybės apdraudą”.ti

suktu to ir šaliyšių išgujb. Bet i vandenį.

t Rimta pastaba
— Na ir vėl vienas skenduo 

lis. Ir vis dar žmonės nesu
pranta, kad nemokėdamas 
plaukti nė vienas neturi eiti

Ofiso Tel. Virgihla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTbjAs ir Chirurgas

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G* SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

HOO«k

• Užtikrink S*Vb ihflė- 
iHfais tikrą apsaugą 
ir pelną.

•fcli VIŠV INDELIAI 
APDRAUSfl IRI—

te, vieningi bukite, manęs klau
sykite! — taip tasai šaltyšiūs 
žmonėms kalbėjo, taip jisai 
jiems išmetinėjo.

—Oi šaltyšių šaltyšiau, mes 
vieningi ir iš seno galingi, bet 
štai tuo keliu, plačiu vieškeliu, 
gyvenimas pleška, kad net ra
tai traška, neatlaikysime, neat- 
sispirsime, jei savo ateitimi ne
sirūpinsime, jei kilų kaimynų 
tižtafimb nėįgysime. — Taip 
žmonės šaltyšiui atsakinėjo; 
taip jie šnekėjo, dejavo, kalbė
jo. — Visa prarasim, turtų ne
teksim, niekam vieškelio neuž
leis] m; jūsų bėjo.

—Visa prarasim, turtų ne
teksim; niekam vieškelio neuž- 
leisim, jūsų šaltyšiūs busiu; 
jūs valdysiu, tik susiklausykite, 
vieningi bukite, manęs klausy
kite, kilų nepaisykite!

—Oi 
sitn, 
miems 
krašte
vo kalboms mums 
Kelkis, dairykis, žiūrėk 
dunda, žemė bunda, 
mūsų vartuos tyko> jau iiiiiinš 
kdhtrybėš pristigo. — Piktai 
žmonės iliūritiėjo ir visi karld 
kalbėjo.

—Nustokite kalbėję, hifekuS 
murmėję, aš žinau; ką daraU, 
kur einu, Išmaliau. Bukite vie
ningi; manęs klausykite, viso
kių niekų nepaisykite. Mano 
valia, tikra galia, jokių ptfcšų 
nesimato, tai tik prasiniano. Iki 
aš busiu, jūs valdysiu, į gerą 
kelią nustatysiu...

| žmonės daugiau nekalbėjo, 
;S3įį| kaip žadą praradę tylėjo. Tik- 

I

šaltyšiau! Garbės netek- 
žemę prarasim, sveti- 
tarnausini, jei taip srivb 
šeiminihkausim, jei ša- 

įkyrėjai! 
, keliaš 

Prešaš

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUlLDING,
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAŪŠIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLAnCĖ
.. DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 Šb. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Aveiiiiė

f S Telefonas LAFAtfcTTE 0727

Klausykite musų Lietuvių radid pYogtattitį Ahtradibnio Ir Šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. 1. t*, stotlės (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTlMlERAS.

Laidotuvių Direktoriai
Ir

J. LIULEVICIUS
4348 S. Čalifornia Ayenuė Phone Lafayette 3572

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

L Jį ŽOLl’ Phone Yards 0781
1646- Wfest 46th Street Yards 0782

2314 Wėšl Ž3r3 Place
SKYRIUS: 42-44 Šast 108th StAeet
m .ii ->.i,r. a, .i

ANTHONY B. PETKUS
6834 Šo. Western Avė. Phone ftrovehill 0142
1419 South 49th Cburt Cicero Phone Cicero 2109

' -• ‘r _

NARIAI 
Čhicagoš, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

KOPLYČIAS 
VISOSE MIEŠTO 

DALYSI

S; Ps MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litiianieti A^etiue Ydrdb UBS

LAtŪAWIGZ IR SŪNUS
Ph'dne Cahal 2515

Tel. Pullman 127f
i, . .h. i, i,- i ■ ,1

ALBERT V. PETKUS
4704 Šo. ^Vešiem Avę. Phonė Lafayėttb 8024

• -............... ... ' ................... --- --- : ■ ..................................................................................................... ■■■........................ _______________

altanas M; Phillips
'3307 Lituahiča Aveniie Phbne Yards 4908

Dn F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Moiitvid, M. D.
West i?dwn State Bank Bldg. 

£4oo west madison Street 
Vai. 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone CaiUihet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m; 7-8:30 p. m

DU ST. NAIKELIS
Physičian and Surgeon

3261 Sb. Halsted Street

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SL; 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:

Siipėtior 9454 ar Central 7464

1

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENfisfAŠ

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

Tpi 0004-
Apttad., Ketvirtad^ Penktadiėhį
4143 Sb. Archer Avė.

tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
. . . O B I S a S

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 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2881.

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

Rež. Telephone PLAZA 3200

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

vak. Nedelioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1931

tėl. Yai-ds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

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

riJventadieniais: 11 iki 12
r. V, A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTtSTAŠ

4645 Sb. Ašhland AVe. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HfcMLOck Blli

.. ., Dalktyndl ;

Dr. Markeris 
3325 Šii. Halsted St. 

Valanttbš: 10 t. iki 2 po piėtv
ir nUO B iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus;
»hohe YARDŠ 7299______

TeL Office Wentworth 6339 
Rėž. Hydė Prilrk 3395 

t)r. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. tlaisted St 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vok 
išskyrus seredbmis ir šubatomift

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. D e ar b or n St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. llalsted S t
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 -

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
Advokatas

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONftOE 07«l
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1624.
Namų TeL—Hyde Park 3395.

4M

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIŪBO 

ŠAUDAI.
-------------- ■—... “bū
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NAUJIENOS, CMcago, III.

Kritika ir Polemika

APIE AUTORITETUS
Visi žinome, kas tai yra spe

cialistas. Specialistas yra tai ži
novas savo mokslo šakos arba 
savo amato. Va daktaras yra 
gydymo mokslo specialistas. 
Gydymo mokslas savo keliu da
lijasi į šakas. Todėl turime a- 
kių, ausų, gerklės, plaučių, šir
dies ir kitokių specialistų. Ar
ki tek tas yra statybos mokslo 
specialistas ir 1.1.

Kas įsigilina į kurių nors 
mokslo šakų, tai tas tampa tos 
šakos specialistas. Tas, kurs įsi
gilina į mokslų apie dangiškus 
kūnus, yra astronomas; tas, ku
ris įsigilina į fizikos mokslų, 
tampa fizikas; kas įsigilina į 
chemijos mokslų, tampa chemi
kas ir 1.1.

Kai norime sužinoti apie kų 
nors tikrų tiesų, arba bent tų, 
kų mokslas jau žino apie tų da
lykų ar klausimų, tai kreipia
mės į to dalyko specialistų. Sa
kysime, jei norime sužinoti ar 
randasi kokia nors gyvybė ant 
Marso, tai kreipiamės į astra- 
nomą, kurs ir pasako, kų iki 
šiol mokslas yra apie tų klausi
mų ištyręs. Taigi specialistai ar
ba savo dalyko žinovai tampa 
mums autoritetai, tai yra tokie 
žmonės, kuriems mes įtikime.

Ima žodį teologas
Čia tai šmakšt ir prisistato 

teologas. Jis sako: aš esu reli
gijos autoritetas. Jei jus tikite į 
tai, kų astronomas, kaipo to 
mokslo specialistas, sako, lai 
jus logiškai privalote tikėli ir 
manimi, teologu, kaipo religi
jos mokslo specialistu. Jei jums 
daktaras yra autoritetas gydy
me ir jus juo tikite ir vykdote 
jo nurodymus, tai logiškai reli
gijos dalykuose jus privalote ti
kėti į tai, kų aš sakau ir vykin
ti tai, kų aš nurodau.

Kas seka Romos katalikiškų 
spaudų, tas neretai užtinka pau 
našių argumentavimų. Vysku
pas P. Bučys yra parašęs, o 
“Draugas” išleidęs tuo dalyku 
brošiūrėlę, kuri vadinasi “Ko 
Klausyti? arba Trumpas Išdės
tymas apie Autoritetų Rųšis ir 
Protingų Pasinaudojimų Jo
mis.” Toje Brošiūrėlėje vysk. 
Bučys pareiškė: “Kas klauso ne
žinia iš kur atsiradusio nezalež- 
ninko, tas apseina kaip tie so
diečiai, kurie apsirgę šaukiasi 
ne gydytojų, tik skerdžių. Kas 
klauso tikėjimo dalykuose dak
taro, advokato ar kitokio, tas 
taip pat prisilaiko tamsos auto
riteto. Kas mokinasi tikėjimo iŠ 
protestantų, tas semia žinias a- 
pie Dievo apreiškimų iš žmo
nių, perėjusių aukštus mokslus, 
bet skelbiančių savo pažiūras 
ten, kur reikia Dievo apreiški

mo. Tiktai tas neklysta tikėji
me, kas klauso katalikų bažny
čios ir veikiančio joje Kristaus.” 
(Aišku, kad čia vysk. Bučys tu
ri galvoje Romos katalikų baž
nyčių.)

Šitokia teologų logika dauge
liui išrodo nesugriaunama. Rb 
mos katalikiška spauda neretai 
parašo, kaip nepripftžįstantiej’. 
šitokios logikos neva pasijunta 
keistoje padėtyje. Pavyzdžiui 
Romos katalikiška spauda pa 
duoda buk šitaip esą atsitikę:

“Visiems yra gerai žinomas 
neseniai mirusiojo Pilsudskio 
susikirtimas su vienu inžinie
rium, kuris vienoje aukštoje 
draugijoje išdrįsęs netauriai ir 
žinovo tonu kalbėti apie religi
jos dalykus. Ilgai klausęsis 
“dziadek” galop neiškentėjęs ir 
pradėjęs smarkauti apie fizikų, 
kaip apie svajonių ir klaidų 
mokslų.

—Pone maršalkų, — prabilo 
įsižeidęs inžinierius: — Jus man 
iškrėtėt šiandien * gana piktų 
šposų. —

—Ne, p. inžinieriau; aš tik 
tamstai atsimokėjau tuo pačiu 
pinigu. Jeigu tamsta teisingai 
piktinies, kad aš, būdamas fi
zikoje profanas, drįstu apie jų 
kalbėti žinovo tonu, tai kokių 
turi teisę tamsta, p. inžinieriau, 
niekinti' ir šmeižti religijų, nors 
apie jų nedaugiau nusimanai, 
negu aš apie fizikų?!”

Ko verta teologų logika?

Kų jus manote, ar tie pasau
liečiai, kurie nepripažįsta teolo
gų autoriteto religijos dalykuo
se, elgiasi nelogiškai, neprotin
gai ir apsikvailina save? Kad tų 
suprasti, tai reikia pamatyti, ko 
verta ta teologų logika ir ko 
vertas teologų autoritetas.

Teologai tvirtina, kad jų au
toritetas religijoje esųs toks pat, 
kaip kitų specialistų arba žino
vų. Ar iš tikrųjų taip yra? Žiū
rėkime.

Pasaulinių mokslų autoritetai 
ir teologų religinis autoritetas 
skiriasi kaip diena ir naktis.

Pasauliniai mokslai remiasi 
aiškiais įrodymais. Kas tik tu
ri intelektuališkų išgalių, tas ga
li pasaulinių mokslų susekimus 
patikrinti. Tokie patikrinimai iš 
tikrųjų ir yra daromi ir vis pri
einama prie tų pačių išvadų. 
Todėl visame pasaulyje visuose 
mokslo įstaigose dėstomas tas 
pats mokslas. Visame pasauly
je visose tautose visose mokyk
lose, neišskiriant nei katalikiš
kų mokyklų, pavyzdžiui, moko
ma, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne atvirkščiai, nors se
niau Romos katalikų bažnyčios 
inkvizitoriai Galilėjų, tų tiesų

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

PHILCO-rORK COOL-W#VE
ELEKTRIKINIS

KAMBARIŲ VEDIMAS
Išvėdina kambarius 
iki 11 ant 14 pėdų 
mieros. Kainuoja tik 
keletas centų dienoje.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Aiehvi 'venue
Pbonc Virginia 1515

NEW YORK. — Pasaulinėje parodoje, Kubos kai
me, buvo surengtas nudisčių kontestas. Tačiau policija 
neleido kontesto baigti. Čia parodomos trys nudistės, 
kurios liko uždarytos policijos daboklėje.
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ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant puses 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rėzervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

susekusį, parsiklupdę, liepė jos, 
kaipo heretikiškos, atsižadėti. 
Gamtos mokslo liesos yra iš
bandytos, patikrintos, visų pri
pažintos ir visur vienodai mo
komos.

Romos katalikų bažnyčia gi
riasi, kad ji esanti universali, 
pritaikinta visiems amžiams ir 
visoms tautoms. Romos katali
kai nurodo, kad, girdi, protes
tantizmas tinka tik anglams, vo
kiečiams, skandinavams; gi 
prancūzams, italams, ispanams 
visiškai netinkąs. Romos kata
likų bažnyčia, girdi, lygiai tin
kanti ir vokiečiams ir italams, 
ir švedams, ir ispanams, ir ne
grams ir eskimosams, ir kinie
čiams ir japonams ir 1.1. Tegu 
bus ir taip. Bet Romos katalikų 
bažnyčios universalumas nei iš 
tolo negali prilygti mokslo uni
versalumui. Mažas skirtumas, 
ar tu baigsi medicinos mokslų 
Chicagos, Berlyno, Romos, Mas
kvos, Pekino, Tokijos ar Kalku
tos universitete. Mažas skirtu
mas, ar tu medicinos mokslus 
oaigsi Romos katalikiškame, 
žydiškame, protestantiškame, 
^agoniškame, budistiškame ar 

mahometoniškame universitete. 
Tas pat yra ir su kitais gamtos 
mokslais. Taigi mokslo univer
salumas yra kuopilniausias. Vi
sų tautų šviesus protai lygiai 
priima gamtos mokslus.

Gamtos mokslų autoritetas 
stovi ant tvirtų, aiškių, negin
čijamų pagrindų.

Religinio autoriteto nėra

Nieko panašaus negali paro
dyti teologai. Todėl religinio au
toriteto nėra. Yra tik sektantiš
ki autoritetai. Tie autoritetai yra 
griežtai susiskaldę, tyčiojasi iš 
kits kito teologijos, apeigų, dog
mų, ceremonijų. Vieni su kitais 
yra vedę kruvinus karus. Da
bar to negalėdami daryti, vieni 
kitus gatavi vandens šaukšte 
prigirdyti. Vieni kitiems lemia 
po mirties amžinas kančias pra
gare.

Kuomet religiniuose dalykuo
se tebėra chaosas, kuomet teo
logai ne tik nesusiklauso, o yra 
pasidalinę kaipo aršus prieši
ninkai, tai kaip Romos katalikų 
bažnyčios teologai gali kalbėti 
apie kokį nors religinį autori
tetą panašiai kaip kad kalbama 
apie mokslinį autoritetų?

Visame pasaulyje niekas iš 
rimtų žmonių nesakys, kad fi
zika tai svajonių ir klaidų mok
slas. O kai dėl teologiško mok
slo, tai pats jo stovis rodo, kad 
tai tik svajonių ir klaidų mok
slas. Romos katalikų bažnyčios 
teologai sako vienaip, įvairus 
protestantai kitaip, žydai sa
vaip, budistai, mahometonai, ir 

l kitokie pagonai vėl savaip. Tik- 
jras babilonas.

Kiti skirtumai

Yra ir daugiau skirtumų tarp 
moksliško autoriteto ir teolo
giško autoriteto.

Moksliškam autoritetui nepri- 
seina kovoti už pripažinimą. Jį 
pripažįsta visų tautų visi švie
sieji protai. Mokslui nereikia 
propagandos. Mokslo autorite
tui prisiėjo kovoti tik tais lai
kais, kada viešpatavo Romos 
katalikų bažnyčios autoritetas. 
Tąsyk Romos katalikų bažny
čios inkvizitoriai budėjo, truk
dė mokslo pažangai kalėjimus 
uždarinėjo mokslo vyrus. Mok
slas nugalėjo inkviziciją, ir da
bar apie pavojų mokslui nei už- 
simitni nereikia. *

Teologiniai autoritetai be 
propagandos nekyla,, neplinta.

u
Teologiniai autoritetai teky

la, teplinta ir testiprėja propa
gandos pagelba, ;įaip kaip ko
munizmas, nacizmas ir fašiz
mas.

Teologiškos tiesos arba dog
mos keistai sudaromos. Visai 
netaip, kaip moksliškos tiesos. 
Teologai suvažiuoja, diskusuo- 
ja ir balsuoja. Diskusijomis ir 
balsavimu surandama teologiš
ka tiesa. Savo laiku buvo kilęs 
klausimas, ar moteris turi dū
šią. Kad tiesą susekus, suvažia
vo teologai, diskusavo ir di
džiuma balsų pripažino, kad 
moteris dūšią turi. Panašiai su
sektos ir kitos Romos katalikų 
bažnyčios tiesos arba dogmos, 
kaip va: popiežiaus neklaidin
gumas, Marijos dangun ėmi
mas su kunti ir diišia, nekaltas 
prasidėjimas ir t t.

Mokslo vyrai irgi suvažiuoja 
ir diskusuoja. Bet tiesa pripa
žįstama ne balsavimu, o aiškiu 
įrodymu. Viso pasaulio moks
lo vyrai gali suvažiuoti ir mi
lijonus sykių nubalsuoti, kad 
saulė sukasi aplink žemę, o ne 
atvirkščiai. Toks nubalsavimas 
nepakeistų tikro dalykų stovio, 
nepakeistų tiesos, kad žemė su
kasi aplink saulę, kaip nepa
keistų nubalsavimas ir to, kad 
cukrus sūrūs, o druska saldi.

Nuvainikuota karalienė

Vainikuotų karalių ir vaini
kuotų karalienių laikais < teolo
gija buvo mokslų karalienė. 
Kiti mokslai buvo tik karalie
nės teologijos tarnai.

Kaip pavaldiniai nuvainika
vo savo karalius ir karalienes, 
tai taip gamtos mokslai nuvai
nikavo savo karalienę teologi
ją- <•

Taigi teologai yra labai toli 
nuo tokio autoriteto, kokį turi 
gamtininkai. Todėl apsikvaili
na ne tie, kurie nepripažįsta 
teologų autoriteto, o tie, kurie 
reikalauja tokio pripažinimo.

Gamtininkas. •

^•iW^c<>?>^o<»*x«o*^o^?{'*io*«i*<^i**'c*^vv*******v***v^^y***y»** •

Džiaukis Vėsiu Malonumu
visą vasarą savo namuose ar ofise!

.........

• Vėsumo pakanka, ne- 
tvankus oras ofisie reiš
kia mažiau karščio ne
patogumų —miegamuo
siuose kambariuose rei
škia ramų miegą, karš
tose, tvankiose naktyse.

Šis Philco-York Cool-Wave kambarių vė- 
dintojas galima įstatyti greitai—nereikalau
ja vandens sąryšių—tereikia tik sujungti su 
elektriniu laidininku.

Nelaukite karštų dienų ateinant. Užsisa
kykite dabar kol pristatymą galima užtikrin
ti.. Telefonuokite RANdolph 1200.

$15 Įmokesnio
Likusią, plūs kiek palū
kanų, išmokėsite pato
giomis mėnesinėmis su

momis.

COMMONVVEALTH EDISON COMPĄNY
72 West Adams Street

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA* trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šciiny- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
w negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas:-“KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.
■ I ■ .

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phoue LAFAYETTE 04G1

. United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai y pa
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom
už padėtus Z| 

pinigus * '

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Ssfety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduotl

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 ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

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.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

STANDARD CLUD
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti- L; | 
nės už Tokią Kainą „jY

TIK $1.00 PT. $4 f* A
4/5 Kvortos 1

Reikalaukit
anytas

T Club
SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014
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$5.00 per yėar in Canada
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Užsakyme halsai
Chicago j e—paštu:

Metams ______________
Pusei metų _ -_______
Trims mėnesiams —___
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei _____ ;_______
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3c 
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NEPAPRASTAS LIETU
VOS Atsparumas

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the ačt df 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L Telefonas Carial 8500.

Metams -------------- ;---------- $5.00
Pusei rtletiį 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.50
Dviem mėnesiams ----------  1.00
Vienam mėnesiui ;75
Lietuvoje U kitUr hž&eninose
Metams $8.00
Pusei metų -------------------- 4.00
Tfiins mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Piliečių teisės
Laisvė nėra tuščias žodis Amerikoje. Ją garantuoja 

J. V; kohstitucija. Pasitaiko, kad piliečių laisvę neteisė
tai stiVatžo tas Urba kitas valdininkas; bet tokiame atsi
tikime piliečiai turi teisę pasiskiįsli tėismUi; ir noks teis
mai nevisuomet elgiasi bešališkai, bėt paprastose aplin
kybėse jie visgi stoja už teisę, o ne Už sauvalią.

Vakar Vyriausias Teismės Washingtonė pripažino, 
kad “garsusis” Jersey City mėras, Pratik HagUe, nusidė
jo J. V. konstitucijai, draUsddmas darbininkų orgaiiiža- 
cijoms laikyti viešus susirinkiiilus tame mieste;

Federalinis distrikto teismas buvo Uždraudęs merui 
Hague’ui trukdyti tų organizUČijŲ šUėiriiikimus; Ddbur 
tą distrikto teismo “indžonkšehą” parėmė 5 balsais prieš 
2 ir aukščiausias šio krašto tribUiiolas;

Demokratijos apsaugai, kaip matome, reikia turėti 
ne tiktai konstituciją, kuri pripUžjštb tam tikras teises 
žmonėms, bet reikia turėti ir Bepriklausomų teismiį sis
temą.

Privalomas darbas Peiinšylvanijoje
Prieš kiek laiko šioje vietoje buvo rašyta apie visą 

eilę priešdarbininkiškų įstatymų, kuriuos išleido Wiscon- 
sino legislatura, patekusi atžagareivių kontrolėm

Priiiašiu keliu eina ir Pennsylvanijos legislatura. Per
eitą savaitę ji priėmė įstatymą, kuris suteikia galią kaun- 
tės šelpimo tarybai priversti bedarbį priimti tokį darbą; 
kokį jam ta taryba c.paskįria: jeigu bedarbis atsisako tą 
darbą dirbti, tai šelpimo taryba gali atimti j dm pašalpąJ

Įstatymo autorius yra senatorius Henry J. Piersori> 
republikonas iš Lancaster, Pa;

Pierson law, kaip tas įstatymas yra vadinamas, lei
džia kiekvienos kauntsė šelpimu tarybai ilė tiktai skirt: 
bedarbius prie viešųjų darbų, bet taip pat siųsti juos 
dirbti pas privatinius pramonininkus arba žemės ūkio 
savininkus. Bedarbiai tokiu budu yra pastatomi kalinių 
padėtin. 4

Vieno termino žmogus
Senatorius Vanderberg iš Michigan valstijos jau pa

sisakė viešai, kad ateinančiais metais jisai stengsis gau
ti republikonų partijos kahdidaturą į j. V. prezidentus, 
ir jisai žada kandidatuoti, iš atiksto pasižadėjęs būti pre
zidentu ne daugiau, kaip vieną terminą. Senatorius Van- 
denberg nori, kad tokį pat pasižadėjimą duotų ir kiti 
republikonų aspirantai į Kandidatus.

Tai nauja gaida prasidedančios prezidentinės kam
panijos chore. Visai aišku, kad Michigano senatorius sa
vo “vieno termino” prižadu/taiko į Rooseveltą, apie ku
rį vis daugiau ir daugiau žmonių kalba, kad jisai keti
nąs kandidatuoti trečiam terminui. Senatorius Vanden- 
berg ir jo Šalininkai aiškins valsuotojams, kad net ir du 
terminu būti vienam žmogui Baltajame Name per daug, 
tai ką jau bekalbėti apie trečią terminą!

Bet, paleidęs šitą šūvį į Rooseveltą, republikonų as
pirantas pataikys ir į daugelį savo partijos draugų. Sa
kysime, argi senatorius Taft, prokuroras Thomas Dewey 
arba kuris kitas republikonų kandidatas norės iš anksto 
duoti žodį, kad jisai, jeigu bus išrinktas į prežideiitus, 
atsisakys kandidatuoti' antru karti}? Net ir Ėooveris 
nenorėjo po ketVėrių metų prezideiitavimo pasitraukti.

Dviejų terminų tradicija Amerikoje įsigyveno nuo 
Jurgio Washingtono laikų, bet ji prasidėjo visai Utsitik- 
tinai. Washingtonas; pabaigęs antrą terminą, užsispyrė 
daugiau nebekandidatuoti. Jisai norėjo pasitraukti jau 
po pirmųjų ketverių metų ir butų pasitraukęs, jeigu ne
būtų buvęs perkalbėtas. Mat, tuo laiku buvo labai įtehipr 
ti santykiai su Francuzija, ir daugelis ihahė, kad tokio
se apystovose keisti prezidėntą butų nepatogu.

Jei ne ta netikra padėtis tarptautinėje politikoje, tai 
pirmasis Jungtinių Valstijų prezidentas butų buvęs tik
tai vieną terminą. Bet dabar tradicija kitokia, ir senato
rius Vandenbergas jos, veikiausia, nepakeis. O vietoje 
dviejų terminų, gali dar įeiti į madą ir trys terminai; 
Konstitucija to nedraudžia.

Vokietijos socialdemokratų ; 
savaitraštis “Neuer Vorwaėrts”, 
<uris dabar eina Paryžiuje, sa- 
vd gegužės 21 d. numeryje, į- 
dėjo ilgą straipsnį apie Hitlerib 
diplomatinį “ofensyvą prie Bal
tike”. Laikraštis riutodo, kad 
naciai nedrįsta tiesiog pulti 
Dancigą, todėl jie stengiasi mo
raliniai susilpninti Lenkiją, sid- 
ly ddiiii rieptiOliiriO sutartis 
ŠkaridiriUvijbs šaliiris ir tiirižoįri- 
siohis Pabaltos respublikoftis.

Iš skandinaviškų šalių suri- 
kiaUsia padėtis tai — Dahijos, 
nes jos teritorija sUšišibkia su 
Vokieti j osj *

“Bet ir Lietuva titri ben
drą stehą su Vokietija”, tę
sia Socialdemokratų organas, 
“o po kldipėdos ‘prljuiigimo’ 
tdi yra ypatlilgai pavojinga, 
nes 80% višb LiėtUVbS ini- 
pbrto ir eksporto ėiild per 
Klaipėdą. Tačiau lietuviai 
stangus. Jie sugebėjo per 18 
frietų išlaikyti aštraus prie- 
šingririiO pdžiciją prieš savo 
didįjį kaiiriyiią Lenkiją; Kris 
nori, gali sakyti; kad pblitiš- 

' kai tai bUVo kvailas OUšistd- 
tyriids arba itė; bet, šiaip ar 
taip; Lietuva, atstėigusi savo 
nepriklausomybę; parodė ne
girdėtą atsparumo jėgą. Nė
ra silpnumo ženklas ir tas 
faktas, kad vyriausias Lietu
vos kariUohleilėš vddaš, gen. 
Baštikis, padarė demonstra
tyvią vizitą Lenkijai, su kii- 
ria ji dabar jau metai laiko, 
kai yra susitaikiusi; ir tą vi
zitą jisai padarė kaip tik tub 
laiku, kai Lietuva veda nule
miančias ūkio derybas su Hit
leriu. Patikimi pranešimai sa
ko, kąd Trečiasis Reichas pa
sidarė ;jaų ir šiel^tfek ‘kuk
lesnis’. Jau.- jisai nebereika- 
laiija, kad į Vokietiją butą 
nukreiptas visas Lietuvos ek
sportas, bet reikalauja tik 
45% to eksporto. Bet, kaip 
ten nebūtų, Lietuvai teks da
ryti su ReiOhu kompromisą, 
kadangi geografiškai ji yra 
suniktoje padėtyje. Lietuvos 
sąjungininkės, Latviją ir Es
tija, nota tdi]3 griežtai husi- 
stačlusios; kaip ji, nes dat 
vis nėra paaiškėjusi Sovietų 
Sąjungos pozicija ir, gal būt, 
neduoda pilnų garantijų Len* 
kija.

“Latvija ir Estija 
sienų su Trečiuoju 
neturi. Pavojus joms mažes
nis, todėl jiedvi yra labiaūs 
linkusios su gera mina daly
vauti blogame žaidime. Bet 
jų dviejų ir vidiljinė struktiu 
ra, ypač Latvijos, yra kito
kia, negu Lietuvos. Latvija 
jau seniai bando laviruoti 
tarp Vokietijos ir Rusijos, 
bet, nebūdama taip stipri, 
kaip Lenkija, kuri veikė pa
našiai, ji turėjo mažiau pasi
sekimo. Estija, kurios vyridti- 
sias armijos vadas, Laidone- 
ris, neseniai irgi demonstra
tyviai atlankė Lenkiją, kuri 
jai yra labai drauginga, ne
turi sU ja net bendrų stenu. 
Jos likimas daug labiau pri
klauso nuo Rusijos, nuo ku
rios tačiau ją skiria nelai
minga istorija it kitokia ide
ologija. Hitlerio nepuolimo 
sutartis su šitom dviem Pa
baltos valstybėm, kaip sake- 
riie, neturi tokios feikširiėš, 
kaip su Danija arba Lietuva, 
o betgi ji reikštų naują pa
sisekimą Hitleriui. Mažų ma
žiausia tuo atžvilgiu; kad ji 
trukdytų šias dvi valstybes 

1 stoti visai Lenkijos pusėn.”

, Laikfaštis sako, kad visos ii-, 
tos Hitlerio pastangos pasirašy
ti nepuolimo sutartis su toriis 
mažoms valstybėms rodo, khd 
Hitleris dar anaiptol nesijaučia 
įsitvirtinęs prie Baltiko juros.

Įdomu, kad prekybos derybo
se su Lietuva Hitleris turėjo nu
sileisti dar labiaU, negu krid pa
stebėjo / “Neuer Vorwaeftš”. 
Pradžioje “fiureris” reikalavo, 
<ad Vokietijon ėitų Visas Lie
tuvos eksportas; paskui; kai 
geri. Raštikis išvažiavo su vizi- 
a į Lenkiją, tai naciai pasidarė 

sukalbdriiėsrii ir sutiko rtht 45% 
Lietuvos eksporto. Bet galutinė
je Sutartyje Trečiasis Reichas 
pasitėrikino tik 3()%.

Įstatymai ir poli
tika

Reichu

Į Lietuva ir Lenkija J •
Geiterrilo Raštikio priėininias. — Brangios dovanos. — 

Lenkų laikraščiui labai entuziastiškai rašo apib Lie
tuvos pažangų. — Netolima praeitis. — Kaip Lenki
ja prisitarnavo vokiečiams. — Lenkijai ir Lietuvai 
feikrilinga tiktai susiprasti, o ne būti draugais iš 
prievartos;

(Musų speclrilriUš korespondento Lietuvoje)

* (Tęsinys)

LtetUva sriVUtariki; riėpfiklad- 
Soiria, Hb LeiikijdS prilitikbs ve- 
dariia stipfėjb! Ėbt LtetUva ir 
ttibiiiet jrito; žiriojO; kad savo 
bajorų išganymų tolydžiai yra 
Škriaudžiaftla. Ją skaudžiai mį- 
skriaudš tų bajorų įtakoje, kad 
Lietuva neatgavo Tilžės srities, 
kad prarado Vilniaus krašto!

Bet tai; kas likb; kur bajorų 
įtaka bUVb pkiiaikifitd, tie že- 
ihės plotai lietuvių apgyventi, 
LietUthš valstybei įkurti kuto, 
augo, bujojo, žydėjo!

Ir visa tai vyko ne Lenkijos

tatitinihką meldgihgdis skun
dais sukurstytas, Pėnhsylvani- 
jos ripdraudos komisionierius 
Matthėw U. Taggaft užsispyrė 
trukdyti SLA ėentro raštinei* 
perkėlimą į PittsbUrghą, reika
laudamas, kad tame klausime 
Susivienijimas išpildytų 1917 
m. įstatymo reikalavimus, — 
nors 1935 m. bitvd išteistas nau- Į įtakoje, o tik tą įtaką visai pa- 
jas įstatymas.

Dabartinis komisionierius y- 
ra j 
eiti savo pareigas nuo Naujų

naikinus! Bet istorijos ratas taip 
sukasi, kad tuodvi valstybės 

republikonas; jisai pradėjoI Lenkija ir Lietuva turi bendia- 
Jdarbiauti; nes kitaip ir vienai ir 

Metų?iki *tb Taiko Uvo’ kitas kitai dldelis PaV°jUs> Pa' 
komisionierius, Owen B. Hunt, VOJUS ne tik valstybes prarasti, 
demokratas. Jo patvarkymas bet ir tautiniai skursti ir gal sa- 
centro kėlimo klausimu buvo r” tautos žemių nustoti, eii’i- 
visai kitoks, kaip matyt iš jo pa šitų turi išmanyti ir kas pi 
laiško, rašyto pereitų lapkričio klauso lietuvių tautai tai ir gla
monėsi prez. F. J. Bagočiui, žinti! Tik tuomet lr tik tuom®‘ 

Lietuva visai nuoširdžiai ir at- 
Tas laiškas yra paskelbtas Lirai džiaugsis, kad jos genero- 

pereitos savaitės “Tėvynėje”, ir has ne tik generoliškai, bet tie- 
jamė aiškiai pasdkyta, kad — sįog karališkai buvo Lenkijos 

“ybur Organižation should valstybės vyrų suliktas!
foltow the procedure outliri- O dabar, dabar Lietuva su- 
ed in Sėction 37 of the Act pranta, kad tai buvo tik didelis 
of July 17, 1935, P. L. 1092 mandagumo mostas, kuris savy- 
in changįįųg thė location of je turi agitacinio ir propagari- 
yotir plaę£ 'of businešs rather dinio pobudžiri! 
than the^procedure outlined Lietuva žino, 
in Sėction 1 of the Act of|moka dirbtinai 
July 11, 1917, P. L. 804.”

Rodos, tai logiška. Jeigu 1935
m. buvo išteistas naujas įstaty-|v«^ tauta nėra paviršutiniai 
mds, tai drganižacija privalo jo mandagi> bet jj yra jirdinga) at. 
ir laikytis, bet ne eiti atgal piie vjra ]iur reikia geram draugui 
šfenbjo įstatymo, kuris tdpo pa- atvirą širdį parodyti!
keistas. ^ad bukite tais gerais Lietu-

Taip galvojo komisionierius | vos draugais, tad sudrauskite 
savo bajorus pas save, o mes 
jau mokėsime pas save su jais 
apsidirbti; O mes mokame ten, 
kur reikia, juos tinkamai su
drausti !

Juk ilgus metus, net amžius 
štai tarp savęs kovojo anglų ir 
prancūzų tautos, o šiandien jos 
supratę savo tautų pašaukimą, 
savo istorines misijas padavė 
viena kitai ranką. Tegu visa tai 
ne visuomet širdies spiriami da
ro, bet reikalo verčiami atlie
ka, bet vieni kitiems nekliudo 
saVdrdnkiai veikti.

O štai Skandinavijos tautos 
ar ne tais pačiais keliais žen
gia? Ir jos tarp savęs kaip ly
gus su lygiu bendradarbiauda
mos savo neatsiekia kiekviena 
paskirai ir visos kartu?

Mes taip pat džiaugiamos len
kų tautos laimėjimais, jos žmo
nių progresu, nes tikime ir no
rime tikėti, kad lenkų tauta 
kaipo tokia neturi savyje noro 
lietuvių tautai kenkti, bet meš 
norime ir trokštame, kad Len
kija kaipo valstybė parodytų 
Lietuvai savo darbais tikrą nuo
širdumą, o ne žodžiais dirbtiną 
mandagumą!

Mes gerai žinome, kad Len
kijos užsienių reikalų ministe
rija turi tokį savo skyriuką, ku
ris atsidėjęs seka Lietuvos gy
venimą. Mes veik neabejojame, 
kad tasai skyriukas seka ir mu
sų išeivijos spaudą, šiuo atsiti- 
kiiiiu skaito ir kas Naujienose 
iš LietUVbš tašoma. Šitai spreh- 
džiartie iV taip tvirtihatne tik to
dėl, khd seniau VilriiaUs radijas 
su pfesigėrėjihiu perskaitydavo; 
kits kritiškai tos spaudus buvri 
htsilieptri apie Lietuvos gyveni- 
ihą; Tai Idi tasai Skyriukas ši
tuos žodžius pasiskaito, kas čia 
yra prirašyta ir Irii žino, kad

Owen B. Hunt.
✓ X

Bet naujasis komisioiilėrius, 
gavęs džabą po to, kai Pehnsyl- 
vanijos rinkimuose laimėjo re
publikonų partija, galvoja ki
taip. Jo nlanymU, reikia dabar 
grįžti prie šėnojd įstatymo, iš
leisto 1917 m.

Tačiati 1935 m. įstatymas daf 
nėra atšauktai.

Margumynai
Foto aparatas — 

seklys
Amerikoje: sugalvotas foto 

aparatas, automatiškai nufoto
grafuojąs, niekam nežinant. Jis 
taip padirbtas, kad fotografi
jos kamera /'pradeda veikti tik 
tada, kai jon pakliūva koks 
nors šešėlis; kol aiški šviesa — 
jis neveikia; Jei žmogus praei
na pro aparatą ir tuo pertrau
kia šviesos spindulius, foto-ka- 
mera tuoj pradeda veikti ir 
žmogaus atvaizdas nufotogra
fuojamas. Po to sunaudota fil
mą kylu į viršų ir susivynioja 
ant volelio, o jbs traukiama, iš 
apačios, prieš objektyvą atsi
stoja nauja plėvelė. Viso toks 
aparatas padaro apie 150 nUb- 
traukų.

Ahiėrikos policija tokius apa
ratus vartoja nusikaltėliams 
sUšėkti. Aparatai užmaskubja- 
mi khr ribt's kdtobary ir, įsi
laužus plėšikui, jį nufotogra
fuoja. Sukimas tokio vagies, 
tUriht fotografiją, pasidalo 
dąug lengvesnis, juo labiau, 
kad Visi jo veiksmai yra nUfo- 
tbgrafubti foto aparato ~ sek-

kad Lenkija 
būti šėlusiai 

mandagi, kad tasai bajoriškas 
mandagumas yra lenkų tautoje 
tiesiog įgimtas daiktas. Lielti- 

nėra paviršutiniai

Lietuvoje nė vienas žmogus pa
našiai mano ir ne vienas žmo
gus Lietuvoje taip galvoja!

Lai žino, kad Lietuva jau ne
be anų laikų Lietuva, kad šių 
dienų Lietuva ne viską vertina • 
pagal žodžius, bet t pagal dar
aus! Jokiais saldžiais žodžiais, 
okiais perdėtais pagyrimais 

Lietuvos adresu jos žmonių nie
kas nepapirks! Lietuva taip pat 
nori būti savaranki ir, jei nori- , 
te, taip pat nori būti egoistine 
savo valstybės reikaluose!

Lietuvių tauta gerai suprato 
ir išmoko vertinti kitus tik pa
gal jų darbus, bet ne pagal žo
džius. Lietuvių tauta taip pat 
nori būti gyva, gyventi, savo 
valstybę, kultūrą kurti, kaip ir 
lenkų tauta ir šito lietuvių tau
ta siekdama eis savaimingais 
keliais! Ir tos valstybės, tos tau
tos, kurios pabos jos šių troški
mų bus jos draugais, nors kar
tais ir laikinais draugais!

Lietuva taip pat laikinai dė
sis, kad ir su jos priešais, jei iš 
to bendradarbiavimo, ir laikino 
gali ar galės ką nors> ateičiai lai
mėti! Bet Lietuva jausis lai
minga, jei suras sau nuolatinius 
draugus.

Praeitis sako, praeitis nuro
dė, kad vienas tokių Lietuvos 
bendrakeleivių istorijoje gali 
būti Lenkija. Bet Lietuvos visai 
netolima praeitis labai vaizdžiai 
įrodo, kad tik savaranki, kad 
tik nepriklausoma Lietuva gali 
visokeriopai stiprėti, augti ir 
kdrti tiek medžiagines, tiek' 
dvasines ir morales vertybes. 
Lietuva jau gerai įsitikino, kad 
ilgų metų, net šimtmečių suda
ryta uhija su Lenkija tiek lie
tuvių tautai nėra davusi, kiek 
jai savarankus poros dešimčių 
metų gyvenimas dabar davė!

Juk net šių dienų Lenkija 
stebisi Lietuvos gyvenimo visa- 
keriopa pažanga! O šioji Lietu
vos pažanga istoriniai nusako, 
kad reikalinga Lenkijai tiek 
pat, kiek ji reikalinga lietuvių 
tautai!

Taip; Lietuva gerai nujaučia, 
kad Žalgiris gali pasikartoti! 
Tad jei Lenkija nuoširdžiai no
ri turėti gerą toje kovoje part
nerį, jau istorijoje išmėgintą 
kardą; turi suprasti ir gerai įsi
sąmoninti, kad lietuvių tauta 
tiek ūkiškai, tiek kultūriškai, 
t tek valstybiškai nori nu f i sa
vaiminga, savaranki, nes ji no
ri gyventi ir trokšta visos žmo
nijos ktilturbs Ibbyną paįvai
rinti šdvo savaimingais kuri
niais !

Lietuvių tauta liek pat yra 
vertinga, kaip ir kiekviena tau
ta ir ji nori darbuotis savo 
žmonių gerovei ir visos žmoni
jos labui!

Lietuvių tauta, kaipo darbo 
žmonių tauta, nenori nei kitų 
žmonių skriatisti, nenori kė
sintis kitų tautų žemių atimti, 
bet nori tik atgauti tai, kas jai 
istoriniai priklauso.

Lietuvių tauta neturi savyje 
tų didikų, kurie paskendę troš
kime krauti tik savo medžlagi- 
hį lobyną eina kosmopolitiniais 
keliais. Ir toje kelionėje jie vis
ką parduoda ir perka ką gali 
pirkti ir pelningai parduoti!

Ir kaip tik pajus lietuvių tau
ta, kad Lenkija ją suprato, kad 
jos troškimus įvertino busima
me Žalgirio mūšyje, jei toksai 
butų, geriau butų, kad galima 
butų be jo apsieiti Lietuva da
lyvaus ir Čia nieko nesigailės, 
bet dalyvaus kaipo lygus su ly
giu. Ir dalyvaus nė todėl, kad 
ką nors nuskriausti, bet save 
apginti ir Srivd atsiimti!

Lietuvių tauta tik tuomet vi
sai atvirai ir nuoširdžiai džiaug
sis, kad jos kariuomenės vadas 
jUvo ne tik generoliškai, bet 
karališkai Lenkijos priimtas, 
tai lenkų tauta visai nuošir
džiai it nedviprasmiai supras 
lietuvių tautos troškinius, o da
bar mes tą generolo vizitą įver
tiname, kaipo mandagumo 
mostą; ii* tik. Dėduosi šiuo savo 
laiški! atsiėjęs esu daugelio ir 
daugelio Ifetiivių tautos mintis!

Spėju, kad neklystu!
Para Belluih.

(GALAS)

Iš Lietuvos
Ties požeminius elek

tros kabelius
ŠIAULIAI. — Miesto saviv. 

paskelbė konkursą požeminiams 
elektros kabeliams pasiūlyti. 
Kohkutso terminas gegbžės 15 
d. Paaiškėjus, 
sąlygos 
;uoj bus 
po žeme 
Įtempimo 
Tilžės g.j pradedant nuo ties 
pervaža esančio transformato
riaus iki Pagyžių g., toliau iki 
Mickevičiaus g., iš kurios bus 
išeita į Vilniaus g. esantį trans
formatorių. Savivaldybė nusi
stačiusi paslėpti po žeme tuo 
tarpu tik aukštojo įtempimo 
laidus, kurie yra pavojingi ir 
daugelyje vietų jų stulpai ei
na per privačias žemes, už ku
rias tenka kasmet nemaža nuo
mos sumokėti, žemo įtempimo 
laidai miesto centre tuo tarpu 
taupumo sumetimais 
pertvarkomi. Visi kabelių 
jimo darbai bus atlikti 
budu.

kurios firmos 
priimtiniausios,bus

užsakyti kabeliai ir 
bus paslėpti aukštojo 
laidai šiose gatvėse:

nebus 
klo- 

ukio

Vatsarvietėse didelė 
klausa butų

pa-

KAUNAS. — Artinantis va
sarai labai pagyvėjo paklausa 
visose vasarvietėse. Daigelis 
butus išnuomavo dar žiemą, 
bet dabar eina tam tikras pa
sikeitimas vietomis, būtent, 
Palangos miesto taryba Palan
goje uždraudė ritualinį gyvu
lių skerdimą. Dėl to nemaža 
religinių žydų atsisako įmokė
tų rankpinigių ir nuo butų Pa
langoje atsisako. Be to, šią va
sarą Palangoj šaukiamas Vers
lininkų kongresas, Palanga yra 
visai arti Vokietijos sienos, lai 
dėl tų visų priežasčių žydų va
sarotojų 
mažiau, 
paklausa

Palangoj gali būti 
Užtat padidėjo butų 
kitose vasarvietėse.

Užregistruota 10,230 
pabėgėlių iš Klaipė

dos krašto
KAUNAS. — katine sudary

tas klaipėdiečių registravimo 
biuras jau baigė klaipėdiečių 
registraciją. Ligi šiol biure už
registruota 10,231 asmenys: 
5,025. vyrai ir 5,206 moterys. 
Iš to skaičiaus 8,924 lietuviai 
ir 1,807 žydai. Vaikų užregis
truota 3,019. Pagal profesijas 
daugiausia pabėgėlių yra dar
bininkai bei amatininkai.

Kur randasi muziejaus 
eksponatai?

Pastaraisiai metais Mažeikių 
muziejus buvo praturtėjęs į- 
vairiais eksponatais. Tačiau iš 
pereitųjų metų rudens žymios 
dalies tų eksponatų muziejuje 
nebesimatė, šitie visi ekspoha- 
tai gauti vien iš Mažeikių gy
ventojų.

Paskirti du klaipėdie
čiai tnokytojai

ŽARAS Al. — Į Zarasų ap- 
skr. paskirti du klaipėdiečiai 
mokytojai — R. Bėrentaitė ir 
M. Norkus. Jie yra dirbę Klai
pėdos krašto lietuviškose mo
kyklose. Dabar jie Zarasuose 
pavaduoja sergančius mokyto
jus.
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Hart, Mich
Visokios žinios iš Bart, 

Michigan

Pasivėlavau pranešti gerbia
miems “Naujienų” skaityto
jams apie šiuos atsitikimus, bet 
kaip patarlė sako — geriau vė
liau, negu niekad.

jome Motinos dienos šventę. 
Turėjome gražių programų ir 
draugiškų vakarienę. Moterys 
susinešėme užkandžius, vyrai 
susimetė ant gėrimų. Stalai bu
vo apkrauti gardžiais valgiais 
ir gėrimais. Prieš sėsdami val
gyti išpildėm programų. P-ia 
Birsh-Buividukė, mokytoja, kal
bėjo apie pirmųjų motinų, ku
riai jos sūnūs, jai nematant, 
nupiešė jos paveikslų, kuomet 
ji kepė duonų ir nuo to laiko 
jau apie 50 metų prasidėjo mo
tinos dienos šventė. Deklamavo 
Lucija ir Silvija Alvikiutes. 
Skambino pianų ir pati sau 
akompanuodama sudainavo po
rų dainelių Albina Karneckiutė.

braugė A. Chfešhifeiiė skaitė 
apie Mdtiribs difehbs švfefttiftių 
LifetUVbjfe. O. Alvikiėnė dainavo 
dpife nibtihėlę toli Už jtiFų. bu
fetas siiiUikdš ir itdiijohiška afr- 
hibUikd; t*-ia OHiltifenė ir Bui- 
Vidifehė ShiUikdiš, 6 jos švbgfe- 
bis Jaitifes Susti dt’hibriik'd sti- 
grifežė kfeleių linksnių mfelodi- 
jų. Marė btindulifenė kalbėjb 
atšiftiihittiUš Vavo iiioiitietėfc pa- 
škUtiniUš žddžiUs pbifeš šdVb 
ftiiHĮ. ši šVfeHtė įvykb M. biin- 
dulienės stuboje.

0 0 0
Gegužės 14 d. Amerikos Pi-

susirinkimų. Apsvarsčius svar
besnius reikalus, nutarta su
rengti draugiškų išvažiavimų 
liepos 2 dienų J. KiĮjdliaus far- 
mbje (R. Š, Hart, Mich.). Mo

VVEST SlDE MEMORlAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GR0NW0LD

Phone SPAuldlng 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monumente— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

FkANK MtCKAS
SiuVėjas

Naujus RubUs SiUvti—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 
4146 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 9832

MALEVOKITE
Gražius namus padarykite 
pulkiii gyvenimu. Pagražinki
te savo natnuš su. Albert’s. 
špfeėialė ihaleva. Reguljare 
kaina $2.00. GaliOho $4 O C
vertė .....................  ■
Garden Brighton Maleva re
guliariai $2.95 $4 QK
ir visokia kita ■ »ww
statybos medžiaga.

kirkite lentas ant kredito
ALBtiftT LUMBER & 

SUPMA CO.
3800 SO. WEST6HN Avfe; 

Lafayette 2101

susimes ant gėrimų. 
0 0 0

Apsilankė svečiai iš Chicagos 
drg. Cinikas, vienas iš pirmos- 
niųjų skynėjų kelio lietuvių 
scenai, Marės Dundulienės sce
nos bendradarbis. Prisiminėm 
kiek tais laikais turėjome rė
mėjų, kaip dažnai prisieidavo 
vaidinti, brg. Cinikas dabar 
pirko kralittivę iš p. Gerybos 
Muskegan, Mieli.

Kiti svečiai iš Chicagos — 
tai Katriutė Keturakiėnė, mano 
brangi ir mylima draugė. At
važiavo pesigereti puošnių so
dų žydėjimu. Vaikščiodama po 
sodhų sako, tai jdu bus apie 30 
metų, kada aš vaikščiojau šod- 
nė tarpe žydiųčių Vaismedžių ir 
kvepiančių alyvų. Antra, drati- 
gės Keturakienės atsilankymo 
tikslas buvo patirti, kaip Marę, 
Dundulienė gyvena tokiame 
rimtame kampelyje; linksniui 
ar vargingai. Su drauge KetUr- 
akiene apsilankė p. Guchas ir 
p. Žiurauiis, kuris lankosi pas 
savo moters motinų LūdiiigtOii, 
Mich.

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
PH0ENIX, ARIZ. — “

sprendė, kad Gustave Blair yra niekas daugiau, kaip tik 
Charley Ross, kuris prieš 65 įlietus buvo “kidnapintas”. 
Dabar jis yra 67 metų amžiaus. t

las buvo aplankyti tulpių dar
želius ir lietuvius ūkininkus. 
Pas Matulius prisipirko sūrių 
ir šviežių kiaušinių; pas Ch. 
Wasiliauskius valgėme gar
džius pietus. Apžiurėjo naujo 
gyventojo farinų, kurių kdrpen- 
teris Vasilauskas piiikiai re
montuoja. Tai Antano VVilsono 
farma (R. 3, Hart, Mich.). 
Kviečiai jau plaukia, šienas 
puikiai suaugęs obelys gražiai 
žydėjo, — bus ir obuolių.

Praeitų sekmddiehį EtįJsilaii- 
kė Evanstond golfininko J. C. 
Millferio šeimyna: žmona, jų 
duktė Juzefina ir jo brolis A. 
Millėris, kuris dabar turi piii- 
kių farnių ilėtoli Hart Shclby, 
Mieli. Ponios Milierienės tiks-

4450 SO. HOMAN AVENUE
11 ihetų seriumo ihoderrias plytinis namas—4 flatų $O 9(1(1 
bus parduotas už ..........................   Or,fiUM

Dalis pinigais—kita mbrglčiūm.

MR. LUKASIEVlČU
Ndrfeikia agertitį 4430 130. ilOMAN AVfeNufe

Gegužės 26 d. baigė aukštes
nę mokyklų Ezabclės ir Petro 
tarneckių duktė Albina Kar- 
icckiutė ir Ch. Wasilauskų sū
nūs Ch. Wasilauskas. 

0 0 0
Pavasaris gan vėsus, lietaus 

abai reikia; bet nelyja. Farme- 
riai dirba išsijuosę, kad galėtų 
suspėti apsidirbti; nes netrukus 
aplankys miestų gyventojai. 
Norėsime sti jais pasikalbėti 
apie gyvenimų miestuose šiaiš 
nedarbo laikais, nes ant farmų 
gyventi visai kitaip. Žmogus 
jautiesi, jog pavasarį reikia pa
siskubinti, kdd laiku pasėjus, 
pasodinus bulves, daržbves. Vi
durvasarį jau biskį lengviau. 
Kada didelė kaitra, tai galima

r

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
V.’sokių tšdirbyšciiį ir Modelių—Viši Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgėpttft Motor Balos
80’0 S. italstėd St. Victory 6992

NAMŲ statymo 
KONTRAKTORIUS 

kEAL ĖBTATE
Ih^tihlhce Utį d LoanS

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Ddrati vi- 
«?dkį tdisyiiib darbą bfe jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmbkčjimų 
(Išgaunu gėriausį atlyginimą iš Fire In- 
šiirahfeto Cdnipahijų dėl taišyriio apdegu
sių namų). Darau paskolas ant riaujų ir 
senu rtartitį ant * 
kėjirtių htib 5 iki 
kilęs prie

lengvų mėhesinių išmo- 
20 metų: Reikalfe kreip-

JOHN PAKEL
6816 Š. vVestern Avė. Phone Grovehill 0306

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
ai

BUDRIKO 28 METŲ

Vasarinis Išpardavimas
■> DOVANOS VISIEMS: SENIEMS IR NAUJIEMS
i KOSTUMERIAMS

500 RADIO NAUJŲ APARATŲ Už PUSE KAINOS

SAVE
20%

RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS

Kainos numažintos
— po

$19.95
HOOVE

MODEL 541 
; COMBINATION

*pr»vhot maWi ncotufrvcM 
at ib» Hoovor todory

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
bilną flpdraudą už darbus- Leng
vus Išmokėjimai jei norite.

Vn'rr' « aa

SHEET J 
3216 Be.

■r au-A
COOK ČOŪNTY 

PASIŪLO
ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
išpardavimą, koki chi- 

caga ilgai minės
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju- 
' tėlių karų tokiomis kainomis, 

kokių negalime niekur kitut 
rasti.

Dąbar kaip tik laikas pirk
ti. Nbjdukitė. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje. kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
toki^ kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kaina Už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE I$SiMQKfeTl PER 

bVEJUS MfeTUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK CČUNTY
AUTO FlNANCĖ 

COMPANY
1340 West «3rd Strert 

prie Loomis

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

Mokestis 
prieina-

And
SERVICE

LABORATORINIS TYRIMAS 
Rainoj

Seksualiai nustipusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj, 
nebrangus ir kiekvienam 
mas.

DEARBORN HEALTH
PHYSIO-THERAPY

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

> 35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe SI.. Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrą ir 508 d8J moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Panėd., Sered. ir Subatomle nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. TAROS 3468

0N
ROYAL Portables

Aeth.w...Rėducsd MeM... ir aukščiaus
Limited tlmė onlyl

išplėstom šakom’ pasėdėti. Bo
sas neragina. Jei ištroškęs, lai 
gali nužingsniuoti prie šaltinė
lio atsigerti gryno vandenėlio.

lio ar piautuvo ir vėl sau dirbk. 
Na, rudenį ir vėl reikia pasi- 
skuBiiiti, bet jau jautiesi kitaip, 
nes jau krauni į kluonus der
lių. Čia jau keli šimtai bušelių 
binsų, dar daugiau komų, bul
vių. Alia, jau farmeris paglos
tęs barzdelę linksmai derisi su 
pirkėjais, klausia kiek mokėsi. 
Farmerkos šiuo laiku sunkiau
siai dirba, bes ’kiekvifeiia ban- 
tld užadginti po kelis šimtbs 
vištukų, nes jų pdžjstditii žada 
atvažiuoti atostogų. Reikės pa- 
Vdišinti juos skaniais “čiken 
nineriais”.

Bfevfeik biičidu pahiiršlis pra
nešti, kad vibhas, riatijas faritiė- 
Hš apsipirko gražių farmų Har
io apylinkėje. Tai pi Masijahš- 
kas. —Marė Diindiiliėhė.

GIVES

skalbiamos
MAŠINOS

Maytag, Nbrgė, 
Thor, Easy 

ir kitos specialiai 
nupigintos — po

s39.50
ir aukščiau.

Mokinimų.

Kasdien skaitydami “Naujienas** tie- 
tuviai igyja naudin-

10 metų garantuojami dul
kių Valytuvai po $ 19.50 

it aukščiaus.

Gtt

Lietuvis Plumberis 
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUŠ

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Rėpublic 5688

Garsinkitčs ‘N-nose”

felektrikinės Ledaunės — 
General Electric, N o r g e, 
Wėatdn gho ūse, Crosley — 
u* *87.50
Hidėiėš mierdš po

Gražiausi pečiai—Ūiiivėrsal, Nbrgė; gražiausi Parlor Šėtai, Miegamojo kambario 
Sdtai, Lovos, Matracui ir kiti Rakdhdai. Furnilhre Maft Sampeliai, sutaupoma 50%.

.M ' HH M ! ■ 41B BJos.F.BudnkJnc.
FURN1TVRE HOUSE

3409 Š<h. Halsted St» Annex 3417 S. Halsted St.
< Telefonas YARDS 3088

Pasiklausykite šaunduš radlo progranio iš stoties WCFL. 97d k. nedėlios vak. 9 v. Chicagds laiku

TJGONINES— 
HOSPTTALS

SVEIKATOS klinikas
TONSILAI IŠIMAMI už $ j J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ I5.00 
kfcŪMATIŽMAS $O .00
Greitai Palengvinama,... t 
VISAS LIGAS GYDOMA $j.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK hOSPlTAL 
1900 So Kedzie Ate.; Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• Fotografas
-,W-» ■ M

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos tųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Daro 
garantuotas.

. 420 W., 63rd 81 
Tel. ENG. 5883-5
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MUSU REIKALAI

eHIGA'GOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS> trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
............... ............... ...... >

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ........................................................ 35
John Petkus, Aurora, III........ .............................................. 27
Adomas Markūnas, Chicago ............................................ 31
Juozas Ascilla, Chicago .................................................... 19
Petras Galskis, Ch’cago .................................................... 13
V. B. Ambrose, Chicago ..............   11
Frank Bulaw, Chicago ........................................................  8
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...........................   11
Stanley J. Petrauskas, Rockford, UI............................... 10
Joseph Laurinas, Aurora, III..............................................- 7
Petras Lapenis, Chicago .................................................... 6
E. Norgailienė, Chicago ......................................................  3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III....................................   3
Mike Senko, Chicago ..........................-.....-......................... 2
S. Yurchis, Chicago ............................................................ 2
S. Mockus, Racine, Wis........................................................ 1
Antanas Visbaras ....................   1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis........................................... 1
Jonas Thomas, Chicago ...................................................... 1

MUSŲ PIKNIKAS
Birželio 18 d. įvyks Chicagos 

lietuvių Draugijos piknikas 
Sunset darže. Tai bus vienas 
šauniausių piknikų, kokį drau
gija kada nors yra turėjusi, šie- 
me piknike turės progos pasiro
dyti musų jaunuoliai, kurie su
daro didelį nuošimtį musų na
rių. Dalykas tolus, kad draugi
jai priklausą jaunuoliai jau pra
dėjo smarkiai veikti sporto sri
tyje. Pastaruoju laiku įsirašė 
pasižymėję sportininkai, kurie 
yra pasirengę organizuoti spor
to mėgėjus, štai, . pavyzdžiui, 
Bridgeporto kolonijoje susior
ganizavo “soft bąli” komanda 
su Joe Kuncis pryšakyje. Tai 
bus oficiali Chicagos Lietuvių 
Draugijos komanda.

Pikniko dienoje kalbamoji 
komanda susikibs su cicerie- 
čiais, kurie yra susispietę į Ge
neral Food Market komandą.

Loš taip pat ir studentų ko-

vi-

18

ir kitur. Visi pageidaujami, 
si. taip sakant, “welcome”.

Neužmirškite tad birželio 
d., nes tai bus lyg ir visų musų 
šventė.

Wilham ĮKosmowski
Tai musų naujas narys, už 

kurio įrašymą kreditas priklau-

į naują biznio sritį. Būtent, pa
čiame vidurmietyje įsigijo ta
verną. Naujo biznio vieta yra: 
212 N. Clark St. Biznis yra ži
nomas kaipo “Loop End Ta- 
vern”.

P-as Padžiunas naujame biz- 
lyje yra nuo gegužės 13 d. Jau
čiasi visai patenkintas.

Jei kam pasitaikys būti vidur- 
miestyje, tai aplankykite p. Pa- 
džiuną: jam bus malonu su tau
tiečiais, o ypač bendros organi
zacijos nariais pasimatyti.

NDIANA HARBOR, IND
Indiana Harbor Lietuvių Kul 

uros Draugijos susirinkimas į 
yks visiems žinomoje Ywano- 

wo svetainėje, 2101 Broadway. 
Pirmininkas ir visa naujoji vai 
lyba prašo draugijos narius į 
susirinkimą atvykti ir kai kū
nuos užsivilkusius netikslumus 
išlyginti. Tuo pačiu atsiveskite 
r naujų narių.

Susirinkimas įvyks šiandien, 
birželio 6 d., 7:30 vai. vakaro.

'T

ii

JUOKAI
Apyblaivis svečias

— Atrodo, kad tu trupučiu
ką per daug išgėrei, mielas 
bičiuli, bet tai nieko neken
kia; jauskis kaip namie!

—, Ar aš ne namie?

John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind...............................
Bruno Arlauskas, Chicago ................................................
V. černauskas, Springfield, III.............................................
Joseph Augaitis, Cicero ........................................................
Frank Klikna, Chicago ........................................................
Jonas Kaulinas, Chicago .............. .......................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................. -
Marijona Ascilla, Cicero ......................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ..... ......................................
Constantin čepulevičius, Chicago ......................................
Anton Marshall, Maywood, III.................................... .........
J. Cinikas, Cicero ...................................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................... 2
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................................... 1
Pavieniai nariai įrašė ........................................................ 29

mauda. Taigi jaunuoliams ir 
šiaip to sporto mėgėjams bus 
tikrai puiki pramoga.

Bet tai toli i gražu neviskas. 
Plačiai žinomas chicagiečiams 
ristikas Johnnie Mason atvyks 
su visu buriu kitos rųšies spor
tininkų, būtent, ristikais ir bok
sininkai. Bus dvi poros ristikų 
ir dvi poros boksininkų.

Taigi, pikniko programa bus 
tikrai nepaprasta ir įdomi. To
dėl visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai, jų giminės, drau
gai ir pažįstami yra kviečiami 
tame piknike dalyvauti. Reikia 
tikėtis, kad atvyks nemaža de
legacija draugijos narių iš 
Rockfordo, Gary, Waukegano, 
Kenosha, Racine, Indiana Har
bor, Harvey, Roselando Cicero

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių“ gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KONTESTANTU VEIKLA

Clemens Kairis
Anna Gechis
Grigas Gahninas
Apalonia Bugailiškįf^ 
Monika Bugaijiškis \

Jaunuolio Clėmenso Kairio 
tėvai turi valgomų daiktų krau
tuvę, 3758 So. Emerald Avė.

Prieš keletą savaičių draugas 
Markūnas įrašė Mrs. Sophie 
Gramont ir aprašyme buvo pa
žymėtas klaidingas adresas. Ati
taisydamas klaidą pažymiu, kac 
ponia S. Gramont užlaiko gra
žią užeigą adresu 3201 So. Li- 
tuanica.
Kon. Stanley J. Petrauskas,Juozas Žukas įsikopęs į pir

mą vietą Jubiliejiniame K’ontes- 
te nemano užleisti savo garbin
gos vietos kitiems kontestan- 
tams. Kon les tanias Adomas 
Markūnas per kelis kartus mė
gino šturmu užkariauti Žuko 
poziciją, bet jam nepasisekė tai 
padaryti, nes Juozas Žukas bū
damas daug jaunesniu už Ado
mą turėjo drąsos ir spėkų at
laikyti savo poziciją bent iki šio 
antradienio. Bet Adomas Mar
kūnas turi daugiau patyrimo ir 
ištvermės, tad, aš manau, kad 
Juozui jis gali sekančią savai
tę iškirsti šposą užimdamas jo 
užkariautą poziciją. Šią kovą 
jauno ir seno seksime toliau ir 
turėsime progos pamatyti kaip 
jiedu lenktyniuosis toliau.

Kontestantas Juozas Žukas

Panelė Josepbine Miller per
eitą kontestą buvo gana gera 
kontestantė, bet šiemet iki šio 
laiko buvo visai neveikli ir tik 
šią savaitę pridavė du narius ir 
pridūrė, kad dabar jų mieste, 
tai yra Evanston, Ilk, visi lie
tuviai priklauso į Chicagos Lie
tuvių Draugiją. Nors visi lietu
viai gyveną Evanstone priklau
so į Cli. L. Draugiją, bet p-lė 
Josephine nenusimena ir dar 
mano daug gauti narių į Drau- 
giją iš Chicagos, nes ji turi pla
čią pažintį tarp chicagiečių.

Lauksime nuo dabar, Josephi
ne, kad kas savaitę nors po vie
ną narį prirašytume!!

Jaunuolis iš Gary, Ind., Ch. 
Prakuratas įrašė pirmą .narį 
jaunuolį. Tai tik pradžia, nes 
jis mano dar kelioliką jaunuo-

Rockford, Ilk, įrašė:
Agnės Marcelin Gianas 
William Gianas 
Charles A. Urnežis

Kon. B. Vaitekūnas įrašė: 
Liudvika Eismontas 
Inoch Yersavich 
Frank Zimont 
Antanas šilius

per pereitas dvi savaites įrašė 
6 narius ir iki šiai dienai yra 
daugiausia gavęs narių, todėl y- 
ra pirmutiniu kontestantu.

Adomas Markūnas paskuti
niu laiku gavo irgi 5 narius ir 
užima antrą vietą šiaiųe jubi
liejiniame konteste. Lauksiu ko- 
kias pasekmes Adomas turės 
laike šios savaitės!

Rockfordietis S. J. Petraus
kas neužsileidžia chicagiečiams 
ir jis vis dažniau prisiunčia 
naujų narių, štai ir šį kartą pri« 
siuntė tris narius ir visus jau
nus.

Kontestantas dėdė Vaitekūnas 
nors senas, bet jis nuolat dar
buojasi ir šį kartą pridavė 4 
narius. Mat, dėdę visa Chicaga 
pažįsta, todėl jam daug leng
viau gauti narių, negu kuriam 
kitam kontestantui.

lių prirašyti. Lauksiu.
Petras Galskis nors šiuo lai

ku daug užsiėmęs su darbais, 
bet visgi įrašė vieną narį.

Pažvelgus j visų kontestanti, 
darbuotę atrodo, kad kontestan- 
tų veikla šiek tiek sumažėjo, 
bet narių visgi gauname ir taip, 
kad nuo pradžios jubiliejinio 
kontesto jau yra įrašyta 224 na
riai.

NAUJI NARIAI
Kon. Juozas Žukas įrašė: 

Elizabeth Baltruškonis 
Stanley Šimkus 
Jessie Karpas 
William Kosmowski 
Victor Jocius 
Vera Šimkus

Kon. Adomas Markūnas įrašė:

so kontestantui Juozui Žukui.
A|pie p. Kosmowskį tenka 

kiek plačiai parašyti: tai jau
nas, energingas ir apdairus biz
nierius. Gimė jis Chicagoje, 
Town of Lake kolonijoje, kur 
jo tėvas turėjo rakandų krau
tuvę. Lankė jis Šv. Kryžiaus 
pradžios mokyklą, paskui St. 
Stanley’s aukštesnę mokyklą ir 
pagaliau St. Mary’s kolegiją 
Kentucky valstijoje. Kolegiją 
jis baigė su “Bachlor of Arts” 
laipsniu. Studentavimo metais 
aktyviai dalyvavo beisbolo, 
krepšinio ir futbolo komandose. 
Kitais žodžiais sakant, jis pasi
žymėjo kaipo sportininkas.

Baigęs mokslus kolegijoje, p. 
Kosmowski stojo į biznį. Iš pra
džių dirbo kaipo pardavėjas, o 
1936 melų spalio mėnesį drau
ge su p. Bill ’Bązar atsidarė 
Town of Lake kolonijoje Nexv 
City Furniture Mart. Vadinasi, 
rakandų krautuvę. Jis yra tos 
biznio įstaigos į>l’eziden tas.

Pradžia buyoju" gana kukli: 
taip sakant, 'turėjo susispausti 
lik vienoje krautuvėje. Bet da
bar vos jau begali trijose krau
tuvėse sutilpti. Tai reiškia, jog 
per tris metus*’Košmowskio 
vadovaujama įstaiga padidėjo 
tris kartus. Tai tikrai šauni pa
žanga ir tuo pačiu metu pui
kus paliudijimas, kad musų 
naujas narys yra sumanus ir 
gabus biznierius, kuris ir, pa
lyginti, sunkiais laikais sugeba

Sekretorius J. J. Lidžius nuo 
savęs prašo visus tuos, kurie pa
sižadėjo jam naujų narių gau
ti, savo pažadus išpildyti.

WAUKEGAN, ILL.
Waukegano Lietuvių Kultū

ros Draugija ir Liuosybės cho
ras rengia labai smagų “Baru 
Dance” šeštadienio vakarą, bir
želio 10 d. Vieta labai gerai ži
noma — tai Mitchells’ Farm, 
Box 34, N. Lewis Avė.

Prašome kenoshiečius, rači- 
niečius ir chicagiečius bei kitus 
apylinkės lietuvius atsilankyti į 
musų šokius.

—Suzana L. Gabris

PASIŪLYMAS INDIANA 
HARBOR KULTU- 

RIEČIAMS
Gary Lietuvių Kultūros Drau

gija siūlo Indiana Harbor Lie
tuvių Kultūros Draugijai su
rengti bendrą pikniką arba iš
važiavimą. Išlaidos butų mažos 
o nauda didelė. Abiejų koloniją 
kulturiečiai turėtų progos susi
tikti, arčiau susipažinti ir susi
draugauti. Butų gerai, kad p. J 
Gustantis pats arba jo įgalioti
nis tuo reikalu pasitartų su p 
K. Purvinių, Gary kultūros 
draugijos pirmininku.

—Unkelis Džanas

P-lė Juzė Liekytė dar visai 
neseniai iš Lietuvos atvyko ir 
sustojo pas savo tetą Gary, Ind. 
Ji tuoj susidomėjo Gary Lietu
vių Kultūros Draugijos ve ki
mu ir nutarė los draugijos na
re likti. Kontestantui Prakura- 
lui priklauso kreditas už los 
panelės įrašymą.

EENOSHA, WIS.
Kenosha Kultūros Draugijos 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 7 d., 7:30 vai. vakaro, 
Burger svetainėj, 4915 7th Avė.

Malonėkite nariai atsilankyti 
į susirinkimą ir nepamirškite 
atsivesti naujų narių.

Sekr. T. Pabarškienė

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kcdčl vieni j j gi- 

i na, kiti ko’kia. bpt visi mėe"=ta 
’• -'kaityti ?

Nei Kulniai pasislėpę ji I 
tid i jii< hh, nofh savo ti;irap> į 

į i<>niniK •Iraii'tfcia ii i "-anka I 
• u - imt

Kat'ivf ziiimies mėgsta <’.ei
I u> kad jis niekam nepataikau 

ia ir nesibijo teisybe skelbti.

ZiiiMinų mulkintojus ir apga
i vikus jisai lupa be jokio pasi

gailėjimo.

Be to, jaute rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 

viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

PEOPLES KRAUTUVE
Turi/ Pertekliaus Prekių Stako Sumažinimo

IŠPARDAVIMASv

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 šį išpardavimų.

biznį vesti taip, kad jis auga ir
stiprėja.

Reikia tikėtis, jog Chicagos 
Lietuvių Draugijos gausinga 
šeima, reikalui esant, atsimins, 
kad p. Kosmowski yra taip pat 
bendros šeimos narys. Vadinasi, 
jei reikės kokių rakandų, tai 
kreipsis į jį, o jis savo organi
zacijos nariams, nėra abejonės,

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, springsinis inat- 
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 lik

$69.50
Kiti nuo $28.00 iki $195.00

Kon. Miss Josephine Miller įra
šė:

Anna Wilson
Anton Wilson

Kon. Chester Prakuratas, Gary,
Ind., įrašė:

Juzė Liekytė
Kon. P. Galskis įrašė:

Stanley Kaleckis.

pasistengs tinkamai patarnauti.

JUOZAS PADŽIUNAS 
ATIDARĖ BIZNI 
VIDURMIĘSTYJE

P-as Juozas Padžiunas, buvęs 
Melrose Parko Lietuvių Kultū
ros Darugijos pirmininkas, per
sikėlė į Chicago. Savo foto stu
diją jis pardavė ir dabar įėjo

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

METINIS PIKNIKAS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS įvyks

Sekmadienį, Birželio-June 18, 1939 
SUNSET PARK DARŽE

PRIE 135-TOS IR ARCHER AVENUE
BUS MILŽINIŠKAS PROGRAMAS — RISTYNES IR KUMŠTYNES po vadovyste John Masono, 
Minkštos bolės keturios komandos. Lošimas prasidės 1:00 vai. popiet Pirmą kartą dalyvaus Chi
cagos Lietuvių Draugijos Soft-Ball Komanda po vadovyste jaunuolio Jos. Kuncis. Draugijos Ko
manda loš prieš garsųjį Cicero tymą, kurį užlaiko General Food Market, pa vadovyste Bačiunas Jr.

Bus Schlitz alus, užkandžiai ir geras orkestras šokiams. Blue Bird Bušai sustoja prie daržo 
vartų. Victor Bagdono trokas iš Bridgeporto išeis 11 vai. ryto. ĮŽANGOS NEBUS.

Kviečiame visus narius ir pašaliečius dalyvauti. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

$6.00 vertes 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 Midget Radios po ..................  $6.95
$60.00 vertės labai gražus parlor setai po ........... $29.50
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos po ....... $2.95
$6 00 45-kių svarų vatiniai matrasai po ..............  $3.49
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių Breakfast

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

Šis 1939 m. pavasario ma
dos virtuvei gesinis pečius, 
vertės $85.00, parsiduoda už

$44.50

Naujausias Chroinlum 5-kių 
dalių Breakfast 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
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Diena Iš Dienos
Atostogos Spriiig
Grove, III.

Birželio 2 d. p. Gavais, kuri 
gyvena po adresu 6100 S. Statė 
St., p. Apilienė su savo dukre
le, 4 122 S. Artesian, ir Antanas 
Miliauskas, 1837 S. 49 Ct., iš
vyko kelių dienų atostogoms 
pas pp. Aukurus.

Pp. Aukurai, kurie anksčiau 
buvo žymus biznieriai Chicagd- 
je, dabar gyvena Spring Grove, 
III. Gražiai gyvena ir užlaikė 
du nuosavus namus prie Fox 
Lake ežero. Vienas namas yra 
rezidencija, o antras yra vieš
butis svečiams. Ten linksmai 
laikų galima praleisti žuvau
jant, laivais važinėjant. Ten 
galima ir maudytis.

šeštadienį dar daugiau sve
čių atvyko. P-as Milauskas ir 
daug kitų.

Apylinke atrodo kaip antra 
Lietuva. Pp. Aukurai turi daug 
gyvulių. Jų sodnas gražus ir 
yra kur svečiams pasilinksmin
ti ir pasilsėti. —Onytė.

žagariečiii Klubo vice-pirm. 
ligoninėje

žagariečių Klubo vice-pinni- 
ninkas Alex Niprikas randasi 
švento Kryžiaus ligohihėj, 
Rooih 211. Žagariečių Klubo 
nariai ir šiaip draugai malonė
kite sergantį draugų dplahkyti 
ir suteikti jam suraniinimų.

J. Bala kas.

A. t A.
ROZALIJA ZAMOLSKIENė 

po tėvais česnaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

girželio 4 d., 7:40 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukus 41 m. amž., 
gimus Raseinių apskr. ir par. 
Arškainių kaime .

Amerikoj išgyveho 25 in.
Paliko dideliame nuliudime

2 dukteris: Petronėlę McGrail 
ir žentą Jurgį ir Albiną, sūrių 
Joną, 2 seseris: ĮVjątijpną 
švogerį Kazimierą Sarockus, 
Moniką ir švogerį Kazimierą 
Pocius, brolį Dominiką česna 
ir gimines, Lietuvoj—2 sese
ris Viktoriją Šimkienę ir Pet
ronėlę češnaitę ir brolį Vik
torą ii- kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks treč., birželio 7 d. 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į ŠV. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Rozalijos Zamols- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarria- 
vim ąir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamb,
Dukterys, Sūnūs, Seserys, 

Brolis ir kitos Gimihės.
Laid. Dir. A, M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

Vestuvių 
Varpai
CINIKAS-MILfclĖWICh

, Pereitų šeštadienį, birželio 
3 d., vestuvių varpai nuskam
bėjo, sujungdami šeimyniniam 
gyvenimui du jaunus žmones, 
p. Jonų Cinikų ir p-lę Jbšephirie 
Milkiewicž. šliūbų jaunavedžiai 
priėmė 18- tos apylinkės bažny
čioj.

Vestuvių pusryčiai įvyko pas 
jaunosios tetulę p-ių ir Dr. P. 
Žalatoriiis, 6600 S. Artesian 
avenue, o vestuvių vakarienė 
Downers Grove, DuPagė Ihh. 
Jaunoji paeina iš Do^ners 
Grove.

Pp. Cinikai apsigyvena Chi- 
cagoj, adresu 8009 Vinėennes 
Mvenuė.
BIELSKIS-PETROKOVITCH

Jungtinių Valstijų pašto' de
partamento tarnautojas, jau
nuolis Antanas Bielskis perei
tų sekmadienį nusivedė jaunų 
ir gražių panelę prie altoriaus. 
Jo jaunoji žmona yra buvusi 
p-le Mary Petrokovitch, duktė 
Bridgeporto Mutual White Rose 
Bottling Cbmpany savininkės 
duktė, nuo 3308 South Emerald 
avenue. Jaunasis yra sūnūs pp. 
J. Biėlskių, nuo 3021 Emerald 
avenue ir, kaip minėjom, tar 
nauja pašto departamente.

Vedybinės apeigos įvyko šv. 
Davido bažnyčioj, prie 32 ir 
Emerald . avenue. Laike šliubo 
jaunavedžiams dainavo p. Ge
novaitė Giedraitis ir choras, 
prie kurio jaunasis priklausė.

Po apeigų vestuvių vakarie
nė įvyko Southside Ballroomyj, 
prie 47th ir Princeton avenue.

NAUJIENŲ-AęME Telephoto 
logAnsport, ind. — 

Walter Betzner, kuris prieš 
kibk laikb buvo paskelbęs 
bado streikų reikalauda
mas padidihti pensijų iki 
$25 per menesį. Jis yra ak
las.

S susirinko apie 200 žmonių 
ys jaunavedžiams palinkėti 
lės ir pasisekimo naujam 
gyvenime.

Sugrįžę
Black Hill 
jaunavedžiai
Maręuette Parko, adresu 6024 
South Artesian. avenue.

iš “honeymoonb”, 
kalnuose, Dakotoj, 

apsigyvens prie

- v--f-' 
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JACK R. MORRIS
Gyveno 6310 So. Albany
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 4:05 vai. ryto, 
1939 m., gimęs Chicago, III.

Paliko’ dideliame nuliudime 
moterį Frdhcišką, po tėvais 
kokomskaite,, sūnų. Ricbard, 
dukterį Feliciją, tėvą Louis 
Moiris, brolį Julius Los An-' 
gėlės, Calif.,. seserį Mrs. An- 
hą Mėyers Eagle Grove, Iowa, 
uošvius Antaną ir Viktoriją 
Lokomskius ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks kėtviętad., birželio 8 d. 
8:00 Vdl. ryto iš kopi. į Gimi
mo Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio Sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jack R. Morris 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Suniis. Duktė, Brolis, 

Sesuo ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

STANISLOVAS BORTKEVlčIA
Persiskyrė šu šiuo pasauliu birželi^ 2 d., 8 vai. ryto, 1939 m. 

sulaukęs 62 metų amž., gimęs, augęs ir mokęsis Rietavoje prie 
kunigaikščio Bagdono Oginskio.

Amerikoj išgyveno 35 Įlietus.
Paliko dideliame nuliudime ihoįerį Marijoną, tpo tėvais šiau- 

lytę, 4 sunūs: Alfdhsą, Edwardą, Stanislovą ir Teodoru 3 mar
kias: Mary, Edna it Mary; f3 dukteris: Eleanorą ir jos Vytą 
Grebliauską, Adeliną ir Lucille, 5 anukus-kes, švogerį Antaną 
šiaulitį it jo motei*! Orią.

Patvėštas iŠ TJiree Rivets, Mich. -ir pašarvotas Starr kop
lyčioj, 2324 W., lllth St. Laidotuvės įvyks birželio 6 d., 1:00 
vai. popit Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo BortkeVičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečianti dalyvauti latdotuVėsė it su
teikti jam paskutinį patarnavimų ir itšisV'eikinimą, o jo arti
miems malonų susiraminimą.

Nuludę liekame:
Moteris, Sunai, Dukterys, Marčios, žentai ir Giminės.

Laid. Dh*. Wm. Starr, Bfeverly 6668. Namų tel. Bėvetly 7245.
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NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI i
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKSilMAIS /

BARSKlS FURNITURE MUSE, Ine.
. -ra® HOME OF FINE FUBNITOBE” SINCĖ 1904

‘ 1748-50 West 47th St Phonė Yarda 5069

Fboples hadio 
šttiagfoš dsiiiibs, 
graži ftiiižiiia

Phiniiriiiiia i’adib kiaūsytd- 
jaiiiš Užšištatyti šavb rddib ari t x_____ _____ ______
ribiibš WGEŠ šiūhdiėhi dhtrd- Į dauguma SLA kūbpiį laiko sa- 
HiėfiĮ, 7 vūluridų vakare it* pasl- 
kiaiišyti gfdždtis iF įdbhiaus 
phi^t^irib, kili’} regitlidi-iai kas 
inltadiėilj laidžia Dboplėš nd- 
ditj 1’ėlkmėhU kMiittivė.

Kaip tdip ib šian-
iletl ddfyvauš Žymios daliiinin- 

•kėšį dhbriiiirikai ib iilūžikai. Da- 
yvdlis ir kaibetbjai, kurib ve
da Sveikatos Skyrių^ Mbterų| 
Skyrių, Ir kiirįe ybū gerai pa- 
siheiigį išpiiūyli šį programų ifr 
pihidi sūdbmipti jo klailsyto
jus.

Rrib tb, viM'ūohienei bus įdo- 
iiiti išgirsti iš j^eopleš krautu
ves dpie dideles prekių Verty
bes. Pėoples Krautuvė tęsia bir
želio mėnesio didį išpardavimų; 
kaine visiems yra progos visd 
ko namams prisipirkti už labai 
sumažintas kainas./ Ypač jauna
vedžiams. Ne tik žemos kainos 
laukia visų, bet sykiu ir bran
gios bei naudingos dovanos.

; Rep. xxx.

Nariai, skaitlingai lankykit 
susirinkimus

Sti Įirddžia nlėnesid didelė

šd ftieričšiniūš susirihkimuš. 
Butų labui įjerai, kad šį kdrtų 
visų kuopų haHai kuoskaitlin- 
giatlsia atsilankytų į savo kuo
pų susirinkimus ir apsvarstytų 
dubabtinę situacijų Pildomosios 
Tarybos.

Man rodos, kad jau laikas 
nariams tarti savo žodį, kad 
privertus Pildomųjų Tarybų ap
sivalyti nuo kenkėjų 
ganizacijai.

‘‘Kenkėjams nėra

musų or-

vietoš”
i SLA 109 kp. nariai bu- 
visi atsilankykite į šį 

nes

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PARTNERS VVANTED

Rp.

Diek, 26, su Anna

Rybiski, 21, su Eilėn 
21

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Ludwig

Žuza, 20 
Irvin F.

A. Matas,
Aloysius j. Steliga, 24, su Le^

andra A. feelniak, 22
Albin A. Manstavich, 33, su

Alice Norbut, 23

JONAS NEDVARAS 
Gyveho 1439 So. Šawyer Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 3 d., 12:45 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno gub., Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio vals.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po * tėvais Surnai- 
tę, uošvienę Ievą Surnienę, 
brolį Petrą, seserį Domicėlę 
Šukienę ir jų šeimyną, sesers 
dukterį Nataliją Kasiriouskie- 
nę ir jos šeimyną, brolio suntj 
Stanislovą Nedvarą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažy
stamų. Lietuvoj—brolį Kaži- 
rhiėrą ir brolienę Kotriną.

Kūnas pašarvotas J.. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
šiandien, birželio. 6 d., 8:00 
vai. ryto iš J. F. Eudeikio 
koplyčios į Švento Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visį a. a. Jono Nedvaro gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Brolis. Sesuo ir 
kitos Giminės.

Laitį. Dir. J. F. kudeikis, 
Tel. YARDS- 1741. ’

31 METŲ AMŽIAUS vaikinas, 
nevedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali drai- 
vyti troką. Box 1002, 1739 So. Hal
sted, St.
• . >( r y-——

HfeLP WANTED—FEMALE
______ Darbininkių Reikia

PATYRUSI GABI MERGINA na
mų ruošos darbui. Paprastas viri
mas .Mėgti vaikus. Būtį. $8.—$10.

Hollycourt 1604.

REIKIA OPERATORIŲ SINGLE 
needlė ir Singer guzikų skylėms 
siūti—patyrusių prie plaunamų su
knelių. 913 West Van Buren. 5-tas 
aukštas.

REIKIA MOTERŲ .SKUDURAMS 
skirstyti—Atmatų įstaiga. Tik pa
tyrusios. Alga — $16 savaitėj. Dar
bas nuolatinis. Berger Bros., 2248 
Wėšt Lakė St.

REIKALINGAS PARTNERIS, ku
ris užsiintferbsuoja naujais išradi
mais ir, gali užmokėti patentavi- 
mo kaštus. Tai yra gera proga pa
sipelnyti. Aš turiu gerą dalyką 
ant kurio patentas galima gauti. 
Dėl. smulkesnių žinių prašom rašyti 
skubid laiku. Joseph J. Waitekai- 
tes, P. O. Box 375, Stambaugh, 
Michigan.

FOR RfeNT—IN GENERAL
, . Renddai—Bendrai

RENDAI 5 kambarių saulėje 
frontinis ir miegamas porčius. Tik
tai $45.00, prie 2437 W. Walton gt. 
Dideli moderni apartmentai. Mau
dyklė, šaldytuvas. Išgrąžins pagal 
skonį. Kreiptis vietoj arba šaukti 
Central 9540.

RENDAI TAVERNAS su fikče- 
riais. 5 gyvenimui kambariai užpa
kaly. — $25.00 rnėnesy.

1320 So. 49th Avenue., Cicero.

tinai
taip svarbų susirinkimų, 
mūsų brangiai organizacijai 
gręsia daug nemalonumų. Visi 
bukite, kas įdomauja tės ir rū
pinatės musų Susivienijimo ge
rove. Mes nariai privalome j 
saugoti, o šmeižikams ir ken
kėjams musų organizacijoje 
nėra vietos.

SLA 109 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimų trečiadie
nį, birželio 7 d., 7:30 vai. vak. 
W. Neffo svet., 2435 S. Leavit: 
St., Chicago, III. Kviečia

Valdyba.

New City Furniture Mat t 
iš stoties WSBC 1210 kil.

Kadio klausytojai šį vakarų 
turės progų pasiklausyti pasu 
žymėjusį Chičagdš Vyčių Cho-I QT A
rų išpildaiit svarbia dalį pi*og- JLo*/ lYtlOpd,
raino per New City Fūrinhirė RuOSiasi Mėtiniam 
Mart krautuvės radio valandų. k

Bus nė tik‘ dainos, bet ! ir 1 1KR1KU1
geros komedijos. Taigi liepa1 -----------
mirškite, kad 8 v. v. yra Nevv| šįvakar kuopos siiširinkiihas 
City Furniture5'Mūri kraūtuvėš 
radio valandtt>U<as antradiehį.

•ū-J > Žinantis.

MOORE AND
McĖLLIGOTT

, Įsteigta 1887 m.
Mohiiftientš, Maušoleiims, Markėrs
Mūšų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street

. Phonė Bevėrly 7$39.

LOVEIKIS

REIKIA JAUNOS MERGINOS 
mokinties rankomis taisyti gadin
tus drabužius. Turi būti kiek paty
rusi su adata dirbti. Adams Wea- 
ving Company, 209 South State St.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, gera šeimyna prie 
Garfield Sųuare. Kreipkitės 354 W. 
Van Buren St.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS, kuri galėtų dirbti už 
baro. 1255 West Madison St.

HELP \VANTiED-—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia______

REIKIA FURNITURE taisytojo 
ir finišerio. Darbas. nuolatinis. Ra
šyti. Box 1003, 1739 So. Halsted St.

REIKIA BUČERIO ir mokinio. 
Turi būti jaunas, patyręs, geras 
meat eutter, veršius lupti. Kitokį 
tenesikreipia. Gera alga—nuolati
nis ddrbas. Kreiptis 717 Maxwell 
Street.

šįvakar Gražus 
Muzikos Mokinių 
Koncertai

ROSELAND. — SLA 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 6 d., Pal
mei’ Park svet., 7:30 vai. vak. 

I Visi kuopos naYiai yra įrašo
mi dalyvaūtT “šusirinkirii'e, neš 
turime daug svarbių darbų at
likti šiame susirinkime. Darbi
ninkai bus renkami piknikūi.

, 4 . Kuopos inetinis piknikasĮvyks_ Aud.torAujn Salėj, prie jvyks bjržello u Rbssis 
AVilbash ir Cdhgress Grovc> 130 S{ h, stony Jšland 

šįvakar būrelis jaunų muzi- AVe. Kviečiame visus kuopos 
kos mokihių įiarodyš kų jddni narius ir jų draugus dalyvauti 
pirštai ir jauni balsai gali a t- rengiamam metiniame piknike. 
Siekti muzikoj ir dainoj. Valdyba.

Auditorium salėj, prie Wa- —----- ----------
bash ir Congress gatvių, jie iš- ŠLA 226 Kuopos 
pildys metinį Stepbiiavicių tnu-Lq •
žikds mokyklos inbkiiiių kbii- JL USIUCtlIllS 
cerių. Kai kurie tų liibkiiiių jdū SusirinkilHaS 
yra gana toli pažengę ir laiks \ , ____
nuo laiko pasirodo lietuviskuo- NORTII SIDF 
se parengimuose. Pav., jaunas kuop6š pusmetinis 
smuikininkas Petras Juraitis, mas įvyks birželio 7 
pianistė Evelyn Kazy-,. daininin- vak^re Grigaičio svet., 3804

. SJasė Rinikaite, Lilija Armituge avė; Gerbiamieji na- 
Stupdraitc, Bom Janūlis, Jonas L— jr nar§s> malonėkite šiame 
Rūkštala; Glirištine Kriščiūnai- Lūsiriiikimė dalyvauti, nes jis 
lėj ii daugelis kittj........... Lrj.a pusmetinis susirinkimas ir

Dainininkus koncertui priruo- yra daug svarbių reikalų 
šė jų mokytoją pria Anelė Sic- aptarmiūi.
ponavičienė. Smuikininkus iš
miklino gabus smuiko mokyto- Rhtų labai pageidaujama, 
jas ir “Pirmyn” choro vedėjas, kad Viši nauji nariai, kurie pri- 
Kazys Steponaičius. Koncerte Prie šiibs kuopos Pažan- 
tdipgi dalyvūhš jo Ūlokihiai, ku- Vdjaiiš irietu, imtų dalyva- 
riuoš jisai inok'o mūžikoš A- vim? šiame susiriiikimė ir tuo- 
metican ČonsferVdtory of Mūsib mi susipažintų su Sūsivieiiiji-

vt. ; Dalis.
KVIETkiNINKAS

Gėlės Vestuvėms, BUnKietams 
ir Pagi-abanis.

3316 So. Halsted Stfreet
Tel. YARDS 7808

M Gėlės Mylintieths 
Vestuvėms, Ban-. 
kielams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ 
4180 Archer Avenute 

Phonė LAFAYET1E 5809

SLA 
susirinki- 

d. 7:30 v.

226

REAL ESTATE fcOR SALE 
Nato^-Že^ 

BONDHOLDERIŲ LIKVIDACIJA
1936-38 SO. HALSTED ST. —2 

krautuvės ir 8—4 kambarių flatai, 
pečium šildomi — pasiūlo, kad lik
viduoti — siu? 
siūlą. Pamatyti

H. J. COLEMAN & CO.; Ine. 
5857 SO. STATE STREET. 

Tel. Wentworth 5702.

mę pa-

MORGIOlŲ BENDROVĖ TURI 
parduoti Parkside Avė. kampą, 6 
Krautuves, 10 apartmentų. Rendos 
$5400, pečium Šildymas, tiktai $20,- 
U00. Reikalauja $5,000.

Gray Street kampas 8 apartmen
tai 2x5, 6x4, garu šildymas, elektri
niai šaldytuvai. Rendos $3900 me
tams, tiktai $16,500. Reikalaujama 
$2.000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

ARTI CENTRAL AVENUE turi 
parduoti ar mainyti 8 apartmentus 

2 Į 2x5,. 2x4, 2x3%, 2x2%, renda
$4200 metams, 12 metų senumo na- 

Imas. Tiktai $21,000. Veikti greitai.
PARDAVIMUI tovernas — niaiai I Arti Bel1 Plaine Avenue, 24PrieždštR liaa tavernas ~ pigial- apartmentai, rendos $10,400 me- 

1 V)018 S Halsted St tams> Sreitas pardavimas $39,500.ojui d. iiaisteu ar. Reikalaujama $5,000. Gali mainyti.
10 N. Clark St. Room 608

Dearborn 1540.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS — geras biznis — 
pigi renda, Išvažiuojam iš miesto. 
Kaina $550.00. Šaukit Fairfax 8196. i1 6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 

galow, 2 karų garažas — 6449 So. 
Francisco. Kaina $6500. Terminai 
pagal jreikalą.., Gali renduoti. Tele- 
fohuoti savininkui. Wabash 7840.

PARDAVIMUI senai 
gaso stoties biznis — 
lietuvių apgyventa ąj: 
žastis — turi kitą bi

išdirbtas 
daugumoj 

pielinkė. Prie- 
, ,__ . iznį.

7100 S. Tai man Avė.

PARDAVIMUI TAVERN; biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigai ir greitai iš priežasties ligos.

1238 West 59th .

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, ge
ras kampinis biznis, turi būti par
duotas arba mainytas į privatišką 
namą. 3158 So. Union Avė.

GREtTAI PARSIDUODA TA
VERNAS ir lunchroom su 15 kam
barių roohiinghouse —visi kamba
riai pilni. Priežastis —liga.

2100 West 59th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
South sidėj—kampinė vieta. įsteig
ta 6 metai. Pp ligos priverstas par
duoti. 935 W. 39th gat. Tel. Norma 
7479.

PRANEŠIMAS
Tik įsivaizduokite. Dabar galite 

pirkti 12 apartmentinį namą, susi
dedantį iš 6x4 
apartmentų, su 
dos $4200—už

Tiktai $350, 
moderną 2x5 kambarių apartmen
tinį su garu šildomą, platų lotą ir 
2 karų garažą. Tiktai $3500. Liku
sią išmoksti kaip rendą.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

1527 Devon AvenUe 
Briargatfe 3300 
10 N. Clark St. 
Dearborn 1540

ir 6x3 kambarių 
garu šildomi. Ren- 
tiktai $13,000.
įmokėjus, nupirksi

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
SHAPA, seha vieta darbo visą me
tą, apšildoma; pagyvenimas užpa
kaly. Viskas įrengta. Prosinįmui 
mašina, parduosiu pigiai. 5 East 
U9th gat., Roseland, III.

FARMS FOR SALE
.. . . ... Ūkiai Pardavimui _____

GERBIAMIEJI 2% AKRŲ KAI
MO nuosavybė prie Green Viexy 
Golf Club prie grįsto Thorndale 
kelio. Piėtuos nuo Patk Ridge -y- 
mbkesčiai apie $6 metanas, elektri
ką—tuojau galima sėti. Kaina $875, 
$175 pinigais. $10 mėnesy. Box 
B-21, 1739 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI

konservą tori j o j ; >
Pianistai, kurie dalyvaus kon

certe, yra “Pirmyn” choro a- 
kompanistės p-Įės Symeta Zim- 
merman-Zimeriutės mokiniai.

Koncertas prasidės 7:30 va\ 
landų vakare. Įžangos bilietai 
yra po 35c. Juos galima įsigy
ti prie durų.

Visi muzikos mylėtojai, ku
rie nori pdškatihti jaunuolius 
ir toliau lavinŲš muzikoj, yra 
prašomi atsilankyti. Busiu į

Kai kurios bedarbių šelpimo 
stotys vakar iškabino prane
šimus*, kad draudžia šelpiamiems 
bedarbiams pašalpos pinigais 
pirktis tabakų—-cigaretus, ci
garus, etc. > taipgi gėrimuk?w

Garsinkitės “Nonose”

i Susivieniji
mo veikla ir sū senesniais na
riais bei kūbpos valdyba. Tai 
yra labai svarbus, riet ir kiek
vieno nario pareiga sekti ŠIA 
darbuotę.

J. Naujalis, rast.

BRIDGE1PORTO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 7 d. 7:03 vai. va
karo Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
labai svarbus, todėl kiekvienas pri
valote atsilankyti.

S. Kunevičius, rast

LABAI PIGI GEROS ŽEMĖS 30 
akrų ūkis tlioj Pietų Vakaruos nuo 
Chicagos prie didžiojo grįsto vieš
kelio—busu tiesibgis susinešimas 
su vidmiesčiu. Arti ihokyklos, mo
kesčiai apie $35 metams. Tuoj nuo
savybė, patogus terminai. Box S-40 
1739 So. Halsted St.

ARMITAiGE AVENUE ŪKIAI 
virš 13,000 ketv. pėdų. Patogu į 
Harlėm, Lake Str. priekyvietę, 
prie grįsto kelio, elektriką, turtin
ga aukšta žemė. Kaina $275.00, $5 
mėnesy (galit vartoti dabar). Box 
K-7, 1739 So. Halsted St.

MafųuettepUrkietis 
Pražuvo Su $2,100

Chicago Lawn policija ieško 
47 hlėtų niarųuetteparkieČio 
John B. DeYoung, nuo 6711 
S. Ėėll aVėhūė. DeYoung žmo- 
iia sako, kad pereitos savaitės 
pabaigoj jisai išsiėrii£ iš ban
ko $2,1 db ir užvakar išėjo už
mokėti už Vasarhahiį, kurį ne
seniai husipirko. Kelyj pas par
davėjų su pinigais DeYoung 
pražuvo, nepalikdamas apie sa- 
Vb jOki'Oš žinios.

išeikvojo $2,749, 
Bet Teisinas 
Paliuosavo

PIETŲ VAKARUOS NUO PA
LOS — 10 akrų pagerinta farma, 
geri namai — grįstas kelias, arti 
mokykla. Mokesčių apie $18 me
tams. tuojau nuosavybė. Kaina 
$2750, $400 pinigais, $30 mėnesy. 
Bbx M-18, 1739 So. Halsfed St.

Chicagietis John P. Fiolka, 
31, nuo 3652 W. 18th Street, 
išeikvojo $2,749 iš Lawndale 
National Banko, kur ėjo kasie- 
riaūs pagelbininko pareigas.

Teismo džiurė atrado, kad 
jisai yra kaltas, bet federalis 
teisėjas Barnes,; kuris bylų 
sVUtstę; Fiolkų paliuosavo nuo 
bausmes, išbardamas banko 
viršininkus, kad jam permažai 
mokėjo. Fiolka gaudavo $90 į 
mėnesį. Jis yra vedęs ir sako, 
kad jo žmona laukia ketvirto 
kūdikio.

J.USŲ DĖMESIUI, BLUE IS- 
LANb, Calumet Distrikto darbinin
kai! Prie gyvo Cicero avenue vie
tininkystės ganykloms arba daržo
vių ukiui arti 147 gat. 1% aukšto 
naujas namas. Galima padalyti į 6 
kambarius, elektriką (Už miesto—• 
žemi mokesčiai). Kaina $1750. $250 
pinigais, $20 mėnesiui. Tuojaus 
nuosavybė. Box R-82, 1739 South 
Halsted St.

t, f" „..} 
' ūkio nAmas. so Akrai, eiek- 
trikds šviesa ir jėga, namuose van
duo, ir barnėj. Plieniniai stogai, 
vištos ir 2 peryklos, 400 obelų, 100 
saldžių ir tukštųjų vyšnių — visos 
nešančios. Puiki vaisių ir vištų far
ma mylios nuo miesto. $1900, 
terminai. HANSON-0SBORN, Hart, 
Michigan.
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PRADĖJO ANNENBERGO IR SKIDMORE 
VEIKIMO TYRINĖJIMĄ

Federale Valdžia Traukia Du Turtingus 
Chicagiečius Atsakomybėn

Vakar federalis teismas Chi- pelnus ir vienais metais sumo- 
cagoj prisaikino specialę “grand kėjęs income taksų $3,790,000 
džury” ir pradėjo dviejų tur 'mažiau, negu ištikro turėjo su 
tingų chicagiečių reikalų tyri- mokėti. Annenbergas daugiau- 
nėjimą. Išklausiusi prokuratu-'šia slėpęs pelnus, išdalindamas 
ros pareiškimų ir valdžios juos po įvairias korporacijas, 
bei kitų liudininkų liudymų, kurių jis valdo apie 60. 
džiurė abu juos apkaltins nusi-j Federalės valdžios teisingu- 
žengimu įstatymais arba ištei- mo d-----x------
sins. Jeigu apkaltins, 1 
bus teisiami vietos federaliam gan valstijos 
teisme, turbut, prieš 
Woodward.

Valdžia atsakomybėn trau- kaip ir neseniai pasibaigusi 
kia Mcses L. Annenbergą, mul- Kansas City mieste byla prie' 
timilionierių, ir William R. vietinį demokratų 
Skidmore, taip vadinamą Chi- Prendergast, 
cagos “gembleriavimo 
tuvystės karalių”.

Džiurė pirmiausia 
Annenbergo reikalus 
pašvęs apie du mėnesiu laiko. 
Annenbergui valdžia primeta ’cagiečio Skidmore reikalų ty- 
nemokėjimą “income” taksų ir'rinėjimą, užbaigusi su Annen- 
valdžios apgaudinėjimą, taipgi bergu. Vasario mėnesį federa- 
įsteigimą arklių lenktynių in
formacijų monopolio.

Jo monopolis buk leidžiąs 
įvairius lapelius su žiniomis 
apie arklių lenktynes, taipgi 
teikia tas žinias telefonu, ir 
kitais budais. Jeigu kas kitas 
bando tuo užsiimti, tai Annen
bergas prieš tokius panaudojus 
terorą ir juos priverčiąs iš to 
biznio pasitraukti.

Nesumokėjęs $3,790,000
Su to monopolio pagalba An

nenbergas buk padaręs milži
niškus turtus. Jisai supirko 
daugybę įvairių žurnalų ir prieš 
keletą metų už $15,000,000 nu
pirko Philadelphijos, Pa., laik
raštį, “Philadelphia Inųuirer”.

Valdžia sako, kad įvairiais 
nelegaliais budais jisai slėpė

_ departamento viršininkas 
tai abu*Frank Murphy (buvęs Michi- 

i gubernatorius) 
teisėją ’ sako, kad Annenbergo byla yra 

i beveik tokios pat pušies byla 
kaip ir neseniai pasibaigusi

ir paleis

tyrinės 
ir tam

teisiamas už 
mokėjimą.
Užareštavo

bosą Tom 
kuris irgi buvo 

income taksų ne

Skidmore Turtą
Grand džiury” pradės chi

lė valdžia užareštavo visą Skid- 
more turtą, paimdama į savo 
globą jo bankų sąskaitas, jo 
senų geležų biznį ties 2840 S. 
Kedzie avenue, jo penkis pui
kius dvarus McHenry apskri- 
tyj, etc. Skidmore buk slėpęs 
pelnus, kuriuos turėjo iš gem- 
bleriavimo rakieto Chicagoj, iš 
paleistuvystės ir iš “slot ma
šinų” biznio.

1917 metais Skidmore buvo 
patrauktas, atsakomybėn už ky
šių ėmimą policijos departa
mentui, bet buvo išteisintas. 
Jisai buk tarnavęs policijos de
partamentui už “oficialį” ky
šių “kolektorių”. Skidmore yra 
įtakingas vietos politiniuose 
rateliuose, bet viešai politikie- 
riaus rolėj nesirodo.

iu

I Mažai Balsuotojų 
Dalyvavo Teisėjų 
Rinkimuose
Atrodo, kad Demokratų “Ko

alicinis” Tikietas Laimėjo
Tiktai apie 700,000 iš beveik 

2,000 000 balsuotojų Cook ap 
skrityj vakar dalyvavo apskri
čio teisėjų rinkimuose. Balsuo
tojams reikėjo išrinkti 20 tei
sėjų Circuit teimui ir 6 teisėjus 
Superior teismui.

Iš nepilnų skaitlinių atrodo, 
kad visi demokratų, kitaip va 
Minamo “koalicinio”, sąraše 
kandidatai laimėjo. Dangum’ 
lo sąrašo kandidatų sudaro lei 
sėjai, kurių terminai baigiasi.

Tame sąraše yra 14 demokra
tų ir 12 republikonų, susidėjo 
iių su demokratais. Visi 26 kan
didatai republikonų sąraše yrr» 
republikonai.

Demokratų “koalicinį” sąra
šą sudarė ir rinkimus tur bu t 
laimėjo šie kandidatai:

Circuit Teismo Teisėjai
John R. Caver’y 
Kickham Scania n 
Harry M. Fisher 
Stanley H. Klarkowski 
C. J. Harrington 
John Prystalski 
DaVid F. Matchett 
Denis J. Normoyle 
Bėnjamin P. Epštein 
Thomas J. Lynch 
George Fred Rush 
Philip J. Finnegan 
Frauk H. Bicek 
Hugo M. Friend 
Robert Jęrome Dunne 
William V. Brothers 
Waller J. La Buy 
Daniel P. Trude 
Michael Feinberg 
Joseph Burke
Superior Teismo Teisėjai

Grover C. Niemeycr 
John F. Bolton

NAUJIENOS, CMcago, UI.

CLARKSBURG, W. VA. — Harvey Smith ir jo žmo
na klausosi radijo, kad galėtų išgirsti pranešimų apie 
savo sūnų, Thomas, kuris išskrido per Atlantiką.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

VAKAR
chicaboj

NATJJIEN^-ACME Telephoto
Anglijos nyrininkas dė

vi vadinamuosius “Davis 
plaučius.” 

■ ----

Kova Prieš 
“Slot” Mašinas

žuvo /
O Prie 54th ir Willow Springs 
Road, Lyons valsčiuj, dviejų 
automobilių nelaimėj žuvo 65 
metų cicerietis Joseph Harbach, 
nuo 2518 S. 54th avė. Jo žmo
na Katherine buvo sunkiai su
žeista. Antrojo automobilio vai
ruotojas, Edward Hardman, 
503 N. Laramie avenue, išliko 
sveikas.
e Henrotin ligoninėj pasimirė 
12 metų berniukas Richard Da
vis, nuo 1146 N. Franklin St. 
Netoli namų berniuką suvažinė
jo ir sunkiai sužeidė automobi
lis.
e Ant vieškelio 22, prie Lake 
Zurich, automobilis užmušė 9 
metų mergaitę Lillian Edel- 
inann, nuo 1451 School St. Ji 
bėgo skersai vieškelį norėdama 
pagauti varlę.
e St. Francis ligoninėje, Bhie 
Islande, pasimirė 72 metų mo
teriškė Mrs. Eliząbeth Markus, 
nuo 14647 Turner avenue, Mid- 
lothian. Gegužės 27 d., ji buvo 
sunkiai sužeista automobilio ne* 
laimėj prie 159th street ir Ked
zie avenue.

Šiandien Laidoja 
Leit. F. Vaitkaus 
Tėvą A. Vaitkų

Ilsėsis Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse

Šiandien Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse bus palaidotas senas 
chicagietis Antanas Vaitkus, 
trans-atlantinio lakūno leitenan
to Felikso Vaitkaus tėvas.

Velionis pasimirė birželio 2 
d., sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Jisai sirgo smegenų uždegimu.

Velionis vienu laiku buvo 
stambus Bridgeporto biznierius 
— šaltkalvis ir geležinių daik
tų krautuvės savininkas.

Jisai paliko žmoną Mariją, 
tris sūnūs, Įeit. Feliksą, Adolfą 
ir Vincentą; dukterį Antoinet- 
tę ir jos vyrą Dr. John Russell 
(gyvena Independence, Kansas) 
brolius, seseris ir daug kitų gi
minių čia ir Lietuvoj.

Antano Vaitkaus kūnas yra 
pašarvotas A. Petkaus koply
čioj ties 6834 South Western 
avenue, iš kur laidotuvės prasi
dės 10 vai. ryto.

Laidotuves tvarko laid. di
rektorius J. F. Badžius.

Atvažiavo Leit. Vaitkus
Vakar vakare iš Boston, 

Mass. į laidu tu ves atvažiavo lei
tenantas Feliksas Vaitkus. Jisai 
studijuoja Massachusetts Tech
nologijos Institute, Cambridge, 
Mass.

Laidotuvėse rytoj rytą kalbės 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis. R.

Nežinomi piktadariai pavogė

Puošiasi Dariaus- 
jirėno Mirties 
Minėjimui

Įvyks Liepos 16
šįmet, kaip ir kiekvienais 

metais, prie Dariaus-Girėno pa
minklo Marųuette Parke, įvyks 
tų dviejų lakūnų mirties minė- 
; imas.

Iškilmės rengiamos liepos 
:.6 dienai, Dariaus-Girėno žu
vimo išvakarėse, prie 67th ir 
California gatvių, kur pamink
ąs randasi.

Minėjimo rengimu rūpinasi 
Dariaus-Girėno Paminklo Fon
das.

Lakūnai žuvo liepos 17, 1933 
Soldino, Vokietijos miškuose, 
neveik pasiekę Lietuvą po lai
mingos kelionės per Atlanto 
vandenyną.

Šiandien Laidoja 
Joną Nedvarą

—
Mirė Birželio 3 d.

Šįryt šv. Kazimiero kapinėse 
bus palaidotas senas chicagietis 
Jonas Nedvaras, per daug metų 
gyvenęs adresu 1439 S. Sawyer 
avenue. Jisai mirė birželio 3 d., 
po trumpos ligos.

Velionis per ilgą laiką užsiė
mė dženitoriavimu.

Paliko žmon^ Oną Stirnaitę- 
Nedvarienę, ir daug kitų gimi
nių.

Laidotuvės prasidės iš J. F. 
Eudeikio koplyčios, adresu 4507 
S. Hermitage avenue. (Sp.)

Sekmadienį Chicagos danai
deimantų už kelis tūkstančius 
dolerių iš namų ties 200 Eas 
Superior street. Ten gyvena 
Mrs. Ruth Walgreen Dar t, gar
saus Chicagos vaistinių grandi
nės savininko, Charles Wal- 
green, duktė.

šventė metines Danijos konsti
tucijos sukaktuves. Jie turėjo 
surengę mazinį mitingą ir pik
niką Garms parke, prie Berteau 
ir Western avenue. Minėjimą 
rengė visų Chicagos danų orga
nizacijų komitetas.

John A. SbarbHro
Joseph A. Graber 
Ulysses S. Schwartz 
John F. Haas
Šią žinią rašant galutinų rin

kimų rezultatų nebuvo, tad ga
limas daiktas, kad Circuit teisė
jų vielas laimėjo šie republiko
nai: A. Jęnner Jr., T. H. Slus- 
ser, A. R. Baar, H. Ditchburne 
ir H. J. Clark.

Apie dviejų apskričio pasko
lų referendumą tikrų skaitlinių 
dar nėra. R.

Mirė Policijos 
Kapitonas Grady

Buvo Kensington Nuovados 
Viršininkas

Mercy ligoninėj užvakar va
kare pasimirė policijos kapito
nas Michael J. Grady. Jisai sir
go anemija ir širdies liga.

Kap. Grady buvo gerai žino
mas Roselando lietuviams, nes 
per daug metų jisai ėjo vietos 
Kensington nuovados perdėti- 
nio pareigas.

Velionis gyveno adresu 7925 
S. Laflin Street, paliko žmoną 
Rose ir du vaiku, George ir Ei- 
leen. Jisai buvo apdovanotas ke
liais ordinais už drąsą.

Šiandien Nepristaty
tų Pašto Siuntinių 
Licitacija

šiandien ir rytoj, jeigu bus 
reikalo, naujo pašto rūmuose 
įvyks licitacija, nepristatytų 

. pašto siuntinių. (Naujas paštas 
randasi prie Canal ir Van Bu- 
ren gatvių).

Lietuviaftii’kę 
Arba Pardavė 
Nuosavybes

Paskutinių kelių savaičių be- 
gyj sekami lietuviai pirko ar 
ba pardavė nuosavybes South- 
sidėj:

Anna Aleksa pardavė nuo
savybę prie Albany avenue, ir 
kampo 65th, Frcderick Kern’ui 
(už $11,999;

Tarp parduodamų daiktų yra 
daug rūbų, negendančio mais
to, vaistų, avalynės, automobi
lių dalių, brangenybių, knygų, 
etc.

Ličitacija įvyks pašto rūmų 
devintam aukšte.

Grąsina Aludininkams Laisnių 
Atėmimu

Valstijos generalis prokuro
ras John E. Cassidy pereitos 
savaitės pabaigoj pradėjo sis 
tematišką kampaniją prieš 
“slot” mašinas Illinois valsti
jos alinėse.

Pirmas apskritis, kurio alų- 
dininkai buvo tos kampanijos 
aukos, yra LaSalle apskritis.

Areštų nebuvo, bet visos pi
nigų lošimo mašinos buvo kon 
fiskuotos.

Prokuroras pareiškė, kad at
eityj biznio laisniai bus atim
ti nuo tų aludininkų, kurie už
laikys “slot” rriašinas savo 
įstaigose.

Statistikai, kurie netingi vis
ką išskaičiuoti ir skaitlinėmis 
parodyti “juodą ant balto”, sa
ko, kad “slot” mašinų biznis 
yra milžiniškas ir iščiulpia iš 
žmonių didžiules sumas pini
gų.

Skaičiuotojai surado, kad vie
na “slot” mašina į dieną suima 
tarp $5.00 ir $8.00. Tų mašinų 
Chicagoj, apylinkėse ir valsti-

Antonia Shimkus pirko nuo
savybę prie California, 2’39 pėd. 
į pietus nuo 72nd street nuo 
Joseph Guinauf Sr.;

George Sharkiunas pardavė 
Wm. S. Josephs’ui, namą prie 
Campbell avemlę, 178 pėd. į 
šiaurę nuo 71^ps gatvės;

Joseph M.' Yasulevich par
davė nuosavybę ties Fairfield 
avenue, prie 61 st., Jos. Kodi- 
dek’ui; ^4

Barbora ir . Mykolas Jonikai 
pardąvė Feliksui Stanislauskui 
nuosavybę prie Washtenaw 
avenue, 231 pėd. į šiaurę nuo 
71~mos; * z

Anna Dargia pardavė nuosa
vybę ties 57th ir Karlov avė., 
Bertha A. Kampe, \

___k____ _.

Susikūlė Lėktuvas
Chicagos Airporte

' ■< ’ •; ■

Chicagos airporte ' susikūlė 
keleivinis penkių pašažierių lėk
tuvas. Lakūnas Pierce O’Carrol 
nuo 3254 Marąuetfe Road ir jo 
trys pasažieriai išliko gyvi įr 
buvo tiktai lengvai sužeisti. Ne* 
laimė įvyko kai lėktuvo ratai 
atsisakė veikti.

joj yra tūkstančiais.

Padovanojo 15 Akrų 
Žemės Lietuvių 
Aviacijos Kliubui

Steigs Airportą
Neseniai persiorganizavęs ir 

ant stipresnių pamatų pasta
tytas Chicagos Lietuvių Nacio- 
nalis Aero kliubas susilaukė 
tikrai didelės ir brangios do
vanos. Kliubo narė ir rėmėja, 
p-lė Rose Grant padovanojo 
kliubui 15 akrų žemės plotą 
airporto steigimui

žemė randasi prie Slocum 
ežero, kur yra maudynės ir 
gražios vietos atostogavimui.

Duosniąjai kliubo narei p-lei 
Grant, Kliubas yra labai dė
kingas.

Kliubo instruktorius lakūnas 
Juozas Krivis-Krivickas su kliu
bo pirmininku Al. Rauskin yra 
nutarę skristi į New Yorko 
pasaulinės ' parodos Lietuvių 
dieną, kuri ten įvyks rugsęjo 
10. Jie skris savo lėšomis. 
Tai gražus gestas Lietuvių Die
nos rengėjams.

Kliubas dabar veikia North- 
sidės kolonijoj ir gana vikriai 
progresuoja. Prie jo priklauso 
nemažas būrelis jaunimo iš vi
sų Chicagos dalių. Visi jauni 
lietuviai, suinteresuoti aviacija, 
yra kviečiami palikti xkliubo 
nariais.

Svarbiausia Naponalio Aero 
Kliubo užduotis šiuo laiku yrą 
sustiprėti finansiniai ir įsteig
ti skraidymo ‘ mokyklą, kuri

Sužeidė 13 Vienoj Nelaimėj
• Automobilis sunkokai sužei
dė 13-ką jaunų žmonių, įvažia
vęs į vežimą, kuriame jie važia
vo piknikauti. Nelaimė įvyko 
ant Cumberland vieškelio, ne
toli Park Ridge. Sunkiausia nu
kentėjo 29 metų Reginald Al- 
bet, nuo 835 Forrest avenue, 
Oak Park; 22 metų Miss Bever- 
ly Asher, nuo 4452 Lexington 
street, ir Max Diamond, 21, nuo 
3218 Carmen avenue.
• Prie lllth ir Spaulding ave
nue automobilis sunkiai sužei
dė 71 metų senelį James Vo- 
gelzang, nuo 3306 W. lllth 
street. Automobilio vairuotojas 
Chris Tanos, nuo 6140 W. 97th 
street, Oak Lawn, buvo suim
tas.
O Prie vieškelių 54 ir 59A kryž- 
kelio susidūrė du automobiliai, 
sužeisdami 68 metų chicagietę 
Mrs. A. D. Plamondon. Ji yra 
žmona buvusio Chicagos parkų 
direktoriaus. Prie vieno auto
mobilio vairo buvo jos vyras, 
o prie antro — trafiko policis- 
tas Edward J. Smith, 1643 Lunt 
avenue, Chicago.

WPA Darys Vieš
bučių Samdos 
Tyrinėjimą

Illinois valstijos darbo de-
partamentas skelbia, kad WPA 
darbininkai netrukus pradės 
viešbučių samdos tyrinėjimą. 
Jo tikslas yra nustatyti kiek 
viešbučiai moka savo darbinin
kams, ypatingai moterims ir 
vaikams. Tyrinėjimas yra re
zultatas nuolatinių skundų, kad 
kai kurie, bet nevisi, viešbučiai 
moka “vergiškas” algas savo 
darbininkams.

Pavojus Jau Praėjo, 
Bombos Nebėra

Pastebėjusi juodą ryšulį prie 
savo namų, adresu 2010 Foster 
avenue, Mrs. Ruth Shrock nu
sigando ir tuojau pašaukė po
liciją, pareikšdama, kad ji at
radusi bombą.

Atvykę policistai ryšulį išar
dė ir jo viduj rado, keturias po
ras kūdikių kelnaičių ir keturis 
pieno buteliukus su žindukais.

Pavojus jau praėjo, bomba 
nesprogs.

duotų nariams progą prieina
momis kainomis įsigyti bent 
pradedamąjį skraidymo mokslą, 
kad ir lietuviai nebūtų išstum
ti iš dabar šuoliais pirmyn pro
gresuojančios aviacijos.

Lietuvytis.

• Nežinomas piktadaris pašo
vė 39 metų chicagietį Henry 
Wells, prie jo namų, 2045 May- 
pole avenue.

' » » »
• Berwyn miestelis vakar ati
darė naują sveikatos centrą. 
Jį operuos miestelio valdžia, 
kuriai centras priklauso.

a »
• Piktadariai pavogė $700 ver
tės pašto ženklų rinkinį iš bu
to adresu 1645 Farragutt avė. 
Ten gyvena G. P. Pehme, 
Brinks pinigų ekspreso bendro
vės pasiuntinys.

B B O
O Prie 161-mos ir Cicero avė. 
apskričio policija suėmė du jau
nuolius, kurie pavogė automo
bilį Joliete. Juos užklupo mai
nant laisnius ant vogtos ma
šinos. Suimtieji yra 19 metų 
Povilas Stonich, nuo 201 S. 
Eastem avenue, ir Eugene Mc 
Keon, nuo 492 Raynor st. Ji
sai taipgi yra 19 metų am
žiaus.

B B B
• Northsidėj veikia pagarsė
jęs vagilis, kurį policija vadi
na “neprašytu svečiu”. Jo var
do nežino. “Svečias” paprastai 
įsigauna į vestuvių vakarienes, 
kitas panašias pramogas ir ap- 
krausto kambarius, kuriuose 
svečiai turi sudėję rubus. Iš 
chicagiečių Sydney Hollander 
buto, 6320 N. Oakley avenue, 
jisai užvakar pavogė $158 ver
tės rūbų ir brangenybių. Iš 
northsidiečių Hugh Channon 
buto pasišlavė žiedų ir kailių 
už apie $200.

B B B
• Chicagos ugniagesių depar
tamentas turi specialiai įrengtą 
laivą gesinimui gaisrų laivuo
se ir uostuose. Laivui buvo 
duotas vardas “Fred A. Busse’:’. 
Vakar Chicagos upėj prie Mi- 
chigan avenue jo įgula atliko 
bandymus. Pasirodė, kad lai
vas gali išmesti vandenį 450 
pėdas į orą — po 10,000 galio
nų kas minutę.

B B B
• Vakar Chicagoj atsidarė 
pusmetinė baldų pramonės pa
roda. Fabrikai apskaičiuoja, 
kad iš įvairių Amerikos dalių 
suvažiavo apie 10,000 biznie
rių daryti užpirkimus. Didelių 
permainų stiliuose nėra. Nema
žą pasisekimą turi baldai įvai
rių Franci jos karalių stilių 
(Ix)uis XV ir t.p.) Tarp pra
monininkų yra pasireiškusi 
tendencija taip gaminti baldus, 
kad jie butų kuopatogiausi, bet 
kad tuo pačiu užimtų kuoma- 
žiausia vietos.

Paroda tęsis iki birželio 17 
dieną.

Valdžiai Reikia 
Aero-Mechanikų

Federale valdžia skelbia, kad 
žada pasamdyti keliolika aviaci
jos mechanikų, žinančių prope
lerius. Aplikantai darbams turės 
išlaikyti tam tikrus kvotimus. 
Aplikacijas galima gauti naujo 
pašto rūmuose (Civil Service 
raštinėje) ir jas reikia sugrą
žinti nevėliau birželio 23 d.

Naujas Išnešiotojas 
Brighton Parke

Nuo birželio l*ois d. 
Brighton Parke vietoj 
Bruno Skvereckio Nau
jienas išnešios Vytau
tas GENIS. Todėl, kaip 
užvilktas, taip ir visas 
priklausančias mokestis 
užmokėkite Vyta u t u i 
Geniui, bet niekam ki
tam.
Naujienų Cirkuliacijos 

Prižiūrėtojas,
T. Rypkevičia.
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