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NACIAI AREŠTAVO KLAIPEDOJE175ASMENIS
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SUŠAUDĖ KETURIS KLAIPĖDOS 
LIETUVIUS

Norėdami apsisaugoti nuo užpuolimų Vo 
kietijos kareiviai Klaipėdoje vaikštinėja 

grupėmis
THE NEW LEADER, Sočiai- 

demokratų Federacijos savait
raštis, birželio 10 dienos lai
doj praneša apie vėlesniuosius 
įvykius Klaipėdoje.

Šimtas 175 asmenys, sako 
“The New Leader”, Klaipėdoj 
areštuoti pereitą savaitę. Areš
tuotųjų tarpe yra Britanijos 
piliečių.

Hitlerio slaptoji policija at
sisako suteikti bet kokių pa
aiškinimų apie areštus. Plinta 
betgi girdai, kad didelis sąmok
slas buvęs atidengtas.

Keturi lietuviai, kaltinami 
šnipinėjimu, tapo nuteisti pe
reitą savaitę ir sušaudyti tre
čiadienį. Tą pačią dieną vokie
čiai surašinėjo - Klaipėdos gy
ventojus. Taigi daroma išva
das, kad mirties bausmės įvyk
dymas gal būt buvo priemone 
įbauginti lietuvius, kad jie re- 
gistruotųsi kaipo vokiečiai.

Areštai, padaryti savaitės 
pabaigoje, turėję ryšio su eks
plozija Klaipėdos uoste. Dide
lė dalis naujų sustiprinimų, ku-

rių statyba prasidėjo tuojau po 
to, kai naciai pagrobė Klaipė
dą, eksplozijos sunaikinta.

Pranešama, kad Klaipėdoje h 
Klaipėdos krašte papildoma 
daugelį sabotažo žygių. Vokie
tijos kareiviai ne kartą buvo 
užpulti miesto gatvėse, ir no
rėdami apsisaugoti nuo toles
nių užpuolimų jie vaikštinėja 
grupėmis.

Klaipėdos krašto kaimuose 
daromi užpuolimai ant nacių 
komisionierių, kurie renka mai
stą. Kai kuriais atvejais pilni 
vežimai maisto buvo sunaikin
ti. Ir kadangi gyventojai pri
taria sabotažuotojams, tai Vo
kietijos slaptajai policijai la
bai sunku sabotažą kovoti.

New Leader taipgi nurodo, 
kad nacių slaptajai polciijai 
(Gestapo) dabar tenka veikti 
ne tik Vokietijoje, bet ir Au
strijoje, Bohemijoj, Moravijoj, 
Dancige ir Klaipėdoje. Todėl 
jos dąrj>asvįdaromi yig ^unkpa*. 
n1ST~ "" '

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto J.

Jurininkai išima Francisco Sarabia, Meksikos lakūno, 
kūną iš siuĮužusio lėktuvo. Avarija įvyko netoli Washing- 
ton? D. C. Sarabia kūnas jau pargabentas į Meksiką.
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TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• HYDE PARK, N. Y., birž. 
11. — Sekmadienį Britanijos 
karalius ir karalienė dalyvavo 
piknike prez. Roosevelto sode. 
Valgė “hot dogs”, apteptus gar- 
svyčiomis, ir užsigėrė alum. 
Sekmadienio vakare Britanijos 
svečiai išvažiuoja į Kanadą, o 
ateinantį ketvirtadienį iške
liauja į Angliją.

• VATIKANO MIESTAS, 
birž. 11. — Popiežius Pijus as
meniškai išreiškė padėką 3,200- 
ms Ispanijos kareivių, kurie 
kovojo lojalistus. šitie ispanai 
atvyko j Italiją pasirodyti Mus- 
soliniui, o kartu su 
pagirimais gavo ir 
padėką.

JERUZALĖ

Mussolinio 
popiežiaus

Palestina, 
birž. 11. — Sekmadienį žydų- 
arabų kovoje dar trys asmenys 
užmušti, o aštuoni tapo- sužei
sti.

Atstovų rūmai pn 
ėmė Socialio Užtik 
rinimo pakeitimus

Italai re i k a 1 a u j a 
konkrečių pasiūly
mų iš Britanijos

77,000 naujų gyve
namų patalpų 

^^pastatytą,.

Pakvietę prez. Roo 
seveltį atlankyti

Ragina prez. Roose 
veltą ir gub. Horne 
rį toliau dalyvauti 

politiko

Iš Lietuvos
Šiemet bus pradėta sta

tyti galinga radijo 
stotis

PEORIA, IR., birž. 11. — 
Jaunųjų demokratų konvencija 
priėmė šeštadienį rezoliuciją, 
kuri kviečia prez. Rooseveltą ir 
gubernatorių Hornerj nepasi
traukti iš politinio gyvenimo į 
privatinį, bet toliau vadovauti 
demokratams politinėje veiklo
je.

• WASHINGTON, ) D. 
birž. 11. — Jungt. Valstijų 
cionalinės pajamos 1938 m. 
kė 64 bilionūs .dolerių, 
metąjs jos /buvo pakilusios jkii 
72 bilionų dolerių.

C., 
na* 
sie-

1937

Vokiečiai nušovė 
čeką policininką

KLADNO, Bohemija, birž.
11. — Miestely Nachod čekas 
policininkas John Mueller ir 
du jo draugai susitiko su bu
riu vokiečių policininkų. Kilo 
argumentų, čekai policininkai 
įbėgo į policijos stotį ir joje 
užsidarė. Vokiečiai jiolicininkai 
įsiveržė 
šaudyti, 
tas.

stotin ir pradėjo ten 
Mueller tapo nušau-

Britai esą kalti dėl 
neramumų Čekijoj

WASHINGTON, D. C., birž. 
11. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai pereitą šeštadienį pri
ėmė pakeitimus prie Socialinio 
Užtikrinimo Įstatymo. Pirmiau
sia tie pakeitimai palieka 1 
nuošimčio darbininkų ir sam
dytojų duokles į senatvės pen
sijų fondą dar trejiems me
tams. Toliau, į senatvės ap
draudę įtraukiama nacionalinių 
bankų darbininkai ir jūreiviai, 
o taipgi asmenys,
samdomi, nors jie ir butų se
nesni nei 65 metų. Apskaičiuo
jama, kad šitaip praplėstas įsta
tymas apims dar 1,100,000 dar
bininkų.

Be to, kiti įstatymo pakei
timai žada suteikti daugiau pa
galbos senoms darbininkų mo
terims, našlėms ir našlaičiams.

kurie yra

ROMA, Italija, birž. 11. — 
Pereitos savaitės gale premje
ras Chamberlain, užsienių rei
kalų sekretorius Halifax ir kai 
kurie kiti valdžios atstovai pa
sakė kalbas, kad Britanija siu 
tinka svarstyti nacių ir fašis
tų reikalavimus koncesijų. At
siliepdama į šituos britų pa
reiškimus Italijos spauda reika
lauja, kad britai paremtų dar
bais savo pareiškimus — pa
sakytų, kokių koncesijų jie su
tinka duoti vokiečiams ir ita
lams.

WASHINGTON, D. C., birž. 
11. — Jungt. Valstijų darbo 
departamento sekretorė, p-lė 
Perkins, praneša, kad pirmą 
1939 metų ketvirtį pastatyta 
naujų namų 77,000-ms šeimų 
gyventi, ši skaitlinė rodo, kad 
šįmet namų statyba yra 82 
nuošimčiais spartesnė nei 1938 
metais.

Dvi automobilių dar 
bininkų unijos 

kovoja

LONDONAS, Anglija, birž. 
11. — Dienraštis “The Sunday 
Express” sekmadienį praneša, 
kad Britanijos karalius Jurgis 
VI pakvietėm -prezidentą Roose
veltą ir ponią Rooseveltienę at
lankyti Angliją. Dienraštis aiš
kina, kad atsakymas į pakvie
timą priklausys nuo to, . koki 
darbai artimoj ateity laukia 
prez. Rooseveltą. Jeigu pp. 
Rooseveltai atvyktų į Angliją, 
tai rezidencija jiems butų su
teikta .Buckingham rūmuose, 
kuriuose gyvena karalius Jur
gis.

• SHANGHAI, Kinija, birž. 
11. — Pranešama, kad 20 ja
ponų ir ’ kinų valdininkų, Nan- 
kingo valdžios atstovų, susir
go. Kinai užnuodiję vyną, ku
rį valdininkai gėrė.

Airiai teroristai ne 
giliauja veikę

birž.

Balkanų sąjungos 
konferencija 

Turkijoj
birISTANBUL, Turkija, 

11. — čia atvyko konferenci- 
jon Rumunijos užsienių reika
lų ministeris Grigore Gafencu, 
kuris yra taipgi Balkanų Są
jungos prezidentas. Valstybės, 
priklausančios tai sąjungai, yra 
Turkija, Rumunija, Graikija ir 
Jugoslavija.

LONDONAS, ” Anglija, 
11. — šeštadienį dar trys bom-| 
bos sprogo pašto dežėse. šitų! 
eksplozijų pasėkoje 20,000 ša
lies policininkų panaikinta ato
stogos. Policininkams įsakyta 
ieškoti teroristų. .

Pereitą penktadienį viso apie 
30 bombų išsprogdinta pašto 
dėžese. Sužeista lengvai penkio
lika pašto darbininkų keturiuo* 
se miestuose — Londone, Man- 
chestere, Leicestere ir Bir- 
minghame'. f

Manoma, kad teroro žygius 
vykdo Airijos teroristai.

DETROIT, Mich., birž. 11. 
— Pereitą ketvirtadienį auto
mobilių darbininkų unija, ku
riai vadovauja Homer Martin, 
paskelbė streiką trijose Gene
ral Motors įmonėse, Flinte, 
Mich., ir Saginawe.

R. J. Thomas, prezidentas] 
automobilių darbininkų unijos 
priklausančios C.I.O., pareiškė, 
kad Martino paskelbtas strei
kas visai nepavyko.

Tačiau pirmadienį Martino 
šalininkai ketina pastatyti dau
giau pikietų prie dirbtuvių, ku
riose paskelbta streikas. Pir
madienis, tikimasi, parodys ku
riai unijai dauguma automo
bilių’ darbininkų rodo pritari-

Pirmadienį prasidės
Pennsylvania politi

kierių teismas
11.
na- 
bu-

HARRISBURG, Pa., birž. 
— Pirmadienį čia prasidės 
grinėjimas bylos iš keletos 
vusiems gubernatoriaus Earle
administracijos kai kuriems 
valdininkams. Kaltinami yra 
trys gub. Earle kabineto nariai 
ir devyni žemesnes vietas tu
rėję demokratai. Pagrindinis 
kaltinimas yra tas, kad jie da
rę sąmokslą apgauti valstiją 
tikslu asmeniškai pąsipelnyti.

Hitleris ruošia tai 
kos pasiūlymus

Submarino Sųualus 
gelbėtojas kritiš

kai sužeistas

Duos heliumo 
Lenkijai

birž.

fa,ORHSr.
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai 
našauja:

Giedra; šilčiau;
5:14 v. r., leidžiasi

dienai pra

saulė teka 
8:25 v. v.

WASHINGTON, D. C
11. — Jungt. Valstijų vidaus 
reikalų sekretorius Harold Ickes 
užgyrė Lenkijos prašymą par
duoti jai 220,000 kubiškų pėdų 
heliumo. Lenkijai šitos dujos 
yra reikalingos pripusti balio
ną, kuriuo šią vasarą planuo
jama kilti į stratosferą.

• RIGA, Latvija, birž. 11. 
— Čia gaunama pranešimų, 
kad sovietų karo komisaras 
Vorošilov ir Leningrado apskri
ties komanduotojas ždanov esą 
priešingi bet kokiems Rusijos 
pasižadėjimams, kurie gali įvel
ti ją į karą Europoje. Kiti pra
nešimai sako, kad įtakingi so
vietų sluoksniai esą priešingi 
Rusijos įėjimui į anglų-britų 
sąjungą agresijai kovoti.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
11. — Deutsche Diplomatisch- 
Politische Korrešpondenz”, Vo
kietijos užsienių reikalų mini
sterijos pusiau oficialus leidi
nys, sąko, kad neramumus če
kų tarpe Moravijoje ir Bohe
mijoj kursto svetimos šalys, 
ypatingai Britanija. Naciai 
įspėja, kad tokių kurstymų pa
sėkoje skaudžiausia nukentės 
ne kas kitas, kaip tik patys 
čekai.

Sulaikė geležies
dos siuntimą

naciams

ru

Naciai susitarė dėl 
pakto su Vengrija
BUDAPEST, Vengrija, birž. 

11. — Berlynan iš Vengrijos 
sugrįžo Vokietijos vidaus rei
kalų ministeris Wilhelm Fribk. 
Būdamas Vengrijoje jis gavo, 
šiuos vengrų prižadus: 1 — 
atkreipti juo daugiau dėmesio 
į gyvenančių Vengrijoje vokie
čių norus; 2 — derinti Ven
grijos policijos veiklų su Vo
kietijos policijos veikla, ir 3 
— kooperuoti su Berlyno-Ro- 
mos ašimi kovoje prieš komu 
nizmą.

KAUNAS. — Ministerių ta
ryba patvirtino radijo stoties 
(trobesių) statybos varžyty
nes. Varžytynes laimėjo kau
niškiai rangovai Gurvičius ir 
Judelevičius už 535 tukst. Lt. 
Radijo stotis bus statoma ne
toli Babtų. Stoties galingumas 
120 kWh (dabartinė Kauno 
radijo stotis yra 7^ kWh ga
lingumo).

Mašinos (siųstuvas) jau 
prieš pusę metų yra Anglijoj 
užsakytos.

Darbas ir darbininkai
GrupėMARIJAMPOLĖ.

darbininkų, dirbusių prie ap
skr. s-bės statomos pr. moky
klos rūmų statybos Veiveriuo
se, skundžiasi neišmokėtais at
lyginimais už darbą. Darbinin
kai kaltina apskr. s-bę, kad 
ta juos nuskriaudusi, tačiau 
apskr. s-bėj tvirtinama, kad 
kalta ne ji, o rangovas špėde- 
ris, kuris apsiskaičiavo paim
damas rangą.

-r- Prie kultūrinio klubo su
siorganizavusi darbininkų arte
lę “Jėga”, kuri veikia visai sa
varankiškai, 
rūpinti savo 
kuris laikas 
ei j a tikrina
kvotą, konstatavusi piniginius 
trukumus ir dokumentų suklas
tojimus.

— Miesto s-bė jau baigė vie
šuosius darbus, prie kurių dir
bo apie 300 žmonių. Viešieji 
darbai miesto s-bei kaštavo per 
Lt 60,000. Dabar miesto s-bė 
tęsia darbus tik Kęstučio g-vėj, 
kur vedama kanalizacija.

Artelės tikslas ap- 
narius darbu. Jau 
vietos krim. poli- 

knygas ir veda

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
11. — Francuzija sulaikė lei
dimus, pagal kuriuos iki šiol 
buvo eksportuojama į Vokieti
ją šiaurės Afrikos geležies ru
da. Francuzija nori sumažinti 
vokiečiams galimumus naudotis 
medžiaga vartojama karo pa
būklams dirbti.

Užgyrė asignavimą 
$21,000 kongreso 

reikalams

Gaisrai
— Šaukėnuose, gegužės 15 

d., sudegė Piletskio namas. 
Nuostolių apie 10 tukst. Lt.

— Gegužės 15 d., Mažeikiuo
se, buvo užsidegę, 11 vai., Ša- 
piro baldų dirbtuvės patalpos. 
Gaisras greit likviduotas.

— Gegužės 15 d., 23 vai., 
Naikių km., Mažeikių vals., 
Mažeikių apskr., užsidegė uk. 
Meišto tvartas. Dėl sausros ir 
vėjo tvartai sudegė greit ir žu
vo: 1 arklys, 3 karvės, 4 kiau
lės, avys ir paukščiai.

Kas diena

PORTSMOUTH, N. H., birž. 
Francuziją pasiekė pra-Į11. — Walter Sųuire, naras, 

buvo nusileidęs juros dugnan 
ryšium su darbu iškelti auk
štyn nuskendusį submariną 
Sųualus. Jis tapo sunkiai su
žeistas. Jis neteko balanso ir 
vanduo persmarkiai išmetė jį 
aukštyn. Dėl pergreito vandens 
spaudimo pąkitėjimo Sąuire 
sunkiai sužeistas. Kitaę naras, 
Alvie Payne/ nukentėjo leng- 
įviau, nes vanduo išrhetė |jį tik 
apie 40 pėdų aukštyn 
|ir jis tapo sužeistaSi

PARYŽIUS, Francuzija, birž.
11.
nešimai iš gerai painformuotų 
Vokietijos nacių sluoksnių, kad 
Hitleris ruošia planą taikos su
metimais. Jisai apibudinsiąs 
Vokietijos ir Italijos reikalavi
mus koncesijų iš Jungt. Val-i 
stijų, Britanijos ir Francuzi- 
jos.

Savo reikalavimus Hitleris 
išdėstys kalboje, kurią pasakys 
nuleidžiant į vandenį naują 
Vokietijos karo laivą liepos mė
nesio pradžioje.

Visgi

i

Prezidentas prašo 
fondų kovai su 

žiogais
HYDE PARK, N. Y., birž. 

11. — Prez. Rooseveltas pa
siuntė atstovų rūmų pirminin
kui Bankheadui laišką. Laiške 
jis nurodo, kad trims valsti
joms 
kotai ir Wyomingui 
žiogų (grasshoppers) pavojus 
ir prašo paskirti $1,750,000 žio
gams kovoti.

Montanai, North Da- 
gręsia

WASHINGTON, D. C., birž. 
11. — Atstovų rūmai pereitą 
šeštadienį užgyrė asignavimą 
$21,851,779 kongreso reikalams 
ateinančiais fiskaliais metais, 
kurie prasideda šiemet liepos 1 
d. Senatas dar turės pasisaky
ti dėl to paskyrimo.

m i

175 italai lakūnai 
žuvo Ispanijoj

ROMA, Italija, birž. 11. — 
Oficialiai paskelbta, kad 175 
italai lakūnai žuvo Ispanijos ci
viliniame kare. 192 kiti buvo 
sužeisti. Italai prarado 86 lėk
tuvus.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet garslnki- 
tes 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 arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Iš Pietų Amerikos
AR PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI YRA 

LIETUVOS PRIEŠAI?
Atsakymas DULR pirmininkui dėl taip sunkaus ir 

neteisingo Pietų Amerikos lietuvių apkaltinimo

“Pasaulio Lietuvis” iš 1939.- 
11.28 d. straipsnyje: “Santykiai 
tarp išeivių ir DULlt” meta P. 
Amerikos pažangiosioms lietu
vių organizacijoms ir spaudai, 
atstovaujančiai išeivių didžiu
mos nuomonę, sunkų, nepagrį
stų logika nė gyvenimo faktais, 
kaltintiną, buk toji musų tau
tos kūno ir sielos dalis pateku
si P. Amerikon kažkaip degene- 
ravo ir virto priešu savo tautai 
ir valstybei. Tąja “proga” ko
mentuodamas mano laišką, įli
pusį Chicagos lietuvių dienraš
tyje “Naujienose” ir komentuo
tą “Lietuvos Žinių” apžvalgoj 
“p. Skipitį atsekė atviras laiš
kas”, p. Skipitis, gindamas sa
vas pozicijas, be ko kita rašo:

. daug negerovės, daug 
pikto ir nekulturos pasėjo ir te- 
besėja lietuvių tarpe, kliudė iš
eiviams kurti kokias nors nau
dingas įstaigas ar organizacijas 
ir jų vienintelis tikslas buvo ir 
tebėra blogai net kuo juodžiau
siai rašyti apie Lietuvą ir visus 
jos vyrus, kurie turi kokį ryš| 
su Lietuva ir jos gyvenimu; su 
atkaklumu ir užsispyrimu ją 
(ką? Lietuvą? — Aut.) dergti 
ir niekinti.”

Jei čia butų kaltinamas tomis

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rūšių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Durių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Milwork & Lumber Co. 
3554 S. Halsted S L Yards) 2576
Atdara vakarais ir nedėliomis.' 

Duodame išmokėjimais.
____________________________ —>

SPECIALAS
$3.50... 100 ketvirtainių pėdų 
lygių, ištvermių, gražių, Hem
lock Flooring.

Specialas už CO.Efl 
100 ketvirt.
pėdų

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. VVESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

sunkiomis nuodėmėmis vienas 
asmuo, pav., kad ir šiuos žo
džius rašantysis, — Lietuva ne
turėtų didelio nuostolio, jei iš 
jo, kad ir neteisingai, butų at
imtas lietuvio vardas ir, kaip 
Lietuvos valstybės ir musų tau
tos kenkėjas — išvarytas į P. 
Amerikos džiungles kaip gardus 
kąsnis krokodilams, kurie tą 
nuriję, lauktų kito.

Tačiau dabar kalbama apie 
visas pažangiąsias demokratiš
kas lietuvių organizacijas, laik
raščius, kuriuos palaiko ir re
mia tūkstančiai lietuvių, tad 
juos visus, “ranka pridėjus prie 
širdies” (p. Skipičio išsireiški
mas, tik jam patikėkite kuo 
daugiausia!) verčiant Lietuvos 
ir jos vyrų priešais, daroma 
Lietuvai ir jos išeivijai didelė 
skriauda, todėl apie tai verta 
kalbėli plačiau, nesigailint pa
aukoti daugiau poilsio ir vietos 
laikraštyje.

Nesinorėtų tikėti (nors taip 
išrodo), kad DULRo pirminin
kas norėtų įkalbėti “sveikam li
gą”. Jis kaltina pažangiąsias 
lietuvių organizacijas ir spaudą, 
visai neįrodydamas kokią “ne
gerovę”, kiek “pikto ir nckultu- 
ros” pasėjo ir tebesėja lietuvių 
tarpe; kiek ir kada sukliudė iš
eiviams sukurti kokių nors 
naudingų organizacijų ar įstai
gų; kas tie “vyrai”, kurių “ap
šmeižimas” pateisintų p. Skipi
čio prilyginimą prie Lietuvos 
apšmeižimo?

Tegul bus man leista, su di
džiausiu p. Skipičiui nemalonu
mu ir Lietuvos priešo vardo už- 
sitarnavimu pavaizduoti tą vi
sokios rųšies “negerovę”, kuri 
kraunama ant musų visų — 
liaudininkų, bedievių, socialistų 
ir visų demokratų — lietuviš
kos sąžinės, prieštaraujančios 
p. Skipičio sąžinei.

štai, žiūrėkite, kun. Janrlio- 
nis ir kun. Bumša DULRo lėšo
mis nusisamdo erdvų Buenos 
Aires mieste namą, pavadina jį 
“Hogar Lituanos” (Lietuviška 
Šeima), pasisamdė vargoninin
ką šv. Cicilijos chorui vadovau
ti, pasisamdė vedėją, knyginin
ką sargą ir gaspadinę, kurie į- 
traukę į savo eiles dar vieną

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Chase Fannon iš Nortr- 

vvestern universiteto. Jis lai
mėjo golfo čempionatą.

Mrs. A. K. JARUSZ

KAUNAS, V/25. — Lietuva, 
o ypatingai Kaunas pergyvena 
nepaprastų sportinių upy die
nas. Europos krepšinio pirme
nybėms laimėti rungtynėmis 
susidomėjimas nepaprastas. Į 
Kauną atvažiuoja ištisos eks
kursijos, ypač jaunimo. Didžiu
lėje sporto halėje kas vakaras 
prisirenka virš 10,000 žiūrovų, 
kiti nebegaudami bilietų pasi
lieka sporto aikštėje, klausyda
miesi žaidimo pro atvirus du-

58:24, Italija—'Suomija 63:13, 
Lietuva—Estija 33:14, Lenkija 
—Prancūzija 38:36; gegužės 24 
d. Latvija—Suomija 108:7, Es
tija—Vengrija 64:18, Prancūzi
ja—Italija 31:24, Lietuva—Len
kija 46:18.

......................... .......... . 1 "■<
žemos kainos ir kokybės darbas

Physical Tberapy 
and Midwif e 

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

6630 S. Westem av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

AKIU SPECIALISTAI

SURYS—D00DY—ANTONISEN, Ine. 
(NAUJAME OFISE) 

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

Šukys-Doody-Antonisen
G. A. ŠUKYS, President

3252 So. Halsted St. Calumet 25204
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

“diplomatą”, Povilą Gaučį, pa
sijuto kaip kokie Napoleonai, 
ir mus liaudininkus, bedievius 
socialistus ir' visus demokratus 
— pradėjo “triuškinti” ne Kris
taus žodžiais ir padoria kritika, 
bet parašydami ispanų kalboje 
oficialų raštą, kuriame mus 
(kaip žinote) “charakterizuoja” 
bolševikais, valstybiniais prie 
šais ir tą skundą išsiuntinėjo vi
soms policijos nuovadoms ir fa
brikų administracijoms.

Štai, žiūrėkite, kokia negero
vė, piktas darbas, nekultūringu
mas ir kitokios negerovės, ku
rių p. Skipitis smulkmeniškai 
nepaaiškina, bet paaiškinu už jį 
ar jis to nori ar nenori.

Fabrikų administracijoms 
pradėjus mus visus, patekusius 
kunigo Janilionio nemalonėn, 
mesti iš darbų gatvėn, ištiko

lu apiberdami klausimais turė
jusius laimės į Vidy patekti. Vi
si kiti kauniečiai ir turintieji 
radijo aparatus provincijoje 
renkasi šeimose ir viešose sa
lėse, kur su nemažesniu upu 
seka rungtyniy eigą, kaip ir sa
loje esantieji. Rungtynėms įpu
sėjus, Lietuvą jau galima lai
dyti busimuoju Europos krep
šinio čempionu, k^adangi 2 rim
čiausi konkurentai, — Latvija 
ir Lenkija — Liėtuvos nugalė
ti, o kiti du — Prancūzija ir 
Italija taip pat nugalėtos, bū
tent, Prancūzija nugalėta Len
kijos, kurią nugalėjo Lietuva ir 
Italija nugalėta Prancūzijos.

Per pirmas tris žaidimo die
nas rezultatai buvo tokie: ge
gužės 21 d. Kauno motery krep
šinio ekipa nugalėjo Varšuvos 
motery krepšinio ekipą 29.28; 
gegužės 22 d. Prancūzija—Suo
mija 73:11, Lenkija—Estija 
40:36, Italija—Vengrija 39:21, 
Lietuva—Latvija 37:36; gegu
žės 23 d. Latvija—Vengrija

Cermak Construction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS
PAMATAI 

KARPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBING AS-ŠILD YM AS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
Vlši^Ų FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 
_ 1 1KI 15 METŲ

2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
PO 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526

GJERB. Naujienų skaityta 
fo9 ir skaitytojai praiomi 
pirkiniu reikalais eiti. į

tkelbiatl Naujienom

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
darbo — likom nuplyšę, alkani,

kai. “Žmonėms” į, mus žiūrint 
su pasityčiojimu įr panieka, su
sirinkom visi gatvėje stv raudo
nomis vėliavomis, kurių šaltus 
kotus prie savo nuogų krūtinių 
prispaudę, vieni su čevęrykais, 
o kiti basi ėjom La Platos u-

baudžiauninkai traukdami laivą 
pavolgiu ir “Ei uchnem” dai
nuodami :
“Sukilkim vergai nužemintieji, 
Išalkusi minia pirmyn!”

Bet p. Skipiti, ar gi dėl to 
kalti mes — liaudininkai, be
dieviai socialistai ir demokra
tai, kuriuos viešai krikštini de
struktyviu elementu, o slaptai 
apie mus galvoji — šlamštas ir 
daugiau nieko?

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 S O. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aRių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
14712 South Ashland Av.

Phone VAROS 1373.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
e Tek Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso-
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
r. t i i DIENĄ IR NAKTL .

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 \ • koplyčios visose
J—V JLsLcdLJL Chicagos dalyse

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS. "

LaidotuviųJOirektoriai

A. Montvid, M. D.
^est Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th 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:

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729. ,So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
• OFISO VALANDOS: 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVFAY 2880.

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tek Lafayette 3650

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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

Juk faktas yra, kad DULRas 
mus nėra parėmęs nei centu, 
nei duonos kąsniu, o kunigai ir 
tautininkai buvo DULRo gan 
priveligijuoti. Ret mes šiuo at
veju “sarmatos” DULRui nepa
darėme, o pakenkėme tik sau. 
Kai policija naktimis ir dieno
mis, raita ir pėsčia mus vaikė, 
dėl tų pono Skipičio “vyrų” pa
rašytų skundų, tai mes pilnai 
atvaizdavom “Žalgirio Mūšį”... 
Tie sotys ir ginkluoti vyrai mus 
kapojo žodžiais ir kardais, o 
mes — alkani ir basi bedarbiai 
— vis dėlto turėjome jėgos ir 
drąsos stoti vienam prieš pen
kis, keturis iš jų nuplėšti nuo 
arklių, o tik penktajam duotis 
nuvesti į kalėjimą, kuris mums 
reiškė “tėvynę”, nes čia gauda
vome nors šiek tiek užkąsti ir 
turėdavom pastovy adresą, kad 
parašyti mielai mamai laišką ir 
gauti iš jos pastiprinimo. Bet iš 
šalies žiūrint į tą “Žalgirio Mū
šį”, savaime aišku, gėrėjosi 
DULRu, kad jis užaugino to
kius stiprius ir drąsius “vyrus” 
užsieniuose f... • - X

(Bus daugiau)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti t tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

NARIAI
Chicagos, i.
Cicero [
Lietuvių ; 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

į J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
' į P. J. RIDIKAS '
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

. . ? ■ ' t : * . • , • ' \
------------------- j------------ ■ | i ------------------------------------------------------- ■ -------------------------------------------------------------- ;

4^; I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46lh Street Yards 0782

’ S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

lachawicz ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44East 108th Street tel. Puilman 1274
«----- - ,-----------------------------

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

į ANTANAS M. PHILLIPS
į 3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299

Tek Office Wentworth *33* 
Rez. Hyde Perk 3395

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Dlinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA'25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AKRO KLIUBO 
NAUDAI.

i
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NUGRIOVĖ SENOVĖS LIETUVIU “TĖVYNĮi” “ “ “ „"S‘S
- SOHO APYLINKĖJ ———————— 1

Valdžia Statys Naujus Namus
PITTSBURGH.—Senovės lai

kais didžiausia lietuvių koloni
ja buvo Soho dalyje. Galima 
sakyti, kad į šią Pittsburgho 
dalį pirmiausia atvyko pirmieji 
Pittsburgho lietuvių pionieria 
ir Kirpatrick gatvė buvo dau
giau lietuviška, negu kuri kita.

Taip, Soho dalies lietuviai tu
ri didžiausią ir seniausią lietu
višką tvirtovę — Lietuvių Mok
slo Draugiją, kuri yra žinoma 
ne tik tarpe visų Pittsburgho 
lietuvių, bet ir tarpe Amerikos 
lietuvių. \

Soho dalyje ne tik lietuviai, 
bet ir visa apylinkė daug nu
kentėjo, kai iš čia išsikraustė 
didžiulė National Tube Co., 
dirbtuvė, kurioje senaisiais lai
kais daug lietuvių dirbo. Dabar 
Soho dalis industriniai ir bizniu
kai yra apmirus, daug lietuvių 
iš šios kalanijos yra iŠvažinėję 
į kitas dalis miesto ir apsigyve
no kitur.

Tačiau dar daug lietuvių vis- 
tiek tebesilaiko prisirišę prie 
šios senosios savo kolonijos, 
prie savo nuosavų namų, nežiū
rint kur jie susiranda sau dar
bą ir užsiėmimą. Mat iš šios ko
lonijos yra labai paranki trans- 
portacija į visas dalis miesto. 
Net randasi tokių musų tautie
čių, labai didelių savo koloni
jos patriotų, kurie važinėja kas 
dieną į darbą po keletą desėtkų 
mylių, bet nesikelia tenai ar
čiau prie darbo gyventi. Trum
pai sakant, Soho dalis yra to
kioje geografiškoje vietoje, kad 
iš Čionai į visas puses paranku 
nuvažiuoti.

Gal būt dėl tos priežasties 
Pittsburgho miestas ir Jungtinių 
Valstijų valdžia pasirinko Soho 
dalį griauti senas lūšnas, išly-
ginti didelius kalnus ir stalyti 
gražius pavyzdingus namus.

Daug Lietuvių Turėjo 
Kraustytis

Tasai valdžios namų statymo 
projektas labai skaudžiai palie
tė ir lietuvius. Dauguma turėjo 
kraustytis iš savo namų ir ieš
koti sau gyvenamų vietų kur ki
tur. Vieni luomi džiaugiasi, o 
kiti aimanavo. Tie, džiaugėsi ku
rie turėjo nuosavus namukus ir 
norėjo juos parduoti. Bet nie
kas jų nepirko ir net klausti 
niekas niekados nepaklausdavo, 
kaip toje dainoje yra sakoma. 
Valdžia jų namus nupirko ir 
užmokėjo tiek kie jie buvo 
miesto įkainuoti. Bet buvo ir 
lokių musų tautiečių, kurie bu
vo savo gyvenamomis vielomis 
patenkinti, ir jie buvo labai ne
patenkinti kaip jie buvo privers
ti skirtis su savo namais.

Už vis daugiausia nukentėjo 
tai biednuomenė, kuri už pus
dykį gyveno tose lūšnelėse. 
Jiems prisėjo kraustytis kur ki
tur, bet kas jų nori, jei jie ne
turi darbo ir neišgali branges
nių nuomų mokėti? Buvo ren
giami Lietuvių Mokslo Draugys
tės svetainėje protestai ir reika
lauta pagalbos iš valdžios. Bet 
nieks nieko negelbėjo, turėjo 
nešdintis iš savo namų ir tiek.

Prasidėjo namų griovimas ir 
nugriautų namų vietose pradė
jo veikti įvairiosios rūšies ma
šinos, kasančios ir lyginančios 
kalnus. Reiškia, Dievo padary
tus kalnus žmonių rankos su 
pagalini naujausių mašinų 
griauna, — žmonės perdirba 
saviškai visą Dievo darbą. .

Kirpatrick gatvės visi 
jau nugriauti ir ta visa apylin
kė kasdieną vis gauna kitokį 
vaizdą. Žinoma, dar naujų na
mų statymas nėra pradėtas. 
Sunku įsivaizduoti kaip šioji a- 
pylinkė atrodys, kada statybos 
darbas bus baigtas.

Pats savaime kyla klausimas 
ar daug lietuvių turės progos 
pasinaudoti tais naujais ir mo
derniškais namais, kurie bus pa
statyti. —S. Bakanas

Pittsburgho Lietuvių 
Radio Programą 

Piknikas
Svečiai Iš Waukegan, III.

PITTSBURGH, Pa. — Birže
lio 4 d., Adomo Sode, Castle 
Shannon, Pa., Pittsburgho Lie
tuvių Radio programo vedėjas 
Povilas Dargis buvo surengęs 
pavasarinį išvažiavimą — pik
niką, nors tą . pačią dieną bu
vo ir daugiau piknikų, būtent: 
North Sidės lietuvių parapijos 
(kun. Misiaus) Lithuanian 
Country Club darže, tos pačios 
parapijos Choras, vadovauja
mas Senulio, turėjo surengęs 
atskirą savo pikniką Franklin 
Grove, ir. Southsidės lietuvių 
tautiška parapija taip pat turė
jo pikniką Airport Grove. Kiek 
parapijiniuose piknikuose publi
kos buvo, aš negaliu jums pa
sakyti, nes nemačiau. Sakoma, 
kad labai mažai, bet Radio pik
nike tai buvo publikos pilnas 
Adomo Sodas.

Pa. O lankydami Pasaulinę pa
rodą, mano sustoti ir SLA Cen
tre, aplankyti savo draugą •“Tė
vynės” redaktorių gerb. Kl. 
Jurgelionį. Kaip veiklus SLA 

Buvo svietelio suvažiavę ne nariai, jie gyvai seka ir SLA 
ik iš visų dalių Pittsburgho,'reikalus. Grįžtant iš Pasaulinės

Buvo svietelio suvažiavę ne

esterfield’s
nuo ra/mmc/o 
iki keikiančio

TIKRA KOMBINACIJA 
pasaulio geriausių cigareto tabakų 

suteikia Daugiau Rūkymo Malonumo

visą 
dauja lengvesnį, geresnio-skonio užsi- 
rūkymą su malonesne aroma.
Chesterfield’s tikra kombinacija pa
saulio geriausių cigareto tabakų sutei
kia rūkytojams to ko jie pageidauja, 
todėl, jog Jie yra Lengvesni... Jie Turi 
Geresnį Skonį

svečiais iš Waukegan, III., reiš
kia iš už 600 mylių.

Tie tolimi ir nepaprasti sve
čiai buvo: Kazimieras ir Ona 
Griniai, ir Jonas ir Nastazija

namai Vasiliauskai, visi waukeganie- 
čiai. Šie nepaprasti svečiai, iš
važiavę iš Waukegano šeštadie
nio rytmetį (birž. 3 d.) apie 5 
vai. iš 'ryto, o vakare apie 6 
vai. jau laimingai buv, pasiekę 
Pittsburghą. Reiškia, apie 13 
valandų laiko padarė 600 mylių 
su savo gražiu ir greitu LaSal- 
le.

Pasiekę Pittsburghą, svečiai 
apsistojo pas savo gimines Gau- 
ranskus, Carricko dalyje, ir šie 
juos atsivežė į Radio pikniką. 
Piknike gerbi Grinius įdomavo 
susitikti su savo parapijonais— 
šiauliškiais, ir, kaip reikia, tai 
visai netikėtai teko ir susitikti. 
Pasirodė, kad pittsburghietis 
Jonas Mažukna, SLA vice-pre- 
zidentas, irgi yra šiauliškis. 
Reiškia, teko sutikti savo para- 
pijoną. Nors jie Lietuvoje ir 
nepasipažino, bet padaryta pa
žintis suteikė daug malonumo. 
O ieškant ir kalbant apie para
pijomis, pasirodo, kad ir Vasi
liauskas atrado senovės draugą 
iš Lietuvos. Iš pasikalbėjimo 
pasirodė, kad kaip Vasiliauskas, 
taip ir S. Bakanas savo jauno
se dienose Lietuvoje yra buvę 
troptininkais ir jiems abienis 
yra gerai žinomas Nemunas ir 
Nemuno pakraščiai.

Waukeganiečiai svečiai vyks
ta į Ncw Yorko Pasaulinę Pa
rodą, bet pirm negu pasieks 
New Yorką, mano sustot Wash- 
ington, D. C. ir Philadelphia, 

Parodos, mano dar užsukti ir į 
Bostoną, taip sakant aplankyti 
ir SLA prezidentą.

Kiti Svečiai
Taip pat 'teko sutikti Radio 

piknike Vincą Uždavinį, žurna
listą, kuris jau daugiau kaip 
metai laiko yra atvykęs iš Lie
tuvos' ir vieši Suvienytose Vals
tijose. Pasak gėrį). Uždavinio, 
jisai norėdamas susipažinti su 
Amerika ir Amerikos lietuvių 
veikimu, yra apkeliavęs visas 
Suvienytas Valstijas, išskiriant 
Minnesotta ir jau; vėl atgal grįž
tąs į Lietuvą.

Iš Amerikonų Žymesnių sve
čių teko sutikti Radio piknike 
Teisėją Eagan, Register of 
Wills John M. Hiiston, ir keletą 
kitų žymesnių žmonių.

Bendrai paėmus, Radio pik
nike ne tik buvo daug publikos, 
bet buvo ir graži nuotaika tar
pe publikos. —Reporteris

ĮVERTINK 
JAUNYSTĘ!

Jaunimui jaunystės amžius y- 
ra lyg pavasario rytas, kada 
linksma saulutė pradeda šildy
ti. Pavasario sulaukęs, kas tik 
gyvas linksminasi ir džiaugiasi. 
Tiktai mažai kas jaunas supran
ta gyvenimo tikslą... Daug jau
nimo, kaip pavasario drugiai* 
laksto, džiaugiasi gėlėmis... ir 
betiksliai miršta, arba yra lyg 
tas žiogas, kurs gražiame vasa
ros laike gieda ir šokinėja, ne- 
sirupindamas, kad* ateis baisi 
žiema, kurią prisirengus reikia 
sutikti. Nejučiomis sulaukęs žie
mos jis eina pas darbščiausias 
skruzdės prieglaudos prašytis, 
ir tos jam* atsako: “Ką veikei 
vasaros laiku, veiki ir dabar.” 
Kai kuriems žiogams reikia žu-
‘i... ■

Pavasaris taip greit praeina, 

kad nei just nepajunti. Taip 
praeis ir jaunystės dienos. Jau
nystės gražumas, svajonės ir 
jėgos nyksta kartu su jaunyste. 
Kas jaunas apie senatvę nemąs
to, jos nelaukia, nesistengia pri
sirengęs sutikti, tas nė juste 
nepajunta, kaip ta jaunystė pra
lekia lyg koks paukštelis pro 
langą ir pasijunta jau* senu — 
bejėgiu. Jei nesi pasirengęs se
natvę sutikti, gailėsies, bet jau 
bus po laikui, nes nesugrąžin
si veltui praleisto laiko, nebe
pataisysi padarytų klaidų. Tada 
turėsi žūti, kaip tas žiogas, ku
ris per vasarą tiktai šoko ir 
dainavo...

Žmogaus amžius yra trumpas. 
Ką jaunystėj padarei ir nuvei
kei, tą senatvėj atrandi. Yra sa
koma: “laikas už auksą bran
gesnis”, bet jaunystės laikas yra 
žmogui už viso pasaulio turtus 
brangesnis. Praleisti niekais 
jaunystės amžių, tai apgailėtina. 
Jaunas gali daug ką padaryti, 
o senas — nieko. Todėl, kaip 
skauda širdis į jaunuolius žiū
rint, ypač į tuos, kurie niekais 
praleidžia taip brangų jaunys
tės amžių, dykaudami, korto 
mis lošdami, girtuokliaudami, 
daužydamies naktimis po įvai
rias negeistinas pasilinksmini
mo vietas. Toks darbas netiktai 
garbės ir naudos neduoda, bet 
tankiai įtraukia į vargą, į ligas, 
o kitas pačiame savo jaunystes 
žydėjime ir gyvavime, turi per
siskirti su šiuo pasauliu, išnyk
damas nuo žemės lyg mažutė 
dulkelė, nepalikęs nei jokio pėd
sako, kad tai kada nors jis gy- 
yeno ir buvo kieno nors ger
biamas ir įvertinamas...

“Kol jaunas o broli sėk pasė
lio grūdą...” taip žadino musų 
jaunuolius, musų tautos žadin
tojas DrJV. Kudirka, ir mes 
tuos jo židžiūs tUVime savo min
tyje nuolat nešioti ir kol dar 
jauni esame praktiškai juos gy
venime įgyvendinti !... Bijūnėlis

K DRAUGIJŲ VEIKIMO
SLA 3-čias Apskritys Ruošia

si Prie Savo Metinio
Išvažiavimo

Kiek tenka girdėti, tai SLA 
3-čias apskritis nejuokais ruo
šiasi pirie savo metinio išvažia
vimo, kuris yra rengiamas 
Liepos 9 d., Lithuanian Coun
try Club Ūkyje.

SLA 3-čio apskričio meti
niai išvažiavimai tai yra savo 
rūšies Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių šventės. Čionai 
suvažiuoja tolimų ir artimų 
lietuviškų kolonijų SLA kuo
pų veikėjai, eiliniai nariai ir 
taip žymesni lietuviai visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų.

Prie to, SLA apskričio pa
rengimuose — išvažiavimuose 
nepasitenkinama vien tik pa
silinksminimu ir gėrimais, bet 
dažnai yjra surengiami tam tik
ri programai, susidedu iš atle
tikos, dainų ir prakalbų. Daž
nai pasitaiko, kad laiike SLA 
apskričio išvažiavimo SLA 
Prezidentas adv. F. J. Bago- 
čius atvažiuoja į Pittsburghą 
keletai savaičių atostogų—po
ilsiui, ir jisai dalyvauja išva
žiavime ir pasako prakalbą. O 
kas nenori SLA Prezidentą 
girdėti kalbant? Šiais metais, 
kiek tenka girdėti, apskričio 
komitetas irgi tikisi turėti ne 
tik SLA prezidentą, bet ir dau
giau Pildomosios Talrybos na
rių.

Kitas dalykas, SLA 3-čias 
apskritis turi skautų ir skau
čių organizacijas, ir šios jau
nuolių grupės jau ruošiasi į 
išvažiavimui. Toko girdėti, kad 
nariai Pittsburgho Jaunųjų 
Lietuvių organizacijos, dau
gumoje susideda iš taip vadi
namų “grinorių”, t. y. vaikinų 
ir merginų gimusių šioje šaly
je, bet Lietuvoje augusių ir 
nelabai seniai į šią šalį atva

žiavusių. Bet šie jaunuoliai iš
važiavimuose dažnai palaiko 
tarpusavio draugišką kompa
niją ir labai gražiai ir sutar
tinai naujausias dainas dai
nuoja. Tikrai žavėte žavi pub
liką. Apskričio išvažiavime jie 
yra pasirengę savo dainomis 
palinksminti SLA svečius ir 
viešnias. Daug Jaunųjų Lietu
vių organizacijos narių jau 
yra kartu ir SLA nariai.

Tai tik tiek apie laukiama 
SLA 3-čio apskričio metinį iš
važiavimą, kitą kartą parašy
siu daugiau apie tai kas bus 
ten veikiama.

Lietuvių Mokslo Draugija Per
trauks Susirinkimus Laike

Vasaros Karščių
LMD laikys savo mėnesinį 

susirinkimą birželio 11 d., sa
voje svetainėje 142 Orr St., ir 
šiame susirinkime', prisilaikant 
senesnių tradicijų, turbut bus 
nutarta per porą ar trejetą 
mėnesių nelaikyti mėnesinių 
susirinkimų laike vasaros kar
ščių. Bus pasitenkinama vien 
tik Komiteto ir Direktorių su
sirinkimais, kurie yra laiko
mi kas savaitę.

o—o
Laike vasaros karščių, ben

drai paėmus, Pittsburgho drau
gijinis veikimas eina mažes
niu tempu ir yra apsnūdęs. 
Butų gerai, kad ir kitos Drau
gijos pertrauktų mėnesinių su
sirinkimų laikyiųą laike vasa
ros karščių ’iir pasitenkintu' 
vien Komitetų susirinkimais 
tvarkymui Draugijų bėgančių 
reikalų. —S. Bakanas

Virš 1,300 Studentų 
Baigia Mokslą Pitts
burgho Universitete

Birželio 14 d. Didžiuliame Pitt 
Stadione Jiems Bus Įteikti 

Diplomai
Birželio 14 d. Pittsburgho ti

ni versi tetas paleis į platųjį pa
saulį virš 13 šimtų jaunuolių, 
baigusių mokslą įvairiose moks
lo šakose ir ieškančių sau kas
dieninio užsiėmimo.

Tame skaitliuje jaunuolių 
aukštąjį mokslą baigusių yra ir 
lietuvių tam tikras nuošimtis. 
Bet kiek iš tikrųjų, tai sunku 
pasakyti.

Iš man gerai pažįstamų seka
mi lietuviai baigė mokslą ir 
gaus diplomus: p-lė Martha Pla- 
lakis —- mokytojos mokslą; Al
binas Lezauskas — kūno kultū
ros mokslą; Albertas M. Kairys 
— prekybos administracijos 
mokslą; Bcnis Asevičius, inži
nerijos mokslą. O kas daugiau 
iš lietuvių, tai nežinau, jei bent 
iš pavardžių gal galima bus 
spręsti, jei tik sąrašą pavyks y 
gauti. Apie lai parašysiu kitą 
kartą.

Viršminėti lietuviai, kurių pa
vardes padaviau, yra žinomi ne 
lik man, bet ir visiems kitiems 
Pittsburgho lietuviams, nes jie 
dalyvauja lietuviškame veikime.

P-lė Martha Platakis ir Albi
nas Lezauskas yra SLA .90 kp. 
nariai. Ųenis Asevičius ir Alber
tas Kairys irgi dažnai maišosi 
su lietuviais, šiuomi linkiu jau
niems lietuviams profesiona
lams geriausio pasisekimo jų 
naujame gyvenime.

Graduation arba Diplomų į- 
teikimas yra rengiamas didžiu
liame Pitt Stadione jei ne lis, 
o jei lytų, tai ceremonijos įvyks 
svetainėje. —S. Bakanas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Nuo Pakrančio iki Pokrančio.T. W.A.’s kombinacija puikiai isla- 
> vintų styrininkų, meteorologų ir mandagių seimininkių jums suteikia 
daug malonumo kelionėje . » ? ir CHESTERFIELD CIGARETAI 
vartojami ant visų T. W. A. orlaivių prisidės prie pilno paten-

> kinimo kelione^

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.Copyrighi lp>9» Limitt ĄMyem Tqmcgq
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|s-A P ŽVALGAI
“MINTIS” APIE “NAU 

J IENAS”

Paskolos mažiems bizniams
Šioje vietoje jau buvo rašyta prieš kiek laiko, kad 

J. V. valdžia svarsto, kaip paremti paskolomis smulkiuo
sius biznius. RFC (rekonstrukcijos finansų korporacija, 
įsteigta dar Hooverio laikais) skolina pinigus bankams, 
geležinkelių kompanijoms ir stambioms pramonės korpo
racijoms, bet mažesniems bizniams neskolina. Jos vedėjai 
sako, kad tie bizniai privalo kreiptis į vietinius bankus, 
kurie žino, koks jų kreditas. Tačiau bankai bijo duoti 
jiems paskolas, neturėdami užtikrinimo, kad jos bus at
mokėtos. " ,

Šitai problemai išspręsti senatorius Mead dabar yra 
įteikęs kongresui įstatymo sumanymą, kuriuo einant bu
tų apdraudžiamos paskolos mažiems bizniems. Apdrau- 
das duotų aukščiaus paminėtoji RFC. Bilius siūlo pir
muosius 10 nuošimčių paskolos palikti be apdraudos, kad 
bankas, kuris duoda paskolą, butų atsargesnis, nes tą 
dalį paskolos jisai duos savo rizika. Apdrauda bus ap
saugoti kiti 90 nuošimčių kiekvienos paskolos.

Paskolų sumos gali būti iki vieno miliono dolerių; 
laikas — nuo vienų iki keleto metų. Už apdraudą numa
toma nuo ketvirtadalio nuošimčio iki vieno nuošimčio at
lyginimo per metus; bet palūkanų bankas neturi imti 
daugiau, kaip 4 nuošimčius.

Galimas daiktas, kad senatoriaus Mead’o bilius šio
je kongreso sesijoje praeis. Kai artinasi rinkimų metai, 
tai senatoriai ir kongresmonai būna “dosnus”, nors jie 
ir kalba apie “ekonomiją”, kritikuodami valdžią.

Jeigu ta biznio paskolų apdrauda bus įvesta, tai at
sidarys nauja plati dirva valdžios dalyvavimui biznyje. 
Kai kurie žmonės bijo; kad per tąapdraudą dauguma 
Amerikos biznio įmonių ilgainiui sulįs į gilų Dėdės Ša
mo kišenių! Gal ir tiesa.

Lietuvos socialdemokratų lai
kraštis “Mintis” savo antrame 
numeryje įdėjo du straipsniu a- 
pie “Naujienų” 25 metų sukak
tį, vienas parašytas žinomo so
cialdemokratų veikėjo Kunigo,] 
antras T. J. Pirmame paduoda-] 
ma istoriški faktai apie musų 
dienraštį. Iš įvairių darbų, ku
riuos atliko “Naujienos”, straip
snio autorius pažymi ypatingai 
antrojo trans-atlantinio skridi
mo suorganizavimą.

“Musų sąlygose”, rašo jisai, 
“kada valstybė nesiryžta to
kius žygius organizuoti, tai 
sugebėjo padaryti dienraštis.”

Apie dienraščio turinį straips
nio autorius sako:

“Kultūrinės Laisvės Komitetas” auga
Neseniai įkurtas “Kultūrinės Laisvės Komitetas” ko

vai su visokių rųšių totalitarinėmis (diktatoriškomis) i- 
dėjomis randa vis platesnio pritarimo Amerikos mokslo 
ir literatūros sluoksniuose. Nacionalis to komiteto pir
mininkas yra garsusis filosofas, prof.. John Dewey, se
kretorius — Ferdinand Lundberg (“Amerikos 60 Šeimų” 
autorius), ir organizatorius — prof. Sidney Hook. «

Jo išleistąjį manifestą pasirašė 96 žymus Amerikos 
mokslininkai, rašytojai ir menininkai. Po to savo para
šus pridėjo dar keletas dešimčių universitetų profesorių 
iš įvairių miestų. Be tp, į komitetą įstojo šie asmens: Os- 
wald Garrison Willard (buvęs “Nation” redaktorius), 
Carlo Tresca, Ludwig Lore, Frederick Lewis Allen 
(“Harper’s” žurnalo redaktorius), Harvardo profesorius 
P. W. Brigman, prof. A. M. Schlesinger, Gorham Mun- 
son, prof. Edwin C. Kimble, prof. Albert Sprague Coolid- 
ge ir Evelyn Scott (rašytoja) z

Tai, gal būt, bus pirma tokia įtakinga Amerikos in
teligentų organizacija, kuri yra pasiryžusi nuosakiai gin
ti demokratijos idėją nuo diktatūrų garbintojų ne tik iš 
dešinės, bet ir iš kairės.

“‘Naujienų’ dienraščio 
skaitytojai pradeda jį skaity
ti nuo ‘apžvalgos’. Šitose ‘ap
žvalgose’ ‘N.’ redaktorius P. 
Grigaitis pasisako visais svar
besniais gyvenimo klausi
mais. čia jis polemizuoja su 
savo idėjiniais priešininkais 
iš kairės, dešinės ir centro. 
Čia atsikertama komunis
tams, marijonams (Amerikos 
klerikalams), sandariečiams, 
vienybininkams (tautinin
kams) ir kt. Atsikertama su 
tokiu dalyko žinojimu, tokia 
erudicija, taktu ir aiškumu, 
kad skaitytojas iš tų ‘apžval
gų’ pasisemia ir teorijos ir 
praktikos žinių, jis čia mo
kosi analizuoti istorijos fak
tus, mokosi suprasti įvykius, 
juos įvertinti ir daryti iš jų 
tinkamas ir reikalingas išva
das. P. Grigaitis gilus mark- 
sininkas ir didelis istorijos 
materializmo metodo žinovas 
ir jo taikintojas;

“-NelųažtębU ^įdomus ‘Nau
jienų’ vedamieji (editorialai). 
Juose akcentuojami visi svar
bieji įvykiai ir duodama 
jiems atatinkamas aiškini
mas. Del ‘apžvalgų’ ir veda
mųjų ‘Naujienos’ daugiausiai 
ir yra skaitomos, šis laikraš
tis gali didžiuotis turįs ge
riausią ir gabiausią redakto
rių; kito tokio publicisto joks 
kitas lietuviškas laikraštis ne
turi.”

kuriame buvo įdėtos jo revelia- 
cijos apie Stalino užsienio poli
tiką ir jo intervenciją Ispanijo
je. Laikraštis žadėjo netolimo
je ateityje įdėti daugiau Krivits- 
kio straipsnių.

Tas eks-sklokininkas, pamėg
džiodamas anti-semitus, pravar
džiuoja buv. sovietų karo žval
gybos viršininką Vakarų Euro
poje “Šmelka”. Bet jisai galės 
savo smalsumą greitai patenkin
ti, nes “Saturday Evening Post” 
pranešė, kad šios savaitės nu
meryje bus paskelbtas Krivits- 
kio straipsniu apie Maskvos by
las ir kodėl stambus bolševiz
mo šulai “prisipažino” atlikę 
fantastiškus nusidėjimus.

Kadangi Walter G. Krivi tsky 
ilgus metus,tarnavo sovietų ka- 

|ro žvalgybos centre, Maskvoje 
(prieš tai, kai jisai buvo per
keltas į Vakarų Europą), tai ji
sai, be abejonės, galės papasa
koti apie tas “bylas” ir “pri
sipažinimus” labai įdomių da
lykų. Pruseikai belieka tiktai 
palaukti dieną kitą ir nusipirkti 
“Saturday Evening Post” nume
rį, ir jisai galės tenai “ryti” ži
nių apie “teisingumą” Stalino 
rojuje, kiek tik jo apetitas neš.

STALINO KONSTITUCI
JA — PASITYČIOJI

MAS Iš ŽMONIŲ

Klaipėdoje neramu
Žinios apie Klaipėdos kraštą vis aiškiau rodo žmo

nių nusivylimą rudaisiais “vaduotojais”, kurie okupavo 
tą Lietuvos teritorijos dalį pereitą kovo mėnesį.

“Naujienose” jau buvo minėtas lenkų spaudos pra
nešimas apie sprogimą Klaipėdos fortifikacijų darbuose 
ir 20 žmonių žuvimą toje eksplozijoje. Dabar laikraščiai 
paduoda žinių apie masinius areštus Klaipėdos uoste ir 
apie 4 lietuvių sušaudymą (pereitą trečiadienį) už “šni
pinėjimą”.

Eina kova prieš nacių okupantus ir Klaipėdos kraš
to sodžiuje. Valstiečiai puola valdžios komisarus, kurie 
yra siunčiami daryti maisto rekvizacijas. Dažnai esą su
naikinami maisto produktų transportai, kad jie netektų 
naciams. Reikšminga yra tai, kad gyventojai “sabotaž- 
ninkams” simpatizuoja, todėl Gestapo (žvalgyba) negali 
jų sugauti. ' . ' ' . \

Patyrimas geriausias mokytojas. Klaipėdos prasto 
žmonės dabar žino, kas yra tie, kurie juos “išvadavo”,*;

Kaip žinoma, neperseniai, ge
gužės mėn. 25 d., Maskvoje bu
vo susirinkęs SSRS Vyriausias 
Sovietas, arba “parlamentas”. 
Jisai posėdžiavo keletą dienų, 
paplojo “geniališkam tautų va
dui” Stalinui ir jo komisarams
— ir išsiskirstė.

žymiausiai įvykis šitoje Sta
lino “parlamento” sesijoje—ku
ri, beje, buvo sušaukta po 10 
menesių pertraukos, nors kons
titucija sakd, kad' sesijos turi 
būti laikoinos . kas pusė melų
— buvo soynarkomo pirminin
ko ii’ narkomindielo Molotovo 
kalba, kuriOlje buvo pranešta, 
kad Maskva atmeta < Anglijos 
pasiūlymą.(Sitoti į “taikos fron
tą” ir nori tęsti prekybos dery
bas su hitleriška Vokietija, šiaip 
nieko reikšmingo Vyriausias So
vietas neatliko.

O tuo tarpu per tą laikotarpį, 
'"kai Vyriausias Sovietas neposė

džiavo, sovietų valdžia išleido 
Antrame “Minties” straipsny- visą eilę svarbių įstatymų, be

je T. J. pabrėžia ypatingai tą čiančių darbininkų padėtį dirb- 
faktą, kad “Naujienos” visuo- tuvėse ir jų socialinę apdraudą. 
met nuosakiai gynė demokra-1 Pasiremdama tais įstatymais, 
tinio socializmo principus, ne- valdžia varė- smarkią “darbo 
pasiduodamos “fiureriŠkos dva- disciplinos” kampaniją visame 
sios” įtakai. “Naujienų” misi- krašte, šimtai bylų buvo iškel- 
statymo, sako jisai, “niekas ne- ta dirbtuvių direktoriams ir už- 
palaužė”: veizdoms už lai, kad jie nebu-

. vo išmetę iš,darbo tų darbiniu- 
Jos eina nesvyruodamos, k kurie nusid6jo koj 

kupinos Pasitikėjimo, kad jų tvark am kjnant tuos 
skelbiamos idėjos nežus, bet ltat '
bus įgyvendintos. kas tws istatyinu8 leldo>

Ir straipsnio autorius kreipia- jeigu “parlamentas” buvo išsi- 
į draugus, susispietusius ap-|skirštęs? Juos leido Liaudies 

(“sovnar- 
kom”), t. y. ministerių kabine
tas!

Tačiau “demokratiškiausioj i 
^pasaulyje” konstitucija, kuri 

buvo priimta su tokia milžiniš
ka reklama gruodžio mėn. 5 d. 
1936 m., sako :

SSRS įstatymų leidimo ga
lią vykdo išimtinai Vyriau
sias SSRS'Sovietas.** (str. 32) 

meniniame darbe, Į konstitucijoje tai pa-
Už šituos sveikinimus ir lin- sakyta, bet vyriausias sovietų 

kėjimus “Naujienos” reiškia prokuroras Vyšinskis aiškino, 
“Minties” bendradarbiams^ gi-Į kad tas konstitucijos patvarky- 
lios padėkos žodį. Mums yra la
bai malonu, kad draugai Lietu
voje musų darbą supranta ir 
įvertina.

si
link “Naujienas”, šiais sveikini-1 Komisarų Taryba 
mo žodžiai:

“Todėl mes Sveikiname sa
vo idėjos draugus anapus At
lanto vandenyno, siunčiame 
jiems geriausius linkėjimus 
ir linkime jų darbui daug iš
tvermės, gerų pasisekimų. 
‘Naujienų* bendradarbiams 
linkime daug asmenines lai
mės ir pasisekimo jų visuo- 
m o n i i o a ”

BUS PATENKINTAS
Eks-sklokininkas Pruseika pa

sigenda buvusio generolo W. G. 
Krivitskio (Samuelio Ginsber- 
go) ' straipsnių, tąsos savaitraš
tyje “Saturday Evening Post’*,

prokuroras Vyšinskis apie tą 
konstitucijos straipsnį rašė Mas
kvos “Pravdoje” taip:

“.. .‘Išimtinai* — tai Reiš
kia, kad nei SSRS Vyriausias 
Sovietas, nei SSRS Liaudies 
Komisarų Taryba pagal nau
jąją konstituciją įstatymų lei
dimo funkcijų neturi...

“Nepaprastaihe Visos Są
jungos Sovietų Suvažiavime 
buvo siūloma priimti papil
dymą prie konstitucijos 
straipsnio 40, kad Vyriausio
jo Sovieto Prezidiumui butų 
suteikta galia laikinai leisti 
įstatyminius aktus. 1 Dr^ueras 
Stalinas ten pat išaiškino, 
kad tas pasiūlymas neteisin
gas ir neprivalo būti suvažia
vimo priimtas.”

Ir štai po šitų visų pareiški
mų ir iškilmingų prižadų, kac 
Sovietų Sąjungoje daugiau nie
kas nebeturės teisės leisti įsta
tymus, kaip tiktai žmonių iš
rinktasis parlamentas, tas kons
titucijos paragrafas jau nuėjo 
velniop! Įstatymus leidžia ko
misarų taryba, kuri pagal kon
stituciją yra tiktai “vykdomoji 
ir tvarkomoji įstaiga” (str. 64).

To ne gana. Stalino konsti
tucija sako, kad tarp Vyriausio
jo Sovieto (parlamento) užda
vinių yra “SSRS vyriausybės 
sudarymas” (str. 56). Bet per 
10 mėnesių, kuomet Vyr. Sovie
tas neposedžiavo, buvo pašalin
ti ir pakeisti kitais šie vyriau
sybės nariai: laivyno komisaras 
Smirnov ir jo įpėdinis Frinovs- 
ky, užsienių reikalų komisaras 
Litvinov, vidaus reikalų komi
saras ir žvalgybos viršininkas 
Ežov, lengvosios pramonės ko
misaras šeštakov, miškų pra
monės komisaras Ryžov, sov- 
chozų komisaras Jurkin, preky
bos komisaras M. P. Smirnov, 
užsienio prekybos čvialev, su
sisiekimo Berman, sveikatos 
Boldyrev, valstybės banko pir
mininkas Gričmanov, meno ko
misijos pirmininkas Nazaro v, 
mašinųstatybos komisaras 
Lvov, maisto pramonės Kaba- 
nov, vandens kelių Ežov.

Taigi faktinai kuone visa 
naują vyriausybe tapo sudaryta 
be parlamento žinios.

Tai kas tuomet yra la stali- 
niškoji konstitucija, kuri žadė
jo suteikti žmonėms “milioną 
kartų demokratiškesnę” tvarką 
už visas “buržuazine^” demo
kratijas? Ji yra pasityčiojimas 
iš žmonių!

mas turįs didžiausios svarbos 
naujai sovietų tvarkai. Pirmiau 
(pagal 1924'fl m. konstituciją) 
tarpuose tarpe Sovietų Kongre
so posėdžių įstatymus leisdavo 
Centralinio Vykdomojo Komite
to prezidiumas. O dabar jau to 
nebegali būti.. Dabar nustatyta 
taip, kad įstatymų leidimo ga
lia priklauso išimtinai (“Iskliu- 
čitelno*’) parlamentui. Kaip pri
mena “Socialističeskij' Vestnik”,

Lietuvos rūpesčiai
Nepagrįsti gandai. — Tautininkų Sąjunga. — Darbinin

kų frontas neramus. — Ligonių kasos ir kitos socia
linio draudimo įstaigos. — Visuomene nekantriai 
laukia reformų. — Klaipėdos vokietininkai. — Už
sienio politikos neaiškumai. — Eksportas sudaro 
daug rūpesčių.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

M argumy nai
Prieš Plauku Rangymą

Tokio (Japonijoj) visose 
dirbtuvėse, gaminančiose karo 
reikmenis, neseniai buvo pa
skelbti įspėjimai, kad darbi
ninkės, rangančios (garbano- 
jančios) plaukus bus atleistos 
iš tarnybos kaip nepageidau
jamos. Dabar šiuo pavyzdžiu 
pasekė beveik visos pramonės 
ir prekybos* įmonės.

Nusistatymas prieš suran
gytus plaukus aiškinamos tuo, 
kad darbininkės surangytais 
plaukais tikrai pasižymi ma
žesniu darbo našumu.

Policija grasina uždaryti vi
sus grožio institutus, jei jie ne
sustabdys tokio kenksmingo 
veikimo, kaip plaukų rangy- 
mas.

Saulės Užtemimai
Vieneriais metais negali bu- 
daugiau kaip 7 užtemimai. 

1935 metais kaip tik tiek ir bu
vo: penki buvo saulės užtemi
mai ir du mėnulio. Tokio užtė- 
mimų skaičius nebesusilauk- 
sime ligi pat 1982 metų. Per 
18 metų atsitinka 42 saulės už
temimai ir 29 mėnulio. Bet ku
rioje pasaulio vietoje penkių 
metų laikotarpyje gali būti du 
dalini saulės užtemimai, o vi
siško saulės užtemimo galima 
bet kuriai vietai tikėtis vieną 
kartą per 300 metų. 1

ti

Lietuva dabar pergyvena dve- I 
j opų lūkesčių laiką. Vienas jų 1 
— tai vidaus gyvenimo. Susida- < 
rius naujai vyriausybei, visi lau
kia, kada ji pasirodys savo kon
krečiais darbais. Spauda reiškia 
tvirtą norą kaip galima grei
čiau nusikratyti cenzūros slo
gučio. Juk tautininkų sukurtoji 
institucija taip vadinama visuo
meninio darbo vadyba, arba 
žmonių praminta — veltui duo
ną valgo, ar visų durnių vado
vybe, vis dar tebeveikė ir ka
dangi joje sėdi išimtinai tauti
ninkai valdininkai, tai jie dar 
pagal seną kurpalį spaudą cen
zūruoja ir net tokių kvailysčių 
imasi, kad neduoda rašyti apie 
tautos vienybės reikalingumą. O 
kartais net visai pramanytas ži
nias skelbia, štai buvo paskelb
ta buk ministrų kabinetas nuta
ręs neleisti kurtis patriotiniam 
frontui, o vėliau paaiškėjo, kad 
nieko panašaus nebūta. Tauti
ninkai sėdėdami toje vadyboje 
varo nedėkingą darbą. Beje, jau 
pranešta, kad toji “garbinga” 
institucija baigia savo dienas, ji 
bus likviduota. Šitai tautininkų 

, propagandos įstaigai biudžeto 
keliu buvo paskirta veik dau
giau kaip pusė milijono litų iš
laidoms. Rašau tautininkų pro
pagandos įstaiga, nes ji iš es
mės tokia buvo, nors formaliai 
skaitėsi valstybės įstaiga.

Kadangi valdžiai dabar neten
ka tautininkus propoguoti, tai 
ir šios įstaigos išlaikymo reika
las atkrinta.

Tolimesni Lietuvos visuome-. 
nes pageidavimai, tai kad vals
tybės iždo pinigais nebūtų šel
piamos visokios tautininkų su
kurtos organizacijos, kaip štai 
jaunalietuviai, jų sporto orga
nizacijos, tautininkų sąjunga ir 
jų spauda, šios organizacijos, 
be to, ką jos naudojosi šiaip vi
sokiomis organizacijomis jos 
dar gaudavo dideles pašalpas iš 
valstybės iždo.

Tai suprantami tie visuome
nės lukėsčiai, kad daugiau tos 
organizacijos valstybes iždo ne
būtų šelpiamos. Tautininkų są
junga dar gyvuoja ir, žinoma, 
stengiasi savo įtakos neprarasti. 
Kadangi jos viršūnėse sėdėjo 
žymesni valdininkai, tai, aišku, 
ji ir dabar mėgina savo orga
nizacijos gyvenimą kaip nors 
pateisinti.

Kadangi dėl susidėjusių už
sienio politikos aplinkybių da
bar butų sunku leisti laisvai vi
soms politinėms srovėms veik
ti, tai, aišku, dėlko visuomenė 
lukeriuoja, kad ir tautininkai 
nustotų veikę, arba bent jie ne
sipainiotų po kojų... Reikia tar
ti tvirtai, kad Lietuvos visuo
menė šiuo metu labai yra kan
tri ir, sakysime, nekerštinga. 
Nenori knistis, kas praeityje bu
vo, bet nenori, kad ir ateityje 
butų taip, kaip iki šiol buvo.

Bet padėtis iš viso susidariu
si labai nejauki. Tautininkai 
veikia, kaip iki šiol veikę, o ki
tos srovės viešai vis dar negali 
pasirodyti. Tautininkai ne tik 
kad veikia, bet jie norėtų vis 
dar būti “vieny to jų” rolėje ir 
vyriausybės dirigentais.

Suprantama, jei tautininkai 
nesiliaus ir toliau politikavę, tai 
ir kitos visuomeninės srovės 
bus priverstos save parodyti ir 
aiškiai pasisakyti. O tuomet ga
li prasidėti tikra velniava...

Darbininkų frontas aiškiai 
neramus. Čia daugiau yra skau
dulių, negu kur kitur, štai gry
nai už darbininkų pinigus iš jų 
privalomai surinktais mokes
čiais išlaikomi darbo rūmai, ku
rie savo veikimo esmeje nėra

kas kita, kaip tik prie tautinin
kų sąjungos priedėlis. Tuose 
darbo rūmuose visoki visuome
nės pasturlakai turi sukurę sau 
lizdelį ir minta darbininkų pi
nigais.

Darbininkai ramia sąžine į tų 
darbų rūmų veikimą negali žiū
rėti, nes tai juk jų pinigais min
tą visokie neaiškios praeities vy
rai, kurie tik provokuoja dar
bininkus.

Ligonių kasos ir kitos socia
linio draudimo įstaigos taip pat 
prašosi pertvarkomos, nes ir 
čia įsiveisė suskis, kuris čiulp
te čiulpia darbininkų ir tarnau
tojų pinigus, o patsai draudi
mas liko tiR pasityčiojimu iš 
darbininkų nelaimių.

Tai vis visuomeniniai skaudu-7
liai, kurie laukia greitos chirur
ginės pagalbos. Ir jei toji pa
galba umu laiku nepasirodys, 
tai gali įvykti visokių nesusipra- 

> timų. Bet turint galyoje Lietu- 
i vos užsienio būklę, darbininkai 
* šių klausimų radikaliai kol kas 

nestato, bet tik pageidauja šio
je srityje ramių ir saikių refor: 
mų. Visi supranta šio gyvena
mo momento svarbą, bet kartu 
ramiai pageidauja, kad tie 
skauduliai bent pamažu, paleng
va butų pašalinti.

Tai štai tie vidaus gyvenimo 
lūkesčiai, kurie prašosi greites
nių sprendimų. Naujai vyriau
sybei tenka dabar lyg visose 
srityse dirbti svetimomis ran
komis, nes tų visų institucijų 
pryšakyje stęvi išipi tinai. tauti
ninkai, kurie nenori gražiuoju 
savo tų pozicijų kitiems užleis
ti, arba savo pareigose tarnau
ti ne vien savo partijos reika
lams, bet platesnei visuomenei.

Kaip ilgai visuomenė taip 
kantriai lauks tų visų reformų, 
tai priklauso išimtinai tau
tininkų laikysenos. Jei jie ir at
eityje dirbs tik savo partijos 
vadų vadovaujami, tai galima 
laukti vidaus gyvenime dides
nių sukrėtimų.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Įves nepaprastus 

mokesčius
KAUNAS. — Gegužės 12 d. 

posėdy Tautos ūkio taryboje 
buvo aptartas nepaprastų mo
kesčių įvedimo 
vo pareikšta 
esant būtinam 
dinti šių metų
pajamas, nepaprasti mokesčiai 
kai kuriose ekonominio 
nimo srityse, išskyrus 
ūkį, teks įvesti.

Be to, šiame posėdyje 
pasikeista nuomonėmis
Fin. min-jos projektuojamo 
mokesčių sistemos per tvarky
mo, kuris numatomas prade
dant 1940 metais.

Bu- 
kad

klausimas, 
nuomonė, 

reikalui padi- 
valstybės iždo

gyve- 
žemūs

buvo
dėl

Dovanos žvejams
Labai maža 

turi 
vie- 
ap- 

Bus 
Bet

radio aparatais.
apie 300 aparatų.

įregistruoti į radio 
sąrašus ir turės nuo 
dienos mokėti abo- 
mokesčius. Aparatai

KLAIPĖDA. — 
Klaipėdos krašto žvejų 
savo radio aparatus, todėl 
tos valdžia nutarė žvejus 
dovanoti 
išdalinta 
visi bus 
abonentų 
išdavimo 
nentinius
yra tokios konstrukcijos, kad 
jais bus galima klausyti tik 
kelios Vokietijos radio stotys, 
o kitų stočių ir iš užsienių tais 
aparatais klausyti negalima.
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LSS ŽINIOS
J. W. Albarda—Naujas 

S. D. I. Prezidentas
Gegužės men. Viduryje So- 

čiaKstinio Darbininkų Inter
nacionalo vykdomoji taryba 
posėdžiavo Briuselyje, pir
mininkaujant prezidentui Lou- 
is de Brouckere, Posėdyje da
lyvavo atstovai Belgijos, Da
nijos, Vokietijos, Francuzijos, 
Gruzijos, Britanijos, Holandi- 
jos, Italijos, Norvegijos, Aus
trijos, Lenkijos žydų “Bundo”, 
Rusijos socialdemokratų, Šve
dijos socialdemokratų, Čeko
slovakijos vokiečių socialde
mokratų, Vengrijos; be to, iž
dininkas, sekretorius ir atsto
vai nuo Jaunimo Internacio
nalo ir Moterų Komiteto.

Daugiausia buvo svarstomi 
organizaciniai klausimai. Spe
ciali komisija, kuri buvo pa
skirta prieš metus laiko ap
svarstyti klausimą šalių, ku
riose nėra demokratijos, pa
siūlė tų šalių atstovybes Intdi> 
narionale sumažinti. Devynio
lika partijų diktatūros šalyse 
turės tik po vieną balsą In- 
ternarionalo kongresuose; to
dėl Internarionalo vykdomam 
komitete tos partijos galės tu
rėti tiktai patariamąjį balsą. 
IŠ 254 kongreso balsų 197 bal
sai priklausys demokratinėms 
šalims; iš 38 vykdomojo ko
miteto narių 28 atstovauja de
mokratinių šalių partijas. Ko
misijos pasiūlymai buvo vien
balsiai/priimti.

Internacionalui plriklauso vi
so 41 partija.

NAUJO BIURO RINKIMAI
Be Vykdomojo Komiteto, In

ternacionalas turi dar mažes
nę vykdomąją įstaigą, Biurą, 
kuris veda Internacionalo rei
kalus. Jisai susideda iš 121 na- 

' rių. Nutarta 10 narių skirti iš 
demokratinių šalių atstovų ir 
2 iš atstovų šalių, kuriose nė
ra demokratijos. Tas 2 yietas 
Biure nutarta pavesti Vokieti
jos socialdemokratų atstovui 
ir Ispanijos socialistų parti
jos atstovui.

Į Internacionalo Biurą tarpo 
išrinkti atstovai šių šalių: Bel
gijos, Danijos, Vokietijos, Suo
mijos, Francuzijos, Britanijos, 
Holandijos, Norvegijos, Lenki
jos, Švedijos, Šveicarijos ir 
Ispanijos.

Po to buvo renkami Inter
nacionalo viršininkai. Prezi
dentas Louis de Brouckere at
sisakė kandidatuoti, kadangi 
gegužės 31 d. jam sukako 70 
metu amžiaus. Jisai rekomen- c
davo rinkti prezidentu Holan
dijos socialdemokratų parla
mentines frakcijos pirmininką, 
J. W. Albardą, ir jisai buvo 
vienbalsiai išrinktas. Norėjo 
rezignuoti taip pat ir sekre
torius, Friedrich Adler (ka
dangi jo partija, Austrijoje, 
yra nelegaliska), ir iždininkas 
Van Roosbroeck, bet buvo nu
tarta šitą klausimą palikti se
kančiam Pildomojo Komiteto 
susirinkimui, o tuo tarpu sek
retorius ir iždininkas paliks 
savo pareigose.

Buvo priimta protesto rezo
liucija dėl žiaurių persekioji
mų Ispanijoje ir Vykdomasis 
Komitetas nutarė teikti pa
galbą Ispanijos fašizmo au
koms*

Sekantis Vykdomojo Komi
teto posėdis įvyks birželio 18 
ir 19 dd.

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų, tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba 

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan 

box u 

Kai kas apie disku- 
sijų grupę

Amerikos lietuviai socialistai 
neturi jaunuomenės, kuri patva
riai domėtųsi socialiniais klau
simais. Atrodo neturinti tokios 
jaunuomenės ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugija.

Ne kartą, bent Cicagoje, 
draugų pasikalbėjimuose kelta 
klausimas: argi negalima suį
dominti jaunuomenę socialinė
mis problemomis? Dažniausias 
ir greičiausias atsakymas bū
davo: nėra vilties. .

Prieš porą mėnesių keletas 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
4-tos kuopos ir Lietuvių Socia
listų Sąjungos centralines kuo
pos narių nutarė išbandyti klau
simą — padaryti kaip ir eks
perimentą.

Pakviesta keletas jaunų vyrų 
iŠ Naujosios Gadynės choro dis
kusijoms gyvesniaisiais einamo
jo momento klausimais. Atsi
lankė keturi pakviestieji.

Susitarta neruošti ir nedary
ti ilgų pranešimų, diskusuoti iš
keltus klausimus remiantis jau 
turimomis informacijomis. Ki
taip sakant, nutarta perdaug 
save nevarginti. Suprantama, 
niekas nebuvo priešingas bet 
kurio kito norui gilintis į klau
simą, jeigu jis pasijus, kad jam 
reikia geriau dalyką panagrinėt. 
Faktinai musų nuomonė buvo 
tokia: diskusijos veikiausia pa
rodys, kad turima medžiaga kai 
kuriais atvėjais yra itin silpna, 
todėl jos paskatins dalyvius ati
džiau dalykus studijuoti.

Trumpai sakant, buvo priim
tas amerikiečių vadinamas 
“round table discussions** pla
nas.

Turėjome keturis susirinki
mus. Diskusuota klausimai: Ar 
vertėtų J. Valstijoms įsivelti į 
karą, jeigu jis kilty Europoje? 
Ar J. Valstijos turėtų* priimti 
daugiau Europos tremtinių? Ar 
galima pritarti reikalaujamoms 
VVagnerio Darbo Santykių Ak
to pakaitoms? ir Kodėl eina ko
va tar Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinių Unijų 
Kongreso?

Ką musų diskusijos parodė?
Jos parodė, kad bent dalis 

musų jaunuomenės yra pribren
dusi minčiai, jogei anaiptol ne
galima pasitenkinti veikla me
no rateliuose ir pašaipiuose 
draugijose; kad supratimas 
svarbiųjų politinio ir socialinio 
gyvenimo problemų yra svar
besnis. šita mintis musų . jau
nuomenėje pribrendusi, tačiau 
nekurstoma ji pasilieka kaip 
žarija pridengta pelenais.

Kitas dalykas. Taip ir mato
si jaunuomenėje kova idėjų į- 
gytų iš pažangiai nusiteikusių 
tėvų bei jų sukurtos aplinku
mos ir minčių pasemtų iš kapi
talistinės spaudos. Pavyzdžiui, 
vienu atveju išgirsi pareiškimą, 
kad iš kapitalistų netenka ką 
gero tikėtis. Antrą vertus pa
stebėsi, kad Amerikos Fabrikan
tų Sąjungos agitacija, jogei 
aukšti korporacijų taksai nelei
džia pramonei ir bizniui klestė
ti ir atima darbininkams pro
gas dirbti, randa taipgi atgarsį 
jaunuomenės mintyse ir jaus
muose.

Bendrai galima matyti, kad 
jai trūksta pažangaus taškare- 
gio. Atrodo, kad yra reikalas 
neleisti pragaištingoms įtakoms 
blaškyti ją šen ir ten.

Musų diskusijų būrelis turė
jo keturis susirinkimus. Susi
rinkimų negarsinta, nes jie bu
vo tik bandymas.

Pirmuose trijuose dalyvavo 
keturi jauni vyrai. Paskutinia
me — penki. Paskutinėmis die
nomis sužinojome, kad dar trys 
atsilankys. Tai jau bus aštuoni 
jauni diskusijų dalyviai. Neten
ka abejoti, kad būrelis augs.

Porai ar trims vasaros mė

nesiams nutraukėme diskusijas. 
Ir per tą laiką viena užduočių 
bus parūpinti sąrašą pageidau
jamų skaityti knygų. Kitas da
lykas — tai paieškoti panašių 
musų grupei ratelių kitataučių' 
tarpe ir padaryti kontaktą su 
jais. Norime taipgi grupės na
rius pratinti viešai kalbėti (pu- 
blic speaking). X,

Dar tenka štai kas pastebėti: 
jaunuomenė yra itin godi dis
kusuoti, tad atrodo, diskusijoms 
grupes butų galima suorgani
zuoti ir mažesnėse nei Chicaga 
kolonijose; diskusijoms vado
vauti reikia kiek plačiau susi- 
pažinusio su socialėmis proble
momis žmogaus, kuris betgi vai
dintų greičiau “dirigento”, °ki- 
bicerio” rolę, o ne kalbėtojo; 
diskusijos, suprantama, eitų an
glų kalba, nes jaunuomenė ge
riau ją vartoja. —V. P.

Svarbus sprendimas
Vienas svarbiausiųjų įvykių 

J. Valstijose per paskutines dvi 
savaites buvo Vyriausiojo ša
lies teismo sprendimas byloje 
iškeltoje Jersey City merui Ha
gue.

Jau 150 metų senumo yra A- 
merikos Teisių Bilius, garan
tuojąs gyventojams žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę. 
Prieš porą metų meras Hague 
užsimojo šitą teisių bilių pa
neigti, neleisdamas mieste laiky
ti viešų susirinkimų organizaci
joms, kurios jam nepatinka.

Iškelta merui Hague byla pa
siekė Vyriausiąjį šalies teismą 
ir šis teismas aiškiai pasakė, 
cad yra priešingos šalies kons
titucijai bet kieno pastangos at
imti gyventojams jų teises.

Palaidotas pragaiš
tingas bilius

Reakcinis judėjimas, atkreip
tas prieš darbininkų unijas, pra
sidėjo Pacifiko pakraščiuose. 
Jis pasiekė vidurvakarių ir rytų 
valstijas. Kalifornijoj, Minneso- 
toj, Wisconsine, Michigane, 
Pennsylvanijoj ir kai kuriose 
kitose valstijose išleisti įstaty
mai suvaržą darbininkų orga
nizavimą ir ypač streikus.
/Illinois valstijos senato narys 

Lantz, republikonas, taipjau pa
ruošė ir įteikė legislaturai bilių, 
kuris taikė uždrausti antrinius 
boikotus, reikalavo iš anksto 
pranešti apie ruošiamus strei
kus, grasino suvaržyti pikieta- 
vimą, ir t.t.

Illinois senatas Lantzo bilių 
atmetė, kaip sakant, palaidojo 
jį. šitą įvykių tenka skaityti žy
miu Illinois darbininkų laimėji
mu.

Uždraudė priklausy
ti komunistinėms or

ganizacijoms
Neseniai įvykusioje francu- 

zų socialistų partijos konvenci
joje Nantes mieste tapo priim
tas reikšmingas tarimas, kuris 
liečia socialistų ir komunistų 
santykius.

Kaip kitose šalyse, taip ir 
Francuzijoje, be oficialios savo 
partijos, komunistai turi eilę 
partijos pagalbinių organizaci
jų — ‘‘bendrų frontų”, “prieš- 
fašistinių draugijų”, etc.

Nantes kongressas uždraudė 
socialistų partijos nariams stoti 
į šitas neva priešfašistines, bet 
tikrumui komunistų pakalikų 
grupes.

Kitas dalykas. Prieš kiek lai
ko Leon Jouhaux, Francuzijos 
Darbo Konfederacijos sekreto
rius, pripažino, kad skaičius 
francuzų darbininkų unijų na
rių žymiai sumažėjo. Tiriant, 
koki darbininkų kadrai pasi
traukė iš unijų, pasirodo, kad 
skaudžiausia nukentėjo tos uni
jos, kurias labiausia dominavo 
komunistai.

Iš KUR PAEINA DABARTINĖ NEGE
ROVE PASAULY

U • v.' • _________ . *•___ , ' . ' _ . 1.

Kur tik nepažvelgsi, ką tik 
neužgirsi, visur bėdos, vargas, 
sumišimai, kitų šalių pagrobi
mai, įvairus nepasitenkinimai. 
Kodėl taip yra? <

O taip yra dėl musų kapita
listinės sistemos, kurioj daromi 
pelnai lenktyniuojant su kitais 
ir kuri yra įsigalėjusi kuone vi
same civilizuotame pasauly, ši
toji pelnų ir lenktynių sistema 
prieš šimtą metų atrodė labai 
gera, atrodė beveik tobula. Prieš 
50 metų ji dar buvo gera, bet 
jau šiandien ta sistema pelnams 
daryti ir lenktyniuoti pasidarė 
visai netikusi, Daugelis dalykų 
į jos rėmus jau netelpa. Ji ne
pajėgia deramai gyvenimo ei
gą tvarkyti. Faktinai musų die
nose ta kapitalistinė sistema y- 
ra visai jau subankrutavusi. Ir 
dabartiniai pasaulio suirimai — 
ekonominiai, politiniai, teisiniai 
ir valstybiniai — paeina vis 
nuo tos bankroto sistemos, kuri 
jau ir seniau nevaliojo išlygin
ti įvairių keblumų.

Dabar, musų dienose, techni
ka tiek išsivystė, kad mašina 
gamina mašiną beveik bė žmo
gaus pagalbos. Ir visa tai daro
ma vardan kapitalistinės siste
mos, jos pelno lenktynių, kuo
met ji pati pasidarė visai be
jėgė tvarkyti savo išdirbinius ir 
gauti iš jų pelno.

Šiandien yra gadynė mokslo, 
pažangos, visokių išradimų. Jų 
pagalba pagaminta daugybė vi
sokiausių gerybių. Leidžiant tas 
gerybes apyvarton, kad visuo
menė galėtų jomis naudotis, 
žmonijai butų suteikta didžiau
sia palaima, tikras gerbūvis. Bet 
ką tikrumoje matome? Užuot 
leisti visuomenei naudotis tomis 
gerybėmis, kapitalistai pasi
glemžia jas savo naudai, pel
nams sau daryti. Sukrovę gery
bes į sandėlius;,' jie pūdo jas ir 
gaisrais naikina, kad jų kainas 
galėtų palaikyti aukštas. O dar
bo visuomenė > pusbadžiu mari
nama ir kitokių nedateklių kan
kinama. Tai vis vaisiai išeinan
tys iš kapitalistinės sistemos 
bankroto. > ■ ' '

Šitos sistenios pasėka yra 
taipgi dešimties metų depresi
ja ir keliolikos milionų bedar
bių armija. Po priedanga be
darbės, tiems milionams žmo
nių netekus algos, yra atimama 
teisė įsigyti gerybių savo nau
dai. Nes atimtas jiems pragyve
nimo šaltinis. To visai neturėtų 
būti, kadangi šiandien yra pri
gaminta gerybių užtektinai vi
siems, kadangi nuo perdaug už
krautų sandėlių pačios gerybės 
verčia duris, •norėdamos kad 
kas jomis naudotųsi. Esama 
tapgi didžiausių išteklių naujų 
gerybių gamybai ir naujų for
mų kūrybai, tik ši senoji siste
ma viską demoralizuoja, para
lyžuoja, pati būdama sunykus 
ir visą žmoniją su visomis jos 
gerybėmis ir turtais kamuoda
ma.

Šiandien reikia naujos siste
mos, visai nepanašios į senąją, 
Sistemos reikia, kuri teiktų vi
suomenei progų ir aplinkumos 
naudotis juo pilniau sukurto
mis ir kuriamomis gerybėmis. 
Sistemos reikia tokios, kuri ga
mintų bei kurtų gerybes ne prb 
vatiniems pelnams, bet visų gy
ventojų naudai. Ir ne tik kurioj 
paskyroj šaly, bet visame pa
sauly, visos žmonijos gerovei.

Sistemos reikia tokios, kuri 
tobulėjančios technikos pagalba 
gamintų naujas mašinas, page
rintų, palengvintų dhrbininkams 
darbą, pagreitintų gamybą, bet 
nemestų darbininkus iš dirbtu
vių laukan, kaip kad iki šiol da
rydavo, kuomet darbininkams 
belikdavo proga tik dantis ant 
tvoros pakabinti. Reikia, kad 
darbininkas turėtų vietą dirbtu
vėje su tam tikra alga, duodan
čia jam galimumą pragyventi— 
jam pačiam ir jo šeimai, ( 
, O tai visai lengva padarytį: 
kiek naujoji mašina padidina 
gamybos greitį, tiek atatinka

mai turi buli ir darbo valandos 
trumpinamos, kad visi darbinin
kai galėtų savo vietose pasilik
ti. Apie trukumą produktų to
kiose pramonėse netenka galvo
ti, nes naujų mašinų pagalba 
ir Jų smarkiai dauginama pro
dukcija, vis tiek bus galima pa
gaminti produktų kiek reikia.

Kas gi vartos tuos išdirbinius, 
jeigu darbininkai bus metami 
iŠ darbaviečių? Juk jie netektų 
perkamos pajėgos palikę be 
darbo* O mašinos, nors ir ga
mina produktus ir kuria nau
jas vertybes, tų produktų ir tų 
vertybių nenaudoja ir jų nerei
kalauja. Jeigu darbininkams 
bus atimama perkamoji pajė
ga, remiantis senąją, subankru
tavusia kapitalistine pelno sis
tema, tai ir vėl tęsis depresija, 
ir vėl didės bedarbės užburtas 
ratas. J. P. M.

(Pabaiga bus)

Australijos darbie- 
čiai tikisi laimėti 

rinkimus
Australija priskaito 6,800,000 

gyventojų. Šalis renka 74 atsto
vus į atstovų rumus.

Šiandien Australijos darbie- 
čiai yra skaitlingiausia pavienė 
partija parlamente. Dvi jų gru
pės bendrai turi 29 vietas. Ta
tai betgi nesudaro parlamento 
daugumos.

1940 metais įvyks nauji par
lamento rinkimai, ir darbiečiai 
tikisi greta turimų vielų laimė
ti dar devynias. Tuomet, turė
dami absoliučią daugumą par
lamente, jie tikisi žymiai pa
stūmėti pirmyn pažangių įstaty
mų leidimą šaliai.

Čekai organizuoja 
kariuomenę už- 

! sieniuose
Paskutinių dienų įvykiai ro

do, kad artimoj ateity Vokieti
ja gali panaikinti bet kokią če
kų savivaldybę, padaryti Bohe
miją ir Moraviją tokia pat Vo
kietijos dalimi, kokia yra dabar 
buvusioji Austrijos respublika.

Tačiau, bendra nuomonė yra, 
kad šitokia vokiečių priemonė 
nesulaužys čekų opozicijos vo
kiečiams.

Kitą vertus, šimtai buvusių 
čekų armijos karininkų perei
na Lenkijos rubežių ir vyksta 
pas apsistojusį Lenkijoj čekų 
generolą Prchalą. Didelė čekų 
pabėgėlių stovykla yra įrengta 
prie Krokuvos.

Bet čekai čia ilgai nepasilie
ka. Gavę reikiamus dokumen
tus, jie vyksta į Francuziją ir 
Čia stoja arba į Francuzijos, ar
ija į čekų legioną. Ir šitie čekai, 
jeigu tik pasitaikys ir kai pasi
taikys parankus momentas, pa
sirodys reikiamu branduoliu1 
čekų armijai už nepriklausomy
bę kovoti.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonu PORTSMOUTH 9022

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

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra.

Italijos kareiviai ke
lia maištus

Anglų dienraštis “The Daily 
Herald” paduoda šitokią žinią: 
Neseniai būriai italų • buvo pa
imti nuo darbo ir pasiųsti tar
nauti kariuomenėj Dodecanese 
salose, Graikijos pakraščiuose.

Nepasitenkinimas kareivių 
tarpe brendo ir pagaliau išsi
veržė protestu prieš prastą mai
stą ir prastas gyvenimo sąlygas 
barakuose.

Milicija nutraukė barakuose 
Mussollnio paveikslus nuo sie
nų. Susirikiavo ir išėjo į gat
ves demonstruoti, šaukdama 
“šalin Mussolinį I”

Įvyko jos susirėmimas su ki
tomis kariuomenės dalimis. 
Maištą nuslopinus, kitą dieną 
karo laivas pargabeno apie 100 
kareivių ir žemesniųjų jų pcr- 
dėtinių į Italiją. Visiems jiems 
paskirtos Romoje sunkios bau
smės.

$50.00 NUOLAIDOS 
ANT ELEKTRIKI- 

NES LEDAUNĖS

G. E. 5 pėdų 
$165,00 už ....
Norge, 6 pėdų, 
$179.00 už ......
Westing- 
house ..............
Crosley 
Shelvador ....
6 pėdų didelės 
vertės $150,00 
už .................

$114.00 
$129.00 
$114.00
$117.50

$99.00
5 ir 10 Metų Garantija 

SKALBIAMOS IR PROSINA- 
MOS MAŠINOS

Norge, Thor ar CCQ HA 
Maytag $125.00 už 4>Ow.UU 

Lengvi Išmokėjimai
50 Tūkstančių Naujų Rakandų 
Parlor Setų, Bedroom Setų, 

Karpetų už Stebėtinai
Žemas Kainas

JOS. F.
BUDRIK

Furniture House
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088
BUDRIK’S ANNEX, 

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. YARDS 3088

WCFL 970 k., 9 valandą nedėlios 
vakare žymus nuolatinis radio 

programas

TeL Victory 4965.
STOGDENGYST® IR BLĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOF1NG AND

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
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 kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

’32 DODGE SĖD...........  $83
*33 Ford Tudor ........... $94
’32 Chev. Coupe .... $87
’36 Dodge tr. sėd  $363 
*37 FORD CPE......... $3^3
’38 Ford 2 dr...  $462
’38 Ford Coupe ....... $458
’35 Ford 2 dr............ $133
Yards Motor Co.
Autoriz. Ford-Lincoln Dyleris

5212 SO. ASHLAND AVĖ.

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos 

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

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 1 visas miesto dalis, 

. 3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER CO1LS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už S-JJ-SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846
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Democracy In Educatiojn
By MILDRED UHLMAN

FATHERS DAY

(This article was prepared in its 
entirety by Miss Mildred Uhlman, 
departmental teacher of Art and 
supervisor of the school newspaper 
at the Fort Dearborn Elementary 
School.

Miss Uhlman has presented here 
in a dramatic fashion some thoughts 
on Democracy in Education vvhich 
are pertinent to the Chicago 
schools).

“Individual reading! Individual 
files! Individual, poppy-cock!” spat 
old Miss Jessie. “No wonder mo- 
dem youngsters are such little 
beasts. Every breath they draw is 
considered important! Whereupon, 
having reaffirmed her vvell-knovvn 
opinion on Educating the Indivi
dual, she marched off to her class- 
room muttering, “We used to turn 
them out well enough without it 
... didn’t vve?”

Miss Jessie is a rigid disciplina- 
rian and Miss Jessie’s pupils leam 
their lessons. Parents vvho don’t 
hold with “new-fangled nonsense” 
approve of her.

Johnny learned painting from 
her ... and bitterness. He vvas four- 
teen and handy with a hammer,, 
vvas Johnny. A good boy, over- 
grown and clumsy and dogged 
about succeeding in every subject 
except Art.

“Sure, I likę pretty pictures,” he 
told her, “būt I don’t likę to make 
’em. You likę a nice bathroom, 
don’t you?”

Miss Jessie’s rheumatid bark stif- 
fened: Insubordination. Painting 
vvas in the course of study... the 
old one... It was good for child- 
ren to do as they vvere told. She 
threatened to send for John’s fa- 
ther.

Novv John’s father didn’t speak 
very good English and besides he 
couldn’t afford an afternoon off 
from the hammer shop. John was 
a good boy, so for tvvo hours a 
vveek for forty weeks he tried to 
paint vases and landscapes and 
apples.

Sometimes, leaving the room on 
a falše pretense, he sneaked a look 
into Miss Larson’s room. Lašt year 
—in seventh grade—he’d built a toy 
stage for her. The other kids had 
painted the backdrops and dressed 
the small figures; John had vvired 
the stage and sawed out numerous 
stage properties—mediaeval pillars, 
dravv-bridges and such. Lašt year 
he had liked school.

Poor unenlightened Miss Jessie 
who vvith many of the “old school” 
(and here not years būt attitude 
is the criterion) confuse under- 
standing with laxity—how hard a 
vvay they choose, how toll-taking 
the discipline they maintain.

Johnny vvas over-age, ove$-sized 
and even over-earnest. He needed 
success, as vve all need success, at 
his own level of attainment. To 
paint a very bad vase which gavę 
no one, not even himself, any 
pleasure, seemed “darn silly”, 
vvhile to make a very good stage 
that could be used by the whole 
class and that' looked mighty trim 
and pretty standing there on the 
table in the front of the room, weli, 
that seemed “plenty svvell”.

Granted that it isn’t alvvays pos- 
sible to let the Johnnies of the 
vvorld substitute that which they 
can do happily for that which they 
do poorly, granted that some 
things can and mušt be taught— 
despite the temporary unhappiness 
caused, yet it is the absolute duty 
of an educator to be able to re- 
cognize vvhen an activity of inter- 
est can, and should, be substituted 
for the curricu’.um plan. No me- 
chanical device can ever be inven- 
ted which vvill take the place of 
teacher judgment. Knowing the in- 
dividuals vvith whom she works, 
knovving them via personai files 
and daily observations, she weighs 
the intangibles with the tangibles 
and makes her decisions.

While the majority of a given 
class ąuietly reads in preparation 
for a recitation Harry dravvs a large 
and colorful chart on the black- 
board. Frequently he leaves his 
task to -stare out the vvindovv, to 
get an additional supply of chalk 
or to go out to his locker. Far from 
reprimanding him the teacher en- 
courages him from time to time, 
urging him to finish so that the 
class might benefit from his work.

A look into Harry’s personai fol- 
der—that receptacle for all data 
about a particular person vvhich 
enables teachers to treat him as 
an individual—provides the ans- 
wer for Harry’s occupation and the 
teacher’s seeming laxity.

Harry ... St. Vitus Dance 
at eight — vision poor — 
extremely nervous.

Individual Instruction, or that 
type of teaching vvhich is planned 
vvhen a knowledge of the particu
lar child, his attitudes, abilities and 
aptitudes, is today the right of eve
ry student of every age! Some of 
us vvould write while some sho- 
vel, some would bake vvhile some 
sing. To force the vvriters and sho- 
velers and cake-bakers to sing for 
a living might prove disastrous as 
vvell as ridiculous.

“Būt, how do children know they 
can’t do a thing until they’ve 
tried?” ask believers in mass-in- 
struction and parents vvith visions 
unshared by their offspring. Edu- 
cation’s partial answer to that 
ąuestion is the standarized tęst: 
first in the field of general intel- 
ligence and secondly in the field 
of special aptitudes for certain 
types of vvork.

The conclusion thus reached is, 
of course, not infallible. Nine-year 
old Joe of average intelligence 
might become a successful engineer 
even though he scored a D (lovvest 
of grades) instructural visualiza- 
tion, būt statistics prove his chan- 
ces are only two to one hundred 
as compared to A-student-Tom’s 
seventy to one hundred chances of 
success.

(To Be Continued)

‘Chicago Tom s” 
Plan Visit To 
“Little Pilsen”
Join the Tours, They Are Free

A tour of the United States 
Quartermaster Depot located in the 
Central Manufacturing District. 
with an opportunity to inspect the 
army warehouse and store rooms, 
is featured by the WPA free Chi
cago tours for Chicagoans for the 
vveek of June 11-17, 1939, accord- 
ing to announcement from the Of
fice of H. K. Seltzer, Chicago WPA 
director. Tours for the week in- 
clude:

Tuesday, June 13. “Chicago Pa- 
rental School.” See the farm, dormi- 
tories, playgrounds, and cottages of 
a uniąue statė school. Meet at 2:30 
p. m., N. Central Park and Bervvyn 
Avės.

Tuesday, June 13. “Towertown 
Studies and Galleries.” See an art 
exhibit. Inspect Diana Court and 
visit an artist’s studio. Meet at 
8 p. m., 540 N. Michigan Avė.

Wednesday, June 14. “ U. S. 
Quartermaster Depot”. Inspect the 
equipment and clothing used in 
outfitting an army. Meet at 2:30 
p. m., 1819 W. Pershing Rd.

Wednesday, June 14. “Polish Phi- 
losophers’L National Traditions lec- 
ture. Meet at 8 p. m., 1309 N. Ash
land Avė.

Thursday, June 15. “Federal 
Theatre Costume Shop”. See cos- 
tumes designed, made, and repaired. 
Meet at 10 a. m., 956 Mihvaukee 
Avė.

Thursday, June 15. “Mexican Re- 
•'olution and Modern Mexico.” Na
tional Traditions lecture. Meet at 
3 p. m., 800 S. Halsted St.

Friday, June 16. “Egyptian Art”. 
See a collection of Egyptian re- 
lics. Meet at 2:30 p. m., lobby of 
Art Institute. t

Friday, June 16. “Christianity and 
the Negroes.” Negro traditions lec
ture. Meet at 7 p. m., 4801 S. Mi
chigan Avė.

Friday, June 16. “Little Pilsen.” 
Visit a neighborhood center, an 
old world church, and attend a 
Sokol demonstration. Meet at 8 p. 
m., 1853 S. Loomis St. ‘ '

Saturday, June 17. “Near West 
Side Housing”. See the Jane Ad- 
dams Houses and visit institutions 
in the area. Meet at 2:30 p. m., 
1535 W. Hastings St. (Ashland Avė. 
surface car to 1400 south.)

QUEEEN ELIZABETH CARRIES PARASOL DURING PARADE

Queen Elizabeth, rarrying a parasol to pro'ect her from scorching sūrų and Mrs. Franklin 
D. Roosevelt ridding in their auto behind the car carrying the President* and King George 
VII in the Washington parade.

Lovely “Žemaitija”Occupational Information 
for Hign School Students

By DR. VVILLIAM H. JOHNSON
Superintendent of Chicago Schools

(Continued)

Any attempt on the part of voca- 
tional counselors to collect occupa
tional data mušt be accompatnied 
by four basic attitudes. The first 
is openmindedness. It is essential 
that the collector of data be un- 
biased in his approach to occupa- 
tions. The data mušt include, not 
what he thinks is so, būt what act- 
ually is true. Secondly, the scien- 
tific collector of data is conscious 
of the problem of duplication. 
Third, he looks at main issues 
sųuarely. For example, he asks 
himself vvhether oh;;pot the Study 
of a certain occupation is needed 
in his community, and why. Last- 
ly, he accepts change as an under- 
lying fact. The data collected are 
alvvays in the process of change. 
Change is one of the few things 
in life of which vve are really sure.

There are Severai procedures used in 
collecting occupational data. Question- 
aires are popular, būt too often they 
are unreliablę and inaccurate because 
employer and cmployee hurry through 
them. Many people interested in occupa
tional trends and vocational guidanc*' 
get around that fact by sending a card 
in advance, asking if the person address- 
ed would be willing to give a half 
hour of his time to answering a list cf 
questions. If he replies in the affirm- 
ative a questionaire is forvvardcd to him.

The personai intcrvievv with people 
engaged in the occupation is anothcr 
technique used in gathering vocational 
data. Group interview, also have proven 
helpful, although this third type of 
technique is more difficult to handle. 
Fourthly, rating scales are sometimes 
employed. An employer is asked to rate 
the desirability of certain skills or abil
ities in his work. For example, of 34 
large Chicago employers who hired 
1,135 girls typists lašt year, 13 of 
them who had hired 637 girls said that 
to succeed as a typist, it ' is absolutely 
necessary for a giri to have knowledge 
of gramar and sentence structure. Ąno- 
rher 13 employers wbo had hired 385 
girls said that it was very desirable that 
a typist have such knowledge, while 8 
of them v/ho hired 113 girls said that 
:t is desirable. būt not necessary for 
gir’s to possess this skili. Fifth, amonp 
cffective tecbniques is the ūse of the 
hbrary in collecting occupational data. 
Because things change so fast, much of 
the most valuable data is found in 
magazine articles.

In dealing with high school studcnts. 
cffort mušt be directed tovvard makinv 
them realize that no sėt of statistics is 
stationary — that changes in occupa
tional data are frequent and that all 
such information mušt be added to and 
modified from time to time.

Teachers helpjng students in the 
-o'lection of vacational facts mušt al- 
vvavs question the tnotives behind thę 
given presen^ation, to detect any ax 
that an indr.stry might have to grind.' 
The vocational card index library 
should contain no such material. An 
ob.jective and accurate evaluation of jobs 
and opportunities is the desirėd end of 
all occupational research. Some of the 
best agencies to which secondary school 
students may be sent for accurate data 
are: educational institutions, Industries 
that have no ulterior motives, sočiai 

agencies, and govcrnment foundations 
such as the N. Y. A., and the W. P. 
A., and the Division of Standards and 
Research. Students should have access to 
what is collected and wbat is in the 
process of collection. Thę idea is to 
help students understand large areas or 
families of occupations. An interesting 
bit of research is being carried on along 
this line by the United States Bureau 
of Standards and Research. A card is 
made out for each of the 25,000 dif- 
ferent fields of occupations. By means 
of a punch card systfm which is un- 
iquely handled, the different occupa
tions are classified. The cards fall into 
“families” of occupations vvhich have 
several similar requir«ments.

Roughly speaking.r occupations fall 
into ten different classifications. They 
follovv:

1. Agricultural occupations
2. Homemakirig occupations
3. Manufacturing occupations
4. Communication occupations
5. Business occupations
6. Transportation occupations
7. Skilled trades
8. Public Service ’

10. Medical Services.
Under each of these divisions, there 

are hundred of different vocations. The 
cfficient vocational adviser places as 
much information as he can before his 
students, and gives him a dear under- 
standing of vvhere to look for furtber 
information. As the efforts tovvard oc
cupational understanding grow in the 
Chicago High Schools, the data collected 
vvill become eumulative and more help
ful especially if modified from - time to 
time to comply with changing conditions. 
By giving the student many vocational 
experiences, it is hoped that the Chi
cago high schools vvill not fail in assist- 
ing him to make a vocational choice 
compatible with Bis interests and abil
ities.

(Th; End)

June 2nd Pirmyn held its im
portant annual meeting and elec- 
tion of officers at Neffas’ Hali. The 
newly- eleeted officers are as fol- 
lows:

President—Algird Mickevičius
Ist Vice President—Charles Ma- 
tekunas in
2nd Vice-President—John (Zičkus 
Secretaries:
Financial—Jacqueline Urbik 
Recording—Jean Neffas 
Busines—Christine Krisčiunas 
Sočiai—Wanda’ Samolis 
Treasurer—Walter Kuchinskas 
Sočiai Chairmab—Estelle Pūkis 
Two offices štili ręmain unfilled, 

that, of Sargeant-al-Arms, and that 
of your columnist, and it is for 
the officers' of Pirmyn to select 
suitable persons for these vacan- 
cies.

All of the previous outgoing of
ficers gavę their reports and short 
speeches, and a committee of 3 
was chosen to look over the offi- 
cers books. '

After eleetions the raffle of $5—

Of all the places that I have vi- 
sited and of all the people I have 
met, I personally think Žemaitija 
tops them all.

First of all let’s discuss the land. 
It is very fertile and its owners 
taking advantage of it produce 
some of the finest produets.

The women have lovely gardens 
consisting of beautiful flovvers and 
bushes attractively arranged. One 
of the bushes called (“Dievo Me
dis”) God’s Tree, has a very odd, 
bus pleasing fragrance.

They have fruit orchards con
sisting mostly of apple, vvhite and 
red cherry, pear and white plum 
trees. They have a variety of apple 
trees. One apple tree, I remember 
in particular, bore apples very de- 
licate skins and one could almost 
see the seeds in it when put against 
a light or sun. When this particu
lar kind of apple falls to the 
ground it breaks into pieces.

Along the fences of the orchard 
there are all sorts of fruit bearing 
bushes. In this šame orchard there 
are lilac and jasmin bushes with 
such large and sweet smelling 
blossoms hard to be' found else- 
where.

The handsome men and beautiful 
women of Žemaitija are very hos- 
pitable and teach their children to 
be polite and to respect all elders. 
The žemaičiai are happy people 
and are always singing even during 
the hardest of labors.

Their animals are very well 
kept. Those of you who have seen 
pictures of Lithuania presented by 
the Motuzai Brothers mušt have 
notijced and heard Mr. Motuzas tell 
of the handsome horses especially 
in Žemaitija.

Mr. Motuzas’ opinion of Žemaiti
ja and mine agree and I’m sure 
anyone visiting there would also.

-The smartness of the žemaičiai is 
shown not only by the people in 
Lithuania, būt also by the ones li
ving here.

I’m very proud of the žemaičių 
Club which was formed not so 
long ago, būt already has a couple 
of hundred of s members. Their 
parties and pienie which took place 
recently was a great success. Con- 
gratulations, Žemaičiai!

Onytž J. Gailiūtė

that was meant to be held at Pir- 
myn’s pienie May 28th, būt was 
iot held due to the rainy weather, 
was won by Mrs. Joe Rack, of Pir
myn chorus.

Our director Mr. Stephens has 
quite a lot of plans for Pirmyn 
this commg season and asks the 
members’ vvhole-hearted support to 
carry them out.'

So, let’s keep the bąli rolling to
vvard a bigger and better 1939-40 
season says,RASKEY HUEY I

The setting apart of a day on 
which to honor fathers by special 
Services in the churches and in 
other ways, originated independente 
y in different parts of the country 
.n different years and different1 
days vvere chosen before there1 
came to be a general agreement 
on the third Sunday in June.

The credit for making the first 
suggestion probably belongs to 
Mrs. John Bruce Dodd of Spokane, 
Wash. The idea occured to Mrs. 
Dodd in 1909 as a suitable tribute 
to her own fathėr who had suc- 
cessfully reared a family of child
ren after the death of their mo- 
ther. She vvrote to the Rev. C. 
Bluhm president of the Spokane 
Ministerial Association proposing 
that the third Sunday in June be 
^et apart for honoring fathers. The 
issociation approved the proposal 
vhen it vvas submitted to its mem- 
jers and the first celebration of 
the day vvas held in Spokane in 
Tune, 1910.

Sons and daughters vvere asked 
to vvear a red tose in honor of a 
living father and a vvhite rose if 
the father vvas dead.

The celebration vvas successful 
būt knovvledge of it did not spred 
far, for in 1911 the observance of 
Father’s Day vvas discussed in 
Chicago as though it vvere some- 
thing nevv.

■ 'I

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

MAKING AMERICA WELL
Making American vvell-that is 

the purpose of the National Health 
Bill (S. B. 1620), sponsored by 
United States Senator Wagner, and 
supported by the forvvard-looking 
city and farm organizations 
throughout the country. Leaving 
the administration of this health 
measure to the individual statės, 
this public health bill provides 
grants-in-aid to the statės on the 
basis of their need and their ability 
to handle their ovvn health pro- 
blems.

Such grants vvill help to estab- 
lish, expand, and improve State 
programs for (1) child and mater- 
nal health; 2) general public 
health Services and investigations; 
3) construction of needed hospi- 
tals and health centers; 4) general 
programs of medical care; and) (5) 
Insurance against loss of vvages 
during periods of temporary disa- 
bility, according to Senator Wag- 
ner. “The fullest development of 
this program vvould bring the bene- 
fits of modern medical Science, 
both preventive and eurative, 
vvithin the reach of all groups of 
the population, especially in rural 
areas and areas suffering from eco- 
nomic distress”, Wagner says.

President Roosevelt, in his mes- 
sage on Health Security for the 
nation, stated: “The health of the 
people is a public concern; iii 
health is a major cause of suffer
ing, economic loss, and depen- 
dency; good health is essential to 
the security and progress of the 
Nation.”

Although the National Health 
Bill is being opposed by the reac- 
tionary American Medical Associa
tion under the domination of such 
Tory physicians as Morris Fishbein, 
a fevv facts and figures vvill shovv 
the urgent need for that public 
health measure.

Forty million Americans can’t 
afford adequate medical care, ac
cording to a recent WPA study. 
Our national yearly bill for sick- 
ness and postponable death is 
about ten billion dollars. On'tan 
average day of the year, 5,000,000 
persons are diabled enough by 
siekness to be kept from their 
usual work. While half of those 
five million eventually get well, 
the other half, most of vvhom are 
under 65 years, are permanently 
disabled. In a year, siekness and 
disability cost America one bil
lion days’ absence from work, 
school, or household duties; where- 
as gainfully-employed vvorkers 
lose annually at least a billion dol
lars in vvages. In rural areas, 18,- 
000,000 persons Ii ve in counties 
vvith no local general hospital.

America’s inadeąuate care of her

Miss Jane Addams approved it 
saying, “Poor father has been left 
out in the cold. He doesn’t get 
much recognition. Būt, regardless 
of his bread-earning proelivities it 
vvould be a good thing if he had a 
day that vvould mean recognition 
of him”.

It vvas President Wilson vvho re- 
cognized Father’s Day by unfurl- 
ing a flag at a celebration in Spo
kane, Wash. President Coolidge 
iikevvise recognized this day also.

While the rose is recognized as 
the appropriate flovver for the day 
a vvhite lilac vvith a green leaf 
vvas vvorn at first at the celebra
tion in Vancouver, Wash.

The members of the Martin W. 
Callener Bible Class of Wilkins- 
burg, Pa., seleeted the dandelion in 
1924, as “the more it is trampled 
on the more it grovvs”, būt its ūse 
did not become general.

The confectioners have found 
Mother’s Day profitable by of- 
fering candy specially vvrapped as 
a gift. The tobacconists and haber- 
dashers have Iikevvise found profit 
in Father’s Day by special sales 
of tobacco, cigars, and neekties to 
be presented to the father by the 
sons and daughters. In elosing let 
me say “Let’s all remember father 
on Father’s Day.”

(From American Book of Days 
by G. W. Douglas)

Submitted by John Faiza

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

MORE OIL!
Month by month, for the past 

tvvo years and more, petroleum 
produetion in Illinois has been 
steadily inereasing in amount. At 
the present time our oil vvells are 
yielding erude oil at the rate of 
more than 5 million barrels per 
month. Thiš”is almost exactly the 
amount of erude oil needed to sa- 
tisfy the demand for petroleum 
Products in our ovvn State of Illi
nois. It is indeed fortunate that our 
State has attained self-sufficiency 
in regard to oil supplies, būt vvhen 
vve consider the fact that all the 
oil produced in Illinois during Ja- 
nuary, February, March and April 
of this year vvould supply the 
needs of the entire nation for less 
than six days, vve can readily un
derstand hovv necessary it is that 
more and more oil fields be loca
ted to assure adequate supplies for 
the years to come.

Limestone-wise
In 1938, for the third consecu- 

tive year, the farmers of Illinois 
applied to their soils more than a 
million tons of agricultural lime- 
stone, thereby restoring some of 
the soil materials vvhich the rains 
of untold centuries have leached 
avvay and promoting favorable con
ditions for inereased crop produe
tion. More limestone is used in Illi
nois for this purpose than in any 
other statė of the nation. Illinois 
is fortunate in being blessed vvith 
inexhaustible supplies of rock suit
able for ūse as agstone, vvhich are 
vvidely distributed throughout the 
State. The leading position of Illi
nois as a consumer of agricultural 
limestone is doubtless related not 
only to its abundant limestone re- 
sources būt also to the fact that 
its farmers have the vvisdom to 
invest in something that inereases 
the efficiency of crop produetion 
and yields a retum above the cost 
of application.

siek bears heaviest upon those 
least able to pay for medical at- 
tention—upon the poor. Corning of- 
tener and lasting longer among the 
poor than among the well-to-do, 
siekness kilis earlier among the 
needy. As incomes go dovvn, death 
rates go u£. While pneumonia al- 
slays three and one-half times aš 
rtiany unskilled vvorkers as profes- 

’.ional ones, cancer’s death-toll is 
50% higher among unskilled vvork-
ers than among professional 
people.

Through federal aid and statė 
initiative the National Health Bill, 
sponsored by Senator Wagner, 
seeks to make America vvell by 
bringing to all Americans an 
cqual opportunity for good health 
and for the happy, joyous life that 
is possible only vvith such health.
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PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Turtas—virš
Rezervas

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom jį
už padėtus Zg_ Un

pinigus * ' u
1-mųDuodam Paskolas ant 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Galima

Diena Iš Dienos
Naujas Profesionalas

Dr. Edward F. Krikščiūnas

Par-

rie man gelbsti “Naujienų” 
kon teste, ir nori kad aš lai
mėčiau Buicką. Laimėjusi taip 
pat ir aš jūsų nepamiršiu.

— Ona Dovgin.

Išsiėmė Leidimus /
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Pilka, 31, su Joze

fą Vorowski, 42
Anthony Matkowich, 21, su

Eloise Hunt, 23
Walter Lempa, 28, su Lottie

Skraba, 20
Irene Tolarich, 19, su Ches-

ter Brusyer, 21
Adam Paulauskas, 22, su

Marie Michalak, 22
Joe Kuksy, 29, su Kazimiera 

Yucius, 23
Paul Kaminskas, 24, su Do- 

rothy Marlott, 25
John Zulinski, 22, su Ann 

Przvvara, 21

Joliete “Negerai 
Kvepia”

Ir valdžia tuo susirupinus
Sausio mėnesį prie ChicagosI*939 ^ET^MS:oQ?nrnįįniriS^v. v. , . v Grakauskas, 3939 N. Chr:
)čs žiočių Michigan ežere Avė., tel. Juniper 5936; Vi

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams I
HUMBOLDT PARK LIETUVIU 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA - , _M. 

Christiana 
, tel. Juniper 5936; Vice-pir-|.I mininkas— Mike čepulevicius, | Jon° K. Yuškos. Pats ar kas kitas 

3327 Le Moyne St.; . 
sekr.—Anton Lungevicz, -
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—StanleyBu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

CLASSIFIED ADS
PERSONAL ' HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PAIEŠKAU savo pusbrolio Juli-upes žiočių

buvo įrengtos šliužos sumaži
nimui vandens tekėjimo iš 
ežero į upę. IF^irmiaiu kas se
kundę 5,000 kubinių pėdų van
dens bėgdavo* upėn, o dabar 
tiktai 1,500.

Vandens kiekį sumažinus, 
prie Jolieto, kur yra mažas 
tvenkinys ir šliužos, ėmė rink
tis išmatos iš 
rinio distrikto Itanalų ir Jolie- 

npuerai nnkvinn 33rd St*’ tel’ victory ®770J Ka" —pirmininkas, 5648 So. Bishop;te tanai negerai paKVipo. sierius—Helen Gramantienė, 4535 J. Budreikienė—vice pirm.; P.
T .. .. v’ , - N i.- i So. Rockwell St., tel. Lafayette Budreikis—nutarimų rašt, 3118Johetieciai :ęme kelti skan- 2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 West 39th St.; S. Skridulis—fin.

dalą ir dabar Washingtono Archer Avė., tel. Lafayette 1374; ra§t.; Ant. Czesna—kasierius; A.
•valdžia žada vandens tekėji
mą iš ežero laikinai padidinti, 
ir visas susirinkusias išmatas

Protokolų prašoma atsiliepti šiuo adresu Jus- 
;z, 1814 |Un J. Malinauskas, 2918 So. Union
Humboldt Ave., Chicago, Ilk

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

,iicagos sanita

“Paieškau senyvą žmogaus ant 
farmos dirbti. Atsišaukit laišku ’ 

AMERICAN LITHUANIAN CITI-|Peter kirkus, R 1. Custer, Mich. 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.: ■ --------- ---- --------—.

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. ?
Talman Avė.; Pirm, pagelb. - DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ- 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL- 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469

REIKIA skrybėlių dirbėjų — pa
tyrusių. Kreipkitės į antrą aukštą 
1326 Mihvaukee avė.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJOS 
medžiaginėms skrybėlėms dirbti. 
Gana darbo, nereikia laukti. Tik 
patyrusios tesikreipia. Šaukti visą 
savaitę. Clare, Ltd., 710 W. Jackson 
Blvd.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
South sidėj—kampinė vieta. Įsteig
ta 6 metai. Po ligos priverstas par
duoti. 935 W. 59th gat. TeL Normai 
7479.

šis jaunuolis garbingai, su
pasižymėjimais baigė dentiste- 
rijos mokslus Northwestern
Universitete. Jis yra sūnūs pp. 
Povilo ir Leokadijos Krikščiū
nų, gyvenančių Marųuette 
ko apylinkėj. L.

Reikalauja
Perskirų

Vlasta Misiuda nuo Frank
Misiuda
Gavo
Perskiras

Frank Kirka nuo Frances
Kirka

Apiplėšė ’ 
Optometristą

Kontr. rašt.—P. Montvidas, 41351 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J'. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

. PARSIDUODA lunch-tavern tarp 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka- daug šapų. Biznis išdirbtas daug 
sos globėjai. Susirinkimai laiko- metų. Naujai išdekoruota. 
mi an^rą nedėldienį kiekvieno! 4949 S. Halsted St 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

Pigi kelionė Į 
Pasaulinę Parodą

rytą 
Ele<i-

Susipažinkite, 
p-lė Milleriutė

CICERO. — Užvakar 
“Dr.” Garnys aplankė p ą
nor Millerienę, šv. Antano ligo
ninėj, ir paliko jai gražią 6% 
svarų dukrelę. Motina ir nau
jagimė jaučiasi kuo geriausia, 
bet negeriau už tėvą p. George 
Millerį, 1937 48th Ct., kuris 
įsivaizduoja esąs septintam 
danguj, susilaukįs naujo nario 
šeimynoj.

Tėvams
dukrelę auginti, 
laimingai išaugti 
moteriškę, kokia 
tina Eleanor.UŽEIKIT PAS

PETE YOUNG
— narys — > ■»

271 AM. LEG1ON POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

linkim laimingai 
o dukrelei— 

į tokią gražią 
yra jos mo- 

Drg.

/ 1 — .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.
........ - ..... ...................... i .—.z

Antanų Dėmesiui .
Proga Antanų vardadienio, 

aš širdingai sveikinu Antanus: 
Šimkų, Lungevic, Butvitį, Ku
previčių, Sebeckį, Šinkūną, 
Martišių, Vaiski, Shimą, En- 
dziulį, Lubį, Albert, Razgaitį, 
e te...

Linkiu • jiems gausos, laimės 
ir sėkmingumo, o taip pat lin
kiu geros kloties mano talkos 
bendradarbiams Antanams, ku-

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

S. S. R. S. 1939 PANORAMA 
“SOVIETŲ KAVALKADA” 
“JAUNIMO DAINA”, “TA

LENTŲ NAMAS”, “MASKVOS 
GEGUŽĖS PIRMO PARADAS”.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

Tarp Wabash ir Michigan 
Oras vėdinamas’ — vėsu ir 

patogu

Nors Lietuva ir padarė 
na stambius šuolius gamtos 
turtams ir pramonei išvystyti 
ir jau turi kuo pasirodyti pa
sauliui, bet tam tikrų aplinky
bių verčiama,' New Yorko Pa
saulinėje Parodoje pasirodyti 
bent kiek' platesnėje skalėje ne
galėjo. Bet tatai nesulaiko 
Amerikos lietuvių lankymosi 
parodoje. Į jų vyksta pavieniai 
asmenys, vyksta grupėmis — 
ekskursijomis.

Kad palengvinti galimybes 
visiems tą parodą aplankyti 
Erie gelžkelio bendrovė paskel
bė rengianti speciales ekskur
sijas pigiai ir patogiai. , Už 
$35.50 galinta . tiuvšlžiuoti ir 
parvažiuoti vėdinamais trauki
niais, traukiniuose už tą patį 
gausite pilną užlaikymą, nuveš 
ir parveš iš hotelio, hotely kam
barius per dvi naktis ir vieną 
įžangos tikietą j parodą. Beto, 
grįžtant, nebūtinai grįžti gelž- 
kelio bendrovės nustatytu lai
ku, — galima grįžti bet kada 
laike 30 dienų.

Smulkesnes informacijas. ir 
tikietus galite gauti Naujienų 
raštinėje.

ga-

(Skelb.)

Du geraii 'apsiginklavę pik-) 
tadairiai užpuolė optometristo 
raštinę ties 922 W. 59th Street, 
keturis ten buvusius žmones 
supančiojo, ir pasišlavė $2,000 
pinigais ir brangenybėmis.

Pasiėmę optometnistą Dr. G. 
M. Elginą į savo automobilį, 
piktadariai privertė jį nuvež
ti juos į savo, butą. Ten jie pa
siėmė dar apie $1,300 vertės 
grobio ir pabėgo.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

PARSIDUODA arba rendojama 
. tavernas, lunchrumis ir “beer gar- 

Parsiduoda pigiai. Noriu iš- 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA eįį biznio. 3738-40 S. Halsetd St. 

1939 M.: Pirmininkas —Juozapas _____________________________
Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa- x • • •
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. PĄ^PAVIMUI tavernas pigiai. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo- Priezastllnn!gc u i ♦ j e* 
vas Kuhevičius, 3220 S._ Union | 5901 s- Halstea St.
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas -------------- 11
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; PARDAVIMUI tavernas. Visokių
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, tautų apgyvento j gražioj apylinkėj. 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 5 kambariai gyvenimui vietoj. Ant- 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe|rašas 5708 S. Morgan St 
Avė.; Paul 
33rd 
Aresunas, 
Apekunas 
nevičius, 
Apekunas 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

J. Petraitis, 752 ir
Street, korespondentas;

3623% S. Emerald Av.; 
kasos—Franciškus Ku- 
3201 So- Green St.; 
ligonių — Kazimieras

PARDAVIMUI taverna, geras 
kampinis biznis, savininkas dirba 
shapoj, nenori gero darbo paleisti. 

. 944 W. 35 PI.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

Skaudžiai Apdegė 
Vincas Dargužis

Nuo cigareto užsidegė 
gaso linas

Gcg. 31 Vincą Dargužį suti
ko netikėta, nelaimė. Jis gara- 
žiujic užsirųjįęs cigaretą re
montavo autąiu Palietas gaso- 
linas pagavom*cigareto degan
čius pelenus it nuo to užside
gė p. Dargužio drabužiai. 
Skaudžiai „'apdegęs Dargužis 
gydosi ligoninėje.

Gaila, kad taip atsitiko, bet 
kad išvengti nelaimės su ug
nim reikėtų apsisaugoti. Pana
šios nelaimės,įgalėtų būt iš
vengtos. y|<icui Dargužiui lin
kiu greitai pasveikti.

Jūsų Ona.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

nut. rašt.

$3000 nupirks 6 apartmentų kam
pinį namą, 10 metų senumo. Ren- 
dos $2,610 metams. Tiktai $12,500.

$4,500 nupirks šį puikų kampinį 
12 apartmentų. Rendos $5,100 me-MORNING STAR KLIUBO VAL

DYBA 1939 METAMS: Pirm. —I tams" Tiktai $19,500.
A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 3943 Irving Park Blvd.
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; Keystone 8700.
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 
va Avė. Susirinkimai yra 
kas pirmą ketvergą, po 
3800 W. Armitage Avė.

Iš PRIEŽASTIES MIRTIES

N. Ne
laikomi 
antrašu

Parsiduoda Marųuette Parke 5 
kamb. beveik naujas mūrinis bun- 
galow. Garažius. Randasi ant Rock- 
well St. ir 64 gatvės. Kainavo 
$8900—Dabar už $4600—arba tei
singas pasiūlymas. Įmokėt $1200— 
Kitus mažiau kaip renda. Šaukite 
po 7 vai. vak. Prospect 0176.

PARDUODA IR MAINO

Suėmė Chicagietį 
Už Žmonos 
Nužudymą

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicago III. Imkite ei®- 
votorhj iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned.. Sered. ir Subatomls nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

Sophie

I A1IFIIISiunčiamGėJesLOVEIKISjg?“
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams, z 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Barčus
RYTINE RADIO

VALANDA
iš Stoties

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

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

pranešimus

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

PETRAS JURGINAS
Persiskyrė^ su šiuo pasauliu 

birž. 9, 5 vai. ryto, 1939 m., 
sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietuvoj, Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris Bernice, Laurą, 
. Helen Skirmont ir žentą Jo
ną, 3 sūnūs Joną, Stanislovą 
ir Juozapą ir jo žmoną Sofi
ją ir anūkę Joan, 2 broliu 
Povilą ir Kazimierą ir jų šei
mas. seserį ir švogerį Zemec- 
kius* ir jų šeimą, švogerką 
Joan Grimilas ir šeimą ir, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4431 So. '

Laid.
8:00 vai.
kalto Prasidėjimo P. Š. pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Petro Jurgino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam,, paskutinį patarnavimą ir J 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, I
Dukterys, Simai, Sesuo, i 

Broliai ir kitos giminės.
Laid. dir. J. /F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741. j

Sako, Yra Pamišęs
Cook apskričio koronerio 

džiurė traukia atsakomybėn 
57 metų chicagietį Adam Va- 
lovic, nuo 4360 Montrose avė. 
Džiurė sako, kad jisai nušovė 
savo žmoną, Susie. Po to Va- 
lovic bandė nusišauti, bet re
volveris užsikibto.

Valovico sūnūs liudijo džiu- 
rei, kad pereito sausio mėnesį 
jisai turėjo nervų paįrimą. Va- 
lovic buvo atiduotas proto ligų 
ligoninėn.

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

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400. So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO* VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, '3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas,- 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, Chi-

\ cago, III.

2 po 5 kamb. 10 metų muro na
mas, apšildomas South Side 63 St. 
karai. Pigiai už pinigus. Mainys ant 
lotų ar farmos. Netoli Chicagos.

5 flatų po 4 kamb. muro namas. 
Cash ar mainais ant mažesnio, lotų 
arba geros farmos. Netoli Chicagos.

JOSEPH VILIMAS
6800 So. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 2323

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
bizniavos 2 aukštų namas Brighton 
Parke. Savininkė 3427 So. Wallace, 
Boul. 0922.

California Ave< 
įvyks pirm., 12 d., 
ryto iš namų į Ne-

Kūdikis Užsimušė 
Iškritęs Iš Lovos

Norwegian-American ligo
ninėj numirė 11 mėnesių kū
dikis Leroy Guiiderson,/ nuo 
4118 N. Menard avenue. Kūdi
kis persisfcėlė galvą iškritęs iš 
lovos, kurioj miegojo su savo 
tėvu ir motina, Margare»t ir 
Roy Gunderson. \ ’

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt; Walter Shar- 
ka—finansų rast., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet, 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

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

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

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 išmokėti kaip rendą.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 
10 N. Clark St.
Dearborn 1540

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

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE* STNCE 1964 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

VVEST SIDE MĘMORIAD WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— Headstones—Mausoleums—S tatuary

<kplhimai Naujienose 
•Juoda naują dėlto, 
'<»d naėios Naujienom“’ 
vra nandincrnB

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.;

• Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis,

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

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
vicz, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis 5 
ir 6 kambariai. Furnasas, pirmos 
rūšies sąlygose. Be skolų, pajamų 
$52 mėnesy, terminai atsakančiam 
pirkėjui. 2629 West 15th Street. Mr. 
Nutt. Randolph 1675.

MORGIČIŲ BENDROVĖ TURI 
parduoti Parkside Avė. kampą, 6 
krautuves, 10 apartmentų. Rendos 
$5400' pečium šildomas, tiktai $20,- 
000. Reikalauja $5,000.

Grace Street kampas 8 apartmen- 
tai 2x5, 6x4, garu šildomas, elektri
niai šaldytuvai. Rendos $3900 me
tams, tiktai $16,500. Reikalaujama 
$2,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

Vogtų Daiktų 
Licitacija

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

^Policijos departamentas ; skel
bi^; kad sausio'20 d., ties-1225 
Madison Street, įvyks vogtų 
daiktų licitacija. Policija tuos 
daiktus atėmė nuo vagių, bet 
savininkai neatsišaukė juos at
siimti.

ŪKIO NAMAS. 80 AKRAI, elek- 
trikos šviesa ir jėga, namuose van
duo, ir barnėj. Plieniniai stogai, 
vištos ir 2 peryklos, 400 obelų, 100 
saldžių ir rukštųjų vyšnių r- visos 
nešančios; Puiki vaisių: ir vištų far- 
ma‘ 1% mylios nuo miesto. $1900, 
terminai. HANSON-OSBORN. Hart, 
Michigan.

40 AKRŲ farma ir vasarnamis 
$3800.00. Klauskite apie sąlygas. 
Sodnas, miškas, kelias, ežerai. Miss 
Alba Morris, Decatur, Mich. •
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LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS IR APYLIN
KIŲ VIDURINES MOKYKLAS

Žemiau paduodam sąrašą lie
tuvių moksleivių, kurie Šią sa
vaitę baigia mokslus vidurinė
se mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir Chi- 
cagoje. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o priemiesčiuose 
apie 2,000).

THORNTON TOWNSHIP 
’ HIGH

Ann Alexander
Frank Arlauskas
Viktoras Kulpa 
Joseph šaučiunas 
Constance Venckus 
Emil Wiltrakis

BLOOM T0WNSHIP HIGH
Alice Ginkus
Anthony Janus 
Stella Karpius 
Stanley Krukas 
Joseph Kūdra 
Josephine Meskauskas 
Josephine Skuza

ARGO COMMUNITY HIGH
Joseph Burda 
John Kirkolis 
Theodora Pūkis 
Mildred Bulow

YORK COMMUNITY HIGH
Edward Jaross
Charles Kalvelage
Lucille Tūlis

LYONS TOWNSHIP HIGH
Robert Klimas

(Bus daugiau)

Smarki Vėtra 
Chicagos Distrikte

Užmušė 18 mėn. kūdikį 
šeštadienį pavakaryj netikė

ta ir smarki vėtra užklupo 
Chicagos apylinkes, padaryda
ma didelius nuostolius ir už- 
mušdama 18 mėnesių kūdikį 
I^rie Janesville, Wis.

Vėtra praūžė per tris vals
tijas, AVisconsin, Illinois ir In
diana. Pasirodė pirmiausia 
prie Beloit, Wis., ir pusės my
lios taku nuužė per Momence, 
III., į Brook, Indiana. Sugrio
vė daug namų, išlaužė daug 
medžių ir išvartė telefonų stul
pus.

Širdies Liga Mirė 
Sofija Uržienė
Pasimirė eidama į krautuvę

BRIDGEPORT. — Pereitą 
šeštadienį, birželio 10 d., po 
piet, eidama į krautuvę staiga 
pasimirė p-ia Sofija Uržienė. 
Gyveno su savo vyru Petru 
antrašu 3237 S. Parnell Avė.

Velionė dar buvo nuvežta į 
Peoples ligoriinę pagelbai, bet 
gydytojai negalėjo gyvybės iš
gelbėti. Pripažino širdies ligą 
mirties priežastimi.

Velionė dabar yra pašarvo
ta S. J. Sendziak koplyčioje 
antrašu 2654 W. 21 St. Tel. 
Lawndale 3670. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, birželio 14 
dieną. Mirties pranešimas tilps 
Naujienose rytoj. —VBA.

Aklas Studentas 
Baigė Advokatūrų

Buvo Gabiausias Mokinys

Rytoj vakare Kent College 
of Law įteiks advokato diplo
mą studentui Thomas Howard 
Overton’ui, nuo 7430 Verpon 
avenue. Jam taipgi įteiks ke
lis garbės pažymėjimus.

Overton pasirodė gabiausiu 
studentu baigusių tarpe, ne
žiūrint . to, kad jisai yra visai 
aklas. .

Pagrobė $2,000 Iš 
Alinės Prie 
Bridgeporto

Apiplėšimų epidemija 
Chicagoj

Pereitos savaitės pabaigoj ir 
šios pradžioj Chicagoj užėjo 
stambių apiplėšimų epidemi
ja- *

Tarp skaudžiai nukentėju
sių biznierių yra chicagietis 
Felix Albaum, nuo 5362 S. Cor- 
nell avenue, kuris užlaiko ali
nę prie Bridgepdrto, ties 4160 
S. Union avenue.

Trys ginkluoti piktadariai 
įsigavo į alinę, savininką ir 
visus klientus suguldė ant 
grindų, ir iš registerių ir klien
tų kišenių susirinko apie 
$2,000 pinigais, čekiais ir paš
to ženklais.

Visi trys turėjo apsirišę vei
dus nosinėmis. Prie alinės du
rų jų laukė ketvirtas sėbras. 
Visli ketinei pabėgo automobily
je, kurie turėjo III. valstijos 
laisnius.

Kiti plėšiniai
Kiti du, o gal tie patys pik

tadariai pasivogė $103 iš Og- 
den Packing House sandėlio, 
adresu 1343 W. Hubbard avė. 
Sandėlio savininką, Nicholas 
Sferas’ą jie uždarė šaldytuve.

Vidurmiestyj nežinomi pik
tadariai atėmė brangenybių ir 
pinigų už apie $2,000 nuo Mrs. 
C6rl M. Halperin, nuo 3400 
Lake Shore Drive. Piktada
riai ištraukė ridikiulį iš (ran
kų moteriškei važiuojant ele- 
veiteriu.

Atėmė Laisnius Nuo 
šešių Aludiiiinku

Prasižengė Įstatymams
Mero Kelly įsakymu policija 

atėmė laisnius nuo Šešių aludi- 
ninkų už įvairius prasižengi
mus alinių įstatymams.

Laisnių neteko sekami chica- 
giečiai:

George D. Hadler, 8159 So. 
Chicago avė.;

Richard Jennings, 1713 W. 
79th St.;

Economy Liąuor Corpora
tion, 942 W. 63rd St.;

Harold Kanzelbaum, 3503 S. 
State St.,;

Hippodrome, 7900 S. Chicago 
avė., ir

Albert Lencioni, 3858 S. State 
Street.

Dr. Grace Abbott 
Sunkiai Serga
Artima Vėl. M. Jurgelionienės 

Draugė
Dr. Grace Abbott, garsi 

Chicagos visuomenės veikėja, 
guli Billings ligoninėj, sunkiai 
susirgusi nuo anemijos.

Dr. Abbott vienu laiku per 
14 metų buvo U.S. vaikų biu
ro viršininke ir dabar profe
soriauja Chicagos universitete.

Ji buvo artima draugė ir 
bendradarbė “Naujienų” admi
nistratorės, velionės Marijos 
Jurgelionienės.

162 Prarado Teisę 
Vairuoti Autom.

Miesto teismo viršininkas, 
John J. Sonsteby skelbia, kad 
per pirmą šių metų pusmetį 
miesto teismas atėmė teisę vai
ruoti automobilius nuo 162 
žmonių. 71 vairuotojas buvo 
nuteisti kalėti apskričio kalė
jime, šeši — bridewellyj, o 289 

I užsimokėjo pabaudas.

Ragina Rooseveltą 
Ir Hornerį Vėl 
Kandidatuoti
Jauni Demokratai Nori Trečio 

Termino
Jaunų Illinois valstijos De

mokratų konvencija, Peorijoj, 
III., vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, ragindama Rooseveltą vėl 
kandidatuoti į prezidentus.

Konvencija taipgi pareiškė 
norą, kad ir III. gubernatorius 
Horner 'ir pasiliktų dar vie
nam terminui.

Rezoliuciją įnešė demokratų 
delegacija iš Cook apskričio.

Rezoliucija prašo Roosevelto 
ir Hornerio “atsisakyti nuo 
privatinio gyvenimo ramybės ir 
suteikti Amerikai vadovybę, 
kuri dabar taip reikalinga”.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

CARTHAGE, ILL. — He-

Nusižudė W.P.A. 
Darbininkas

Negalėjo gauti darbų
50 m eitų WPA darbininkas 

George Clasen, nuo 2000 
Diversey avenue, nusižudė, iš
šokęs per langą Builders‘ dan
goraižio ties 165 W. Wackcr 
Drive.

Jisai vienu laiku tarnavo 
Henry Elricsson konstrukcijos 
firmai, kuri turi raštinę ta
me triobėsy, už bukai terį, bet 
buvo atleistas. Jisai buvo atė
jęs prašytis atgal į darbą, nes 
iŠ WPA algos negalėjo pragy
venti su didele šeimyna.

16,306 Baigia 
‘High Schools”

Apšvietus taryba skelbia, 
kad 16,306 moksleiviai šį mė
nesį baigs Chicagos vidurines 
mokyklas — “high schools”. 
Daugiausia abiturientų turės 
Lane Technikos mokykla, 
Northsidėj.

Naujienų-Acine Telephoto
SKAUTĖ LEAH BURKETT ĮTEIKIA ANGLIJOS KARALIENEI GĖLIŲ BU- 

kietą Washingtone.

ATI UVl J&tzll AOiUpUUkV*

WASHINGTON, D. C. — BANKIEfAS ANGLIJOS PASIUNTINYBĖJE R Y- 
šium su Anglijos karaliaus ir karalienės atvykimu.

len Main, kuri liko išrinkta 
vietos kolegijos karalaite 
Prieš dvejetą • metų tokia 
pat garbė teko jos sesutei.

Namų Savininkai 
Užvedė Bylų Prieš 
Sanitar. Distriktą 
Reikalauja $168,000 Atlyginimo

BRIDGEPORT — 48 namų 
savininkai iš Bridgeporto kvar
talo, tarp 31-mos, 34-tos, Aber- 
deen ir Carpenter gatvių, rei
kalauja $168,000 iš Chicagos 
Sanitarinio Distrikto.

Jie užvedė bendrą bylą prieš 
Distriktą ir skunde sako, kad 
Sanitarinio Distrikto darbinin- 
i<ai 1936, 1937 ir 1938 metais 
po jų namais kasė kanalizacijos 
tunelius, ndudojo sprogstamąją 
medžiagą, etc., ir rezultate ap
gadino jų namus.

Be to, sako'namų savininkai, 
jie turėjo daug vargo pakelti ir 
kentėti nuo dujų, dulkių ir troš
kinančių dujų, kurios veržėsi iš 
tunelių darbą vykinant.

Namų savininkus teisme at
stovauja adv. Earl J. Walker. 
Byla buvo užvesta Superior tei
sme.

THOMAS J. PENDERGAST, Missouri politinis bo
sas, kuris dėvi No. 56295 ir sėdi Leavenworth kalėjime. 
Drauge su juo sėdi ir jo leitenantas R. Ęmmet O’Malley

Pirmadien., birželio 12, 1939

LAIMĖJO PREMIJA UŽ MOKSLI 
“SAVINGS AND LOAN” 

INSTITUTE
P-lė Blanche Stanevičiūtė gavo 

$50 dovanų

Duktė žinomų Bridgeporto 
senų piliečių, namų savininkų 
pp. Stanislovo ir Elzbietos Sta
nevičių, gyvenančių po num. 
858 W. 33rd St., išlaikė svar
bius ir sunkius finansinius 
kvotimus (tiektus American 
Savings & Loan Instituto) 
aukščiausiu laipsniu ir laimė
jo pirmą premija — $50 cash.

Jauna panelė Blanche yra 
nepaprastai gabi. Lankė North- 
vvestern Universitetą ir baigė 
Lake Forest College su moky
tojos laipsniu, Bet ji tuomi ne
pasitenkina. Tūlą laiką tarna
vo kaipo sekretoriaus pagelb. 
Keistu to Bldg & Loan Ass’n, 
vėliau buvo pakviesta į First 
Federal Savings & Loan Ass’n 
of Chicago, kur užima labai 
atsakomingą vietą. Be to, nuo
lat lavinasi ir šiomis dieno
mis baigia accountant kursą.

American Savings & Loan 
Institutas surengė kvotimus 
tik parinktiems savo moki
niams. Duota tik dvi valandos 
laiko atsakinėti į keblius fi
nansų, investmentų ir “ap- 
praisals” klausimus. Ir iš daly
vavusių kvotimuose moterų ir 
vyrų jauna lietuvaitė pasirodė 
geriausia žinovė šioje srityje.

Coiigratulations, Blancke!
Lietuvių vaikai pasižymi ne

paprastais gabumais visur. Bet 
štai susilauksime ir tikrai iš
lavintų finansistų, dagi mer
gaičių.

P-nai Stanevičiai veiklus lie
tuviai. Keistuto Bldg. & Loan 
Ass’n Stasys Stanevičia eina 
direktoriaus pareigas jau nuo 
keliolikos metų. P-ia E. Stane
vičienė vdi'kli moterų draugi
jose.

Kalto Kibirkštys 
Pražudė Aštuonis 
Žmones
Sako, suradę grudų sandėlio 

gaisro priežastį
Gegužės 11 d., prie 102nd 

gatvės ir Calumet upės sude
gė Rosenbaum Brolių grudų 
sandėlis. Sprogime ir gaisre 
žuvo aštuoni žmonės.

Ugniagesių departamentas 
dabar skelbia, kad gaisras pra
sidėjo nuo' šalto kalto kibirkš
čių.

Valstijos ugniagesio marša
lo pagelbininkas Frank E. Do- 
herty papuošė raportą, kuria
me sako, kad sandėlio darbi
ninkas Adomas Matusevičius 
taisė metalinius vamzdžius vie
noj sandėlio dalyj. Jisai nau
dojo šaltą kaltą. Matusevičiui 
pradėjus kalti kaltą, pasipylė 
kibirkštys, kurios uždegė labai 
greitai užsidegančias grudų 
dulkes, ir įvyko sprogimas. Po 
sprogimo kilo gaisras, kuria
me aštuoni žmonės sudegė.

Nusižudė 73 Metu 
Cicerietis

Nuo West Roosevelt gatvės 
tilto į Chicagos upę įšoko ir 
prigėrė 73 metų cicerietis, 
Thomas Pender Sr., nuo 12’22 
South 59th Court.

Sūnūs Thomas Jr., aiškino 
policijai, kad jo tėvas ilgai sir
go cukrine liga.

Nori Įvesti 
Federalę Pieno 
Kontrolę Chicagoj

Birželio 26 d., Chiacgoj pra
sidės svarbi konferencija pieno 
reikalais, kurioj bus svarstomos 
galimybės įvesti federalę pieno 
kainų kontrolę Chicagoj.

Antroji Stanevičių duktė, 
Sylvia Venckienė, yra savinin
kė Sylvia’s Reauty Box (gro
žio saliono) po num. 856 W. 
33rd St., kur labai sėkmingai 
operuoja moderniškai įrengtą 
grožio įstaigą. —N- N. •>

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

• Iš Beverly Hills, California 
ateina žinios, kad tenai beveik 
prie mirties yra Harold F. Mc 
Cormick, narys garsiosios Chi
cagos ūkio mašinų pramoninin
kų šeimynos. Jo kojoj išsivy
stė gangrena.

b b b

• Valstijos policija konfiskavo 
dvyliką “slot” mašinų Dow- 
ners G rovė ir Westmont apy
linkėse.

B B B
• Vakar Chicagoj lankėsi ko
mercijos sekretorius Harry L. 
Hopkins, buvęs W.P.A. virši
ninkas. Jisai yra skaitomas ga
limu demokratų kandidatu 1940 
metų rinkimuose, bet reporte
riams atsisakė padaryti pareiš
kimą tuo reikalu.

B B B
• Vaikai 2300 bloke South 
Springfield gatvės prarado ge
rą draugą. Jo atminimui jie su
pylė gražų kapą ties 2340 S. 
Springfield, papuošė jį gėlėmis 
ir ant namų darbo paminklo 
užrašė, “čia guli Mickey. Už
muštas ‘hit-and-run’ automobi
lio”. Mickey buvo vaikų my
limas šuo, žuvęs po ratais auto
mobilio. Jis priklausė 11 metų 
berniukui Robert Jagen, nu<5 
2340 S. Springfield avenue. 
“Laidotuvėse” dalyvavo visi 
apylinkės vaikai.

B B 8
• Amerikos Legionas praneša, 
kad rugsėjo 25 d., Chicagos 
Coliseum auditorijoj prasidės 
metinė organizacijos konvenci
ja.

B B B
• Northwestern universitetas 
paskyrė prof. Fred D. Fagg 
Jr., universiteto vice-preziden • 
tu. Jisai yra komercijos fakul
teto viršininkas. Vienu laiku 
Fagg buvo Jungtinių Valstijų 
eivilės aviacijos biuro viršinin
ku.

B B O
• American Retail Coal Asso- 
ciation ragina gelžkelius nu
mušti anglių pervežimo kainas 
vasaros sezonui, žiemą papras
tai trūksta vagonų anglių tran
sportui, o vasarą tas judėjimas 
beveik visai sustoja.

B B B
9 Įdomią bausmę Berwyno 
teisėjas Frank Pavek paskyrė 
21 metų studentui ši Chicagos 
universiteto, Willis Littleford. 
Jisai buvo suimtas už pergrei- 
tą važiavimą su automobiliu. 
Willis turi parašyti du refera
tus: “Kodėl jisai greitai važia
vo”, ir “kodėl pavojinga grei
tai važiuoti”.

B B B
• Berwyno teismas išnešė ly
tinių prasižengimų kaltinimus 
prieš aštuonis vietos mokyklų 
moksleivius. Jie yra įvelti pa
leistuvavimo skandale, kuria
me taipgi figuruoja trys mer
gaitės, 13, 14 ir 15 metų am
žiaus.

B B B
• Tks 2222 Milwaukee avenue 
trys ginkluoti piktadariai at
ėmė apie $800 nuo Hyman 
Smith’o, gėrimų urmininko nuo 
1618 Milwaukee avenue. Prie 
apiplėšimo vietos stovėjo gat- 
vekaris, ir visi jo keleiviai plė
šimą matė, bet niekas nedrįso 
piktadariams kliudyti.

t *




