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Chamberlain Siūlo Derybas Japonijai 
Ir Vokietijai

blokadų 
Anglijos

Valstijų

rėš imtis priemonių atsikir
sti.”

Chamberlain’as pabrėžė, kad 
“Anglijos laivynas yra didžiau
sias ir stipriausias pasaulyj, 
jos kariuomenė kasdien auga, 
o oro laivynas lakūnų, techniš
kų įrengimų greitumo ir jėgos 
atžvilgiais pralenkia kiekvieno 
kitos šalies oro spėkas.”

Siūlo Derybas Vokietijai
Toj pačioj kalboj premjeras 

pareiškė, kad “jeigu Vokietija 
sutiktų elgtis žmoniškai ir liau
tųsi įtarinėjusi kitus, Anglija 
yra pasiruošusi kooperuoti su 
Vokietija neišnaudotų gamtos 
turtų vystyme, ir tas butų nau
dinga kaip Anglijai, taip ir pa
čiai Vokietijai. Bet, jeigu Vo
kietija to nenori”, — Cham-
1 • * 1 * — T- * J — I Kinija ir Rusija Pa-lijos karo jėgas. Jis pridūrė, . ” v- i i 
kad šįmet Anglija išleis apsi- SirftSC Jl ECKybOS 
ginklavimui $2,808,000,000, ir Slltžir tl
kad Vokietija, kartu ir Japoni- ' / *
ja neturėtų užmiršti, jog “An- CHUNGKING, birž. 26, — 
ghjos ir
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'•? Naujienų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Pirmiau į dešinę puo Chicagos teatro (kairėj) buvo didžiulis, 19 

aukštų dangoraižis. Dabar b.eliko jo?/Jik du aukštu. Triobesys buvo nugriautas. Už
pakalyj matyt dangoraižiai prie Chicagos upės kranto. ,] i

TIENTSIN, Kinija, birž. 26.
— Ir Jungtinės Valstijos “su
sikirto” su japonais šiame mie
ste, kur jie vykina 
prieš Francijos ir 
kvartalus.

Generalis Jungtinių
konsulas John K. Caldwell įtei
kė Japonijos karo vadovybei 
protestą, kaltindamas juos kan
kinimu J. V. jurininko Robert 
S. Casey. Japonai laikė Casey 
po areštu per keturias dienas, 
neduodami jam nieko valgyti. 
Jie buvo privertę jį nusiimti 
ir visus rubus.

Po protesto Japonijos žanda
rai Casey paleido.

“Blokada Japonijai”
WASHINGTON, D. C., birž. 

26. — Jeigu Japonija ir toliau 
mins Jungtinėms Valstijoms, 
Anglijai, Francijai ir kitoms 
valstybėms ant kulnų Kinijoj
— tai ji gali susilaukti bloka
dos, kuri suparaližiuos visą jos 
prekybinių laivų judėjimą.

planas* . artlmesnt pasirašė* prėkybos sutartį su
laiko atgal, ir jį butų galima | rezultate karaliaus ir karalie- Į sOvietų Rusija. Sutarties smul- 
pradėti vykinti labai 
laiku.

Tokius tai atgarsius 
ingtone iššaukė įvykiai 
sine ir Swatove, Kinijoje, kur 
Japonija sumanė paskelbti blo
kadą svetimšalių kvartalams 
ir bandė uždaryti uostus Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir ki
tų šalių laivams.

Sumanymo Šalininkai sako, 
kad tokios blokados paskelbi
mas butų mirtinas smūgis Ja
ponijai. Ji neilgai tegalėtų at
silaikyti. Japonija negali gy
venti be prekybos su kitomis 
šalimis.

Valstybės, kurios blokadoj 
dalyvautų, yra Anglija, Fran- 
cija, Olandija, Jungtinės Val
stijos, ir, gal Rusija.

Chamberlalno Kalba t
CARDIFF, Valija, Anglija, 

birž. 26. — Anglijos premje
ras 
kad Japonijos žygiai prieš an
glus Kinijos 
yra nepakenčiami įžeidimai, ir 
kad Anglija neleis kitam kraš
tui diktuoti jai užsienio poli
tiką.

Chamberlain’as kalbėjo kon
servatorių politiniam suvažia
vime.

Jisai 
reikalą 
tinka, 
bet jeigu Japonija 
kos nepakeis, “tai

VĖL NAUJI AREŠTAI 
SOVIETU RUSIJOJ

J. Valstybės Gelbės 
Francijai Iškelti 

Submariną

Chamberlain’as pareiškė,

uoste Tientsine

greitu nės vizito Amerikoj. , kmenų nepaduoda, bet sako, 
Po Chamberlain’o kalbos pa- kad sutartis buvus pasirašyta 

Wash- aiškėjo, kad Anglijos valdžia birželio 16 d. Kiniją atstovavo 
Tient-| planuoja uždrausti Japonijos Sun Fo, prezidentas Kinijos 

prekių įvežimą Anglijon, ir pa- Parlamentinės Tarybos ir 'su
daryti laivyno ir oro spėkų nūs Sun Yat-Seno, Kinijos re- 
demonstraciją. Bet, pirmiausia publikos steigėjo. 
Chamberlanio valdžia nori pa- Nors Kinijos valdžia 
bandyti derėtis. patvirtino, bet gandai

Pirmadienį, birželio 27, jog už sutartį Rusija 
Chamberlain padarys pareiški- teikti didesnį pagalbą 
mą apie tai parlamente. kovoj su Japonija.
Panaikino Blokadą Swatove x r i • , • • <7

tz u v Vokietija Koncen- TIENTSIN, Kinija, birz. 26. . JT7- .
— Japonija dalinai nusileido truoja Karinome-

• | . • T\T — — l ] 1 J ne Prie Francijos reikalavimams. Nuėmė blokadą' T 0
nuo Swatovo, ir leido laivams 
su paštu ir maistu plaukti į 
uostą. Bet blokada Tientsine 
tebėra vykinama.

Japonija uždarė kelis kitus 
uostus prie stambių upių kra
što viduryj, per kuriuos Kini
ja gaudavo ginklus. Tai Ning- 
po uostas ii’ Foochow. Prie 
Ningpo Japonijos jurininkai 
[užėmė Chusan salą, kuri kon
troliuoja įėjimą į uostą.

to ne
sako, 

sutiko 
Kinijai

Sirija Nepatenkinta1 Kongresas Patvir
Turkijos-Francijos 

Sutartim
tins Roosevelto Pa

skolų Planą

Areštavo Revoliucinės Dra- 
• Tėvą.

pareiškė, kad Tientsino 
reikėtų, ir 
Jikviduoti

Anglija su- 
derybomis, 
savo takti- 
Anglija tu-

Suėmė 15 Čekų Už 
“Suokalbį”

PARYŽIUS, birž. 26 — Fran- 
cijos valdžia turi žinių, kad 
Vokietija koncentruoja kariuo
menę Francuzijos ir Šveicari
jos pasieniuose, “vasaros ma
nevrams ir fortigikavimui kal
nų, per kuriuos eina Vokieti
jos siena su Šveicarija ir Fran- 
cija. Daugiausia kariuomenės 
Vokietja sukneentravo 
brucko apylinkėj.

RYMAS, birž. 26. — 
upės slėnyj, taipgi prie 
cijos pasienio, prasidėjo
jos Piedmonto armijos manev
rai. Italija, sako žinios, ban- 
Idys pritaikinti savo- karo spė
koms Vokietijos “greito karo” 
[teoriją.

MASKVA, birž. 26. Sta
lino valdžia areštavo ir kalė
jime uždarė Vsevolodą Meyer- 
holdą, “revoliucinės dramos” 
tėvą. į.

Neoficiales -žinios sako, kad 
slaptoji policija atėjo į Meyer- 
holdo namus Maskvoj pereitą 
trečiadienį, birž. 21 d., Meyer- 
holdą suėmė ir slaptai išvežė 
į Lubiankos kalėjimą.

Meyęrholdas pagarsėjo 'visam 
pasaulyj įvykdamas “revoliuci
ją” dramos technikoj, ir įves
damas moderniškus ir futuris
tiškus efektus ir techniką sce
noj. Jisai taipgi buvo įtakin-- 
gas ir populiarus tarp Rusijos 
teatro artistų, filmų aktorių ir 
rašytojų.

Tos pačios žinios iš Mask
vos sako, kad Meyerholdo areš
tas sukėlė sumušimą tų drau- 
gų-rašytojų ir artistų tarpe. 
Arešto priežastys dar nėra pa
skelbtos.

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — Francijos valdžiai pra
šant, Jungtinių Valstijų laivy
nas - gelbės Francijos laivynui 
iškelti submariną “Phenix”, 
kuris paskendo prie Indo-Kini- 
jos su 71 įgulos nariu. Kėlimo 
operacijose dalyvaus U.S. lai
vyno pagalbos laivas “Pigeon”, 
kuris randasi Kinijos Vande
nyse su J. V. Azijos laivyno 
dalimi. Submarinas “Phenix” 
yra 320 pėdų gilumoj. Nei vie
nam įgulos nariui nepasisekė 
išsigelbėti.

Žemės Drebėjimas 
Californijoj, Que- 

bece, Alabamoj
26. 
ry-

Saar-

“Po”
F ran-
Itali-

Lenkija Savo, Dan 
eigas Savo

SAN DIEGO, Cal., birž.
— Šeštadienį, 8:27 valandą 
to čia ir kitose Californijos 
dalyse buvo jaučiamas labai 
aštrus žemės drebėjimas. Nuo 
drebėjimo sustojo laikrodžiai ir 
dangoraižiai 
nuostolių

Beveik 
bėjimas 
Quebeco,
J. V. valstijoj, Alabamoj. Ca
lifornijoj dreėjimas tęsėsi apie 
minutę laiko, o kitose vietose 
tarp 20 ir 40 sekundžių.

susvyravo, 
nepadarė.
tuo pačiu laiku

buvo jaučiamas
Kanadoj, ir pietinėj

bet

dre- 
prie

PRAHA, birž. 26. — Slova
kijos valdžia paskelbė Bratis
lavoj, kad suėmė 15 žmonių, 
daugiausia čekų, už ruošimo 
suokalbio prieš valdžią. Slova
kija sako, kad suimtieji ope
ravo slaptą spaustuvę ir pla
tino atsišaukimus, kuriuose ra
gino žmones sekti buvusio pre
zidento Benešo vadovybe, ir 
kad buvęs Čekoslovakijos ar-l 
mijos generolas Lev Prohala 
greitai Slovakiją išvaduos iš 
Vokietijos įtakos. Gen. Proha
la buk suorganizavo armiją 
Lenkijoj ir iš ten atmaršuos 
Slovakijon ir tą kraštą pri
jungs laikinai prie Lenkijos. 
Suimtieji čekai esą 
to Benešo agentai”.

VARŠAVA, Lenkija, birž. 26. 
— Vakar Lenkijoj prasidėjo 
“Laivyno Savaitė” su obalsiu, 
kad “Mes neleisim priešui 
stumti mus nuo Baltijos 
ros”.

Tą pačią dieną į Dąncigą
važiavo 75 Vokietijos jurinin
kai ir šventė Dancigo “Laivy
no Dieną”, pabrėždami, kad jų 
laivynas yra “Vokietijos laivy
nas”.

at- 
jll'

at-

Vokietija Užbaigė 
Statyti Naują 

Submariną
KIEL, Vokietija, birž. 26.

Vakar į vandenį buvo nuleis
tas “U--53”, naujausias Vokie
tijos submarinas. Jo įtalpa 
siekia 517 tonų. Naujasis sub
marinas buvo pavadintas “U- 
53” atminimui didžiojo karo 
[laikų submarino tuo pačiu var
du, kuris įsigavo į Jungtinių) 

preziden- Valstijų uostą Nevvporte, Rhode 
llsland, spalių 7, 1916 metais.

ORBSŽfe

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

Labai debesuota, lietus su 
perkūnija ir vėsu. Saulė; teka 
5:16, leidžiasi 8:29. Mėnulis lei
džiasi 1:43 ryto.

DAMASCUS, Sirija, birž. 26. 
— Sirijoj kilo triukšmas prieš 
Franci ją, kai paaiškėjo, kad 
sutartyj, kurią ji pasirašė su 
Turkija, Francija atidavė Tur
kijai Hatay valstybėlę, Sirijos 
dalį, mainais už Turkijos pri
žadą gelbėti Francijai kare.

Sirija neturi ministrų kabi
neto, ir prezidentas grąsina re
zignuoti. Nacionalistai, daugu
mos partija, sako, kad tol ne
sudarys valdžios, kol Francija 
neišpildys duotų prižadų, su
teikdama kraštui nepriklauso
mybę.

Japonai vėl “nušovę 12 
lėktuvų”

TOKIO, Japonija, birž. 26.— 
Japonijos žinių agentūra Do- 
mei vėl skelbia, kad prie išori
nės Mongolijos ir Mančukuo 
nušovė 12 mongolų lėktuvų. 
Ten įvyko naujas susirėmimas 
tarp Japonijos lakūnų ir mon
golų, kurie buk skraidą sovie
tų gamybos lėktuvais.

WASHINGTON, D. C., birž. 
25. — Demokratų lyderis se
nate, šen. Barclay, ir kiti se
natoriai pareiškė įsitikinimą, 
kad Boosevelto $3,860,000,000 
milionų paskolų planas bus 
priimtas kongrese. Barclay pri
dūrė, kad kai kurios plano da
lys, pav., paskolos Pietų Ame
rikos valstybėms, iššauks de
batus, bet planas vistiek pereis. 
Prieš paskolas jau kalbėjo re- 
publikonai šen. Borah, Taft ir 
III. demokratas Lucas.

» » »
Pirmadienį, birž. 26, senatas 

balsuos sidabro kainos nustaty
mo klausimu.

» S »
Vice-prezidentas Garner kal

ba, kad sekamo j sesijoj kon
gresas privalo pertraukti “in- 
eome taksų” įstatymą ir uždė
ti didesnę naštą ant mažųjų 
įplaukų.

Penkios Bombos

New Yorkan Atplau 
kė Nauja “Mau

retania”
NEW YORK, N. Y.,

- šeštadienį po pietų 
Mauretania” užbaigė pir-

birž. 
nau-26.• • • 

JOJI 
mą kelionę per Atlantiką, at
plaukusi New Yorkan iš An
glijos su 825 pasažieriais ir 
574 įgulos nariais. (Senoji 
“Mauretania” buvo išardyta). 
Naujasis laivas buvo pastaty
tas ne greičiui, bet patogumui. 
Kelionę iš Southamptono padar- 
rė j penkias dienas, 21 valan
das ir 40 minučių. “Maureta- 
nijos” įtalpa yra 34,000 tonų 
ir ilgio 700 pėdų.

Dar Viena Italų Di
vizija Apleidžia 

Ispaniją
VICTORIA, Ispanija, birž. 

26. — Netrukus Ispaniją ap- 
’eis ir grįš Italijon dar viena 
divizija (“paskutinė”) italų 
kareivių, kurie kariavo sukilė
lių pusėj prieš lojalistus. Gen. 
Franco valdžia kareiviams ir 
jų vadui gen. Giuseppe Conti- 
celli iškėlė didžiules vaišes.

Bulgarija Didina 
Armiją

SOFIJA, Bulgarija, birž. 26. 
— Kariuomenės vadovybė pa
šaukė tarnybon dvi kareivių 
kliasas. Tarnyba prasidės rug
pjūčio mėnesį.

Brazilija Įleidžia 
3,000 Politinių

Pabėgėlių
RIO de JANEIRO, Brazilija, 

birž. 26. — Brazilija skelbia, 
kad įsileis 3,000 žydų kilmės 
katalikų, kurie yra tremiami 
iš Vokietijos.

Danijos-V okieti jos 
Nepuolimo 

Sutartis

Sprogo Londone
LONDON, birž. 26 — Pani

ka kilo Londono teatrų distrik- 
te, kai ten sprogo penkios bom
bos ir sužeidė 30 žmonių. Poli
cija sako, kad bombas padėjo 
“Airijos teroristai”. Tvarkos 
palaikymui valdžia iššaukė mi
liciją.

Sugrįžo “American 
Clipper”

PORT WASHINGTON, N. Y., 
birž. 26. — Sekmadienį, 10 v. 
ryto lėktuvas “Atlantic Clip
per” užbaigė kelionę-iš Euro
pos su 12 įgulos narių ir sep
tyniais spaudos atstovais.

Vengrija Nuteisė 21 
Nacį Kalėti

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 26. — Vengrija nuteisė 
21 nacį kalėti nuo 12 iki 18 
mėnesių už “bandymą spėka 
nuversti ir sunaikinti valstybę 
ir civilinę tvarką”.

BERLYNAS, birž. 26. — 
Danija ir Vokietija vakar ap
simainė nepuolimo sutarties 
dokumentais. Sutartis buvo pa
sirašyta gegužės 31.

400 Vaikų Užsinuo
dijo Suvalgę Blogo 

Maisto
NEW YORK, N. Y., birž. 

26. — 400 vaikų Staten Island 
možykloj užsinuodijo pereitą 
penktadienį suvalgę “buter- 
brotų”, pagamintų su netiku
siais kiaušiniais.

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

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CIass
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 
Chieago, m.



NAUJIENOS, Chicagu, III. Pirmadien., birželio 26, 1939

Štai kaip kalba 
invalidas

(Prisiųsta)
Pasaulinio karo ir Lietuvos 

karų dalyvis, kapitonas L. Žu
kauskas, šitaip kalba apie Lie
tuvą ir jaunimą ir kiekvieną lie
tuvį:

“Kaip laisvės kovų invalidas, 
šią neramią ginkluotosios tai
kos valandą aš noriu Tėvynės 
meilės vardan tarti tau savo žo
dį. AŠ norėčiau, kad mano žo
dis tau giliai strigtų širdin.

“Laisvės kovų invalidai nete
ko rankų, kad tavo rankų ne
varžytų verguvės pančiai, nete* 
ko kojų, kad tu eitum laisvės 
keliu, neteko akių, kad tu savo 
gražioje Tėvynėje matytum lai
svės saulę...

“Jaunime! Mirusieji neatsi
kels. Bet dar gyvi žuvusių lais
vės kovotojų draugai: pirmu
mų, savanoriai, šauliai, partiza
nai ir, sustoję pusiaukelėj tarp 
gyvenimo ir mirties, laisvės ko
vų invalidai. Žuvusiųjų kraujo 
testamentą vykdome mes. Visų 
musų pareiga ginti brangiausią 
tautos turtą laisvę ir budėti jos 
sargyboje.

“Geriau mirti laisviems, negu 
verguvė ir amžina gėda. Jauni-

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 15

INSURANCE
(APDRAUDA)^"

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ-
• APDRAUDĄ LANGŲ.

me, jei pašauks Tėvynė, ar 
lauksi, kad tau laisvės ir gar
bės kelią parodytų karo invali
dai savo ramentais, dar kartą 
tą kelią palaistytų savo krauju? 
— Jei taip, žinok: mes tai ne
svyruodami padarysime. Ant 
Tėvynės meilės aukuro mes jau 
sudėjome savo sveikatą, o rei
kale sudėsime ir gyvybę. Bet j- 
rodyk ir tu, kad jau išmokai 
vaikščioti laisvės keliu!

“Mes netekome svarbiausios 
musų pajūrio dalies. Tai ne tik 
labai skaudus smūgis musų tau
tai ir valstybei, bet ir labai 
skaudi pamoka mums visiems. 
Kodėl netekome? Netekome iš 
dalies todėl, kad žymi to kraš
to gyventojų dalis savo ir mu
sų nelaimei pamiršo kuo jie y- 
ra buvę. Negirdėjo savo Tėvy
nės, savo kraujo balso. Nelem
tos aplinkybės išplėšė jiems lie
tuvišką širdį. Tai be galo skau
dų!

“Bet tas smūgis tenuaidi ne 
dūžtančio stiklo, bet ginklų plic- 
no žvangėjimu visur, kur yra 
bent vienas lietuvis. Tegu su
buria mus visus į vieną šeimą, 
kaip anais audringais 1919—20 
metais. Žemės gabalėlis, kur gy
vena musų tautos branduolys, 
dar yra laisvas. Šito žemės ga
balėlio nė pėdos mes jau nega
lime užleisti svetimiems: čia y- 
ra musų geresnis ateities lop
šys, arba tegul bus milžiniškas, 
garbingas laisvės kovotojų ka
pas!

“Niekam mes .negrąsiname, 
bet norą gyventi laisviems mes 
turime pabrėžti griežtai. Taikai
f........................... '•■■■■-----------------------------------------------------------------*

Norėdami pigiai pirkti lumberį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
t 2x4 naujos 2c pėda
K 2x6 naujos 33 per Bo. IT.

Čia taip viskas pigiai.
Kreipkitės po antrašu

Sibley Lumber Co.
30 East 147 Street 

HARVEY, ILL
M •- -------  . ■ ■ . |

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO, III. — Iš kairės, Edward Tliley ir Orville Watson, du piktadariai, 

kibiuos Chicagos kriminalis teismas nutęiS^Mhiriop elektros kėdėj už policisto 
Phillip Kelly ir laidotojo Alex Ferguson; Aįžųdymą laike apiplėšimo vienoj Chi
cagos alinėj. Dešinėj — jų advokatas. -V I

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tek Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tek Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai 
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th SL

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

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

Tel. Keuwood 5107.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

1712 South. Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

metų 
atrodė 
mums 
vergu- 
kautis,

liduoti ir nuo visų priešų vi
somis jėgomis ir savo gyvybė
mis ją ginti, tai visa tauta, 
kiekvienas lietuvis privalo tiems 
ryžtingiems tėvynainiąms padė
ti kaip materialiai, taip mora
liai. —’

Materiale ir moralė parama 
įvairus 
darbai

• TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL
•

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

po pietų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

išgelbėti mes atidavėme viską, 
ką galėjome, bet daugiau jau 
nieko duoti negalime. Tik bai
liai ir ištižėliai gali pasakyti, 
kad šiandien ginti laisvę yra ne
įmanoma. Netiesa! 1919 
laisvės kovos kai kam 
dar didesnė beprotybė: 
pirmiau teko sutraukyti 
vės pančius ir tik tada
o juk šiandien mes laisvi. Tuo
met musų buvo saujelė, o šian
dien pulkai. Tuomet mes turė
jome labai maža prastų, surū
dijusių ginklų, bet tų ginklų ru
dis, atmirkinę savo ir priešų 
krauju, nes nušveitėme į nua
lintus musų žemės arimus. Gin
klų atsargą papildėme atimtais 
iš priešo ginklais. Argi šiandie
niniai modernus ginklai bus 
prastesni ir mažiau garbingi? 
Lietuvos jaunime, kariai ir šau
liai! Šiandien jums ginklus tei
kia visa Lietuva. Gauna,tę„ gink
lus, .apkaišytus; iiyęjrguičių Ulė
mis. Jei Tėvynė pašauks, ar 
leisite tas gėles suminti į pur
vą, nenudažę savo krauju? — 
Ne! Savo garbę — ginklų plie
ną jus neatiduosile svetimiems, 
kad jis amžiais rūdytų. Esu tik
ras, kad ne! Ginklą pakelsime 
tik tautos gyvybei ginti.

“Prisiminę netolimą praeitį, 
turime ryžtis. Ateity kiekvienas 
lietuviškas kaimas turi virsti 
Dzūkijos Perloja, kiekviena ge
ležinkelio stotis Linkaičiais — 
Radviliškiu, kiekvienas miestas 
ar miestelis — Giedraičiais — 
Širvintom.

“Neieškokime kitos garbės, 
be vienos: reikale pirmam būti 
kovų ugny! Būti antru Lukšiu, 
antru Juozapavičium, antru Ei
mučiu. Štai tikra, amžina gar
bė, kurios neturi bijoti nė vie
nas lietuvis.

yra ne tušti žodžiai ir 
pasigyrimai, bet realus 
ir nuoširdžios aukos.

Aukokime kiek kas
Didinkime aukotojų armiją.

LIETGELFO K—TAS

galime.

GRAŽIOS RANKOS
Kai dailininkas van Dyck 

baigė piešti Anglijos karalie
nės portretą, ši ilgai ir lyri- 
nždama apžiūrinėjo portretą. 
Viskas jai labai patiko, tik ste
bėjosi savo rankų puikumu.

— Kodėl rankas nupiešė te 
gražesnes negu jos iš tikrųjų 
yra? — paklausė ji.

— Todėl, kad nuo šių ran
kų aš laukiu atlyginimo, — 
šypsodamasis atsakė dailinin
kas.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tei. Virginia 0036.
Residence Tek 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

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted SL 

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

KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

■—x _ -i ___ • koplyčios visose

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Direktoriai

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 9597

DR. JJERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. ••
2-ros lubos ...

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų' ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis* Todėl skaitykite j aš, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICĄGO, ILLINOIS

mes turime užmiršti savo smul
kius, kasdieniškus reikalus.

“Savo ryžtumą pirmiausia į- 
rodykime stiprindami lietuvišką 
plieną — remdami Ginklų Fon- 
dą.

“Gražiausią mums pavyzdį 
čia parodė senute žuvusio sava
norio motina: laisves kovų me
tu ji Tėvynei paaukojo bran
giausią savo turtą — sūnų ... r 
šiahdien atidavė paskutines su
taupąs... Gražių pavyzdžių tu
rime ir daugiau: auksiniai jungi 
,tuvių žiedai plaukia į 
Ginklų Fondą! Taurios 
moterys duoda kilnų 
mums — vyrams.

“Budėkime!“
Kapt. Žukausko nuoširdžias 

ir išmintingas mintis įsiregis
truokime į savo širdis įr stoki
me tų minčių realizavimo dar
ban.

Jeigu Lietuvos kariuomene ir 
jaunuoliai deda visas jėgas ir 
gyvybę Tėvynes išlaikymui ir 
stiprinimui, tai mes turime dė
ti visas pastangas juos paremti 
ir padrąsinti. Jeigu Lietuvos ka
riuomenė ir jaunuoliai deda vi
sas pastangas Tėvynę sukonso-

NARIAI ‘ 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

4704 So. Wes|ern Avė Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKŪS
6834 So. Wesįtern Avė 
1410 South 49th Court

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

plieninį 
lietuvės 
pavyzdį

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1640 West 46th Street Yards 0783

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th

Phone Cąnal 2515
Tel. Pullman 1276

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 1939

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

popiet ir 7—9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299______

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

ADVOKATAI i

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

v

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 AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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PITTSBURGHO NAUJIENOS ~
MOKSLO UŽBAIGIMO IŠKILMĖS

Ceremonijų Prakalbos — Diplomų Įteikimas — 
Kiek Lietuvių Kokiose Profesijose

(Tęsinys iš praeito numerio)
PITTSBURGH, Pa. — Vi

siems moksleiviams sumarša- 
vus ir susėdus j jiems skirtas 
vietas, prasideda ir ceremo
nijos. Pirmiausia Universiteto 
Kancleris John Bowman per
statų, kaipo principalj kalbė
toją, svečią iš Kanados, Ka
nados valdžios Senato vadą 
ir buvusį ministrą pirminin
ką Arthur Meighen. Kancleris 
Bowman perstatydamas svečią 
moksleiviams ir publikai pla
čiai apibudino jo nuopelnus, 
kiek kartu ir kur jisai buvo 
užėmęs augštas vietas Kana
dos valdžioje.

Svečio kalbos tema buvo 
pažymėta iškilmių programe 
“The Grcatest Englishman of 
History” (Žymiausias Anglas 
Istorijoj). Kalbėtojas kalbėjo 
apie valandą laiko ir visą sa
vo kalbą pašventė didžiajam 
anglų rašytojui Shakespeare. 
Publika net buvo pradėjus lyg 
ir nerimauti, prie to, apsiniau
kęs dangus grąsino lietumi ir 
šiurpus vėjas teikė namalonu- 
mo publikai, vasariškai pasi
rėdžiusiai.

Diplomų Įteikimas
Prasidėjo, taip sakant, stu

dentų maršavimas prie sie
kiamo ir atsiekto tikslo, dėl 
kurio jie per keletą metų var
go, mokinosi, siekdami profe
sijos. Ir jų tikslai pilnai ar ne 
pilnai jau yra atsiekti ir ne
trukus diplomai bus jų ran
kose.

Bet kas toliau? Koks liki
mas jųl laukia? Gal ne vienas 
savę<Jaklausė. Mokslo gink
lais apginkluoti jie leidžiasi 
į platųjį pasaulį kovoti už bū
vį, už ateitį, už savo kasdie- 
ninį gyvenimą. Tačiau kova 
už būvį turbut bus ne mažes
nė gyvenimo problema, negu 
mokyklos lankymas ir sieki
mas mokslo. Žinoma, yra iš
imčių, gal jau kaikurie yra 
aprūpinti savo ateities gyveni
mui, bet dauguma jaunų pro- 
fesijonalų leidžiasi į gyveni
mą kaip į jurą, kur reiks su
tikti visokių audrų ir visko 
pergyventi.

Pirmiausia diplomai yra į- 
teikiami kolegijai baigusiems, 
kurie kol kas nėra pasirinkę 
jokių profesijų. Vieni gal būt 
sieks dar augštesnio mokslo 
tam tikrose profesijose, kiti 
gal būt pasitenkins tuo-, ką at
siekė per tuos 4 metus. Šioji 
klasė yra labai maišyta, abie
jų lyčių, berniukų ir mergai
čių, galima sakyti, buvo ly
giomis.

Pašaukus visą Kolegijos kla
sę, studentai maršuoja tvarkin
gai prie diplomų tam tikroj 
eilėj gauna savo diplomus. Aš 
šioje klasėje neturiu ir nežinau 
nė vieno lietuvio pažįstamo, 
tai vieton žiūrėti į maršavi- 
mą, atsivertęs programos kny
gą, ieškau lietuviškos pavar
dės. Nors netoliese nuo manęs 
sėdintieji matė savuosius ir 
jiems karštai plojo, aš vis ieš
kojau lietuviškos pavardės ir 
iš apie keleto šimtų vardų pa
sisekė šiek-tiek panašią į lie
tuvišką surasti, ir tai su aukš
čiausiais pasižymėjimais, ku
ri skamba: John Paul Martin- 
co. Labai panaši į lietuvišką, 
galbūt, kad tai lietuvis.

Pabaigus dalinti diplomus 
Kolegijos klasės studentams, 
buvo iššaukti inžinerijos mo
kyklos (School of Engiineer- 
ing) studentai, šiame atsiti
kime aš jau neieškojau lietu
viškų pavardžių savo knygoje, 
bet žiuriu akis ištempęs ir dai-

MILIJONAI GAUNA

W iš ALBERT SPALDING'S kombinacijos
' gražių koncertinių programų

ir kuo-puikiausių kompozicijų.. .ir iš 

(jiesterfieldš 
TIKROS KOMBINACIJOS 

pasaulio geriausių cigareto tabakų

AL BERT SPALDING
Amerikos Populariikiau- 
slas Smuikininkas viriui 
matytas besigėrėdamas 
Amerikos Populariikiausiu 
Cigaretu Didesniam Rūky
mo Malonumui, Chester- 
field.

Mes laimingi esame gyventi Šalyje 

kur gyvenimo Dideliais Malonumais gali 
gėrėtis beveik visi iš mūs... dgaretuose, 
pavyzdin...

Chesterfield’s Tikra Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų sutei
kia rūkytojams to ko jie pageidauja, to* 
dėl, jog JIE YRA LENGVESNI. ...JIE 
T URI GERESNI SKONį x

raus kur yra mano pažįstamas 
Benis Asevičius. Matau kad ji
sai yra 4-tas pirmoje eilėje. Aš 
jam ploju ir kiti musų drau
gai jam plojam.

Tačiau šioje klasėje nesi
mato nė vienos merginos iš 
apie 100 moksleivių. Reiškia, 
kad merginos pas mus, Pitts- 
burghe, kol kas neturi patrau
kimo inžinerijos mokintis.

Pabaigus inžinieriams mar- 
šuoti, iššaukiama kalnakasy- 
klų mokyklą baigę studentai 
(School of Minės). Šioji klasė 
yra visai neskaitlinga, tik apie 
30, taippat nesimato nė vie
nos merginos, kuri butų drį- 
sus eiti mokintis kalnakasyk- 
lų profesijos. Neturėdamas pa
žįstamų tarpe kalnakasių, atsi
vertęs knygą ieškau lietuviiškų 
pavardžių turėdamas galvoje 
tą mintį, kad daug lietuvių 
yra angliakasių, tad kas nors 
turėtų vistiek šios mokslo ša
kos siekti. Iš apie 30 vardu 
surandu vieną pavardę, kurie 
yra panaši į lietuvišką, tai: 
Lawrence Stanley Matteso, gal 
būt Matešionis.
Lietuviai Siekia Biznio Moks

lo ir Mokytojų Profesijos

Jei mes spręsime iš lietuviij 
moksleivių pasirinktų profe
sijų, tai išrodo, kad lietuviai 
daugiau siekia biznio mokslo 
ir mokytojų profesijos. D u ož
kini sau, įteikiant diplomus 
Biznio Administracijos Moks
lo (School of Business Admi- 
nistration) klasei, teko rasti 
ne tik pažįstamų lietuvių, bet 
ir tikrai lietuvišku pavardžių. 
Iš pažįstamų šios šakos moks
lą baigė Albertas M. Kairys iš 
West Park, MsKees Rorks, Pa., 

su pasižymėjimu militariniam 
moksle, kaipo Second Lieute- 
nant, ir Frank J. Petrauskas, 
ir dar vienas lietuvis, būtent: 
Stanley Joseph Ambrose.

Mokytojų klasėj i(School of 
Education) ne tik buvo daug 
lietuviškai skambančių pavar
džių, bet buvo daug pažįstamų 
ir savųjų. Musų Marta 'Plata- 
kiutė šioje klasėje kartu su 
Albinu Lazausku kartu mar- 
šavo diplomus gauti. Koks 
Martos motinos ir jos draugų 
bei pažįstamų džiaugsmas, kad 
ji sėkmingai baigė mokslą ir 
jau yra Mokytoja. Albinas La
zauskas neturi šiose iškilmė
se savo motinos, nes ji jau 
yra mirus, ne turi ne tėvuko, 
jisai buvo kasyklose Mahanoy 
City, Pa., sužeistas ir guli li
goninėj. į jo baigimo mokslo 
iškilmes atvyko iš Mahanoy 
City brolis, dvi sesutės ir dvi 
brolienės pasidžiaugti ir būti 
liudininjkais kaip Al., baigęs 
mokslą, gauna diplomą. Be 
abejonės ir jie jaučia pasidi
džiavimą, kad jų brolis netik 
jau baigė mokslą, bet turi ir 
darbą. Jisai yra to paties Uni
versiteto foobalo lošikų moky
tojaus pagelbiriinku. Kitas da
lykas, Albinas Lazauskas, kai
po geras atletas, pasižymėjęs 
footbalo lošikas, už savo atle
tiškus gabumus turėjo šiame 
Universitete stipendiją. O jei 
ne jo atletiški gabumai, var
giai jis butų turėjęs progos 
siekti aukštojo mokslo. Tačiau 
atleto pareigas einant, kartu ir 
mokinantis, buvo nelengvas 
darbas, nes AL, daugelis kla 
sos draugų, kurie kartu su juo 
lošė footbolą, ir kartu moki
nosi, negalėjo skirtu laikų 
baigti mokslą. Turės dar imti 
vasarinį kursą.

Mokytojų klasė buvo didelė 
ir maišyta, kuone lygiomis 
tiek vyrų, tiek moterų. Štai ir 
daugiau lietuviškų pavardžių 
mokytojų -sąraše:

HAYWARD, Wis. — Šeri
fas George Seehuetter, apsi
ginklavęs kulkosvaidžiu, ty
koja piktadario Raymond 01- 
sono, kuris slapstosi nuo po
licijos miškuose. Jisai nužu
dė du šerifo pągelbininkus, 
kai tie atėjo jį kamantinėti 
apie automobilių laisnių pa
vogimą.

Viola Edith* Anuszkeviz, 
Violct Czuba ir Stanley Ka- 
sinski.

Tik Viena Lietuvaitė Baigė 
Medicinos Mokslą

^Jįjiečia prie diplomų ir me
dicinos mokslą baigusius stu
dentus. Šią mokslo šaką bai

gusių visai nedaug, tik 37 stu
dentai, ir tame skaitliuje tik 
3 moterys. Sulyginus su kito
mis klasėmis, visai nedaug. 
Kaip kam gal išrodyti, kad 
Pittsburgho Universitete nesi
rado daugiau norinčių mokin
tis medicinos, tačiau tokia 
nuomonė neatitinka tikreny
bei.

Pittsburgho Universitete bu
vo labai daug kandidatų mo
kintis Medicinos, bet Univer
sitetas labai mažą nuošimtį tų 
kandidatų tepriėmė. Mat, dak
tarų Draugija daro spaudimą 
į Universiteto administraciją, 
kad daug nepriimtų ir suvaržy
tų įstojimą į Medicinos Moky
klą. Bijoma daktarų viršpro- 
dukcijos ir abndom anuo to 
apsisaugoti.

Tad į Pittsburgho Universi
tetą dasigauti mokintis medi
cinos yra labai sunku.

Daktarai, taip kaip ir kiti 
moksleiviai, maršuoja prie di
plomų ir buvo linksma matyti 
kaip lietuvaitė, Vera Barzd— 
Bardzilauskaitė, vadovavo prie 
diplomų visai tai didingai me
dicinos klasei.

Reiškia, į tą aprubežiuotą 
skaitlių turėjo laimės ir viena 
letuvaitė patekti ir baigti me
dicinos mokslą.
Teisininkų-Advokatų Klasė
Neskaitlinga ir Nesimatė Nė 
Vienos Lietuviškos Pavardės

Advokatūros mokslą baigu
sių buvo tik 40. Sulyginus su 
kitomis klasėmis arba mokslo 
šakomis, tai visai nedaug. Ka
me to priežastis, nieko negaliu 
pasakyti. Gal nesirado daugiau 
kandidatų, kurie butų norėję 
mokintis teisių, o gal ir šioji 
mokslo šaka yra taip suvar
žyto > kaip medicinos—niekur 
nieko apie’ tai neteko girdėti.

Galbūt, kad nesirado kandi
datų, kurie butų norėję advo-

caturos mokintis, nes advoka
tų Pittsburghe ir taip jau yra 
viršprodukcija. Tarpe teisinin
kų buvo tik viena mergina. Iš
rodo, kad merginos nelabai 
mėgsta advokatūrą.

Teisininkų tarpe matėsi ir 
viena pavardė, kuri šiek tiek 
panaši į lietuvišką, tai yra: 
Alexander Uknovich.

Paskui sekė maršavimas ki
tokių visokių mokslo šakų stu
dentų, prie diplomų ir prie 
Įvairių paaukštinimų. Tose 
klasėse matėsi visokių amžių 
studentų; matėsi jau vyrų, 
moterų, senų žilagalvių vyrų, 
moterų. Teko matyti kaip vie
noje mokslo šakoje senas ži
lagalvis tėvas su jaunu sunum 
abudu kartu maršavo prie di- 
į ’omu. kas reiškia, kad abudu 
bartu mokinosi ir abudu kartu
baigė ir mokslą.

Garbės Diplomų Įteikimas
Pabaigus diplomų įteikimo 

ceremonijas studentams, prasi
dėjo garbės diplomų teikimas. 
Reiškia buvo ir tokių, kurie 
gavo diplomus ir visokius 
mokslo paaukštinimus be laii- 
kymo mokyklos. Jiems buvo 
įteikti diplomai už jų taip va
dinamus pasižymėjimus visuo- 
meniniuose darbuose arba už 
kitokius nuopelnus.

Pirmiausiai, tasai garbingas 
diplomas buvo įteiktas sve
čiui iš Kanados, Arthur Meig
hen, o paskui keletas teisėjų 
gavo visokius paaugštinimus, 
Westinghouse kompanijos pre
zidentas už visuomeninius 
darbus ir keletas žymių moks
lininkų gavo garbės cenzus.

“Slepino” Hitlerį

Tame garbės diplomų įtei
kime buvo vienas gana reikš
mingas nuotykis, kurį galima 
paskaityti, kaip amerikonai 
sako, “slap” Hitleriui į veidą. 
Tai buvo suteikimas garbės 
diplomo pirmojo Čekoslovaki-

. os prezidento Thomas Masa- 
ryk dukterei, Dr. Alice G. 
Masaryk. Buvo pasakyta att
inkama kalba ir, teikiant jai 

diplomą, publika karštai plojo. 
Daug Sentimentališko Jausmo

Užsibaigus visoms mokslo 
baigimo ceremonijoms, inoks- 
eiviai, nešindamiesi savo di
plomus, pradėjo maišytis po 
mbliką, o publika po moks
leivius ir prasidėjo kitokios 
ceremonijos pilnos didžiausio 
r nepaprasto jausmo. Tai 
sveikinimasis bučiavimasis ir 
džiaugsmas. Išrodė, kad moks- 
eiviai su savo tėvais, su sa

vo draugais lyg butų nesimatę 
per daugelį metų ir tik pirmą 
kartą tesusitinka. Dažnai ma
lėsi ne vieno akyse džiaugsmo 
išarus. —S. Bakanas

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Comer Archer and 

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

priklauso 
entuzias- 
bet tiki.

Kovos Lietuvoje dėl Europos |Iš Lietuvos
KAUNAS. — Latvijos spor

to . vadovybė prisiuntė Kūno 
Kultūros Rūmams raštą, kad 
ji su Lietuva nutraukianti vi- 

. . .sus sporto saitus ir atšaukian-
stipriausią savo konkurentą,^. gu Lietuva visas sutartas 

sporto rungtynes. Nutraukimas 
motyvuojamas tokiais argu
mentais: esą musų publika sa
vo šauksmais trukdžiusi lat
viams žaisti ir esą per pirme
nybes buvę veiksmu įžeisti du 

į latvių krepšininkai. Atsakyda
mas į tai, Kūno Kultūros Ru- 

I mų direktorius Augustauskas

krepšinio meistro vardo
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje) 
(Tęsinys)

Skubiai steigiamas kultūros | 
fondas, kad per jį butų galima 
ir dvasios ir proto kurinius pa
tiekti plačioms žmonių masėms. 
Ir štai kaip tik tuo pačiu metu 
Lietuvoje įvyksta; krepšinio pir
menybės, bet ne eilinio krepši
nio, bet Europos meistro var
dui įgyti!

Ir musų žmonės tuos skau-

pakilo toksai džiaugsmas, kad 
žmonės vieni kitus bučiavo, 
nors tai ir nepažįstami buvo. O 
kai, Lietuva nugalėjo Lenkiją, 
tai buvo toksai neišpasakytas 
džiūgavimas, ūpo pakilimas, 
kad savo gyvenime niekur ir 
niekada nesu matęs!

žiūrovai ašarojo iš džiaugsmo
|įr yieni kitiems spaudė rankas! | ' “latvių

kaltinimai yra niekuo nepagrį
sti, nes publikai reikšti savo 
jausmus niekur nėra draudžia
ma, be to, rungtynes su lat
viais baigus, musų publika vi
sus lygiai apdovanojo entuziaz- 
tingomis ovacijomis ir gėlėmis, 
o dėl tariamo latvių žaidikų 

I sumušimo, tai minimieji latvių 
žaidikai, kurių čia pat Kaune 
buvo paklausta, ar juos kas yra 
užgavęs, kategoriškai paneigė. 
Dėl sporto* santykių su latviais 
nutraukimo ar nenutraukime 
direkt. Augustauskas pareiškė, 
kad tai tegu palieka ateičiai, 
kada pirmieji įspūdžiai bus at
slūgę.

Metams$8.00
Pusei metų------------------- 4.00

.Trims mėnesiams--------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Yra žmonių, apie kuriuos sa
koma, kad jiems ant galvos ga
li kuolą tašyti, o jie nepaliaus 
savo maldelę kalbėję.

Tai žmonių tųšiai 
visokie lengvapėdžiai 
tai, kurie ne galvoja,

Tikintis katalikas, kuriam y- 
ra žinoma lygybė danguje, sten-l 
giasi nematyti, kad bažnyčios 
tarnai gyvena didžiausioje pra
bangoje. Naciai Hitlerį laiko 
kažkokiu antžmogiu ir visai 
rimtai tiki, kad vokiečiai pri
klauso tyro kraujo nordikams, 
ir kad nordikų dėka liko su
kurtos visos kultūros vertybes. 
Jiems nė į galvą neateina tas 
faktas, jog pats Hitleris ir 
Goebbels visai neturi tų fizinių 
privalumų, kurie reikalingi ty
ro kraujo nordikams.

Italų fašistai yra įsitikinę, jog 
Mussolini negali klysti, nežiū
rint to fakto, kad 
klaidingas vadas 
skelbė socializmą, 
kalizmą ir 1.1.

Su komunistais
„ . v , .t 1 i . i • j Pat- labai daug kalba apieKalbamais metais žydų New Yorke buvo priskaito- kapitalistinių teismų šališkumą, 

ma 1,765,000. Stambiausia skandinavų kolonija yra Chi- bet priima už gryną pinigą vis- 
cagoje, — jų čia gyvena per 100,000. Clevelande yra su- ką, ką tik paskelbia Stalinas ir 
sispietusi didžiausia vengrų kolonija, o New Yorke — jo klika.
graikų Lengvapėdžiai entuziastai vie-

Nežiurint tokio nepaprasto tautų mišinio, Ameriko- no.^.ai _nors ,vie^os 
je nepasireiškia tautinių mažumų problema tokioje as-1 katalikas numos ranka į 
trioje formoje, kaip Europoje. Iš 14,000,000 imigrantų tiksliausius istorinius davinius 
apie 60 nuošimčių buvo naturalizuoti piliečiai. Jų vaikai, apie inkvizicijos darbus. Jis vi- 
žinoma, buvo tikri amerikonai. sai rimtai stengsis pateisinti he-

Kai tik Amerika buvo atrasta, tuoj* iš visos Europos re6kų ir raganų deginimą.
ėmė plaukti įvairių tautų žmonės. Pavyzdžiui, po 25 me- Lyginai taip pat elgiasi ir 
tų įkūrimo Naujojo Amsterdamo (New Yorko), ten ap- S^as staimstas , <uus visais 
sigyveno septyniolikos, tautų žmones. Taigi, kalbų atzvil- sinti savo boso kruvinus dar
giu tai buvo tikras Babelio bokštas.

Amerikos pionieriai atsivežė su savimi religinius ir 
tautinius prietarus. Tačiau ilgainiui tie prietąrai prany
ko, nors, tiesa, kai kurių pėdsakų galima net šiandien už
tikti. L);.''■

Amerikos tautinės mažumos sudaro tikrai įspūdin
gą grupę tiek savo skaičiumi, tiek šeimų gausingumu.

Statistikos duomenys rodo, kad šiandien Amerikoje 
gyvena apie 129,800,000 žmonių. “Baltieji” imigrantai ir 
jų vaikai sudaro grupę, kuri siekia beveik 40,000,000 žmo
nių. Negrų priskaitoma 13,000,000, o indėnų (“tikrųjų 
amerikonų”) apie 400,000.

1930 m. buvo 5,736,000 imigrantų šeimų. Italų šeimų 
buvo 823,000, vokiečių — 724,000, lenkų — 578,000 ir t.t.

Daugiausia imigrantų priskaitoma New Yorko, 
Pennsylvanijos, Massachusetts, Illinois, Ohio, Michigan, 
Wisconsin, Minnesotos ir kitose valstijose. Faktiškai nė
ra tokios valstijos, kur nebūtų galima užtikti didesnės ar 
mažesnės imigrantų grupės.

Labai budingas yra tas faktas, kad apie 80 nuošim
čių visų imigrantų ir jų šeimų gyveno miestuose.

Vadinamosios Amerikos tautinės mažumos leidžia 
1,050 laikraščių 38 skirtingomis kalbomis. Iš to galima 
spręsti, koks čia yra didelis tautų mišinys.

Nors tautinių mažumų problema Amerikoje ir ne
pasireiškia tokioje griežtoje formoje, kaip Europoje, ta
čiau vis dėlto negalima sakyti, kad ji visiškai neegzistuo
tų. Juo tolyn, juo labiau šį kraštą pradeda pasiekti Eu
ropoje siaučiančios kovos atgarsiai. Niekam juk nėra pa
slaptis, kad pastaruoju laiku kai kurios tautinės grupės 
pradeda skiepyti neapykantą prieš kitas tlaūtas.

Iš vadinamųjų amerikonų pusės imigrantai taip pat 
pradeda jausti didesnę diskriminaciją, negu praeityje. 
Ypač tą diskriminaciją tenka patirti nepiliečiams.. Štai 
prieš kiek laiko liko priimtas įstatymas, kuris patvarkė 
visus nepiliečius pašalinti iš WPA darbų. Tuo pačiu me
tu eina judėjimas prieš šelpimą nepiliečių.

Taip buvo praeityje, taip yra ir dabar, kad visokioms 
negerovėms bandoma “atleidimo ožys” surasti, t. y. toks 
kaltininkas, ant kurio lengviausia visos bėdos suverčia
mos. .

“Atleidimo ožiais” Hitleriui tarnauja žydai. Bekur- j 
damas socializmą, Stalinas surado, jog svarbiausi ir 
stambiausi to socializmo kūrėjai yra išdavikai, šnipai, 
kenkėjai ir kitokie baisus padarai. *

Amerikos didlapiai visai aiškiai pradeda pirštu rody
ti į negerovės kaltininkus. Jie suranda, kad nemaža mo
kesčių dalis eina šelpimui ateivių bedarbių. Girdi, jei iš 
nepiliečių butų pašalpos atimtos, tai mokesčių našta žy
miai palengvėtų. .

Tas faktas yra itin budingas. Jis lyg sakyte sako, 
jog visai netolimoje ateityje prieš tautinių mažumų tam

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

Amerikos tautinės mažumos
Vėliausias Jungtinių Valstijų gyventojų surašinėji

mas parodė, jog šioje šalyje gyvena apie 6,800,000 vokie
čių (skaitant jų čia gimusius vaikus). Vadinasi, vokiečių 
čia yra du karatus daugiau nei buvo Čeko-Sįlovakijoje. A- 
pie vienų milijonų sudaro vokiečiai, kurie atvyko, iš Aus
trijos. Tokiu budu iš viso vokiečių Amerikoje yra apie 
astuoni milijonai.

Vokiečiai yra tik viena tautinė mažuma Amerikoje. 
Čia 1930 m. buvo priskaitoma 4,500,000 italų; 3,389,000 
žydų; 3,300,000 lenkų; 3,100,000 skandinavų (švedų, nor
vegų ir kt.); 3,100,000 airių, 3,300,000 kanadiečių; 1,400,- 
000 meksikiečių; 1,300,000 čekų; 500,000 prancūzų; 550,- 
000 vengrų; 700,000 rusų, ir 3,900,000 įvairių kitų tautų.

tasai jų ne
savo laiku 

vėliau sindi-

irgi yra tas

bus.
Jokie argumentai^ jokie įro

dymai jaiįi 
tiki savo va 
ir viskas baigta.

Jei spaudoje pasirodo buvu
siąją Stalino bendradarbių re- 
veliacijos, tai jie iškeliamų fak
tų nebando nuneigti, bet sten
giasi tų reveliacijų autorius pa
niekinti.

“Štai “The Saturday Evening 
Post” išspausdino ketvirtą W. 
G. Krivitskio straipsnį antrašte 
“Why Did They Confess?”

Straipsnyje smulkmeniškai 
atpasakotos visos tos priemo
nės, kuriomis Stalino inkvizito
riai išgauna iš savo aukų “pri
sipažinimus”. Paduodami ir 
konkrečiai faktai, būtent, mini
mi vardai aukų ir inkvizitorių. | 
Bet štai pažiūrėkite, kaip leng-l 
vai R. Mizara su tuo straipsniu 
“apsidirbo”. Jis “Laisvėje” ra
šo:

“šmelka Ginsbergas, kurį 
‘Naujienos’ vadina ‘Sovietų 
generolu Krivitskiu’, rašo a- 
pie tai, kodėl kadaiso. teisti 
Sovietų teisme trockistai pri
sipažino prie papildytų savo 
kriminalysčių. Jis sako: jie 
prisipažinę todėl, kad Stali
nas jiems liepęs stovėti ilgai 
ant vienos kojos!
Po to R. Mizara teigia, kad 

“kvailesnio argumento niekas 
ir surasti negalėtų.”

Gal būt, tas argumentas ir 
butų kvailas, jeigu jį butų pa
naudojęs Krivitskis. Tačiau Kri
vitskis niekur savo straipsnyje 
nesako, kad “Stalinas jiems lie
pęs stovėti ilgai ant vienos ko
jos”. Jis savo straipsnyje rašo,

jeko nereiškia: jis 
<r*neklaidingumu,

mones, kurių pagalba GPU 
agentai Išgauna prisipažinimu s.

Negalėdamas tų faktų nugin-' 
čyti, Mizara griebiasi pigiausios 
ir nesąžiningiausios rųšies pole
mikos priemonių. Pirmiausia 
bando diskredituoti KrivltskĮ 
vadindamas jį Šmelka Ginsber- 
gu, o po to begėdiškai iškraipo 
straipsnyje atpasakotą faktą.

Kadangi TCrivitskio iškeltų 
faktų komunistai atremti nega
li, tai jie stengiasi paniekinti ir
nuolat Vis kartoja, kad jo tik-1 džius pralaimėjimus patyrę^ lyg Į 
roji pavardė yra Ginsberg. Jo atsigriebti norėdami, atsidėję 
vardą Saiiiuel jie pavertė seka tas varžybas ir džiaugias 
“Šmelka”. savo sportininkų laimėjimais!

Ar nesiteiktų Mizara savo Tik supraskite ir mokėkite į- 
“neklaidingą vadą” pavadinti jo vertinti, kad tas pirmenybes | 
tikruoju vardu ir pavarde? Jei- lanko ne keletas tūkstančių 
gu Krivitskis yra Šmelka Gins- žmonių, bet virš dešimties tuks- 
berg, tai Stalinas reikėtų vadin- tančių! Važiuoja į jas net iš to- 
ti Joseliu Džugašvili. limos provincijos žmonės pažiu-

Mizara yra įsitikinęs, kad vi- reti, kaip šaunus lietuvių tau- 
si likviduotieji bolševizmo ku- tos sūnus pliekia visus. Pliekia 
rėjai buvo parsidavėliai, niekšai lenkus, italus ir kitus! 
ir svetimų valstybių agentai. O sakykite, kurio iš lietuvio 
Kadangi beveik visi senieji ir širdis džiaugsmu neplaka, kaip 
įžymieji bolševizmo stulpai jau mūsiškiai sportininkai nugali 
liko likviduoti, tai išeina taip,|lenkus, ar italus! 
kad jie visi klydo, o tik vienas 
Stalinas buvo neklaidingas.

Tai primena anekdotą apie įkarštą pirtį! Bet vokiečiai ne
vieną pulkininką, kurio pulke 
tarnavo karaliaus sūnūs. Pulki
ninkas sukomandavo maršuoti 
“į koją”. Vadinasi, “kairė, deši
nė; kaire, dešinė”. Tačiau vos 
tik pulkas pradėjo maršuoti, 
kaip pulkininkas paliepė susto
ti. Po to jis priėjo prie kara
liaus sunauą ir pareiškė: “Jūsų 
Skaistybe, visas pulkas nepatai
ko maršuoti į koją, išėmus

‘ Į Tamstą”.
Tokios pat logikos laikosi ir 

Mizara bei į' jį panašus komu
nistai: jie irgi yra įsitikinę, kad 
tik vienas Stalinas maršuoja “į 
koją”, o visi “nepataiko” ir to
dėl juos tenka likviduoti.

Žmonės, kurie taip protauja, 
žinoma,' su jokiais argumentais 
ir jokiais lfaktais nesiskaito. 
Štai kodėl entuziastui naciui 
fiureris Hitleris yra neklaidin
gas. Lengvapėdis fašistas pana
šiai žiuri į Mussolinį,. o aklas 
komunistas yra įsitikinęs, jog 
tik vienas Stalinas pataiko “į 
koją”. Jie visi, taip sakant, yra 
“vieno lauko uogos”.

tų priemonių, verčia aukas sto
vėti ir ant vienos kojos po ke
lias valandas. Jis mini ir pavar
dę to žmogaus (Belą Kun), ku
ris buvo tuo budu kankinamas. 
Be to, Krivitskis gana plačiai 
aprašo “trečiojo laipsnio0 
(“third degree”) sadistines prie-

Jei dalyvautų vokiečiai, ir jie 
čia turėtų karštų pirtį, o kaip

dalyvauja.
Kasdien didžiulėje halėje 

skamba Lietuvos himnas, nes 
kasdien lietuvių komanda turi 
laimėjimų! Lietuvos himnas, 
muzikai pritariant visų kaip vie
no iškilmingai giedamas. Jo žo
džiai:

Ir šviesa ir tiesa
telydi musų žingsnius! 

Skamba tikrai įspūdingai! 
Kokiu dvasios pakėlimu 

dimi lietuvių sportininkų laimė-1 
jiinai sunku aprašyti! Įsivaiz
duokite dvylikos tūkstančių' 
žmonių minia, kuri dega tik) 
vienu troškimu, vienu noru, 
kad savieji laimėtų, ir štai ta
sai jų noras pateįikintasJ Iš vi
sų širdžių tekėte teka, plačia 
srove teka berybis džiaugsmas!

Aš savo akimis mačiau, kaip 
vienas iš žiūrovų įsikarščiavęs 
sekdamas tuos žaidimus kram
tė programą, tai yra popierių ir 
jį kramtydamas rijo, nes jis tuo 
momentu nežinojo ką darė!

Lietuvai įvaikus Latviją, tą

iy-

KATALIKAMS SUTEI
KIAMOS NAUJOS 

TEISES

pa-

katalikines

“Mintis” rašo:
“švietimo ministerija 

ruošė Vidurinių mokyklų į- 
slatymo pakeitimo projektą, 
kuriuo numatoma šviet. mi- 
nisteriui duoti galią privati
nių vidurinių mokyklų moky
tojams suteikti tokias pat tei
ses, kurias turi ir valstybinių 
vidur, mokyklų mokytojai. 
Tatai itin, liečia
mokyklas, . kurių krikdemų 
valdymo laikais buvo daug 
pristeigta ir po to žymiai ap- 
mažinta.

Buv. šviet. ministeris Ton
kūnas 1937 m. rudenį buvo 
suvaržęs teologijos-filosofijos 
fakultetą baigusiųjų teises, 
būtent: jie neturėjo teisių 
būti cenzuptais vidurinių mo
kyklų istorijos, literatūros ir 
kalbų mokytojais; tas teises 
teįgaudavo baigusieji huma
nitarinį fakultetą. Dabar nau
jas ministeris L. Bistras šiuos 
suvažytnus atšaukė. Vadinasi, 
nuo .•'Šiol katalikihio fakulteto 
auklėtiniai, išėję tame fakul
tete kalbų ir literatūros kur
sus ir įsigiję diplomus, lai
komi turinčiais vidur, mo
kyklų mokytojų cenzus saky
tiems dalykams dėstyti. O 
juk žinia, kad humanitarinės 
specialybės auklėtinių katall-

tikras grupes (labiausiai nepiliečius) gali susidaryti vi
sai rimtas judėjimas.

kinis fakultetas išleidžia žy
miai daugiau kaip, humanita
rinis fakultetas, kuriame stu
dijos nusitęsia ilgesnį laiką. 
Konkurencijos sąlygos tuo

lankesnės 
rems”.

nei liumanita-

MAURAS ATLIKO SAVO
Savo laiku buvo labai išgar

sėjęs Konrad Henlein, kuris gal 
daugiausia prisidėjo prie Čeko
slovakijos sudraskymo nei ku
ris kitas asmuo. Jis buvo labai 
klusnus Hitlerio tarnas ir darė 
viską, kas tik jam buvo padik
tuota.

Kai pagaliau Ceko-Slovaki- 
ja liko likviduota, tai atrodė, 
jog Henlein bus pirmas kandi
datas į “protektorius”. Prasidė
jo intrigos. Kundt jį iš tos kan
didatūros išstūmė, bet ir pats 
nieko nepešė: protektoriaus pa
reigoms eiti liko paskirtas von 
Neurath. Vienok tikruoju Bo
hemijos ir Moravijos valdytoju 
yra Frank, kuris yra nusistatęs 
griežtomis priemonėmis opozi
ciją sunaikinti.

Anglijos žinių savaitraštis 
“Gavalcade” praneša, jog Heh- 
leinb žvaigždė jau baigia nusi
leisti. Vadinasi, mauras atliko 
savo, mauras gali eiti. Daugiau 
to: Frank visai aiškiai davęs 
suprasti, jog reikėsią surengti 
kitą “birželio 30 d.” (birželio 
30 d. 1934 m. Hitleris išžudė 
per šimtą savo artimų bendra
darbių) .

Taigi, paklustnusis Henlein 
dar gal bus ir likviduotas.

Lėkė į viršų kepurės, lazdos, I 
paltai, o halė drebėjo nuo džiū
gavimų! Jūsų amerikietis Lubi
nas, dabar visos Lietuvos tikrai 
vienas iš mylimiausių vyrų! Tai 
Lietuvos pasididžiavimas, tai 
Lietuvos garbės vyras!

Viena labai įdomi smulkme
na, bet visais požiūriais budin-1 
ga. Žaidimų halėje negalima rū
kyti, o kai žmonės nervuojasi, 
pergyvena neramias valandas, 
ypačiai nori rūkyti, ar ką kitą 
daryli ir pradėjo visi vartoti jū
sų išmistą, kramtomą gumą!

Iki šiol Lietuvoje kramtomą 
gumą vartojo tik maži vaikai, 
p jau dabar ir suaugę! Gatvėse 
jau pastebėsite visai rimtus 

Į žmones kramtant gumą.
Juk

kramto gumą! Tai toji mada 
visiems dabar prigijo, daug kas laimėjo Lietuva, nugalėjusi be 
kramto gumą.

Š. Amerika iš to turės gerą 
biznį, nes Lietuvoje daugiausia 
toji guma iš š. Amerikos par
gabenta.

Reikia laukti, kad šitoji ma
da kramtyti gumą dabar giliai 
įsigalės. Šiandien vakare jau 
Europos krepšinio pabaigtuvės. 
Lietuva turi nugalėti Italiją — 
Lietuva ir vėl 
nio meistras.

Žinoma, tai 
mojimai, tai 
sporto vienoje šakoje, bet 
džiaugiasi ir tokiais laimėji
mais.

Žmoniškumo požiūriu žiūrint, 
tai geresni laimėjimai, negu ka
ro lauke teriojant žmonių gy
vybes, naikinant žmonių logy- 

hą!
Jie vertingesni, negu vokiečių 

laimėjimai okupuojant Čekiją, 
Klaipėdos kraštą, kur sėjamas 
vien tik skurdas ir žmonių ne
apykanta.

Sportas nieko nevergia, spor
tas žmonijos sveikatingumui 
tarnauja ir todėl' jisai palaiky
tinas !

Sportas neugdo žmonių, ar 
tautų neapykantos, o tik ugdo 
norą lenktyniauti! Sportas, kaip 
ir menas, mokslas tarnauja tai
kiam žmonijos sugyvenimui.

I Todėl Lietuvos žmonių džiaugs
mas musų sportininkams laimė
jus visai natūralūs ir sveikas 
džiaugsmas.

Bukime tikri ir tikėkime sa
vo tautos pajėgumui, kad Lie
tuva sukurs ir kitas vertybes, 
kurios įturtins žmonijos gyveni
mą. Jūsų Keistas

(GALAS)

žaidžiant ir Lubinas

pasilieka krepši

ne kažkokie lai- 
tik 

visi

KAUNAS, V/30 — Trečiąsias 
Europos krepšinio pirmenybes

pralaimėjimo visus savo varžo
vus ir iškovojusi III Europos 
krepšinio pirmenybių meisterio 
vardą. Gegužes 25 d. Lietuva 
aimejo prieš Prancužiją 41-18;

Italija 38-23; gegužes 26 d. Lie-

15; Lenkija — Suomija 46-13; 
Estija — Italija 29-22; Latvija- 
Prancuzija 45-26; gegužės 27 d. 
Lietuva laimėjo prieš Suomiją 
112-9; Estija — Latvija 26-25;

Balsioji Maliarija
Maliarija yra jau nusinešusi 

milijonus žmonių į kapus—li
gą išnešioja tam tikros rūšies 
uodai—moskitai. Uodas, pats 
užsikrėtęs maliarijos parazi
tais, įkanda žmogui ir ligos 
bakterijos patenka f žmogaus 
kraują, šiandien maliarija daž- 
niausai pasitaiko karštuose 
kraštuose, bet seniau ji buvo 
žinbma ir Anglijoje. Iš Angli
jos ligą išvijo geras drenažas. 
Taip pat ji beveik jau paša
linta iš Panamos kanalo sri
ties, kur seniau išžudydavo 
daug žmonių. Dabar Panamos 
kanalo sritis yra sveikiausia 
pasaulyje vieta. Yra istorikų, 
kurie sako, kad senovės grai
kų ir romėnų civilizacijos iš
nyko dėl maliarijos, kuri sker- 
ste skersdavo tų kraštų žmo
nes.

Lenkiją — Italija 43-27; pasku
tiniąją ruglynių gegužės 28 d. 
Lietuva laimėjo prieš Italiją 48- 
15; Vengrija — Suomija 45-16;

vija — Lenkija 43-20. (Pirmą
ją rungtynių dienų gegužės 21, 
22, 23 ir 24 d.d. rezultatai bu
vo pranešti gegužės 25 d. biule
tenyje). Lietuva pirmenybes 
laimėjo be mažiausio priekaiš
to dideliais krepšių skirtumais, 
parodydama puikią žaidimo 
formą ir žaidimo pabaigoje pa
siekdama aukščiausio žaidimo 
laipsnio. Užimtų vielų eilė K)- 
kia: Lietuva 14 taškų, 402 n 25 
krepšių; Latvija 12 tšk., 353:- 
163 kr.; Lenkija 12 tšk., 247:235 
kr.; Prancūzija 11 tšk., 262:215 
kr., Estija 11 tšk., 291:174 kr.;

rija 8 tšk., 162:341 kr.; Suomi
ja 7 tšk., 120:536 kr. Geria u- 
siausiais mėty tojais iš lietuvių 
pusės pripažinti Lubinas, Ruz- 
gys, Puzinauskas, Budriunas, 
Jurgėla, Andriulis ir Kriaučiū
nas. Paskutinė rungtynių diena 
žiūrovų atžvilgiu buvo rekor
dinė. Kauniškių į sporto salę 
mažai kas be pateko, nes buvo 
privažiavę daugybė ekskursijų 
iš provincijos, kurioms ir vie
tos buvo pirmoje eilėje rezer
vuotos. Rungtynėms pasibaigus, 
ministras pirmininkas als. gen. 
Černius oficialiai pranešė, kad 
Lietuva yra absoliutus nugalė
tojas. Latvijai teko antroji, Lcn-

vietos. Po to min. pirminin
kas laimėtojams išdalino dova
nas: Lietuvos rinktinei teko 
Respublikos Prezidento dovana 
— didelė sidabrinė ornamentuo
ta ir gintarais išpuošia ‘‘krai
čio skrynia”, Latvijai teko švie
timo ministro, Lenkijai — Kau
no burmistro ir Prancūzijai -- 
Kimo Kultūros Rūmų, direkto
riaus dovana. Rungtynes iškil
mingai baigus ministras pirmi-

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”
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KOOPERAVIMAS
L.S.S. Chicagos centralinė 

kuopa, per eilę metų veikusi 
kaipo vienintele aficialė orga
nizacija atstovaujanti organi
zuotus socialistus ir socialisti
niai nusiteikusius veikėjus Chi
cagos lietuvių visuomeniniame 
judėjime, paskutinius tris me
tus kooperavo su L.D.D 4 kuo
pa ir bendrai veikė su geromis 
pasekmėmis.

Bėgyje to laiko surengta 3 
Gegužės Pirmos apvaikščioji- 
mai, 4 prakalbos, didelis teatra- 
lis perstatymas, du bankietai, 
Field Day piknikas, dvi ekskur
sijos į Kenosha maudynes su 
draugišku pikniku.

šhiomi tarpu rengiamasi ben
drai laikyti Field Day pikniką 
Liberty Grove rugpiučio mėne
sio pabaigoje. Be to, pirmiau, 
būtent liepos 23 d., rengiamasi 
turėti draugišką išvažiavimą —

žemos kainos ir kokybės darbas

CermakConstructionCo.
NAUJŲ NAMŲ 
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VASARNAMIAI 
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DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
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‘ CERMAK RD.1' ;
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAIT.TTENOSE’

gegužinę Willow West Darže. 
Rengia LSS, LDD kuopos ir 
Naujos Gadynės choras. Taip 
jau rūpinamasi ateinančios žie
mos sezono darbuote ir planuo
jama turėti du/ ar daugiau ben
drus didelius parengimus su te- 
atraliais ar koncertiniais pro* 
gramais.

Kadangi Naujosios Gadynės 
choras yra LDD 4 kuopos glo
boje ir choro narių sąstato dau
guma susidaro iš pažangių, ra
dikalių bei socialistų jaunuolių* 
tai aukščiau minėtoms dviems 
organizacijoms labiausia rupi 
choro darbuotės pasisekimas ir 
ateitis. Nuosekliai kooperuojant 
ir vieniems su kitais bendrai 
veikiant galima pilnai tikėlis 
gerų pasekmių, šių trijų orga
nizacijų tolimesnė kooperacija 
reikalinga, naudinga ir būtina.

Tai bendras chicagiečių dar
buotės vaizdas. Bet ar tik chi
cagiečių? LSS ir LDD kuopų 
randasi daugelyje kolonijų, ži
nome, kad Brooklyno kuopos 
irgi panašiai kooperuoja su ge
romis pasekmėmis. O kaip su 
kitom kolonijomis? Apie kitas 
nedaug girdime.

Kiekvienoje lietuvių kolonijo* 
j e randasi daug pažangių so
cialistiniai nusiteikusių lietu
vių. Pas juos priaugantis jau
nimas, neturėdamas savų orga
nizacijų, nukrypsta į kitas sro
ves arba visai pasitraukia iš lie
tuviško judėjimo. Čia reikalin
ga rimtai susidomėti. Ar nebū
tų galima laikas nuo laiko, vie
nai kuriai ar abiems organiza
cijoms bendrai susidėjus, pa
siųsti kalbėtojų — organizato
rių tikslu organizuoti kuopas, 
tverti chorus, teatralines kuo
peles, arba sporto ir kultūros 
centrus? Tuomi butų palaiko
mas jaunimas prie savųjų, bu
tų auklėjamas tolerantiškas 
bendras kultūrinis vykimas, 
naudingas senesniesiems ir jau
nuoliams. Pagalvokime, padis- 
kusuokime apie tai.

—W. V. M.

NAUJIENV-ACME Teluphoto

MAD1SON, Wisconsin. —* Mokslo ųžbaigtuveae Wisconsino universitetas Ma- 
disone pagerbė penkis garsius amerikiečius, įteikdamas jiems garbės cenzus. Iš 
kaires dešinėn stovi; Roy G. Muir, General Electric vice-prezldentas; Arthur J. 
Almeyer, U. S. Sočiai Sccurity Boald pirmininkas; Clarcncc A. Dykstra, univer
siteto prezidentas; Norvegijos kronprincas Olav, kuris taipgi buvo diplomuotas; 
gub. Julius Heil (diplomo negavo); H. V. Kaltenburn, garsus radio komentuoto- 
jas, ir Mihvaukee, Wis., socialisztas meras Dantei Webstor Hoan,

IŠ KUR PAEINA DABARTINĖ NEGE 
ROVĖ PASAULY

kitas šalis vargi- 
Milionai žmonių 

dirbti, nė gyveni-

Coughlino juodašim
čiai darosi drąsesni

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestem Avė. Phone Grovehill 0306
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BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
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SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHIGAGO, ILLINOIS 
Tel. Carval 8500

(žiur. Nr. 137) 
(Pabaiga)

Šiandien taip J. Valstijas, kaip 
ir kai kurias 
na nedarbas, 
neturi progų 
mą pelnytis.

Kodėl, pavyzdžiui, nesutrum
pinti darbo laiką? Imkime vie
ną musų visuomenės grupę — 
jaunuomenę. Jaunuomenei gali
ma butų nustatyti mokyklos lai
ką iki 25 metų, kad ji tinka
mai prisiruoštų visuomenei tar
nauti ir naujoms vertybėms 
kurti. Mokyklos laiką pailginus, 
daug konkurentų iš darbo lau
ko butų ištraukta.

Sakysime, kad nuo 25 melų 
prasidėtų darbo laikas. Tai bu
tų natūralu: užaugę, gerai dar
bui paruošti žmonės, supranta
ma, turi dirbti.

Trečioji grupė susidaro iš pa
senusių žmonių. J. Valstijose 
>agal Socialinio Užtikrinimo Į- 
stalymą, tik 65 melų senumo 
darbininkai gali tikėlis senatvės 
pensijos. Vidutinis gyvenimo 
ilgis J. Valstijose yra 57 metai. 
Atsižvelgiant į vidutinį ilgį, se
natvės pensija siūloma žmogui, 
<ai jis bus jau miręs. Supran
tama, vieni žmonės gyvena il
giau nei 65 metus, kiti trum
piau, bet vidutinis ilgis siekia 
tik 57 metus. Taigi kodėl neat- 
palaidoti žmogų nuo darbo, pa
vyzdžiui, kai jis sulaukia 45 
metų, arba 50, arba ir 55 metų? 
Kodėl neduoti jam pensijos 
anksčiau, ne kad šių dienų įsta
tymas numato? Veikiausia ne
mažas skaičius senyvų žmonių 
išeitų pensijon, o jų vietas ga
lėtų užimti jaunesni, kurie dar
bą dirbti nori, bet nestengia jo 
gauti.

Kitą vertus, matyti pramonė
je betvarkė, tiesiog anarchija. 
Reikalingas yra pramonei pla
navimas plačiu mąstu. Tvarky
mui paskirų pramonių reikia 
sukurti tam tikras tarybas, ku
rios savo keliu sudarytu vyriau
sią tarybą visų pramonių koor
dinavimui. Čia į smulkmenas 
nesigilinsiu. Noriu tik akcen
tuoti patį principą, pamatinius 
dėsnius, kad jie butų suprasti, 
iŠpopuliarizuoti ir priimti dar
bo klasėje ir bendrai visuome
nėje.

Planavimai pramonėje vis 
platesniu mąstu, pramones ko
ordinavimas reiškia ilgainiu 
jos socializaciją, suvisuomenini- 
mą. Iš to bus nauda visai žmo
nijai*

Atsižvelgiant į visas aplinky
bes, kad vykdant gyveniniai! 
tokią visuomenės naudai siste
mą, gali rastis užsispyrėlių, ku
rie nenorės priimti naujos sis
temos ir neišsižadės savo teisių 
į kokią nors pramonę, neleisda
mi ja naudotis visuomenei, ten
ka ir su tokiais užsispyrėliais 
skaitytis, šitokiu atveju valdžia

turėtų būti įgaliota užsispyrėlių 
teises į pramonę išpirkti. O lo
ti užsispyrėliai, norėdami gy
venti visuomenėje ir jos turtais 
naudotis, turėtų tą išpirkimo 
tapitalą į visuomenės iždinę 
sugrąžinti. Žinoma, taip turėtų 
juti tik pereinamuoju laikotar- 
)iu, nes iš karto visko tobulo 
negalima tikėtis, -—J. P. M.

Amerikos Darbo 
Partija veiks sa

vistoviai

Pirmuoju prez. Roosevelto 
terminu kunigas Coughlin gyrė 
Naująją Dalybą ir prez. Roose- 
veltą. Vėliau jis ėmė atakuoti 
ir Naująją Dalybą ir preziden- 
t?- )

Tuomi nepasitenkindamas
Coughlin pradėjo vajų prieš žy
dus — skolindamasis argumen
tus iš VokietijDs nacių.

Kitas Coughlino žingsnis bu
vo — atakos prieš ‘unijas, ypa
tingai prieš C I.O.

Coughlino propaganda nepa 
liko bergždžia. Susidarė gaujos 
kunigo sekėjų. Ir vienas šitų 
coughliniečių užsiėmimų yra į- 
žeidinėti žydus apylinkėse, ku
riose žydai gyvena. Taip ir Hit
lerio smogikai daro.

Pereitą savaitę coughlinicčiai 
dar vienu žygiu pasižymėjo: jie 
užpuolė New Yorke Darbo Par
tijos susirinkimą, kuriame dau
giausia airių dalyvavo. įvyko 
airių muštynes su airiais. Nes 
kunigo Coughlino sekėjų dau
guma yra jauni airiai.

Katalikų kunigas pikčiausiai

STOGDENGYSTB m BLEKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING and 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ 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, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Socialdemokratų
Federacijos Pa

reiškimas
Savaitrašty “The New Lead- 

er”, birž. mėn. 17 d. laidoje, 
tilpo Socialdemokratų Federaci
jos pareiškimas dėl Naujosios 
Dalybos.

Mes atvirai įpripažįstame, sa
ko pareiškimais,, didelę naudą į- 
slatymų priimtų nuo to laiko, 
kai ofisan įėjo prez. Roosevel- 
las ir 73-čias kongresas.

Toliau nurodoma, kad tie į- 
slatymai ne tik'išgelbėjo milio 
nūs žmonių nuo kraštutinio 
skurdo ir bevilios, bet ir visą 
šalį nuo aiškiai grėsusios socia
linės suirutes.

Atiduodamas kreditas Naujai 
Dalybai ir už pastangas žadin
ti visuomenės sąmonę. Užgina
mi Socialinio Užtikrinimo Ak
tas, Darbo Santykių Aktas, Al- 
gų-Darbo Valandų Aklas, Na
mams Statyti Aktas, o taipgi 
programa viešiams darbams, 
kuri turi patvarios vertės, kaip 
pav. Tennessce Valley Authori- 
ty.

Šitie aktai ir šitie žygiai, sa
ko pareiškimas, yra žingsniai 
pirmyn —* musų ekonominės 
sistemos demokratizavimui ir 
socializavimui. Logiškai tobuli-

NE\V YORK, N. Y. — Ame
rikos Darbo Partija 1936 m. rė
mė prez, Roosevelto ir guber
natoriaus Lehmano kandidatū
rą. 1937 metais ji rėmė La' Gų- 
ardia sąrašą, o 1938 m. vėl gu
bernatorių Lehmaną.

Tačiau šiomis dienomis par
tijos sekretorius Rosc pareiškė, 
kad 1939 m. Darbo Partija 
veiks savistoviai, nesidedama į 
koaliciją su kitomis partijomis. 
Statys savus kandidatus į ofi
sus, varys organizacinį vajų, 
ruošis 1940 metų rinkimams.

'A
Bet 1940 m. rinkimuose Dar- 

bo Partija rems Naujosios Da
lybos kandidatą į prezidentus, 
pareiškė Rose.

įstatymus, unijas, pažangias po
litines organizacijas. Jam pade
da nešvarų darbą dirbti katali
kų jaunuomenė, o jų darbą ma
tomai užgiria katalikų bažny
čios vyskupas, Coughlino virši
ninkas.

— Savo raštų įtaka Jus ga
lite didžiuotis, — tarė Voltair’- 
ui kartą jo garbintojas. — 
Visa Europa yra sužavėta Jū
sų raštais.

— Su mano raštais yra taip 
pat, kaip vyrui su žmona, — 
skeptiškai atsakė Voltair’as.— 
Visi žmonės mano, kad ji yra 
žavi, bet vyras, kuris ją ge
riau pažįsta, yra kitokios nuo
monės.

įKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXX«XXXXXX

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanų

Visų Rusių Apdraud^Rendų ir 
Nuosavybių Manrigementas •< n i
Gordon Realty Co.

809 VV. 35th STREET
Chicago, III.

Tel. Yards 4329

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ ’ 

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

WESTINGHOUSE
ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS

1939 metų eina labai tykiai, kaip laikrodis, 
nereikia nei tepti, hermetiškai uždarytas unit, 
sutaupo ant elektros, garantuojamas 5 melams

$119.50

tokią kainą, kokią
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI 

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!

PER

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rusių 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 St Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

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- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

gelbėti kapitalistinę pelnų siste
mą taikai pakeisti į kooperati
nę draugiją, kurioj klasių nebe
bus.

Tačiau pripažinimas Naujo
sios Dalybos nuopelnus, Social
demokratų Federacijos pareiš
kimas nurodo ir jos trukumus. 
Teikimas pašalpos, sako jis, 
milžinišku mąstu rodo, kad ne
darbo problemos Naujoji Daly
ba nepajėgė išrišti.

Nedarbui kovoti reikia darbo 
laiką trumpinti, plėsti viešuo
sius darbus, vykdyti namų sta
tybą platesniu mastu ir daryti 
didesnių išlaidų sveikatos, švie
timo, pramogų ir kultūros rei
kalams. .

Socialdemokratų Federacija 
kviečia darbininkus ir farme- 
rius kartu su ja kovoti nedar
bą, kovoti už trumpesnes darbo 
valanda, ir už pilnesnį kultūri
nį gyvenimą. —X.

Garsinkitės “N-nose”

IR AUKŠČIAUS
Lengvi Išmokėjimai—po 19 centų į dieną 

DIDELE NUOLAIDA UŽ SENĄ LEDAUNĘ

WESTINGHOUSE
Budriko didžiulianie išpardavime

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ

Jos. F. Budrik, -
340941 SO. HALSTED STREET

Tel. Yards 3088

Yra leidžiamas žymus programas WCFL—970 k. nedėliok 
vakare 9 valanda.

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ *| J.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS ~ $0.00
Greitai Palengvinama.... t 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzatninaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So* Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a B 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5846
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AN OPEN LETTER
to the

L.U.C. EXECUTIVE COMMITTEE

Dear friends:
It is because we have always 

had a warm spot in our hearts 
for the L.U.C. and its aims that 
we are now deeply roused by 
your latest actions.

You may remember that it 
was through our own initiative 
that we have given you publici- 
ty and commendation on more 
than one occasion. A few of 
your members know that we 
have privately boosted your or
ganization and have spread 
news of its activities and aims, 
even though we are not mem
bers or trustees.

Because we have been such 
loyal friends of the L.U.C. for 
more years, perhaps, than some 
of you have been members, we 
think it our duty to admomsh 
you today for something that 
made us burn with shame for 
you!

Yes, you have undoubtedly 
guessed correctly that we refer 
to your recent letter to your 
Board of Trustees.

Of course, of course, it was 
a flovvery letter, well composed. 
Būt it was also a tactless, dis- 
respectful, conceited and much 
too-lengthy treatise.

You told the trustees why 
they vvere selected. Did you 
think they had no idea? In 
they were trustees before some 
of you were even eligible to be- 
come members.

You told the trustees that 
you wrote your shows and pre- 
sented thein, that you wrote 
your songs and sang them. Did 
you think that it was up to the 
trustees to do all that?

You told them that you “man- 
aged intricate funetions” with- 
out the help of the Board. Now, 
now, where i n the world have 
you seen a Board of Trustees 
running around managing dan 
ces and coaching plays?

The sole duty of your Board 
of Trustees likę any another 
Board of Trustees is merely the 
care and supervision of your 
Fund, so that it would be safe 
from squandering hands, which 
do creep up every now and then 
in every organization that has 
any kind of a fund.

And your Scholarship Loan 
Fund does reinain safe and in- 
tact.

You complained of the “long 
studied indifference” of tht 
Board. My, oh my, whicb one 
of your worthy trustees was it 
who took time to “study” and 
enact such indifference? W< 
can justifiedly call you ungrate- 
fui when you say ihat, because 
we know defh'Aely tiow at leas, 
one or two of your trustees 
were deeply interested in the 
early developinent of the L.U. 
C. and sponsored many a mcet- 
ing, serving refreshments, etc.

Now, when the club is fairly 
well on its feet, what reason 
would there be for the trustees 
to deive. into your plans ,and 
activities? If they did, you 
would resent their supervision.

Būt young blood mušt ever 
boil and youthful minds get 
rash ideas, and turn against the 
calm and cool behavior of their 
wiser elders.

How much more simple and 
gracious it would have been for

you to send out simple invita- 
tions to a joint meeting of your 
committee and the Board in- 
stead of the semi-commanding 
announcement that you gavę.

If, for some good reason or 
even for no reason at. all, you 
desired a change of trustees, 
would it not have been much 
to your credit to evolve such a 
change diplomatically and cour- 
teously, instead of flinging in- 
sults on those whose favors and 
assistance you might want some 
future day?

An organization likę yours 
needs to win friends, not alien- 
ate them.

Possibly some of the trustees 
need a little upbraiding, too, 
(and we admit that a few of 
them do) būt certainly they 
should never have received such 
an insolent letter as you wrote, 
for that matter, it is two letters 
that you wrote, one just re- 
cently and one a few months 
ago, that are not a credit to 
your intelligence.

Allow us to advise that it is 
not with impressive dietion that 
you will get best resnits būt 
vvith conimon sense.

If was not a pleasant task to 
write this open letter to you, 
būt we hope that it carries our 
message not only to the com
mittee and those members who 
instigated you to act as you did, 
būt also to your successors who 
may be confronted with likę 
situations.

Meantime, we hope with all 
sincerity that there will be no 
further embarrassments and 
that this eloud will soon float 
by and be forgotten, for the L. 
U.C. štili remains with its pre- 
cious fund to guard, with ils 
fine aims to pursue and its 
good vvprk to be done.

—Newsy
__ t------------------- -- —-

Park District Inter- 
mediate And Senior 
Boys’ Track Meet

Will Tfcke Place July 8 at
Ogden Park . s _

t

M*

NAUJIEN V-ACME Telephoto
CALIFORNIA WINS BY HALF LENGTH AT POUGHKEEPSIE. — The University of California’s crew are shown Cross

ing the finish line of the Intercollegiate Rowing Association four-mile championship race on the Hudson at Poughkeepsie 
N. Y. a half length ahead of the University of Washington shell, to sėt a new record of 18 minutes 12 3/5 seconds, for the 
event. California went into thė lead at the half-way point and kept in front through the rough water up to the finish line.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

THE PRESS AND FASCISM

Is the American press fascistic? Or is 
merely timid about telling the truth 

that truth hapens to show up 
and anti-Semitic groups, būt 
ardent when there is even a 

of communistic activity? 
as the 

plot of

it 
when 
fascistic 
alert and 
suspicion

Take, 
fascist plot of General 
Horn Moseley, now living 
retirement pay of $6,000 
George Deatherage, chief 
Semitic Knights of the \yhite 
The fasrist plot, cooked up by Death
erage, is summarized thus by The Path- 
finder's June 3d issue:

“A Nevv York ‘millionaire’ learns 
from a mysterious spy that a clique of, 
‘Jewish Communist’ iš’ plotting to seize 
the government of the United States. 
This Information he forwards to a 
Kentucky army officer, who in turn 
distributes it among forty carefully 
chosen ‘patriots’. One of them, leadei 
of an anti-Semitic group in West Virg- 
inia (Deatherage), conceives a schemc 
to nip the ‘Communist” plot and sėt 
up instead a Fascist government. In 
this he interests a major-gencral recent- 
ly retired from the U. S. Army (Mose
ley), who will become ‘boss’ 
regime.”

The so-called communist 
course, is purest invention

latest example, 
George 
on 
a 

of

the
Van

armybis
ycar, and 
the anti- 
Camellia.

in the n4w

“Chicago Tours” 
To Visit “Little 
Poland, Greece”

An Evening in the Loop1

A tour to Chicago’s colorful 
Jreek community with its quaint 
>hops and a visit to a Greek Sha- 
tow Show is featured by the W. 
P. A. free Chicago tours for Chi- 
eagoans for the week of June 25 
— July 1, according to annaunce- 
ment from the office of H. K. 
Seltzer, Chicago WPA director. 
Tours for the week include:

far north side
3225 Fosterm„

27, “An Evening 
a large hotel

PIRMYN GOES TO
LITHUANIA!

Federal Theatre 
NOTĖS

Tuesday, June 27. “North Park 
College”. Tour the classrooms and 
tampus of a noted educational in- 
situation on the 
.feet at 2:30 p.

Avė.
Tuesday, June

n the Loop”. Tour 
and visit a loop synagogue famous 
for its mūrais. See South State 

i Street at night. Meet at 8 p. m., N.
W. corner of
Drive.

Wednesday, 
tand”. Hear

Clark St. at Wacker

By Helen Siman
(Continued)

of
13 
on

Boys enrolled in the athletic ac
tivities of all park communities are 
limbering up and signing up for 
narticipation in the Chicago Park 
District city-wide track and field 
?hampionship meet to be held in 
Ogden Park, 65th Street and South 
Racine Avenue, Saturday, July 8, 
it 1:45 p. m.

Boys 15-16 or 17, būt under 18 
vears of age on July 8, are eligible 
to compete in the events scheduled 
for the intermediate division 
which consist of 100-220 and 440 
yard dashes, 880 yard run, one 
mile run, running high and run
ning. broad jumps, 12 1b. shot-put 
and a 440 yard relay.

Boys 18 years of age and over 
will challenge competition in the 
šame list of events with the excep- 
tion that a 16 1b. shot-put will be 
substituted for 12 1b. and the 
length of the relay race will be 
doubled.'

Individuals may enter in three 
events, no more that two of which 
may be track events,—relay not 
included.

Entries will be accepted until 
12:00 o’clock noon on Wednesday, 
July 5.

This meet is eondueted by V. F. 
Hemlund, general supervisor phy- 
sical activities, Chicago Park Dist
rict 1

plot, of 
of Death 

erage and Moseley, just as Hitler, Goer- 
ing, and Go'-bbe!s burnt the German 
Reichtag building so as to have an ex- 
cuse for destroying the communist party 
in Germany. The Dies committee not 
only showed that Deatherage cooked up 
the fascit plot, būt that there exists in 
this country an anti-Semitic fascist net'- 
work with its regu'ar propaganda, large- 
ly financed from abroad.

How did the press handle this plot, 
which was red hot news? Hearst’s New 
York Journal-American rightly summar- 
ized the disclosure in this headline: 
“Anti-Semitic Plot Exposed by Dies”. 
Būt note these headlines: ” 'Red Army 
Plot’ to Take Over Nation Stirs U. S. 
Probers” (New York Daily Neu>t) ;

'Red Army Plot’ to Seize Govern
ment is Barcd’’ (New York Post) ; 
“General Moseley to Testify in M-Day 
Plote Probe” (Washington Netus) ; and 
“Dies Hears of 'M-Day’ Plot to Seize 
U. S.” (St. Louis Star-Times).

Wbile Robert Humphreys, correspon- 
dent for Hearts’s L N. S. reported the 
disclosure most intelligently and clcar- 
headly, The United Press (Scripps-Ho- 
ward) carried the vital Information at 
the end of a long dispateh. Hence, many 

even

expressed as cordial 
as any we had re-

of us were to stay at

of its subscribing papers never 
published that tremendous news.

“Give the ligt and the people 
way”, and “the truth

Such slogans point out 
press. That duty is to 
to tell the people th? 

fear or favor. Hiding

will 
shallfind the 

make you free”. 
the duty of the 
carry the news, 
truth without
the truth, spreading lies and half-truths 
is the method used by the fascists every- 
where.

Conseęuently, when the American 
press? with notable exceptions. which 
gives such quick and wide publicity to 
any 
būt 
such 
of
throw our federal government — when 
the American press acts thus, then sūre
ly that press is aiding and abetting the 
work of the Black International.

news that smaeks of communism, 
vvithholds, soft-peda's, or distorts 
important news as the uncovering 

a plot, for a fascist coup to over-

(When the lašt installment 
this narrative appeared, (Feb. 
issue), Pirmyn singers were 
their way to Zarasai, “Little Switz-
erland” of Lithuania. They have 
finally come back to the “English 
Section”, after an absence of Sever
ai months, and we štili find them 
on their way to Zarasai. Here they 
are:)

' ‘v’ 'T<"
Within sight of. the town gates 

at Zarasai, the' fiį^bes stopped so 
that we could freshen our appear- 
ances a bit, and sfettle ourselves to 
make a dignified entrance, because 
no matter how Ipng or short a 
journey the chorus took, the busses 
were converted from just a means 
of conveyance to-j a place of re- 
velry where anything went—sing
ing, telling ‘jokės, card games, vi- 
siting or just listening to Andy play 
our favorites on"his accordion.

When we arrived at the town 
portals a strange sight awaited us 
—the welcome sigp was only half 
up, and there was only a mere 
handful of people to greet us. It 
developed that we had arrived Se
verai hours ahead of schedule. 
While waiting in the gymnasi- 
um, more and more people arrived, 
all with armloads of blossoms. The 
band wasn’t a uniformed one, būt 
that small handful of poorly dress
ed peasants 
a welcome 
ceived.

Almost all
the. Aušros Vilią, though some were 
taken into private homes, hotels 
and Severai in the rectory. . The 
Chief of Police claimed Johnny 
Rukštala for his guest, as Junior 
had at one time resided here.

The Sunrise Vilią was situated 
atop a tall hill with paths bor- 
dered with tall pine trees leading 
down to the shores of the lake. 
The surrounding grounds were likę 
thiek green carpėfs with a wild 
flower design. There was even a 
well—one with beaked roof and 
an old oaken bučkėt.

Some of the gang went down to 
swim while another group deci- 
ded they would likę to go boat- 
tng. There v/erc Severai erafts 
rneored tnere, end select'ng one 
large enough, they proceeded to 
row aeross the lake. Midway, it 
commenced to not rain būt pour, 
and since the opposite shore seem- 
ed eloser, they headed for it. A 
small boat-house afforded them 
shelter, though inądeąuate. It was 
dark, and their wet clothing made 
it seem even colder. The concert 
scheduled in two hours didn’t help 
matters any.

Meanwhile at the vilią, it seem- 
ed highly improbable that we 
were to have a concertį that even
ing. The roads suggested the ca- 
nals of Venice, Vic Bender had 
contracted a severe cold, the elec
tricity was turned off leaving 
everything in darkness, and John 
Rukštala was štili “residing in jail.”

Būt aftęr awhile, the storm aba- 
ted, the lights' were turned on, 
enough umbrellas were located to 
partially protect us from the left- 
over drizzle, sportsshoes were don- 

|ned for wading through the mud,

and word came through that Junior 
was free to come and go at will, 
being a voluntary guest of the po- 
lice chief. So, although the con- 
cert did start in ą true Lithuanian 
manner v. v. (valanda 
was a huge success. It 
pacity crowd, and the ! 
evening was Rukštala, 
to these, his friends, 
never sung before.

Following the concert 
took place at the vilią, with the 
usual number of dignitaries pre- 
sent. The celebration went on far 
into the night, with singing and 
drinking toasts taking the spot- 
light. To the local people we were 
prominent personages, and to prove 
this, the electricity which is1 al- 
ways turned off at midnight, 
on all night.

It commenced to rain in the 
ly hours of the morning, and true 
to summer hotel fonn, it rained 
inside and out. The water came in 
through the windows just as 
though they had been wide open, 
and the door that led out to my 
much covete-J balcony was an open 
flood-gate. The other waterfalls ge- 
nerously distributed along the ceil- 
ing were easily taken care of by 
placing wash-basins, glasses, pit- 
chers and ash-trays under them, 
and by moving the bed out from 
under the ręst and just letting 
them drip.

When morning came, lašt night’s 
rain vas likę a fanciful d eam, for 
it was beautiful 
ideal day brought 
one to swim, and 
had dressed for it 
going near the 
though not because, 
wished to.

In the afternoon 
nival took place with swimnung 
meets and boat regatta There 
were all types of floats:—one in 
thė shape of a swan, another as 
Keistutis on his horse, a bird in a 
gilded cage, floats that were mas- 
ses of flovvers, a giri at a spinning 
wheel, and one that was Palanga 
in miniature which, when it took 
fire, was promptly . extinguished 
by a fire company float.

After the water carnival, we 
were rowed aeross Severai lakęs 
to a vilią where a banąuet was to 
be given in honor of the President 
of the Lithuanian Cabinet Mironis 
along with members of his cabi
net. These distinguished guests 
were served inside, while out in 
the adjoining garden were tables 
for the others, and a long banąuet 
table urider an open-fased tent for 
Pirmyn. Būt even these great 
statesmen were not immune from 
euriosity as to what we were likę, 
and how we were managing to 
have surh a ąuiet, gay time. And 
so, before the entree was served, 
all the dignitaries were seated am- 
ongst us. 
.this great 
ance of 
soon put 
conversed 
ordinary 
them, 
us, and even indulged in a 
horse-play called “pass-it-on”, 
whjch they enjoyed so thorough-

vėliau), it 
was a ca- 

star of the 
who sang 
as he had

a banquet

was

ear-

outdoors. The 
out inost every- 
even those that 

būt didn’t intend 
water swam, 
they especially

a water car-

We were impressed by 
honor, and the import- 
the guests, būt they 
us at 
with 
people,

had them singing

ease 
them as

joked

and we 
with 
with 
with 

bit of

Swing Mikado Back
To Chicago

The swing “Mikado” is returning 
to Chicago.

Federal Theatre’s swingcopated, 
all-Negro version of the Gilbert 
and Sullivan masterpiece will be 
reopened at the Great Northern on 
the night of July 4.

The return of “The Mikado” ne- 
cessitates slight changes in Federal 
Theatre’s summer program. Pro
duetion schedules, replacing all pre- 
vious announcements, follow:

(1) “The Mikado” will precede 
its downtown opening with two 
performances at the University of 
Chicago, July 1 and 2. These will 
be housed at Mandel Hali, 57th 
St. and University Avenue.

(2) “Street Scene”, Elmer Rice’s 
Pulitzer prize drama, will open at 
the Great Northern June 20, play- 
ing there through Saturday, July 
1. It will then 
the Blackstone, 
house July 4.

(3) “As You
attraction,

ben transferred to 
reopening at that

Likę It”, eurrent 
will con-

June 28. “Little Po- 
a program of folk 

songs and visit noted Polish insti- 
tutions in the city. Meet at 8 p. 
1309 N. Ashland Avė.

m.,

In-
a

the 
for 
16.

Mi-

Chicagoans who re- 
hugė negro chorus 
stage of the Great 
a riot of song and 

be pleased with the 
that no changes of

Blackstone 
clude its downtown run July 1. It 
will be taken to Mandel Hali, 
University of Chicago cantpus, 
two pecforininces, July 15 and

A five month run of “The
kado” lašt year raised this Federal 
Theatre oroduetion to the status of 
a nevvs event. 
call how the 
converted the 
Northern into 
hi-de-ho will 
announcement
any soct have been made in the 
produetion.

Herman Green continues with 
his hilarious, Harlemesąue portray- 
al of The Lord High Executioner. 
Maurice Cooper, Gladys Boueree, 
Mabel Walker and William Frank- 
lin štili sing and swing Nanki-Poo, 
Yum-Yum, Katisha and Poo-Bah 
respectively. No alterations have 
been made in the personnel of the 
chorus, whose job it is to put “The 
Flovvers that Bloom in the Spring” 
sąuarely in the groove.

The original opening of “The Mi
kado” at the Great Northern lašt 
Septembcc 2C v. as euriously anti- 
cipated as a daring experim* 1 in 
musical comedy streamlining. Six 
weeks later the famous operetta 
was playing to Standing Room On
ly.

It was štili so playing when fol- 
lowing a finai performance here 
Feb. 25, it was transferred to Ne\v 
York where a gala opening Mat. 1 
was attended by sučh notahles as 
Mrs. Franklin D. Roosevelt, Mayor 
LaGuardia and others. Ne\v York 
erities were rhapsodic, “Lively, 
picturesąue and admirably sung,” 
wrote Richard Watts Jr., of the 
Herald Tribūne. “Full of high spi- 
rits ... something to see and hear,” 
voted Times Critic Brooks Atkin-

ly, we had to continue it long af- 
ter many had tired of it.

Būt as all good things come to 
an end, so did this grand day, and 
soon we were on our way back to 
Kaunas.

(To be continued)

Thursday, June 29. “Armour 
stitute of Technology”. Tour 
school specializing in civil engineer- 
ing, mechanical and architectural 
courses. Meet at 2:30 p. m., 3300 S. 
Federal St.

Thursday, June 29. “Mexico and 
the United States”. National Tradi- 
tions leeture. Meet at 8 p. m., 300 
S. Halsted St.

Friday, June 30. “Early Christian 
Art.” View paintings of early Chris
tian artists. Meet at 2:30 p. m., 
lobby of Art Institute.

Friday, June 30. “The Negroes 
and Slavery”. Negro Traditions 
leeture. Meet at 7 p. m., 4801 So. 
Michigan Avė.

Friday, June 30. f'Greek Delta*,. 
See the Greek church, visit typical 
shops and hear the story of Greeks 
in Chicago. Meet at 8 p. m., Halsted 
St. “L” Station, Van Buren and 
Halsted Sts.

Saturday, July 1. “Housing by 
Private Enterprise — II.” Inspect 
a new housing development by 
private finance. Meet at 2:30 p. m., 
8000 W. Belmont Aye.

For further Information about 
the aous, call Monroe 9674.

Productions at U. of C
Federal Theatre has completed 

arrangements for presenting three 
of its productions at the University 
of Chicago during the coming sum- 
mer.

The series will open with two 
performances of the famous swing 
“Mikado” Saturday and Sunday 
nights, July 1 and 2. These will be 
followed by two performances of 
“As You Likę It” on July 15 and 
16, and the series will conclude 
witha presep$ation of a three-dra- 
ma program on the nights of Au- 
gust 5 and 6.

All performances will be given 
in Madel Hali, 57th St. and Uni- 
versity Avė. A season ticket for 
the series, selling at $1.20, is avail- 
able, with single performance pri- 
ces sėt at 50 and 25 cents. The 
Mandel Hali box Office will be 
open for reservations and ticket 
sales from 9 A. M. to 5 P. M., 
June 19, 20, 26, 27, 28, 29 and 30; 
from 9 A. M. to 9 P. M. July 1, 
and from 1 to 0 P. M. July 2.

son, while The Daily News found 
the produetion “ai Chicago said it 
was.” Furthermore, surveyors of 
the Broadway scene were agreed , 
that the good taste of the produe
tion precluded the possibility of 
posthumous suffering on the part 
of Messrs. Gilbert and Sullivan.

Following a concluding perfor
mance at the New Yorker theatre 
April 29, “The Mikado” was trans
ferred to private backers who re- 
opened it on Broadway May 1. 
With New York, both tourist and 
native, turning its attention to the 
World’s Fair, “The Mikado” was 
caught in a landslide of Broadway 
elosings and ended its Eastern 
ture on May 22.

The swing “Mikado” was 
duced and directed by Harry
turn, director of Federal Theatre 
for Illinois.

ven-

pro-
Min-
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Diena Iš Dienos
Šis Bei Tas Apie
Aštuonioliktą Apylinkę

džio išdirbime ir taisyme mu- 
zikališkų instrumentų specia
listu. Čia bus galima pirktis 
inuzikalinškų instrumentų ir 
duoti pataisyti senus arba pa
daryti ant orderio. Jų krautu
vė randasi prie 1836 S. Halsted 
St. Reikia palinkėti gerų pa
sekmių naujai pradėtam biz- 
.nyje. —Kaimynas

Sidabrinės

LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS IR APYLIN 
KIŲ VIDURINES MOKYKLAS

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

ten. Mes LDS tu- 
veikti tame klausi- 
delegatų pasidarė

ĮcLASSIFIED ADS.Į
HELP WANTED—FEMALE 
______ DarbininklųReikia______

REIKIA specialių operatorių, vie
na adata siuvančių prie plaunamų 
suknelių. Turi būt patyrusios. Nuo
latinis darbas visą metą. Smoler 
Brothers, 2300 Wabash Avenue.

Žemiau paduodam sąrašą 
lietuvių moksleivių, kulrie šią 
savaitę baigė mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Chicagoje. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o priemiesčiuose 
apie 2,000).

PARKER HIGH SCHOOL

Thomas H. Audronis 
Harriet J. Balaskas 
Wanda Davidonis 
Vera Gawiie 
Daniel M. Kru-pa > 
Genevieve J. Kudukis 
George L Matsukas 
Eleanor Mickus

HAĘPER HIGH SCHOOL 
Ray Balcitis^* ’
Steve Balchunas 
Adelia K. Belskis 
Walter F. Beinar 
Steve Kulheckas 
Ann Kuzmniski 
Paul Boublįį,. 
Francis A. Dargis 
Charles S. Danis 
Aldona Gura 
Alverne Jesjke (?) 
Emily KaWall 
Anne V. Kimont 
Algerd J. Mickeviče 
Alex H. Navickas 
Elmer Paulick 
Allen Pavilionis 
Joseph J. Petkus 
Irene A. Rakauskas 
Julie Sudeikis 
Stanley J. Tamkus 
Casimir Urnėžis x 
Anthony W; Waišnor 
Peter Yuraitis 
Shirley O. Zeman

MORGAN PARK HIGH

duoda $50 Zabukienei jaunuo
lių draugijėlei parduoti, jau 
viena koja 
rim greitai 
me. Tarp 
sujudimas.

Pašoko kitas komunistų va
das, Yuška, sako Zabukienė iš 
to gyvenimų daro, kam tą 
klausimą kelti, mes gražuoju 
pasikalbėsime. Yuška, man ro
dos, antrame apskrityje uži
ma nelabai žemą vietą. Tai 
taip ir paliko “geruoju pasi
kalbėti”. Tą galėtų patikrinti

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
_____ GyvenimuiKambariai_____

RENDON kambarys, vaikinui ar 
merginai—Su ar be valgiu. Prie 
mažos šeimynos. 7132 S. Talman.

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 

i Leonas Geniotis.

Birželio 11 dieną Alexandro 
ir Onos Šturmų namuose, 2621 

. . W. 71 St., įvyko labai šauni
progresuoja neblo- pUO|a minint pp. Šturmų 25 

metų vedybinio gyvenimo su- 
metais nusipirko kaktį. Puotoj dalyvavo daug 

(resort) prie Wolf| draugų ir visi turėjo gerą pro
gą prie skanių valgių, gėrimų 
ir draugiškų linkėjimų gra
žiai laiką praleisti. 25 metai 
atgal Alexandras Šturmas ir 
Ona Yonikaitė suėjo į “mote
rystės luomą” ir prižadėjo vie
nas kitam ištikimai tarnauti 
per jiems nežinomą ateitį.

Neužilgo laiko pp. Štur
mams gimė dukrelė Anicetta 
ir vėliau sūnūs Alexandras. 
Vaikai buvo labai gražiai iš
auklėti. Dukrelė Anicetta yra 
daug dainavusi visokiuose pa
rengimuose ir dabar yra žmo
na jaunuolio inžinieriaus Fe
likso Kraujalio, kuris yra bai
gęs Northwestern universite- 
tQ.

Jaunoji Kraujalienė irgi au
gina gražią dukrelę Anicettą 
Euriice.

Simus Alcxandras buvo la
bai išmintingas, darbštus ir 
smagus vaikas, bet ištiko jį 
nelaimė ir jis paliko savo tė
veliams ir seselei amžiną šir
dies skausmą.

Ponai Šturmai buvo plačiai 
žinomi per 18 metų kaip biz
nieriai West Sidėj, kur jie 
sunkiai ir pasekmingai darba
vosi. Dabar jie 
vena nuosavame 
miai leidžia savo

Ponai Šturmai 
visiems puotos 
taria širdingą ačiū už jiems 
įteiktas gražias dovanas.

Svečias.

Biznieriai P. & C. Ambrosai 
užlaiko vasarnamį

18 APYLINKE. — Čia, mat 
yra sena kolonija, bet žmonės || Iškilmės 
vis kai ką veikia. Paul Am
brose, buvęs garažo savinin
kas, yra hotelio savininkas ir 
jo biznis 
giausia.

Pereitais 
vasarnamį
Lake, Michigan valstijoj. Da-| 
bartiniu laiku ten yra poniai 
Currie Ambrose ir ji prižiūri 
vasarnamį. Lake Wolf yra la
bai gražioj vietoj ir čia ge
riausia vieta atostogauti. Daug 
žuvies, o maudytis tai yra 
kristalinis vanduo. Jau dabar 
vanduo šiltas ir čia žmonės 
jau seniai maudosi.

Kas norėtų nuvažiuoti ato
stogauti, tai turi pasiteirauti 
pas Paul Ambrose, 1843 So. 
Halsted St. Apgarsinimas til
po Naujienose penktadienį, 
šeštadienį ir šiandien. Tėmy- 
kite kaip gauti informacijas 
toj gražioj vietoj atostogauti.

Kaimynas.

Naujas Biznis 
18-tos Apylinkėje
K. Pikielio ir partnerio muzi

kos instrumentų krautuvė
K. Pikielis, senas biznierius, 

per dešimt metų buvo išėjęs 
iš muzikalių instrumentų biz
nio, bet dabar vėl sugrįžo j tą 
savo mylimą biznį. Dabar ne 
vienas pats, bet su partneriu, 
gerai žinomu dailininku me-

ANTANAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 25 dieną 1:20 vai. ry
to 1939 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Grin
kiškiu parap., Kėdainių apsk., 
Vedraikių kaime. Amerikoj 
išgyveno 32 metu. Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Oną, po tėvais Navickaitę, 
sūnų Joną, švogerką Vikto
riją Kleinienę ir daug kitų 
giminių ir draugų. Priklausė 
Keistučio Pašalpos Kliubui. 
Kūnas pašarvotas randasi 4534 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks 
birželio 28 d. 8 vai. 
namų į šv. Kryžiaus 
jos bažnyčią, kurioje 
gedulingos pamaldos
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a Antano Lukošio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, gunus, švogerką. 

Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Eu- 
edikis. Tel. Yards 1741.

seredoj, 
ryto iš 
parapi- 
atsibus 
už ve-

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 580»

i < a . Siunčiam GėlėsLOVE K S fa.V ■ hiiuv Dalij^
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrahams,

3316 So. Halsted Street
Tel. TARDS 7368

(Tęsinys iš Birž. 19 
“Naujienų”)

LINDBLOOM HIGH SCHOOL

Kanapickas 
D. Karalis 
Kasper 
J. Kluoda

Bernice A. Eurevich 
Olga Cibulsky 
Audrey K. Mork 
Barbara J. Milės

(Tęsinys rytoj)

vieni du gy- 
name ir ra- 
laiką.
yra dėkingi 

dalyviams ir

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj) 
Ben Lauraitis,

Davis, 19
Joseph Pilipuf,

Stanek, 23
Peter Jasinski,

Widutis, 23
Sidney Getulis, 26, su Estelle 

Maltz, 21

21, su Leoną

23, su Mary

26, su Vera

Reikalauja
Perskiry

Rose Gust nuo Louis Gust

Gavo
Perskiras

Bertha Pužauskas nuo John
Pužauskas

Reikalauja
Perskirą

Amedine Palis nuo F. Palis

Bernice Abaravich 
lidward S. Ambrose 
Stanley F. Barnat 
Joseph Basis 
Stella F. Bėrės 
Alfred B. Butkus 
Isabelle A. Chapello 
Theodore H. Chiesna 
Edward B. Čibiras 
Helen M. Cycėnas 
Sophia R. Daindauskas 
Warren F. Damrow 
Frances Daukus 
Jeanette A. Dūda 
Josephine P. Gaidelis 
Esther G. Galezewski 
Frances M. Galaikas 
Violet W. Golbin 
Marie J. Gorski 
Stanley M. Gierut 
Helen A. Jesevičius 
Sophie C. Jonasas 
Jean M. Juzaitis 
Cecilia F. Kajer 
Sophie Kamarauskas 
Kasimir 
Mildred 
Ann B. 
Norbert
Elaine Koovalles 
George J. Koskinas 
Anna H. Kovar 
Walter I. Kuyzin 
Anna W. Makarevich 
Mildred C. Mayda 
Pauline E .Mickulas 
Helen B. Miką. 
Felix Mikaitis T 
Joseph W. Mikės 
Mildred M. Mizar 
Clem Nevedomskis 
Paul Norkus 
Dolores F. Pacer 
George R. Petrick 
Mary Ann Prokop 
Victor G. Pusteinik 
Vincent J. Rimkus 
Irene M. Rock 
Michael Samusevich 
Albert Schliažas 
Irene T. Simcn 
Irene C. Šimulis 
Frank Stakauskas 
Steven Stanick 
Mary M. Šturmą 
Joseph E. Suma 
William T. Szvelnis 
Leonard A. Tunkis 
Longin S. Varnis 
Stanley J. Yanzanitis 
Malvina Yurevich 
Marie A. Zaruka 
Loretta Zelis

EN'GLEVVOOD HIGH 
SCHOOL

f

TARI*., MUSŲ 
BIZNIERIŲ

2-ra IR PASKUTINĖ SAVAITĖ 
Chicagos censofius atšaukė drau
dimą rodyti Lion Feuchwanger’io 

paveikslą 
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 66 E. Vau Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ

Eleanor T. Babich 
Bernice Butkiewich 
Janet B. Gurskas 
Jennie Jankevicz 
Joseph Jasutis 
Antoinette KaceviČius 
Monica F. Kašparunas 
Suzanne M. Katilavas 
Ruth Kuske 
Lillian J. Macys 
Aldona D. Malelo 
Pearl 
Adele 
Roše 
Helen
Joanna P. Sala 
Ruth D. Salant 
Alphonse Sankis 
Sigmund J. Sutkus 
Helen J. Vanagas 
Bernice
Charles J. VVellons 
Frances A. Wershelas 
Leon Zelvis 
Stephanie Zopel 
Joseph S. Žukauskas 
Genevieve J. Bunis 
Bernice H. Moskus

L. Mantrim
M. Melkus

M. Nugara
A. Rozgus

P. R., matyt, turi tikrai ko
munistišką uoslę ir spėja, kad 
Delegatas yra T. iš North 
Sidės LDS. Žino kur T. pri
klauso ir gyvena. Tik visa bė
da, kad T. yra Chicagoj, o ne 
Rusijoj, tai T. gal turėtų pro
gos prie sienos pastovėti.

Delegatas.

FOR RENI—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON Storas su taverno fik- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—Sūnys—Paukščiai etc.
PARDUOSIU St. Bernard mažus 

šuniukus 6 cavaičių senumo. 2033 
S. Halsted St. Tel. Canal 4621

BUSINESS—TO KENT 
Bizniai Rendai

Chicagos Draugiją
Kliubų Valdybos

1939 Metams

---------------------------------------------- RENDAI tavernas su fikčeriais, 
DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ- ^ariai. Labai ne-
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL- b g ’ 501 W> 37 St 
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Pavis 11111 ■■

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; BUSINESS CHANCES
J. Budreikienė—vice pirm.; P. _______,_________

PARSIDUODA tavernas su geru 
rašt- Ant kasferi...- * a' bizniu. Savininkas turi kitą biznį.
KauništTenė S YovS^kt 4818 S' Wentworth avė.

PARDAVIMUI tavernas 2063 S.
-n^ą ! lfa k- kvįkm Jefferson st. kartu su sale. Biznis

PanlilS i •n^n^liu4501 6erai išdirbtas nuo 1904.So. Paulina St. 1:00 po pietų. __  __________

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike Čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 ,
Wabansia Avė., tel. Humboldt TATTKrTT T ™TTVTTT AMTOnrATP PARDAVIMUI kepykla su namu 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- LIETUVIŲ AMERIKOJE ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me-
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- UAUilSKAb KUUbAb VAluDYBA tai. Pardavimo priežastį patirsite 
rius—John Kuprevičius, 3446 W.l 1939 M-: •-------- --------- ' ' ' ~ " --------
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Sėkmingas' / 
Biznierius j2',' . .

MARQUETTE PARK.— Biz- 
nierius A. Daunoras, 6354 So. 
Rockwell St., kurs pirmiau 
buvo( automobilių bizny, o da
bar jau bus; virš 5 metai kai 
yra Kelly alaus- distributorius. 
Jis savo kostūmeriams duoda 
greitą ir gerą patarnavimą. 
Užtai jis ir yra sėkmingas biz
nierius. —Marguetteparkietis.

AMERICAN. LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St, tel. Lafayette 
2418; Fin. ‘rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
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 b vai. popiet. J kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

20 Metų Bizny
' ROSELAND. — Žymus šios 
kolonijos biznierius Antanas 
Balchunas, 10314 S. Michigan 
avė., šiemet minės 20 mętų 
biznio sukaktį. O ateinančiais 
metais minės dvejas sukaktu
ves — 20 metų kai vedęs ir 35 
metai kai Amerikoj.

Biznierius Balchunas toly
giai ir jo žmona Sofija yra 
simpatingi žmonės.

.It, Kaimynas.

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-

Jis Girdėjo 
Skambinant, 
Bet Nežino Kur

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 — nut. rašt. 
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; 
Dt. 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-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
THE HOME OP FINE FURNITURE* SINCR 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

N

i

i

R. Venckus

Skaitytojų Balsai
“Vilnies” nr. 126 P. R. gat

viniais žodžiai^ bara “Delega
tą” kam tasįs “Naujienose” 
“melagingai” apšmeižęs LDS 
2 apskričio konferenciją bal. 
16 d. ir dar Zabukienę į me
lagių tinklą įtraukęs. Iš tikrų
jų ne vieną Zabukienę, bet 
tris ypatas turėjo 
kurie tą klausįmą 
R. sakosi bilvęs ir 
dėjęs.

Man rodos; kad
skambinant, tik nežino kur. 
Jei butų buvęs, tai dviem bur
nom nedrįstų kalbėti. Aš da
bar paminėsiu kas tą klausi
mą pakėlė ir P. R. pats galės 
įsitikinti.
( Misevičia, kuris, rodos, gy
vena Roselande, sako kas tai

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
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

paminėti, 
pakėlė P. 
viską gir-

jis girdėjo

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

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

•Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 313drSo. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

• pirm, pagelbininkas; Miss- H.

Pirmininkas — Juozapas vietoje. J. Cherbauskis, 918 Olover 
Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa- avenue, Aurora, III.
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. ________________________ ______
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo- j - , .
vas Kunevičius, 3220 S. Union .PARDAVIMUI rodauze labai pi- 
Ave.; Finansų rast. — Feliksas ®lal t. 8į..H2th 6c Kean
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; Ave-» Palos Park, III.
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aręąunas, 3623^ S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku-

’ nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
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.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Že^

BIZNIERIŲ ATYDA! — Gražiau- 
sis Marąuette Parke mūrinis na
mas su tavernos bizniu, turi būti 
parduotas arba išmainytas iki 
July Ist—taipogi turime visokios 
rūšies namų ir biznių pardavimui. 
JOHN P. STANKOWICZ & CO.

6912 So. Western Avė.
Prospect 1156

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA .1939 METAMS: Pirm, i-

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-; 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė. •

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 apart

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendos $7422 metams. Tik
tai $23,500. Veik greitai.

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren
dos $3,516 metams. Negalima sufcy- 
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

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.

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.

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- 
viez, 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, I1L

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metinė renda $5320. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmentai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

INVESTORIAI IDOMAUKIT
24 apartmentai, kampinis namas, 

garo šildymas, elektrinis šaldytu
vas, metinės rendos $9,000, kaina 
tik $27,000. Duos terminais.

8 apartmentai, kampinis namas, 
metinės rendos $3760, greitam par
davimui $16,500. Reikalaujama 
$2500.

2 apartmentai, garu šildomi, 2x6 
kambariai, tiktai $4,500. Reikalau
jama $500.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

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

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 
prie 71-os ir Artesian gat šiaurės 
rytų kampo. Man kainavo $21,000. 
Turiu parduoti už $5,000, privačiam 
asmeniui. AIex Alesauskas, 6343 S. 
Western avė.

PIGIAI didelis lotas, skersai Liet. 
Tautiškų Kapinių, šalę Forest Pre
serve. Tinkama uždėti “refresh- 
ment Stand”. 83rd ir Kean Avė. 
Kneipkitcs 2617 So. Karlov Avė. 
Telefonas Lawndale 9380.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
NamųPatarnavimasirReikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardaviinui_______

PARDAVIMUI farma Kenosha, 
Wis. 183 akrai, šaukti Fairfax 
5772.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINUI 100 akrų farma 50 my
lių nuo Chicagos. Geri budinkai. 
Farma pilnai įrengta ir pilnas ata
kas. Bogusiewicz, 2845 Palmer St 
Armitage 7949.
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ATIDARO 19 RAŠTINIŲ REGISTRAVIMUI 
BEDARBIŲ NEDARBO APDRAUDOS 

PENSIJOMS
Priims Registracijas Pradedant Liepos 1

šiandien Chicagoj ir prie
miesčiuose Illinois Darbo De
partamentas atidaro 19 rašti
niu. kuriose priims bedarbiu 
aplikacijas nedarbo apdraudos 
pensijoms.

Tos raštinės bus atidarytos 
sekamose vietose:

(Išsikirpkite šį sąrašą ir lai
kykite atsargoj).

1. 5.306 Lawrence Avenue;
2. 5960 Broadway;
3. 4207 Armitage avenue;
4. 813 Montana Street;
5. 4812 W. Madison Street;
6. 1335 W. Lake street;
7. 817 Exchange avė. (sker

dyklose) ;
8. 4711 Parkway;
9. 453 West 63rd street;
10. 6760 Stony Island avė.;
11. 10807 S. Michigan avė.;
12. 8655 Commercial avė.;
13. 26 Illinois street, Chica- 

go Heights;
14. 15422 Center street, Har- 

vey;
15. 1012 Lake street, Oak 

Park;
16. 616 Burlington avė., La 

Grange;
17. 4810 Cermak Road, 

Cicero;
18. 1033 Davis street, Evan- 

ston, ir
19. 106 Liberty street, Whea- 

ton avenue.
Aplikacijos nedarbo apdrau

dos pensijoms bus priimtos 
tiktai su liepos 1 d., bet visi 
bedarbiai, kurie tikisi pensi

Šiandien Prasideda 
Svarbi Pieno Kainų 
Konferencija
Nori Įvesti Federalę Kontrolę
šiandien Chicagoj prasideda 

svarbi konferencija tarp federa- 
lės valdžios, Chicagos pieninių 
ir Wisconsino, Illinois ir India
nos valstijų ūkininkų, kurie pri
stato pieną į Chicago. Konfe
rencija įvyks Stevens viešbutyj 
ir užtruks apie tris savaites lai
ko.

Ūkininkų organizacija, Pure 
Milk Association of Chicago, 
siūlo įvesti federalę pieno kai
nų kontrolę, kokia dabar veikia 
New Yorkc ir kituose (Įuleliuo- 
se miestuose. Kontrolė paliestų 
tiktai urmo kainas mokamas u- 
kininkams, visi gautų po lygiai 
už pieną, bet galimas daiktas, 
kad kainas taip nustačius, pie
nines pakels kainas ir už pro- 
cesuotą pieną pristatomą į na
mus arba parduodamą krautu
vėse.

Chicagoj Didėja 
Samda

Biznis ir Pramonė Kyla
Paprastai geguėžs mėnesį ir 

per vasaros sezoną darbų skai
čius mažėja, bet šiemet Illinois 
valstijoj, ypatingai Chicagoj, y- 
ra kaip tik priešingai. Illinois 
darbo departamentas skelbia, 
kad gegužės mėnesį darbinin
kų skaičius pakilo 2%, palygi
nus su sausio mėnesiu, ir 4.4%, 
palyginus su gegužės mėnesiu 
pereitais metais. Algos gegužės 
mėn. pakilo 8.8%.

Chicagoj per gegužės, balan
džio ir šio mėnesio pradžią ju
dėjimas pradėjo sparčiai kilti vi- 
sese pramonės ir biznio šakose, 
daugiausia namų statyboj. 
Stambių krautuvių firmos, kaip 
Sears — Roebuck, Montgome- 
ry-Ward, etc., spko, ka^ šiemet 
daro didžiausį biznį savo istori
joj-

jas gauti, yra raginami į arti
miausią raštinę nueiti ir pasi
daryti “apointmentą” aplika
cijos pridavimui.

Pensijas gaus visi bedarbiai, 
kurie dirba įstaigose, kurios 
moka valstijai nedarbo ap- 
draudą. Tokios įstaigos yra 
bizniai, pramonės, kasyklos ir 
Įvairios patarnavimo įstaigos, 
kurios samdo daugiau negu 
aštuonis darbininkus. Pensijų 
fondas turi $150,000,000 pini
gų ir iš jų mokės savaitines 
pensijas. Bedarbiai galės gau
ti nuo $7 iki $16 kas savaitę.

Apdrauda neapima darbi- 
linkų, kurie dirba ūkiuose, 
tarnų, WPA darbininkų, juri
ninkų, geležinkelių darbinin
kų (jie turi savo apdraudos 
fondą), ir vaikų, kurie lanko 
mokyklas ir dirba.
Priduodamas aplikaciją pen

sijai, bedarbis turės įrodyti, 
kad jisai dirbo 1938 metais ir 
uždirbo bent $225. Be to, jisai 
turės užsiregistruoti Illinois 
State Employment Service, tai 
yra, valstijos samdos biure. 
Trečia, pensijoms užsiregistra
vę bedarbiai turės laukti bent 
dvi savaites po liepos 1 d., 
pirm negu pensijos jiems bus 
išmokėtos.

(Laiks nuo laiko iki liepos 
1 d. “Naujienose” tilps kitos 
svarbios informacijos apie ne
darbo apdraudos pensijas. Se
nte tas informacijas aty- 
džiai).

Patvirtino $3,443,000
Apartamentų
Projektą

Duos $2,460,000 Morgičių
Prie 83-čios ir Cottage Grove 

netrukus prasidės statyba visos 
kolonijos naujų apartamentinių 
ir pavienių šeimynų namų.

Kolonija užims 80 akrų že
mės plotą ir turės savo parkus, 
savo biznio centrą, etc.

Statybos darbą finansuoja 
George H. Dovenmuehle, Ine., 
firma, kuri kolonijai davė Cha- 
tham Park vardą.

Darbo finansavimui reikės 
$3,443,000. Iš tų pinigų federa- 
lės valdžios įstaiga Federal 
Housing Adrpinistracija parū
pins $2,460,000, garantuodama 
tokios sumos morgičių. .

Chatham Park kolonija bus 
panaši federalės valdžios pasta
tytoms pavyzdinių butų koloni
joms, kaip Jane Addams rūmai, 
Trumbull rūmai, etc. Federalė 
valdžia projektą patvirtino ir 
duos jo vykintojams visakerio- 
pą pagalbą. Ikišiol tik valdžia 
drįso tokius sumanymus vykin
ti. Privatinis kapitalas nedrįso 
rizikuoti, įsitikinęs, kad tokie 
projektai neapsimokės. Bet jei
gu šis sumanymas pasirodys 
pelningas, tai privatiškas kapi
talas pradės didžiulių aparta
mentinių rūmų kolonijų staty
bą ant plačios skalės.

Išteisino Lietuvį 
Gydytojų
Buvo kaltinamas už suteikimą 

pagalbos plėšikui
Dr. Stanley A. Dowiat, žy

mus Cicero lietuvis gydytojai, 
liko išteisintas dėl suteikimo 
medikalės pagalbos peršautam 
plėšikui.

Dr. Dowiat prisipažino suteL 
kęs pagalbą, bet tai padaręs iš 
baimės. Dėl baimės jis nepasi
rūpino pranešti policijai apie į 
vykį.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Užmušė “Atlantikietį”
• Sunkus trokas, “bekiuojan- 
tis” į Borden-Wieland pieninės 
garažą prie 315 W. 70th Street, 
užmušė 45 metų garažo tarnau
toją John Breen. Velionis gyve
no Atlantiko apylinkėje, adre
su 4763 Wentworth avenue, 
Prie troko vairo buvo šoferis 
Donald Hensen, 4153 Crystal 
Street.
• Prie Irving Park ir Kilpa- 
trick gatvių kryžkelio “hit-ond 
run” vairuotojas užmušė apie 
40 metų vyrą. Pavardė nežino
ma, bet rūbuose buvo rasta A- 
merikos Legiono Gladstone 
Posto kortelė.

Besivydami greitą važiuojan
tį automobilį, du policistai 
skvadkaryj revolverių šūviais 
sužeidė du praeivius ne
toli Huron ir Orleans gatvių 
Sužeistieji buvo, 42 metų Nar- 
cisso Mareli, nuo . 446 N. San- 
gamon st., ir Joseph Camosto, 
22, nuo 1043 Grand avenue.
• Prie 49th ir Outer Drive po 
automobiliu palindo ir žuvo 12 
metų berniukas John Persley, 
nuo 4140 Drexel Boulevard.

Užmušė Tovvnoflakietį
9 77 metų townoflakietis An- 
drew Weglowski, nuo 4841 S. 
Marshfield avenue žuvo auto
mobilio nelaimėj, ties 4813 So. 
Ashland avenue. Weglawski iš
ėjo į gatvę, nepamatęs, kad at
važiuoja sunkus trokas. Auto
mobilio vairuotojas Sol Klein, 
nuo 4940 Kimball, avenue, ne
buvo suimtas. 1

Viešas Ačiū Ir 
Žinotina Geros 
Valios Lietuviams 

, --- l——
P-ia A. Vizbarienė iš Mon- 

treal, Canada, pardavė už $10 
albumų “Kupiškėnų Vestuvi
ninkai”, iš kurios sumos ly
giai pusė, t. y. $5, yra skiria
ma Liaudies Namo Statybos 
Fondan Kupiškyje.

Ir tai už albumus $5.00 
Paaukavo p. J. Gricius $1.00 
P-as J. Bakanavičius $1.00

Viso $7.00
Tie pinigai nevilkinant bus 

pasiųsti Kupiškiu sąskaiton 
Liaudies Namo Statybos Fon
do.

Aukautojams ir poniai O. 
Vizbarienei tariu nuoširdų 
ačiū. —Dr. A. L. Graičunas.

Didina Maliavų 
Dirbutvę

Montgomery, Ward and Co. 
pereitos savaitės pabaigoj pra
dėjo statyti kelis naujus triobe- 
sius padidinimui Wardway 
Paint Works, prie 10-tos ir 
Washington gatvių, Chicago 
heights priemiesty j. Tam tiks-' 
lui išleis $250,000.

Automobilių 
Paroda
Lapkričio 4-12

Chicagos automobilių agentū
rų sąjunga skelbia, kad 1940 
automobilių paroda šiemet at
sidarys lapkričio 4 ir tęsis iki 
lapkričio 12. Paroda bus su
rengta Tarptautiniam Amfitea
tre.

5. Darbai, 2,800 
kandidatai

Pereitą šeštadienį Tilden mo
kyklos rūmuose 2,800 jaunuo
liai laikė kvotimus civilės tar
nybos darbui miesto knygyne. 
Iš tų 2,800 kandidatų tik šeši 
gaus darbus — nes yra tiktai 

(šešios vakancijos.

Lubinas apdovanotas gėlėmis.

šeštadienį Chicagoj 
Prasideda Vasarinių 
Koncertų Sezonas

Dainuos Solistai Lily Pons, 
Lavvrence Tibbett ir Kiti

Chicagos Parkų administraci
ja skelbia, kad šeštadienį, lie
pos 1-mą dieną Grant Parke, 
prasidės vasarinių koncertų se
zonas. Sezonas ,tęsis per suvirš 
du mėnesiu laiko ir duos chi- 
cagiečiams progos išgirsti 66 at
skirus koncertus.

Tarp žymesnių solistų, kurie 
dainuos su simfoniniais orkes
trais, yra Lily Pons, Lawrence 
Tibbett, Gladys Swarthout, He~ 
len Jepson ir į/olm Carter. O 
žymesni dirigentai, kurie pasi
rodys koncertuose, yra Hans 
Lange, Henry 'Weber, Glenn 
Bainum, Rudolph Ganz ir Wal- 
ter Stendel.

Koncertai įvyks kas vakarą, 
aštuntą valandą. Grant Parko 
koncertų aikštėj, prie 12-tos ir 
Columbus Drive. c • , i , •

Pradedant liepos 1 d., simfo
niniai koncertai bus rengiami ir 
mažesniuose parkuose, kaip 
Garfield, Lincoln ir Jackson, 
taipgi Navy Pier prieplaukoj. 
Visi koncertai bus nemokami.

Traukia Teisman 
Alinę
Reikalauja $75,000 už peršovi- 

mą alinėj
Mrs. Alice Janssen, 34 m., 

1639 E. 69 St. patraukė teis
man alinę 674 W. 63 S t., reika
laudama iš savininkų $75,000 
už jos peršovimą toje alinėje.

Ji buvo ten Sp tulu valkata 
ir nežinomo fnįdadario tapo 
peršauta į galvį, dėlei to teko 
daryti brangią smegenų opera
ciją ir tapo jai suparalyžiuota 
dešinioji pusė.

Sprogimą^ Sužeidė 
Du Darbininkus

• ' 1 «' ; ■ f.

Du darbininkai liko sunkiai 
sužeisti Republič Steel Co. lie
jykloje S. Chicago, sprogus gel
dai, kurioj biiVĄ) tarpinama ge
ležis. Abu sužeistieji buvo išga
benti į ligoninę, i

TIK KĄ GAVOME 
NAUJĄ NUMERĮ

KULTŪROS No. 5
Kaina 45 centai. Galima gauti 

NAUJIENOSE
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RAGINA CHICAGIEČIUS REMTI WAGNE- 
RI0 SVEIKATOS BILIŲ KONGRESE

Užtikrintų Sveikatos Priežiūrą Neturtin
giems Gyventojams

Kadangi medikalė priežiūra 
Illinois valstijoj- yra labai ap
gailėtiname stovyje, 70,000 
žmonių visoje šalyje kasmet 
miršta nuo džiovos, o 143,000 
miršta nuo vėžio. 12,500 kū
dikių gimsta negyvi, o 69,000 
kūdikių miršta pirmais metais 
ir 150,000 nuo plaučių uždegi
mo.

Parupinimui tinkamos medi
kalės priežiūros yra susidaręs 
Piliečių Komitetas. - Tinkamai 
medikalei priežiūrai, kuris su
šaukė viešą susirinkimą tre
čiadienį, birž. 21 d., kuriame 
buvo kalbama apie sveikatos 
ateitį Chicagoje.

Kalbėjo aldermonas Paul 
Douglas ir komiteto nariai.

Komitetas ragina, pasiųsti 
sekamą rezoliuciją savo sena
toriui, raginančią priimti Wag-- 
nerio sveikatos bilių, kuris už
tikrintų tinkamą medikaįę 
priežiūrą visiems:

Rezoliucijos Tekstas
“Whereas the totai health 

needs of the nation are known 
to be unmet in that many re
gioną are without hospital and 
elinie facilitities; vvithout ad- 
eųuate public health nursing

Nuteisė Kalėjimai! 
Už Prigavingus 
Darbus

Viliojo pinigus iš bedarbių
Louis Lambert, kitaip A. A. 

Anders, prieš kurį Chicago 
Bether Business Bureau buvo 
gavęs daug skundų, liko nu
teistas pehkiems metams ka- 
lėijmo už naudojimą pašto 
prigavingiems tikslams.

Jo švogerka Mildred Mann, 
kitaip Martin, gavo du metus 
sąlyginio kalėjimo ir tapo ati
duota pataisai. Jie užsiėmė 
prigavinėjimu bedarbių, garsi
nimais laikraščiuose siūlyda
mi darbą. Bet iš atsišaukian
čių darbo jie reikalaudavo 
nuo $50 iki $200 kaucijos, ža
dėdami grąžinti kada trauksis 
iš darbo.

Bet kada reikėjo grąžinti 
kauciją, tai jie atsisakė tai 
padaryti. Kitiems pasisekė at
gauti dalį kaucijos, o kitiems 
buvo išduoti beverčiai čekiai. 
Jie panašiu budu operavo J. 
& H. Sales Co., taipjau kelias 
kitas kompanijas.

Drabužių Valytojai 
Įsteigė “Teismą”

Spręs nesutikimus su 
šeimininkėmis

Šeimininkės turės mažųjų 
nesusipratimų “teismą” su 
drabužių valytoj ais. Teismą 
įsteigė viršininkai Clęaning 
& Dyeing Plaut Owners Ass’n 
of Chicago, Ine. Sąjunga buvo 
neseniai sudaryta ir prie jos 
priklauso žymiausi drabužių 
valytojai.

Iškilus nesusipratimui su 
dalytojais ir neįstengiant jį 
taikiu budu išspręsti, jį spręs 
'eismas, kuris susidės iš dvie
jų valyklos savininkų, dviejų 
viršininkų State St. sankrovos 
ir dviejų šeimininkių. Jei va- 
’yklos savininkas bus kaltas, 
asociacija atlygins, jei kalta 
medžiaga, tai sankrova susi
žinos su fabrikantu, o jei kos
imu eris, tai bus išaiškinta jam 
klaida.

Valyklos skaitomos didžiau
sia aptarnavimo pramonė Chi
cagoj, samdanti per 50,000 dar
bininkų ir daranti $25,000,000 
metinės apyvartos. Associaci- 
jos viršininku yra H. Ditkow- 
sky, prezidentas. t 

service; without adeųuate fac- 
ilities for the care of the tu- 
bercular and mentally iii;

“Whereas in our country 
70,000 die annually from tu- 
berculosis, 143,000 from can- 
cer, 150,000 from pneumonia, 
12,500 in childbirth and 75,000 
infants are stillborn while 69,- 
0000 die in the first month of 
life;

“Whereas medical experts 
agree that large proportions 
of • these deaths are prevent- 
able with proper medical care 
and that the terrific economic 
loss resulting from the present 
low level of national health 
can be avoided by the estab- 
lishment of a comprehensible 
national health program;

“I endorse the Wagner Na
tional Health Bill sl620 for a 
National Health Program and 
instruct you as my represent- 
ative in Congress to vote its 
passage.
Name .........................................
Address ................................

Šią rezoliuciją reikia siųsti 
Illinois senatoriui J. Slattery, 
arba S. Lucas, Washingtone, 
D, C.

Motina Kraustė 
Savo Vaikų 
lankučius

Didelis palinkimas prie 
gembleriavimo

Motina iškraustydavo vaikų 
bankutes ir dagi maisto pini
gus praleisdavo gembleriavi- 
inui.

Maurice Levinthal, atsakyda
mas į savo žmonos bylą, ku
rioj ji reikalavo atskiro užlai
kymo, apkaltino savo žmoną 
Rose berybiu gembleriavimu. 
Pasak jo, ji iškraustydavo mi
nėtus bankučius ir pinigus iš
leisdavo gembleriavimu i.

Gembleriavimui nueidavo ir 
maistui skirti pinigai.

Moteriškė kaltino savo vyrą, 
kūris turi 4 parkinimo lotus 
vidurmiesty, nuožmumu ir 
kad jis ją kelis sykius sumu
šęs. Jis teisinosi, kad kaltinamu 
laiku jis buvęs ligoninėj.

S.L.A. 260 Kp. 
Piknikas

Liepos 9 d.
SLA 260 kp. piknikas Geo. 

Rell darže, 83 ir Kean Avė., 
sekmadienį, liepos 9 d., yra 
stropiai rengiamas.

Nors jokios įžangos nebus, 
bet dovanos vertė sieks net 
$100. Vertėtų kiekvienam tą 
dieną atsilankyti į pikniką, ar 
ne? Musų biznieriai, kurie yra 
prisidėję su įvairiomis ir gra
žiomis dovanomis yra sekan
ti:

A. Alešauskas, rakandų įs
taiga, prie 63-Čios ir Western 
Avė.; Sloan’s Dept. Store, prie 
71-os ir Western Avė.; P. Vil
kelis, Grocery and Meat Mar- 
ket; Gregg Pharmacy, prie 69 
ir Western Avė.; p. Belskis, 
Darašunas, Karteckis, Mačiu
kas, Pužauskas, Radasevičius, 
Šimkus, Strankosky ir Urbo
nas.

Dienos programas apart do
vanų susidės iš įvairių žaidi
mų, muzikos ir dainų, šo
kiams gros šauni orkestrą po 
vadovyste Stankaus. Ir seni ir 
jauni turėsite kuo linksmiau
sius laikus.

Bukime visi ir visos, nes at’r 
važiavę nesigailėsite. Užtikri
name visus, kad nepaprastai 
smagiai praleisite liepos 9 d. 
SLA 260 kuopos piknike.

Genovaitė Zelnis,

VAKAR
IR UŽVAKAR
CHICAGOJ

• Du ginkluoti piktadariai ne
toli Madison ir State užpuolė iš 
banko einantį 21 metų Edwin 
J. Meyers ir atėmė nuo jo $820. 
Męyers, savininkas alinės ties 
138 S. Halsted street, ištraukė 
pinigus iš banko klijentų čekių 
mainymui. Būrys praeivių api
plėšimą matė, bet niekas nedrį
so apiplėštąjį gelbėti, kai pikta
dariai pagrąsino šauti. Jie buvo 
apsiginklavę revolveriais.

• Prie 15th ir Wabash gatvių 
24 metų Norman Simmons, 
1319 S. Christiana, išlipo iš gat- 
vekario. Jam einant skersai gat
vę, prie kryžkelės pasimaišė tro
kas. Geležies štanga, išsikišusi 
iš -troko sudavė Simmons’ui į 
veidą, prakirto kaklo kraujo 
veną, ir netrukus Simmons pa
simirė St. Luke* s ligoninėj.

• Pereitą trečiadienį 29 metų 
chicagietis John Wedemeyer, 
4825 N. Troy, išvažiavo į dar
bą, vidurmiestyj, bet kelyj pra
žuvo ir ikišiol nėra jokių žinių 
apie jį.

O Salt Creek upelyj, netoli 
Wolf ir North avenue, prigėrė 
16 metų berniukas Lloyd Baber, 
ūkininko sūnūs iš Franklin Par
ko, III.

O čekoslovakų Taryba Ameri
koj, kurios centras randasi Chi
cagoj, adresu 2608 S. Central 
Park avenue, sako, kad Čekoslo
vakijoj organizuojasi slaptos 
savanorių kuopos kovai su Hit
lerio diktatūra už nepriklauso
mybę. Tos kuopos turi centrą 
Čekoslovakijoj, kuris palaiko 
santykius su buvusiu preziden
tu Eduard Bencš’u. Jis dabar 
gyvena Chicagoj.

pi 
0 Kai John Bain, Ine., stambi 
real-estatininkų ir bankierių 
firma subankrotavo keletą me
tų atgal, ji ir Bain šeimyna tu
rėjo $1,184,025 skolų. Tai skait
linė neapima bankinio biznio, 
kuris taipgi žlugo. Vakar fede- 
ralio teismo bankroto referen
tas William Sullivan paskelbė, 
kad aukščiau minėti kreditoriai 
atgaus tiktai $73,374. Tiek Rai
no firmos turto likvidacija te
davė įplaukų.
• Federaliniai muitinės agentai 
padarė kratą Yamamaka & Co. 
Ine., sandėlyj, importuotojų ja
ponų dalykėlių, 846 N. Michi
gan avė. Juos kaltina nusukimu 
tūkstančių dol. muitais. Padary
tos kratos Yamamaka sankro
vose New Yorkc ir Bostone.

• Miss Mussel Campbell, 18 m. 
turto konsevatorius patraukė 
teisman Anthon Pappas, vaisių 
sankrovos' sargą, kuris ją nušo
vė dėl sudaužyto melono, taip
jau sankrovos savininką, Peter 
M. Pappas, 5634 North Avė, rei
kalaudami $10,000 atlyginimo. 
Pappas sėdi kalėjime laukda
mas teismo už žmogžudystę.

• Policija suėmė Oscar Kofkin, 
biznio agentą taksi draivėrių u- 
nijos. Jį įtaria nušovus strei
kuojantį Wieboldt sankrovų 
troko draiverj James Laurence, 
bal. 12 d.
• Watter Muelhmeyer, 31 m., 
5328 Potomac Avė., liko nuteis
tas 16 dienų kalėjimai! už pa
bėgimą iš nelaimės vietos. Jis 
suvažinėjo su automobilių dvi 
senutes seseris, ir pabėgo. Koro
nerio teismas pirmiau buvo jį 
išteisinęs.
• Socialės apsaugos tarybos 
surinktomis žiniomis, daugiau
sia darbininkai uždirba tarp 40 
ir 45 meų amžiaus. Iš valstijų 
aukščiausias algas moka Mich- 
igano valstija.
• Kankinama ligos, savo na
muose Crown Point nusižudė 
Mrs. Rulh May Bannett, 36 m.

i




