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SKANDALAS LOUISIANA VALSTIJOJE
VOL XXVI „3c

Didelis trukumas valstijos universitete. — les 
komas universiteto prezidentas. — Guber-, 
natorius Leche atidėjo savo rezignaciją ne
ribotam laikui.

BATON ROUGE, La., birž. 
26. — Čia iškilo į aikštę nau
jas skandalas, kuris gali su
krėsti visą valstiją.

Prieš kiek laiko įteikė re
zignaciją gubernatorius Leche. 
Jam buvo prikišama, kad nau
dojęs WPA darbininkus savo 
privatiškiems darbams atlikti. 
Vyriausybės agentai dar tebe
daro reviziją.

Bet štai dabar kilo naujas 
skandalas, kuris gali sukrėsti 
visą politinę Louisiana valsti
jos mašiną: skelbiama, jog val
stijos universitete esąs suras
tas didelis trukumas, kuris gal 
sieks $700,000. Įveltas yra uni
versiteto prezidentas, Dr. James 
Monroe Smith, kuris nežinia

kur dingo ir dabar esti ieško- R 
mas.

Gubernatorius Richard W. 
Leche turėjo iš savo pareigų! 
pasitraukti ir užleisti vietą į| 
Earl K. Long, kuris dabar yra 
vice-gubernatorius. Dėl kilusio H 
universitete skandalo guberna
torius savo rezignaciją kuriam:! 
laikui ištraukė. Jis dabar pri- M 
žiuri tyrinėjimą universitete.

Louisiana valstija pasižymė- ■ 
jo laikais Huey P. Longo, ku-II 
ris buvo savo rųšies diktato- ■ 
rius. Jo sukurtoji politinė ma- hj 
Šina valdė visą valstiją. Kaip B 
žinia, Long liko nužudytas, bet B 
valstijos valdymas pasiliko jo|įf 
bičiulių rankose. Atrodo, kad 
tai mašinai dabar ateina juo
dos dienos.
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SUMUŠĖ, SMALA Iš 
TEPĖ IR PLUNKSNO

MIS APIBARSTĖ

* ■
liil 11 y o•v’

KAUNAS, birželio 23 
Buvęs Užsienių Reikalų 
tras Stasys Lozoraitis 
dienomis išvyko į naują pasky

dimo vietą Romą Lietuvos Pa- 
, siuntiniu ir Įgaliotu Ministru 
Italijai.

d. —
Minis- 
šiotnis

40,000 ŠAULIŲ KAUNE.

KAUNAS, birželio 23 d. pra
sidėjo šaulių Jubiliejinė šven
tė, į kurią suvažiuoja per 40,- 
000 šaulių iš visos Lietuvos.

BAIGIAMOS TECHNINĖS 
LAISVO UOSTO 

DERYBOS.

Penki turtingų tėvų 
jaunuoliai pagrobė re
porteri ir jam skau
džiai atkeršijo “už 
įžeidimą”. — Jaunuo
liams grūmoja kalėji
mas.

Slovakams leidžiama 
vykti į Moraviją

BRATISLAVA, Slovakija, 
birž. 26. — Liko paskelbta, 
kad slovakai gali vykti į Bo
hemiją ir Moraviją. Tačiau če
kai tokios privilegijos neturi: 
jei jie nori per sieną.eiti, tai 
turi iš slaptosios policijos gau
ti specialų leidimą.

Vokiečiams įvažiavimas į 
Moraviją ir Bohemiją irgi pu
sėtinai apsunkintas. Mat, čekų 
nepalankumas vokiečiams jau 
ir dabar yra nepaprastai di
delis, tai nenorima tie santy
kiai dar labiau gadinti. Juo la
biau, kad nujaučiama, jog vo
kiečiai lyg kokie skėriai užpul
tų tuos kraštus, kadangi mai
stas ten žymiai pigesnis, ne
gu pačioje Vokietijoje.

Mūšiai Mongolijoje

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS RUMAI.-r-Europos krepšinio (basketball) pirmenybių 
dienomis ( gegužės 21—28 d.). Rūmų fasadas papuoštas visų pirmenybėse dalyvavusių vals
tybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos ir Prancūzijos vė
liavomis. Pro vartus kairėje į specialiai krepšinio rungtynėms pastatytą halę traukia žiū
rovai.

KAUNAS, birželio 23
Kaune pradėtos techninės Lie
tuvos Laisvo Uosto derybos 
baigiamos Berlyne.
1939/VI/24 d.

d.

Netrukus bus baig 
tos derybos

MEXICO CITY, birž. 26. — 
Derybos su aliejaus kompani
joms, iš kurių Meksikos val
džia atėmė įrengimus, eina 
prie galo. Iš pradžių buvo ma
noma, jog kompanijų nuosa
vybes perims valdžia už tam 
tikrą atlyginimą. Faktiškai 
jau kuris laikas valdžia ope
ruoja kompanijoms priklauso
mus šulinius ir naftos perdir
bimo punktus.

Dabar skelbiama, jog po 
šešių savaičių busią galutinai 
baigtos edrybos su kompani
joms ir pasirašyta sutartis. 
Pagal tą sutartį kompanijos 
vėl atgausiančios savo nuosa
vybę dvidešimt penkeriams 
metams. Kai tas laikas išsi
baigs, tai tada nuosavybės per
eis į vyriausybės kontrolę be 
jokio atlyginimo.

šia prova bus ne pro šalį 
pasymėti, jog Meksikos alie
jaus laukus vyriausiai kontro
liavo Amerikos ir Anglijos 
kompanijos.

MASKVA, birž. 26. — Pa
galiau per radiją liko paskelb
ta, jog per paskutines šešias 
savaites ėjo susirėmimai tarp 
Manchukuo-Japonijos kareivių 
iš vienos pusės ir mongolų-ru- 
sų, — iš kitos pusės. Pirmą 
kartą Sovietų Rusijoje liko pa
skelbta, kad tuose mūšiuose 
buvo naudojama artilerija ir 
daugybė lėktuvų. Pirmasis su
sirėmimas įvykęs gegužės 11 
d. Nuo to laiko buvę nušauta 
82? lėktuvai, iš kurių 59 pri • 
klausę japonams, o likusieji I kaizeris, kuris karą 
rusams ir mongolams. Sovietų jęs turėjo bėgti į Dorną malkų 
ir mongolų kariuomenė esanti skaldyti.
koncentruojama prie Bor eže------------------
ro Berlyno-Romos ašis

prieš kelias dienas japonai gerinosi Bulgarijai 
irgi paskelbė žinią apie susi-1 ° o u

rėmimus su sovietais. Ta ži
nia, žinoma, skirtinga. Jos sa
ko, kad sovietai 
lėktuvus. Iš viso 
stoliai buvę labai dideli, o jaKĮ, 
ponai labai mažai 1—K

Anglija negalinti i|R TURČIŲ ŽMONAS 
susilyginti su

Vokietija VERČIA DIRBTI
Angliai pasirengę 
išpildyti rusų rei

kalavimus

SENATAS PASISAKĖ
PRIEŠ DOLERIO

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro..

rytošeštadieniais nuo 8 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.

ESSEN, Vokietija, birž. 25.
Nacių propagandos minis- 

| tras Paul Goebbels išdidžiai pa- 
J reiškė, jog Anglija militariniu 

atžvilgiu negalinti susilyginti 
su Vokietija. Girdi 
nesibijanti nieko.

Lyginai taip pat

Vokietija

didžiavosi 
pralaimė-

BERLYNAS, birž. 26. — 
Draftavimas pasiturinčių mo
terų Verstinam darbui amuni
cijos ir kitokiuose fabrikuose 
pradėta praktikuoti Celle ir 
Hanover miestuose.

Sumanymui reiškiama pusė
tina opozicija. Išlepintos mote
rys visais budais stengiasi nuo 
tos rųšies darbo išsisukti. Be 
to, nacių pareigūnai skundžia
si, jog “aukštojo luomo” mote
rys esančios/labai blogos dar
bininkės. Taip sakant, jos ne
sugeba tinkamai atlikti dar-

LONDONAS, birž. 26. — Vil
tis, kad netrukus bus pasirašy
ta sutartis tarp Anglijos, So
vietų Rusijos ir Prancūzijos, 
vėl atgijo. O tai dėl to, kad 
Anglija faktiškai nutarė pri
imti teveik visus Maskvos rei
kalavimus.

Jei nesusidarys daugiau 
kliūčių, tai tarp kalbamų vals
tybių bus pasirašyta militari- 
nė sutartis, nukreipta prieš 
agresorius. Tiksliau
prieš Vokietiją ir Italiją, 
rios pastaruoju laiku yra 
siryžusios veimininkauti 
ropoję.

NUVERTINIMĄ

WARRENTON, Va., birž. 
26. — Igor Cassini, kuris yra 
kilęs iš rusų didžiūnų (jo se
nukas prezidento McKinley lai
kais buvo Rusijos ambasado
rius Amerikai (, turėjo visai 
nemalonų nuotykį. Dalykas to- 
kis, kad viename Washingtono 
laikraščių jis parašė apie vie
ną dvarponį, kurio žmona bu
vo pakviesta į Anglijos kara
liaus ir karalienės sutiktuvių 
bankietą, kurį rengė Anglijos 
ambasadorius. Pakvietimą daly
vauti bankiete gavo tik žmo
na, o vyras liko aplenktas.

» Igor Cassini nuvyko į Fau- 
quir County klubą, kur susi
renka Virginia valstijos “srrle- 
tonėlė”. Apie pirmą valandą 
ryto, kai jis šoko su Jane Cal- 
vert, jam buvo pranešta, jog 
kažkas užgavęs jo automobilį. 
Kai tik jis išėjo į lauką savo 
automobilio pažiūrėti, tuoj li
ko penkių jaunuolių apspistas. 
Tie jaunuoliai jį pagavo, su
mušė, įsimetė į automobilį ir 
nusivežė į laukus. Ten nuo 
Cassini liko drabužiai nuplėš
ti. Po to jis buvo smala api
piltas, plunksnomis apibertas 
ir paleistas.

Iš penkių jaunuolių Cassini 
pažino tris: lan Montgomery 
(jo tėvas negavo kvietimo), jo 
brolis Colin 
vert. Visų 
šerifas. Jei 
kaltus, tai
gresia kalėjimas nuo vienų iki 
dešimties metų.

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — Vakar senatas žymiai 
susiaurino prezidento galią kon
troliuoti dolerį. Pirmiausią, li
ko atmestas pasiūlymas supir
kinėti sidabrą labai aukštomis 
kainomis. Senatas taip pat pa
sisakė 47 balsais prieš 31 dėl 
dolerio nuvertinimo. Preziden
tas nebegalės nuvertinti dolerį 
iki 50 centų. Trečia, senatas 
pasisakė prieš supirkinėjimą 
sidabro iš svetimų valstybių.

Prezidentui liko palikta 
viena galia, būtent, jis ir 
liau galės palaikyti dviejų 
Ii jonų stabilizacijos fondą.

sakant, 
ku- 
pa- 
Eu-

ir Alexander Cla- 
trijų dabar ieško 
juos teismas ras 
tuo atveju jiems

tik 
to- 
bi-

Kalbamuose miestuose mo
terys net iki 50 metų amžiaus 
gavo įsakymą atvykti į darbą 
5 vai. ryto. Tai sukėlė didžiau
sią protestų audrą. Bet pro
testuotojoms buvo duota supra
sti, jog tai yra “fiurerio” pa
geidavimas. O kadangi jų vy
rai ir jų šeimos priklauso nuo 
nacių, tai teko paliauti triukš
mavus.

“Sosaidės” moterims yra mo
kamas toks pat atlyginimas, 
kaip ir visoms kitoms darbinin
kėms : maždaug 18 cehtų per 
valandą. Iš to uždarbio yra iš
skaitomi visokie privalomi mo
kesčiai. Tokiu budu uždarbis 
dar labiau susitraukia.

SOFIA, birž. 26. —- Berlyno- 
.Romos ašis daro spaudimą, kad 

prara ę 2 Laigįy pakreipti Bulgariją į sa- 
sovie nuo“lvo pusę. Tuo reikalu yra atvy

ks Hans Frank, nacių minis
tras be portfelio. Jis tariasi su 
Bulgarijos valdžios lyderiais.

Dr. Frank’as yra pasimojęs 
sudaryti bloką iš Bulgarijos. 
Vengrijos ir Jugoslavijos, ku
ris butų palankus Berlynui ir 
Romai. Toks blokas atsvertų 
Rumuniją, Turkiją ir Graiki
ją

Kaipo pamasinimą bulgarams 
vokiečiai žada remti reikalavi
mą, kad Rumunija grąžintų 
iš Bulgarijos atimtą teritori
ją

tenukentėję.

Amerika galėtų iš 
gelbėti Europą 

nuo karo
PARYŽIUS, birž. 26. — Trys 

stambus prancūzų lyderiai kal
bėjo skirtingose miestuose, ir 
visi jie pabrėžė tą mintį, kad 
žymiame laipsnyje nuo Ameri
kos priklauso Europos ateitis. 
Esą, jeigu Amerika griežtai 
pareikštų, jog ji remia “taikos 
frontą”, tai tuo atveju nei Hit
leris, nei kas kitas nedrįstų 
drumsti taiką.

Tie trys vyrai Georgės Bon-Į 
net, užsienių reikalų ministras, 
socialistas Marx Dormoy, bu
vęs vidaus reikalų ministras, 
ir Leon Jouhaux, darbo fede- 
cijos vadas.

Jei Europoje susidarys nau
ja krizė, tai prancūzai mano, 
jog Rooseveltas galės griežčiau 
nusistatyti ir tarti tvirtesnį žo
dį. Vadinasi, įspėti diktatorius, 
kad jie nepradėtų karo. Ta
čiau tatai priklausysią nuo to, 
ar nacionalistai liks kongrese 
nugalėti.

Politiniuose prancūzų 
liuose vyrauja nuomonė, 
rugpiučio mėnesį Hitleris 
pasirengęs pradėti vajų 4 7 _
tikslams atsiekti. Apie tą laiką “taikos blokas galėjo išgelbėti 
jis turėsiąs sumobilizayęs 1,-Į Čeko-Slovakiją ir išgelbės Len- 
400,000 kareivių.

Nori 112,500 rekrutu' c.

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — Kitą šeštadienį atsidarys 
400 stočių naujiems armijai 
rekrutams gauti. Yra nustaty
ta ir kvota, būtent, 112,500 
naujų rekrutų. Tas skaičius tu
rės būti gautas per dvylika me
nesių.

Rekrutais į armiją bus pri
imami vyrai nuo 18 iki 35 me
tų amžiaus. Imami bus tik ne
vedę vyrai.

Apkasai nuo bombo
nešių apsisaugoti
VARŠUVA^ Lenkija, birž. 

26. — Visiems didesniems Len
kijos miestams liko įsakyta par
kuose ir viešose aikštėse įreng
ti specialius apkasus, kuriuose 
karo metu žmonės galėtų pa
sislėpti nuo bombonešių.

Naujus namus statant taip 
pat reikalaujama specialus: 
skiepai pasislėpimui nuo kari
nių lėktuvų.

Taikos blokas išgel 
bėsiąs Lenkiją

rate- 
kad 
esąs 
savo

LONDONAS, birž. 26. — 
Winston Churchill, 'kuris daž
nai kritikuoja dabartinę Ang
lijos valdžių, pareiškę, jog

kiją”

Sako, Europa Netru
kus Susilauks Nau

jos Krizės
Antitankų kanuolės

LONDONAS, birž. 26. 
Londone ir kitose Europos 
stinėse diplomatai priėjo prie 
išvados, kad prieš spalių 1 d., 
o gal net apie liepos vidurį 
Europoj kils “krizė”. Pirmas 
ims triukšmauti Hitleris, prieš 

I Lenkiją dėl Dancigo.
Italija tuo pačiu laiku provo

kuos neramumus Viduržemio 
juroj.

Hitleris pradės krizį bandy
damas užimti Dancigą. Jeigu 
Lenkija nusileis — tai bus ir 
po krizės, o jeigu ne, tai kils 
karas.

SO-

Japonai giriasi su
naikinę 131 sovie

tų lėktuvą
TOKYO, birž. 26 <1. — Ja- 

ponų žinių agentūra Domei 
skelbia, jog nuo gegužės 20 d. 
Mongolijoje japonai sunaiki
nę 131 sovietų lėktūvą.

Italų karo virsimu 
kas Albanijoje

Chicagai ir ąpielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra> 
našauja:

Lietus su perkūnija ir ve- 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 
. Mėnulis leidžiasi 1:43 ry-

su. 
8:29, 
to.

TIRANA, Albanija, birž. 
26. — Maršalas Pietro Badog- 
lio, Italijos armijos štabo vir
šininkas, apžiūrinėja sienas 
su Graikija ir Jugoslavija. Jis 
taip pat dalyvavo kariuomenės 
parade Koritzoje.

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — Armijos štabas prane
šė, jog liko surastos antitankų 
kanuolės, kurių šoviniai galį 
perlįsti per pusės colio storio 
plieną.

Pranešama taip pat, jog li
ko išrasta kita kanuolė, 
šauna penkiolika mylių, 
kanuolės šovinys sveriąs 
svarų.

U.S. Planuoja Mai 
nų Sutartį Su Ru

sija ir Belgija

kuri 
Tos 
900

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — čia eina kalbos, kad 
Jungtinės Valstybės planuoja 
derybas sudarymui mainų su
tarties su Sovietų Rusija ir 
Belgija. Jungtinės valstijos 
toms šalims duos medvilnę, iš 
Rusijos gaus manganą (karo 
pabūklams reikalinga metalą), 
o iš Belgijos — cinką.

• MASKVA, birž. 26. — Uk
rainos gyvulinkystės instituto 
direktorius esąs teisiamas drau
ge su savo štabu Charkove. 
Visi jie kaltinami sabotažu ir 
kontr-revoliucine veikla.

• PRAHA, birž. 26. — Du vo
kiečių policmonai (George Bul- 
la ir Paul Stehr) liko nuteisti 
penkiolika 
nužudymą 
de čekų 
Muellerio.

metų kalėjimo u£ 
birželio 6 d. Nacho- 
policininko Johanno

• SOFIA, Bulgaria, birž. 26. 
-— Vietos universiteto studen
tas dienos metu nušovė tris 
profesorius, o paskui pats nu
sišovė.

Studentas tuos profesorius 
laikė kaltininkais dėl neišlaiky- 
mo egzaminų.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



NAUJIENOS, ChicagU, UI.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

DEMOKRATINIS LOTYNŲ AMERIKOS KONGRE
SAS URUGVAJUJE

Iš Pietų Amerikos
■ "".J J- ..   

Urugvajus — laisvės ir demo- 
krątįjęs šalis

Pasibaigė demokratinis toly-, 
nų Ąpąerikoą Kongresas Uru
gvajuje, jau du mėnesiu, bet jo 
nutarimai gyvuos ne du įnėne-t 
siu. Tie jo nutarimui vis aktu-i 
alėja, vis ideališkėja, vis svar-į 
besni ir butinesni.

Ką i Europos valstybėms šiąn-i 
dien stovi prieš akis naujas ka-. 
vąs, naujos diktatūrų formos, 
taip Lotynų Amerikai stovį 
prieš akis naujos formos taikos, 
demokratijos, kultūros ir žmoi 
nių gerbūvio kėlimo.

Pats to kongreso įvykimas U-» 
rugvajuje suteikė urugvajie-i 
čiams tą nemirtingų garbę, ku
rią mirdamas paliko jų laisvės 
kovotojas—generolas Jose Gert 
vasip Artigas^ kurio vardą kon- 
gresmanai linksniavo, su pagar-t

Norėdami pigiai pirkti įųmbęrį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda
2x6 nąujos 3.3 per Bq. IT.
Čia taip viskas pigiąi.
Ęreipkitės pę> aptrašu

Sibley Lumber Co.
30 East 147 Street 

HARVEY, ILL
rr

INSURANCE
(AI'IIRAUDA)

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• AUDRAIDĄ
• APDRAUDĄ
« APDRAUDĄ

NĄMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

• TAVERNŲ ir namų savi-
ąinkų, kųrįoje rapetad tą-. 
Vernai ąuo Public Liąbi- 
iities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje pęę 

A. RYPKEVĮČIŲ

1739 S. Hąlsted SU

Musline atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmądie^ 
mais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

PO pietų.

Iš tikrųjų gen. Artigas gali 
būti pavyzdžiu. Kai daugelis šių 
dienų ąųkšto Europos ka
rių pasižymi vien savo asmens 
gerbūvio^ ąųkštesn^s ąlgos ir 
laipsnio, ieškojimu, negarbin
gai išeinant prieš savo krašto 
gyventojų teises ir- laisvę, - - 
norėtųsi jiems priminti gen. Ar- 
tigos nuolat skelbtus žodžius: 
«Su laisve nei įžeidžiu, nei bi
jausi”, kuriuos artigistai pirmu 
kart savo kariuomenės vardu 
piaskelbė 1811 m. tautiniame u- 
rugvajiečių kongrese, kuris il
gainiui virto tarpvalstybine tra
dicija — Demokratiniu Lotynų 
Amerikos Kongresu.

Pats to kongreso prisimini
mas urugvajiečius pąkęlią iki 
tam tikro ųuoširdaus pasidi
džiavimo, ne$ jų tautos herojus 
jau prieš 128 meįųs ųumatę ir 
davė demokratiško bendradar
biavimo bazę, kuria jię vado-? 
vaudamiesj p.asfckė to„ kad jų 

| mažutė, palyginamai, respubli
ka žymiai pralenkė daug dides
nius savo kaimynus įr atsįsto-? 
jo priekyje tų tautų, kur teisė 
ir teisėtumas neliko tuščia vię-? 
ta.

Kad ir praūžė vienas kitas tų 
žmogaus teisių ir teisėtumo — 
laisvės ir demokratijos — prie
šių i nkąs, vienok Urugvajiečių 
sieloje ir galvojau liko neiš? 
braukti gen. Ąrtigo žodžiai, kad 
“su laisve nei įžeidžiu poį bi
jausi“. Tuos žodžius galima pa
vadinti Laisvės Legenda, kelian
čia baimę visokioms monarchu 
joms bei diktatūroms, bet nuo
lat girdėta ir kartotą pačių di
džiausių Urugvajaus patrįjotų, 
iš kartos į kartą, tai žmonių at
eičiai, kuri supranta ir jaučia 
livo žmoniškąjį didėjimą, įsiek-' 
gailia suformuoti santvarką 
kuo teisingesnę, kuo laisvesnę, 
kuo didesne lygsvarą ir visu 
kuo pasiryžusią kovoti su ne
teisėtumu ir priespauda ir visu 
tuo, kas padaro žmogaus gyve
nimą karčiu įr nemalonių net 
užgimti.

Knųgręsistai
kuriais tik kongresistais 

teko kalbėlis, visi maloniai iy 
pakeltu tipu pareiškė savo nuo? 
lųoųę tuo ąr kitu klausimu.

Čilės atstovas Hubner, tas pa? 
sųžymęjęs savo, gabumu rąšyto- 
jąti iv žurnalistas, turintis dide
lę politinę įtakų demokratinia
me sayo valstybės tvarkyme, 
pąreiškė:

•' • e >•-

.v.-/. ■
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Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

■ž. ,į NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HAYWABP, Wis. — Triobęlė prie J^iyward(), kur pamišėlis Roy Olson nu- 

Žmįė (Ui šerifo pągęįbininkųs. Jįe ųorėjp. Olsoųą areštuoti kamanįiųęjiiųui apie 
ąntomnbUio įaįsnių pavogimą* Olspn dabar slapstosi miškuose.

r1 “t-.....................1 "1 ,..w=. |

mų koKą (lapai, iš kurių paga
minamą kojkąiųa), alkaloidus, 
ętę. ir nustatytų alkoholinių gė
rimų vartojimą.

b). Kad politinės partijos, pVQ- 
fesįnęs organizacijos ir ąųUlęji- 
mo įųstitucįjos turėtų teisę o.V- 
gąnįznoti ir plęsti aktingą dar
bą pppųliavaųs auklėjimo, kon
troliuojant ir saugojau! tam lik- 
sjųį išleistų įstatymų pildymą.

(Bus daugiau)

.  t* *' ..... .. ,

—Ąš jau ęsų (įąųg bartų r-ą* 
šęs įę kalbėjęs apie sįębėįiųų 
šįo Kongresų įįąką lotynų Ame- 
rįkąi šian^ieų, rytoj ir poryt.. 
^ęųgįąųi.e pirayų ue ginklų ga- 
iųybax pe priespaudos stįprįpir 
flįU įr mirties bausmių gąusų- 
iųų, bet žengiame pirmyn lais
vės, kultūros ir žmoniškumo, bi- 
bioimų. I šį ‘^mookniekį dikta- 
Im-iams’’’ mon esame įtraukę A- 
merikos delegatus pasižymėju
sius sąvo žmoniškomis vertybė
mis ir tų vertybių atsidavusiu 
skleidimu bęi ugdymų, prade
dant universitetu ir baigiant lo
peta, — sako Hubner.

Ąrgęnįįnos delegatas, Dr. Ąr- 
aujo, paprašytas įspūdžių, pa
reiškė:

—Kalbant su pasigerėjimu, 
nesunkų ir perdėti, bet vis dėl
to tenka pastebėti daugelis da
lykų, lįuriuos galima kvalifi
kuoti tokiais, kokiais jie iš tik
rųjų yra. Pirmoj eilėj tenka pri
siminti skaitlingą opozicinių 
pajėgų dalyvavimą iš Argenti
nos, Čilės, Meksikos, Perų ir di
deles taip pat opozicines jėgas 
iš Kubos ir Urugvajaus, neskai
tant jau kitų valstybių.

šiem? gyventojoms,,
b) Turi bntį linąns.uojąm^s 

įr ądministrųojąin^š valstybės.
c) . Užlaikyti racio.nalį aptar

navimą gydymų, vaistais ir pa
skirstymų.

d) Suteikti indemni^aciją at- 
įaikymui visokių rusių ekono
mines pasekmes, įųdęmmwiją 
kuri butų nemažesnė už pragy
venimui gaųųamą atlyginimą, 
nors jis butų familijaris ar in
dividualinis.

2) Ąpię Soęialinę Higieną. —- 
Ji turi būti vykdoma kuo grei
čiausia ;

a) Išleisti įstatymus, kurie 
normuotų judėjimą bei vartoji-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą (įeito, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

T“

o LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tęl. Keuwopd 5107. Į
Phone CANAL 6122

I DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 S?. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrlcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Vlrginla 0036.
Kesidence TeL BEVERLY 8244

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofisą, valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

t-

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI

V

COPR. NKEOęsęRAFT SfAVlCi, WiG

CROCHĘTED CHAIR SĘT RATTĘRN ^06 
2206 — Mezginiai kėdei padengti.

Peųiųkyątinio Lo,tynų Amerikos 
Kongresų nutąęųųąi tyręs įeL 
girnos į ta k o,s ne vįen Ąmęri- 
boję, bet įę visąme pąsąuįyje, 
kąs pądėa sųstįprmU Kongreso 
charakterizuotą vienybę.

“Iš kitos, pusės gaįiu paaaky-, 
ti, kad prieš išvažiuosiant iš 
Buenos Aires, priminėme uru
gvajiečių vyriausybės . komuni
katą, kuris mums priminė lu- 
rętį galioj šiek tiek atsargumo. 
Bet baigįąpį kongresą, pamatė, 
jog Respublikos prezidentas, p. 
gen. A- Rąldomir nebuvo linkęs 
daryti kokią nors priešingą in
tervenciją prieš pagrindinę tais? 
vės ir galvojimo teisę, kąs jį pa
vaizduoją demokratų ir teisių 
žmogumi, ir nąaii atrodo, kąd 
greitu laiku urugvajiečiu respu
blikos pręzįdęnįas pasirodys 
kaipo tojerantas aukštų civilL 
zacijos ir politikos normų, km 
rias urugvajiečių liaudis yra da
vusi, ir, svarbiausia, bus. išįikir 
lųas. liaudies ųeprikląusomybęi. 
Įr gąliu tvirtinti, kad grįžęs iš 
urugvajiečiu žemės, gabu drą-,- 
šiai ten buvo n* bus stipriam 
šia baze Lotynų Amerikos prak? 
tiškam deiųokratijps vykdymui, 
— pareiškė Dr. Araųjo.

ĘęvjcJįųcipės NĮeksįkps P-artL 
jos delegatas^ Dr. Rodplfo Pinią 
Soria, pareiškė, kad nekalbėda-r 
mas plačiau apie kongreso svar-i 
bą, turiu pasakyti, jog visi kom 
gcęso delegatai naudojosi pilną 
laisvę savų galvojimui ir jiems 
pavestoms dispozicijoms išr 
reikšti.

Priimtos Rezolįucijęs
Koųgresp ^oęįąįinių Ęlausi-. 

mų Komisija yra priėmusi šias 
rezoliucijas;

1) Sveikatos klausimu.—Rc^ 
komendnoti Amerikos darboĮ 
žmonėms Socialinės Vienybes 
Užtikrinimą, prisilaikant sekan
čių pagrindinių formų:

a) Turi būti privalomas vi-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ ■:,'Ambuuance . .
(1 DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tėįefonai YARDS 1*741,1742
4605-07 So. Herniitase Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—„ • koplyčios visdse 
JL—' y -L**-c"V1 Chicagos dalyse

Klausykite musių Lietuvių fadio programų Antradienio ir šešta 
dieni? vąkąraiį 7 yąį. $ W. H. I. P. s0tįęs! (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERĄS.

n

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

vijose miesto 
DALYSI

I MLBERT V. PETKUS
4704 Weštęrn Avė. Phone Uąfąyętte 8024

NARIAI
CMcagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių

T

Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMA^J
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas ęįu* 
rųrgas 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 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrąl 7464

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

DR. ST. NAIKELIS
Bhysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąd^ Penktadienį
4143 So, Archer Avė.

Tel. Ląfayette 3656

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHLCAGO, ILL.
. ,J" UFlSa VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 28$«.

Telefonas YARD$ 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 1J

Rez. Telephonę PLAZĄ 3200

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

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

' Namų Tel.: Prospect 1938

8

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 S o. Halsted S L

Miesto
Kįamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais įr Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

T.ur

•ST5TNo. 2206

■ Miestą. Ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT PYPT
I 1739. So. Halsted St, ŲįnąąfOA ŲJ.

I Čią įdedu 10 centų įr prąšąų atsiųsti man Pavyzdį No.
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KNIUBO 
NAUDAI.

Kįti Lietuviai Dąktąrąl

Dr. Markeris
3325 Sn. Hąlsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vąį^aro.

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

J. UUUEVIČIUS
4348 S. Californįą Avenue Phone Lafayette 3572 
r.T--r; e-.i-.'r . i . i  .........   i%,i.į ‘>tc! i , uvti:—r—r—1—n-. ; •.

' -V > L

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908~——r— r— —rrr- •1 —r?—n------

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St, 

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

" ANTHONY B. PETKUS
68.3,4 Vyęptęrn Av«t Phoųe Grąvę.hyi 0142. .
mO <9t.h ęąųrt Ciceru Phoaę Cięęję 2JQ9

T------- rr-r.T", —r-r-

•Tį1

S. P, MAŽEIKA
3319 ytųftnicą Ąvenuę

DR. G Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So* Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 ikį 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

LACHAWICZ IR SŪNUS
23H Wes,t 33rd piąęe pJhftne (ląntf 2515
gjiįXRjwi .*0 w‘h i?”

TOTv-.v—iry .v ■ iy.,.v.viww.|j.|n

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—J 
vakaro, trečiadieniais ir sekmądie 

nįais pagal susitarimą 
Telęfonąs UEMLOCK 6111

Vardas U pavarei -

* Adresas _

P.J.RIDIKAS
3.354 So. Halsted Street YARDS 141»

„ „um.... ..I ! ...... .... ........ ........ . .......................t i ■ i j ij| 11 „

į. I. J, ZOLP Phone Yards 0781 
1*440 West 46tl», Street Y^rda 0783

r;iiA m " m j... į*1 y i

Yards 1139
YąT4tt 113^8 TeL Offięę VPeųtvorth 6339 

Ęyde P«rM 

Dr. Susanna Slakis 
IMĮotęrų ir vąįkų Ifcų ąydvtdją 
6906 Ha. Halsted St.

Ą, A, SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St, 
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Pąrk 3395,

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES 

20 Met« Sukaktį68 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI
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Iš Pietų Amerikos
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DEMOKRATINIS LOTYNŲ AMERIKOS KONGRE
SAS URUGVAJUJE

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Urugvajus — laisvės ir demo- 
krątįjęs šalis

Pasibaigė demokratinu Loly-. 
nų ĄmenUosi Kongresas Uru
gvajuje, jau du mėnesiu, bet jo 
nutarimai gyvuos ne du menei 
siu. Tie jo yy|ąriyiai vis aktu-, 
alėja, vis ideaiiškėja, vis svar-į 
besni ir bulinesni.

Kųi Europos valstybėms šiąn-j 
dieu stovi prieš akis naujas ka-. 
Vųs, naujos diktatūrų formos, 
taip Lotynų Amerikai stovj 
prieš akis naujos formos taikos, 
demokratijos, kultūros ir žmoi 
nių gerbūvio kėlimo.

Pats to kongreso įvykimas Ui 
rugvajuje suteikė urugvajie-t 
čiams tų nemirtingų garbę, ku
rių mirdamas paliko jų laisvės 
kovotojas—generolas Jose Geri 
vašių Artigas, kurio vardų kon- 
gresmanai linksniavo, su pagari 
ba ir pasididžiavimu.

Norėdami pigiai pirkti lųmbęrį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda
2x6 naujos 3.3. per Bp. IT.
Čia taip viskas pigiai-
kreipkitės pp aptrašu

Sibley Lumber Co.
30 kast 147 Street 

HARVEY, ILL

INSURANCE
(APORATOA)

• PILNA ĄPDRĄUDĄ , AU
TOMOBILIAMS.

• ĄPDRAUDA NĄMU NUO
UGNIES. *

• AUDRAI DĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
S APDRAUDA LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kųrjpie yapdasi ta-. 
Vernai ųno Public Liąbi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Rąštinėje peę 

A. RYPKEVlČlŲ

1739 S. Hąlsted St

Kasiiuė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekipadiev 
inais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

PQ Pfctų.

Iš tikrųjų gen. Artigas gali 
būti pavyzdžiu. Kai daugelis šių 
dienų ąykMo rapgy Europos ka
rių pasižymi vien savo asmens 
gerbūvio, aukštesnes ąlgos ir 
laipsnio, ieškojimu, negarbin
gai išeinant prieš savo krašto 
gyventojų teises ir laisvę, - 
norėtųsi jiems priminti gen. Ar- 
tigos nuolat skelbtus žodžius: 
“Su laisve nei įžeidžiu, nei bi
jausi, kuriuos artigistai pirmu 
kart savo kariuomenės vardu 
paskelbė 1811 m. tautiniame u- 
rugvajiečių kongrese, kuris il
gainiui virto tarpvalstybine tra
dicija — Demokratiniu Lotynų 
Amerikos Kongresu, 

t

Pats to kongreso prisimini
mas urugvajiečius pakelių iki 
tani tikrų uupširdaus pasidi
džiavimo, nes jų tautos herojus 
jau prie$ 128 metus yumatė ir 
davė demokratiško bendradar
biavimo basę, kuria jie vado? 
vaudamie&į pasiekė to, kad jų 

! mažutė, palyginamai, respubli
ka žymiai pralenkė daug dides
nius sayo kaimynus įr atsisto-? 
Jo priekyje tų tautų, kur teisė 
ir teisėtumas neliko tuščia vię-t 
ta.

Kad ir praūžė vienas kitas tų 
žmogaus teisių ir teisėtumo — 
laisvės ir demokratijos — prie
šininkai vįepok urugvajiečių 
sieloje ir galvoj 2*^ e liko neiš
braukti gen. Ąrtigo žodžiai, kad 
“su laisve nei įžeidžiu yeį bi
jausi”. Tuos žodžius galima pa
vadinti Laisvės Legenda, kelian
čia baimę visokioms monarchit 
joms bei diktatūroms, bet nuo
lat girdėta ir kartota pačių di
džiausių Urugvajaus patrįjotų, 
iš kartos į kartų, tai žmonių at
eičiai, kuri supranta ir jaučia 
Ibvo žmoniškų j j didėjimų, siek- 
•dama suformuoti santvarkų 
kuo teisingesnę, kuo laisvesnę, 
kuo didesne lygsvarų ir visu 
kuo pasiryžusių kovoti su ne
teisėtumu ir priespauda ir visu 
tuo, kas padaro žmogaus gyve
nimų karčiu ir nemalonių net 
užgimti.

Ko.ngresistai
Siu kuriais tik kongresistais 

teko kalbėtis, visi maloniai iy 
pakeltu upu pareiškė savo nuo? 
mopę tuo ar kitu klausimų.

Čilės atstovas Hubner, tas pa
sižymėjęs savo, gabųpių rašyto
ją^ iv žurnalistas, turintis dide
lę politinę įtakų demokratiipa- 
ipę savo valstybės tvarkyme, 
pareiškė:

NAUJIENOS, Chicags, UI.

. ........ JįAUJIENŲ-ACME Telephoto
HAYWARP, Wis, — Triobęlė prię f jfcyWardo, kur pamišėlis Roy Olson nu

žudė du Šerifo pųgelbipinkųs. Jįe porėjo Olsonų areštuoti kamantipėjiniui apie 
automobilio laisnių pavogimų- Olson dabar slapstosi miškuose.

—Ąš jau esu duug kartų ra* 
šęs, u kalbėjęs apie stebėtinų 
šių Kongreso. įtakų'Lotyuų Ame
rikai šiandieni rytoj ir puryt- 
^.ėngiam.e pirwyu ue ginklų ga
myba, ne priespaudos stiprini
mu jr mirties bausmių gausu
mui bet žengiame pirmyn lais
vės, kultūros ir žmoniškumo di
dinimu. { šį Mmeuknieki <libta- 
tpriams’’’ mes esame įtraukę A- 
merikos delegatus pasižymėju
sius savo žmoniškomis vertybė
mis ir tų vertybių atsidavusiu 
skleidimu bei ugdymu, prade
dant universitetu ir baigiant lo
peta, — sako Hubner.

Ajgentmos delegatas, Dr. Ąr- 
aujo, paprašytas įspūdžių, pa
reiškė:

—Kalbant su pasigerėjimu, 
nesunku ir perdėti, bet vis dėl
to tenka pastebėti daugelis da
lykų, guriuos galima kvalifi
kuoti tokiais, kokiais jie iš tik
rųjų yra. Pirmoj eilėj tenka pri
siminti skaitlingų opozicinių 
pajėgų dalyvavimų iš Argenti
nos, Čilės, Meksikos, Perų ir di
deles taip pat opozicines jėgas 
iš Kubos; ir Urugvajaus, neskai
tant jau kitų valstybių.

“Esu tikrus, kąd greitu laiku 
Dicmokrųtinio Lotynų Amerikos 
Kongreso, nutąrįmai tyręs tei
giamos įtakos ne vien Ameri
koje, bet ir visųme pasaulyje, 
kąs ivuiėa sustiprinti Kongreso 
ęharaktėrižuotų vienybę.

“Iš Ritos puses galiu pasaky
ti, kad prieš išvažiuosiant iš 
Buenos Aires, priminėme uitu 
gvąjieėių vyriausybės komuni
katų, kuris mums priminė tu
rėti galioj šiek liek atsargumo. 
Bet baigiant kongresų, pamatė,

“T

siejys gyvcptyjųms,
h) tyri bųfi Ifiyąysyojiyyas 

y adunnistrųojaįbĄš valstybės.
c) Užlaikyti racionalį aptar- 

yaviiyų gydyiyy, vaistais ir pa
skirstymų.

<1)( Suteikti iptlemnizacijų ąt- 
aikymyi visokių rūšių ekoyo- 
miyes pasekmes, įydemaUacijų 
kuri butų nemažesnė už pragy
venimui gaunamų atlyginimų, 
nors jis butų familijaris ar in
dividualinis.

2) Ąpię Socialinę Higięnų, ri
ji tyri būti vykdoma kuo grei
čiausia : •

a) Išleisti įslalyrųus, kurie 
normuotų judėjimų bei vartoji-

mų kokų (lapai, iš kurių paga
minama kokainą), ąlkaloides, 
ętę. ir nustatytu alkoholinių gė
rimų vartojimų.

b). Kad politinės partijos, pro
fesinės organizacijos ir apklėji- 
mo institucijos turėtų teisę or
ganizuoti ir plėsti aktingų dar
bų populiaraus auklėjimo., kon
troliuojant ir saugojau! tam tik
slui išleistų įstatymų pildymų.

(Bus daugiau)

Skelbimai JNąujienose 
duodu naudą cįelto, 
kad pačios Naujienos 
z t a naudingos.

K
<>■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

_ '—i'C' ------ _

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

JAMBULANCB
; DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS Ū4L1742
' j l • 4 . '

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

Telefonas LĄFAYETTE 0727

-| _• koplyčios viso’se
■Arsi CZA- X Chicagos dalyse

Kiaušy kitę musų Lietuvių yadio programų Antradienio ir šešta 
dieni? vąkąraiiį 7 vąkW iš W. ĮL L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERĄS.

A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Teį. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yą^ds 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tęl. Keuwood 5107. į
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palęngvina aKių įtempimą, kuris 

ęsti 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. Kreivys akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Ęęsidenęe Tel. BĘVERLY 8244

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4457 ARCHER ĄVENUE
Qfisp. 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 
t Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th S t., netoli Morgan S t.

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 Centrą! 7464

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

DR. ST. MIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDUNSKi
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąd^ Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. Ląfayette 3650

Dr. Charles Segal oris a-s
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

UF1SO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDg 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 U

Rez. Telephonę PLAZĄ 3200

COPR. w NKCDęsęRAF W

CROCHĘTED CHA1R SĘT FATTĘRN 3206
2206 — Mezginiai kėdei padengti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFF ŲĘPT., No. 2206 ’
, 1739. So. Halsted SU ęUiąa<oA ŲL . I

I čią įdedu 10 ęeitfų ir prąžąų atsiųsti man Pavyzdį No.-------- — J
i

Vardas Ir pavardė l( |

V Miestas Ir valstija ----------------------------------------------------------------- -----------------
• — —— — — — — — — — — — — — — —. w w -

gen. A. Ęaldomir nebuvo linkęs 
daryti kokių norą priešingų in
tervencijų prieš pagrindįnę Jais? 
Yčą ir galvojimo teisę, kąs jį pą- 
vųizduoja demokraty ir tC^ių 
žmogumi, ir man atrodo, kad 
greitu laiku urugvajiečiu respu
blikos pręzįdęntas pasirodys 
kaipo tojerantas aukštų civili
zacijos if politikos normų, ku? 
rias urugvajiečių liaudis yra da^- 
vysi, ir, svarbiausia, bus. ištikir 
iyas liaudies nepriklausomybei. 
Įr guliu tvirtinti, kad grįžęs iš 
yrugvajiečių žemės, gabu drą
siai ten buvo i»’ bus stipriam 
šia bazė Lotynų Amerikos prak? 
tiškam demokratijos vykdymui, 
— pareiškė Dr. Araujo.

Revoliucinės leksikos P-arti? 
jos delegatas* Dr- Rodplfo P i nių 
Soria, pareiškė, kad nekalbėdaT 
mas plačiau apie kongreso svar
bų, turiu pasakyti, jog visi kon
greso. delegatai naudojusi pilnų 
laisvę savo galvojimui ir jiems 
pavestoms dispozicijoms išr 
reikšti.

PrįinUos Rezolįycijęs
Kongreso {Socialinių Klausi

nių Kotnisija yra priėmusi šiaa 
rezoliucijas:

1) Sveikatos klausimu.—Re-, 
komenduoti Amerikos darbo 
žmonėms Socialinės Vienybe^ 
Užtikrinimų, prisilaikant sekan
čių pagrindinių formų:

a) Turi būti privalomas vi-

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicągus
Cicero
ŲetuYių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
įr naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE miesto 
DAtYSB

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

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

' Namų Tel.: Prospect 1931

8

Tel. Yar4s 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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Centrąl 4411-2 
ofisas—3323 So. Hąlsted SL

Miesto
Kamb,
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. ,

T7TT-

7T

r—

7

•' V

IT " IA >, k1 - !----

Yards 1139
Yąyds 1138

J. UULEVIČIUS
4348 S. California Avenuę Phone Lafayette 3572

77*'.* } .

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
683.4 Wę$tęrn Phope GrpvęhŲi 0442^
1410 §opth 49th Coyrt Cicern Phoue Cicero 2ĮQ9

S, P, MAŽEIKA
3319 LitUPnięd Ąvenue

...................... ....... i - / » 1 i i. 1 i . i'jt1* .L

LACHAWICZ IR SŪNUS
38H West 33rd piąęe Pįiflne 2515
SgYRUJS; 42-M Rast W

' , ''b i .... s ... • y

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

> ALBERT V. PETKUS
47Q4 S°r Wežtern Avė. I’hone Lafayette. 8024
• -.......     h.......................     * ... r - .... ».

l ................... .. ......... . - , . — ■■■■j

I. I. J, ZOLP Phone Yards 0781 
1Ą40 West 46tlĄ Street Y?r4» 07SJ
' ,W L"1 ' *

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 ikį 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekroądie 

nįais pagal susitarimą 
Telęfonąe UEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Dąktąrąl

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarę. ’
Phone YARDS 7299

, TeL Gffięę ^Veųtvorttl <33t Hyde Pąr|ę 3395

Dr. Susanna Slakis 
fclotęrų ir vąikų l|gų gydytoją 
6900 SĮ<L Halsted St. 

Valandos—1—4 po pietų, 7—9 vak 
išskyrus seredomią ir sųbątomia

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St,

Telefonas MONROE 0^01
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—rHyde Park 3395,

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metu Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
T I! ’T 1 .! ! 111 ■
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Iš Studento K. Michelsono 
Bankieto

Birželio 17 d. š. m., artimiau
si studento K. Michelsono drau
gai surengė bankietą pagerbi
mui to jaunuolio, kuris garbin
gai baigė New Yorko Miesto 
Kolegiją su censu Bachelor of 
Science in Sočiai Science, Mag- 
na Cum Laude ir buvo priim
tas į Columbia Universitetą su 
$300.00 stipendija.

Bankietas prasidėjo apie 8 v. 
v. Studento Michelsono simpa- 
tizatorių pilnutėlė salė laukė su 
nekantrumu ir apie 8:30 v. v. 
pasirodė visų gerbiamas gradu- 
antas, lydimas savo tėvelių ir 
dėdės J. Radzevičiaus su visa 
šeima iš Bridgeport, Conn. Su
sirinkusieji iškėlė grausmingą 
ovaciją su sveikinimais bei lin
kėjimais. Po trumpos pertrau
kęs prasidėjo programa.

Dr. A. Petriką atidarė vaka
ro programą. Su turtinga įžan
gine prakallSa jis apibudino stu
dento K. NJichelsono veikmę, 
kaip moksle, taip ir visuome
niniame darbe. Daktaro prakal
ba palydėta gausiais aplodis
mentais. Po tam perstatytas va
karo pirmininkas, artimas K. 
Michelsono draugas, Jonas Or- 
manas.

Pirmininkas pašaukė publiką 
prie tvarkos, ir pradėjo skaityti 
telegramas sveikinimų ir linkė
jimų nuo organizacijų, laikraš
čių, bei pavienių ypatų. Tele
gramai buvo nuo Brooklyno 
LDS jaunuolių kuopos, nuo 
“Tiesos” redakcijos, ir nuo J. 
V. iš Great Neck, N. Y.
Sveikinimo Laiškai ir Aukos
Sekė skaitymas sveikinančių 

laiškų:
“Jaunam Graduantui Keistu

čiu! Michelsonui:
“Negalėdamas asmeniškai bū

ti šį vakarą Jūsų tarpe, sveiki
nu Jus šiuo laišku. Sveikinu 
Keistutį, nors sunkiai, bet gar
bingai baigusį pasirinktą moks
lą, ir sveikinu jo tėvelius, susi
laukusius šios džiaugsmo va
landos.

“Lai tas džiaugsmai ir laimė, 
kuri šį vakarą pripildo Jūsų šir
dis, nepasibaigia su šiuo vaka
ru, bet lydi kiekvieną Jūsų žing
snį į ateitį.”

Pasirašo Stasys Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius.

“Studentui Keistučiu! Michel
sonui:

“Išgirdęs, kad Tamsta gar
bingai pabaigei mokslą New 
Yorko Miesto Kolegijoje ir ren
giesi stoti į Columbia Universi
tetą, nuoširdžiai Tamstą sveiki
nu ir linkiu geriausio pasiseki
mo tolimesnėse Tamstos studi
jose.

“Sveikinu kartu ir gerbiamus 
Tamstos tėvelius, kuriems šian
dien didelė džiaugsmo diena, 
matant, kad jie, paprasti darbo

žmonės, užsiaugino tokį gabų ir 
jau pagarsėjusį visuomenėje 
jaunuolį.

“Man visuomet buvo įdomu 
sekti Tamstos progresą moksle 
ir visuomeniniam darbe. Džiau
giausi, kad Tamsta savo kelia- 
rodžiu pasirinkai kilnią Socia
lizmo Idėją, nes ji yra parem
ta žmonijos troškimu laisvės ir 
geroves ir giliu mokslo patyri
mu. Tikiuosi, kad ši idėja Tam
stai visuomet paliks brangi.”

Pasirašo, P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius.

“Vakaro Vedėjui, K. Michel
sono ‘Graduation’ bankiete:

“Maniau galėsiąs dalyvauti su 
Jumis Keistučio mokslo baigi
mo proga jam surengtame ban
kiete, bet aplinkybės kitaip pa
diktavo, ir su Jumis būti nega
lėsiu.

“Keistutis Michelsonas yra 
nauja, gabi ir daug žadanti 
mums Amerikos lietuviams jė
ga. Mes, senieji Amerikos lietu
vių veikėjai ir kulturnešiai, per
gyvenę musų gyvenimo ir au
drų problemas, vienas po kitam 
pradedame nuo viešosios arenos 
prasišalinti: į kapus arba už
mirštį. Kas nors iš musų jauno
sios Amerikos gimusios kartos, 
turės iš musų vystančių ar su
šalusių rankų pagriebti darbų ir 
kovų vėliavą. Keistutis yra vie
nas iš tų, kuriam mes galime 
pasitikėti: entuziastiškas, ener
gingas, pasišventęs visuomeni
ninkas. Suprantama, jam kaip 
ir kitiems jaunuoliams — kaip 
ir mums kada mes jaunuoliais 
buvome, — reiks daug pergy
venti ir ne sykį būt parblokš
tam: bet galutina pergalė yra 
visada tų, kurie po kiekvienam 
gyvenimo suteiktam smūgiui, 
gali vėl ant gyvenimo barikadų 
kopti.

“Todėl mano vardu, buk 
Tamsta, prieteliau vakaro vedė
jau, geras išreikšti šia proga 
Keistučiu! mano širdingiausius 
linkėjimus, ir priminti jam, kad 
kaip aš,, taip ir plati, liberale 
Amerikos lietuvių visuomenė 
seka jo karjerą ir pergales, kaip 
ir nepasisekimus, ir laukia kad 
po visų patyrimų jis stos pir
mose eilėse Amerikos lietuvių 
ateities vadovybėje.”

Pasirašo F. J. Bagočius, SLA 
Prezidentas, ir taipgi prisiunčia 
$5.00 kaip auką studentui Mi
chelsonui.

“Keistučiu! Michelsonui:
“Jums pasekmingai užbaigus 

College of the City of New 
York, ir ruošiantis pradėti mok
slus Columbia Universitete, 
siunčiame Jums didelį glėbį šir
dingų velijimų iš tolimos Chi- 
cagos. Chicagoj yra nemaža lie
tuvių, kurie simpatingai seka 
Jūsų visuomenišką veikimą, ir 
Jūsų pasižymėjimus musų jau
nimo tarpe. Esame tikri, kad 
Jums pasiseks ir teisių moks
luose, ir kad baigęs tuos moks
lus Jus galėsite dar pasekmin- 
giau darbuotis musų demokra
tinėje visuomenėje.

WESTINGHOUSE

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SUMMIT, N. J. — Tai šitaip storinis Tony Galento - 

treniruojasi kumštynėms su pasauliniu čampionu Joe 
Louis.

tvidas, Dr. V. Šimkus, ir S. Dei- 
kus, ir sykiu su pasveikinimu 
prisiuntė $40.00 auką.

“Studentui Keistučiu! Michel
sonui :

“Išgirdę, kad Tamsta garbin
gai baigei mokslą New Yorko 
Miesto Kolegijoje ir įstojai į 
Columbia Universitetą, nuošir
džiai Tamstą sveikiname ir lin
kime geriausio pasisekimo toli
mesnėse Tamstos studijose.

“Sveikiname kartu ir jūsų tė
velius, ir kartu su jais džiau
giamės jūsų pasisekimais.”

Pasirašo Mr. ir Mrs. Jakščiai 
ir sykiu prisiuntė $3.00 auką.

Brooklyn, N. Y
Vieša Padėka

PEOPLES KRAUTUVES
Sutaupysit Maistą, Sveikatą ir Daug Pinigų

GERA_ RŪŠIS!!!
Sietinės, durys ge- JE 
riausios rųšies tik

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. VVESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

“Negalėdami dalyvauti Jūsų 
pagerbimo bankiete, mes siun
čiame Jums, drauge Keistuti, 
bent mažą dovanėlę nuo būrio 
Chicagos profesionalų ir šiaip 
jau gerų žmonių. Šia proga mes 
siunčiame geriausių velijimų ir 
Jūsų Tėveliams.”

Pasirašo varde chicagiškio 
būrio L. Pruseika, Dr. A. Mon- 
----------- ------ į-----------------------

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

Pe perskaitymo šių sveikinan
čių laiškų prasidėjo kalbos. 
Sveikinimo prakalbas pasakė 
pavieniai asmenys: jaunuolis 
Zablackas, adv. Briedis, auto
mobilių pardavėjas Milius, ir 
kriaučių kontraktoriai Augunas 
ir Atkočaitiš.

Nuo organizacijų ir laikraš
čių pasakė prakalbas sekanti 
žmonės: “Laišves” jaunimo sky
riaus redaktorius, W. Kubilius; 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo centro sekretorius, J. Siur- 
ja; “Laisvės” redaktorius, R. 
Mizara; “Naujosios Gadynės” 
redaktorius, J. Stilsonas; Lietu
vių Komunistų Centro Biuro 
sekretorius, A. Bimba; Ameri
kos Darbo Partijos lietuvių sky
riaus sekretorius A. Linkus, Jr. 
Taipgi sveikinančią kalbą pasa
kė New Yorko Miesto Tarybos 
Councilmanas, Louis Hollander.

Baigiantis programai kalbėjo 
graduanto tėvas Vincas Michel
sonas, kuris dėkojo rengėjams 
ir susirinkusiems žmonėms už 
taip gausų atsilankymą. Pabai
goj kalbėjo lietuviškai ir ang
liškai studentas Michelsonas. Vi
sų pirma padėkojo rengėjams 
ir publikai už atsilankymą ir 
gilią užuojautą. Padėkojo savo 
tėveliams už tokį pavyzdingą 
išauklėjimą, ir į publiką pareiš
kė, kad koks aš šiandien esu, 
tai nuopelnas mano Tėveliams.

Čionai susirinkus virš dviejų 
šimtų minia pagerbti ir pasvei
kinti jį, o jis akyvaizdoj visos 
publikos pabrėžė, kad taryt jis 
pats nei kas, nei ką, tik visa 
garbė priklauso jo tėveliams. 
Paskui ėmė cituoti motinėlės 
žodžius, kada mažutį mokino, 
sako, aš atmenu tuos žodžius, 
ir aš šiandien tais mokinimais 
orientuojuosi. Jokių žygių ne
darau be tėveliu pritarimų, ši 
dalis prakalbos tiek sujaudino 
publiką, kad ne tik moterų, bet 
ir vyrų akyse pasirodė ašaros.

Ir su tuom pasibaigė progra
ma. Laiškuose pribuvo aukų ir 
kai kurie žmonės po programų! 
privatiškai jam įteikė aukų, taip 
kad aukų gavo apie $80.00. Nuo 
bankieto pelno atliko $120.00. 
Tai viskas Keistučio Michelsono 
naudai. A. Žilinskas

Visiems tiems draugams, ku
rie darbavosi ir kurie atsilankė 
mano kolegijos užbaigimo pa- 
gerbtuvių bankiete, birželio 17 
d., š. m., noriu išreikšti viešą 
Jadėką. Ypatingai ačiuoju drau
gams Žilinskui, Ormanui ir 
Kreivėnui už jų didelį pasidar
bavimą šiame reikale, ir drau
gėms gašpadinėms šolomskie- 
nei, Višniauskienei, Kalakaus- 
denei, ir Bernotienei. Taipgi 
visiems mano jaunuoliams — 
draugams iš Brboklyno 
jaunuolių kuopos ir iš 
choro, kurie dirbo laike 
rienės esu dėkingas. Ir
ačiuoju drg. šalinaitei ir “Aid- 
balsiams” už'jų padainavimą 
aike programos.,

Man malonu pranešti, kad 
priėmiau nuo drg. A. Žilinsko 
$121.50 kaipo pelną likusį nuo 
vakarienės. Aukų iš viso priė
miau $75.00. Uz viską esu dė
dingas, ir sykiu šii manim vi
siems ačiuoja ir .mano tėveliai 
Vincas ir Marė Michelsonai.

—K. Michelson

PEOPLES FURNITURE COM'PANY patarnaus 
duos ilgesnę garanciją, mažiau kaštuos.

Matykite naują Westinghouse šiandie ir sustokite 
gaišinę maistą be šaldytuvo.

Naujų Westinghouse kaina labai žema.
PASIRINKIMAS NUO

geriau,

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

« $5,000 00

Išmokė jom ja (yf
už padėtus Zl-

pinigus * ' "
Duodam Pncknlns ant 1-mų

Morgičių
Safety Deposit Degutes Galiim 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vfi], vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEW1CH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

VTFNTNTfiLIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

LDS 
Aido 

vaka- 
taipgi

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

$119.50
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

NUOLAIDA UŽ SENĄ LEDAUNĘ

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

Zolp Milwork & Lumber Co. 
3554 S. Halsted St Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

4179-83 Archer Avenue

G ARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INVBtTMKNT

ZIUREK!
IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500
►Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

4 ■ . , .. , . ( ' l . •, f - '

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

h n
Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderiuSTv

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

Vardas-----------------------------------

Adresas-----------------------------------

Miestas-----------------------------------

Valstija-----------------------------------
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The Litlmanian Daily Newa

Published Daily Ezcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
felephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užeakyate kahun
Chicagoj e—paštu:

Metams ______________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ____i
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ _____
Savaitei _____________
Mėnesiui , ,. ■.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

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

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Už ir prieš trečiąjį terminą
Pastaruoju laiku žymiai padidėjo publikos susiinte- 

resavimas klausimu, ar prezidentas Rooseveltas kandi
datuos 1940 metais. Tas klausimas yra diskusuojamas 
spaudoje ir kalbose per radio. Už Roosevelto kandidata
vimą pasisakė du aukšti administracijos nariai — Jack- 
son (solicitor general) ir Wallace (agrikultūros sekre
torius). Pirmasis pasakė kalbą Washingtone, antrasis 
Wisconsine.

VITAITIS IR PILĖNAS
Beteisindamas savo “Pittsbur- 

gho Žemaičio” provokacinį ra
šinį, tllpusį “Vienybėje”, p. S. 
Vitaitis pasikvietė talkon žval
gybininką Pilėną, su kurio pa
galba jisai stengiasi įrodyti, kad 
tas provokacinis rašinys tikrai 
buvęs paremtas SLA preziden
to Bagočiaus pasakojimu apie 
konferenciją su apdraudos ko- 
misionieriumį Reiškia, žvalgybi
ninkas bando apginti Vitaitį 
nuo kaltinimo, kad jisai pats 
yra “Pittsburgho Žemaičio” pro
vokacijos autorius!

Bet aiškus dalykas, 
zidentas Bagočius su 
pie savo konferenciją
sionierium nekalbėjo. Tokiu bu
du tas žvalgybininko “liudy- 
mas” neturi mažiausios vertės. 
Jisai tiktai parodo, kad p. Vi
taitis neturi kuo pasiteisinti, ir

kad pre- 
Pilėnu a- 
su komi-

jus visame krašte, rengti pra
kalbas, skleisti lapelius ir 1.1. 
Kadangi Cripps yra turtingas 
žmogus, tai jo agitacija už 
“liaudies frontą” buvo išvystys 
ta labai plačiai.

Bet Darbo Partijos suvažiavi
mas, įvykęs prieš keletą savai
čių, atmetė Cripps’o sumanymą 
devynių dešimtadalių balsų dau
guma, taip kad Cripps įsitikino, 
jogei toliau tęsti agitaciją nebė
ra prasmės. Todėl pereitą sa
vaitę jisai paskelbė spaudoje, 
kad “liaudies fronto” kampani
ja yra likviduojama.

Tuo pačiu laiku organizuojasi ir “trečiojo termino” 
priešai. Senatorius Holt, kuris kovojo prieš visą eilę Nau
josios Dalybos sumanymų, rengiasi įteikti senatui rezo
liuciją, pasmerkiančią trečiąjį terminą, ir reikalauti, kad 
ji butų balsuojama vardošaukiu. Tokiame atsitikime dau
gelis demokratų abiejuose kongreso butuose atsidurtų 
keblioje padėtyje, nes iš vienos pusės jie nenori, kad Roo
seveltas dar kartą kandidatuotų, iš antros — jie bijo jį 
supykinti, kadangi jie gerai numano, kad be jo paramos 
joks defnokratų kandidatas negali būti išrinktas.

O tuo tarpu prezidentas savo nusistatymo nepareiš
kia. Ar jisai statys savo kandidatūrą, ar ne, niekas ne
žino ir, tur būt, nežinos iki demokratų partijos konven
cijos ateinančiais metais. Gal būt, ir konvencija nepatirs, 
ką Rooseveltas mano, iki nebus galutinai susitarta dėl 
partijos kandidato. Roosevelto tylėjime yra jo stiprumas 
partijoje. Jeigu jisai dabar viešai pareikštų, kad jisai 
nebekandidatuos, tai partijos “bosai” su juo daugiau ne
besiskaitytų. Antra vertus, jeigu jisai iš anksto pasaky
tų, kad jisai bus kandidatas, tai tuojaus imtų prieš jį or
ganizuotis visi Naujosios Dalybos priešai demokratų par- 
tijoje. ; i t < ~b'\l

Roosevelto strategijos tikslas yra priversti demokra
tų partiją nominuoti toki kandidatą, kuris pasižadės to
liau vykinti jo politiką. Galima neabejoti, kad jisai pats 
trečiojo termino nęnori. Prezidento atsakomybė tokia di
delė, kad toje vietoje daugiau, kaip aštuonerius metus, 
vargiai kas gali išlaikyti.

Jėga ir teisė

LENKIJOS MIESTUOSE 
STIPRUS SOCIALISTAI

“Lietuvos Žinios’’ rašo apie 
Lenkijos savivaldybių rinkimų 
pasekmes. Iš <jų matyt, kad mie
stuose yra stiprus socialistai. 
Lenkų Socialistų Partija (P.P.

kokioje kompanijoje jisai alsi- L arįa pepesai) rungiasi dėl 
dūrė, bekovodamas piieš SLA. pjrmenybes su “Ozonu”, val

džios partija. Bet pridėjus žy
dų socialistų balsus prie “pepe- 
sų” balsų, pasirodo, kad socia- 

Rašydamas apie tą p. yhai-|jįs| balsai toli praneša balsų 
skaičių, paduotą už “Ozoną”. O 
sodžiuje rungtynės 
U

IR BIMBA

čio susidraugavimą su tariamu I 
“detektivu” Pilėnu, “Naujoji 
Gadynė” daro tokią pastabą:

“Tai politika kerštu pri- 
tvinkusio Užsispyrėlio. Tai 
rodo, kad besistengdami or
ganizacijai kenkti, Vitaičiai 
ir jam panašus padarė ‘ben
drą frontą’ su Pilėnais! Gra
ži kompanija, ką besakyti...] 
Vitaitis ir komp. žūt ar būt 
nori pastatyt ‘ant savo’. Ši
taip ‘nusiteikę*, jie ieško Pi
lėnų partnerystės. Pasakysi
me daugiau: Pilėnas nėra pa
skutinis Vitaičių partneris. 
Viskas rodo, kad tas Smeto
nos ordinais (tik vienu. — 
“N.” Red.) apkarstytas kava
lierius ieškos partnerių ir. ki- 

i toje mtisų: 'visuomenės srovė
je. Nenorim būti pranašai, 
bet ir nenustebsime, jei ‘po
nas” Vitaitis ir ‘draugas’ 
Bimba kurią nors dieną ims 
ir užgiedos iš tų pačių gai
dų.”

i
Ta diena jau artinasi, kaip 

matyt iš tilpusio “Vienybėje” 
pareiškimo apie bendradarbia
vimą su komunistais.

eina tarp 
endekų” (Narodowa Demokra- 

eja — tikrumoje tai klerikališ- 
ki tautininkai) ir vai. liaudinin
kų

Apie balsavimų rezultatus 
Lenkijos miestuose Kauno dien
raščio bendradarbis paduoda 
tokias skaitlines:
“Ozonas” — 1,388,000 b.

arba 29.2% 
įPepesai — 1,255,000 b.

arba 26.4% 
895,000 b.

arba 18.8% 
Darbo Partija— 77,000 b.

Endekai

Onerovcai • (kraštutiniai ende- 
kai)y.— 60,000 b.

“Ozono” ir ėndekų blokas
..J’ 48,000 b.—1.0% 

Žydų socailistų “Bundas”
448,000 b.—9.4% 

Kitos žydų grupės
424,000 b.—8.9% 

Ukrainai — 43,000 b,-0.9% 
Vokiečiai 44,000 b,— 
Nepartiniai — 25,000 b,—0,5/j£> 
Įvairus — 41,000 b,—0,8%

Pasaulis susilaukė to, kad beveik kiekvienoje viešo
je savo kalboje valstybių ministeriai pirmininkai ir kiti 
vyriausybių nariai giriasi savo ginkluotomis jėgomis ir 
pasiryžimu kovoti. Net toks ramaus budo žmogus, kaip 
premjeras Chamberlainas, aną dieną, kalbėdamas Gar* 
diffe, pareiškė, kad Britanija turinti galingiausią pasau
lyje laivyną ir kitais atžvilgiais esanti taip pasiruošusi 
karui, jogei jai nepavojingi esą jokie priešai.

Šitą karingą kalbą Chamberlainas pasakė, kreipda
masis į Vokietiją ir Japoniją. Britanijos premjero griež
tumas padidėjo ypatingai nuo to laiko, kai japonai ėmė 
spausti anglus Tientsine, Kinijoje. I Chamberlaino kalbą 
užvakar atsakė Hitlerio propagandos ministeris Goeb- 
bels, kuris ne tik pasakė, kad Anglija karo atžvilgiu vi
sai negalinti lygintis su Vokietijos galybe, bet dar ir iš- 
koliojo anglus “idiotais”.

Tai charakteringos kalbos šių dienų tarptautiniems 
santykiams. Tuos santykius dabar reguliuoja jėga, o ne 
teisė. Valstybė, kuri turi didesnę armiją ir yra geriau 
apsiginklavusi, daro su svetimų šalių teritorijomis ir jų 
piliečiais, kas jai patinka.

Tiesą pasakius, teisė tarpe tautų ir pirmiau nelabai 
buvo gerbiama, nes nebuvo autoriteto, kuris jos vykini- 
mą prižiūrėtų ir, reikalui esant, pavartotų prievartą 
prieš tuos, kurie ją laužo. Bet nuo to laiko, kai Europoje 
pradėjo šeimininkautLdiktatoriai, tarptautinė teisė tapo 
visai paniekinta. Tarpe tautų šiandien grįžo kuone tokie 
pat santykiai, kokie prieš civilizacijos gadynę buvo tarpe 
laukinių padermių. >

Neišvengiamas to rezultatas — visuotinos ginklavi
mosi lenktynės. Jos valstybės prives, jei ne prie naujo 
pasaulio karo, tai prie visuotino bankroto. Jau ir dabar 
diktatorių valdomos šalys yra taip nusigyvenusios, kad 
jos nebeturi kuo nusipirkti užsieniuose maisto produktų 
ir žaliavų savo pramonėms. Aišku, kad šitokia padėtis 
ilgai tęstis negalės.

l JAU GIEDA
Vyt. Gružulis-Vitaitis Brook- 

lyno f asistuojančių tautininkų 
organe, birželio 24 d. parašė 
taip:

“Nuoširdžiam lietuviui ir 
patriotui šiandien yra pato
giau bendradarbiauti su ko* 
munistais, negu su socialis
tais, visuose tautiniuose ir 
kulturiniuose darbuose, nes 
komunistai lietuviškesni ir 
patriotiškesni (t. y. f ašis ti šo
kesni? — “N.” Red.) už so
cialistus, kurie tik bizniškoms 
machinacijoms visą savo idė
ją atidavė.”
Jeigu ir butų “bizniškos ma

chinacijos”, tai visgi butų ge
riau, negu Smetonos pantaplio 
laižymas su tikslu gauti šmero. 
Bet yra faktas, kad Vitaitis jau 
pradėjo giedoti iš tų pačių gai
dų su Bimba, kaip pranašavo 
“Naujoji Gadynė”.

faktas, tai tas, 
buvo įvykinti 

to krašto tarp- 
šiandien labai

Viso — .4,751,000 b—100%
Įdomus kitas 

kad Lenkijoje 
rinkimai, nors 
tautinė padėtis
opi (dėl Hitlerio užgaidų prieš 
Dahcigą). Pasirodo, kad rinki
mai he taip jau “pavojingas” 
kraštui dalykas, kaip paprastai 
sakoma. ; '■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Europos krepšinio pirme-| Margumynai 
nybės Lietuvoje ..... . .. .

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Nesu linkęs smulkiai parašy- mi ir šokiai. Ir šokiuose atsi- 

ti Europos krepšinio pirmeny
bes Lietuvoje, o tik pasidalinti 
įspūdžiais. Juk kaip šitą laišką 
skaitysite tai jau iš telegramų 
žinosite kaip Lietuvos sportinin
kams pavyko tos varžybos dėl 
meistro vardo.

Spėju, kad jūsų lietuviška vi*i 
suomenė, o ypač jaunimas no
ri žinoti, kaip tos kovos dėl Eu
ropos krepšinio meistro vardo 
ėjo, taigi ir pasiryžau, kai ku
riais įspūdžiais pasidalinti, žai
dimai dar tik įpusėjo, tikrų 
zultatų dar nenumatyta, tai 
pirmieji įspūdžiai.

Dabar sportas tiek pas 
tiek Europoje labai didėlėje pa-l 
garboje laikomas. Net rimtoji 
Europos spauda sportui kasdien 
užleidžia daug vietos.

Sportas visiems parupo. Juo| 
rūpinasi pirmoje eilėje kariškos 
organizacijos, nes jaunimas pa
ruošiamas karo mankštai. Kul
tūrinės organizacijos taip pat 
sporto nevengia, nes per sportą 
įeina į jaunimą. Dideliems poli
tikams sportas 
svetimas ir jie nepaisant ku-Į 
riai politinei srovei priklausy
tų palankiai žiuri į sportą, jei 
norite ir per sportą siekiama 
politikos. Veik visos Europos 
valstybės sportą remia, o kaip 
kur net visas sporto organizaci
jas tiesiog suvalstybino. Valsty
bės turi atitinkamas įstaigas, 
kurios sportą prižiūri ir kontro
liuoja. Štai Lietuvoje net uni
versitete įvesta kūno kultūros 
lektūra. Sportui palaikyti iš 
valstybės iždo skiriamos lėšos, 
žodžiu sportas Europoje įleido 
giliai šaknis į visas gyvenimo 
sritis. Tai visai nenuostabu, jei 
sporto įžymesnės rungtynės iš
stumia iš gyvenimo dienotvar
kės daugelį visokių kitokių ru- 
pesčių. Štai dabar Lietuva tiki 
ir gyvena Europos krepšinio 
pirmenybėmis. Kasdien į tas 
varžybas susirenka dešimtis 
tūkstančių žiūrovų. Jų butų žy
miai dar daugiau jei tik galėtų 
į naujai, pastatytą halę tilpti. O 
juk bilietai nėra jau tai pigus, 
o vis dėlto šitam reikalui pi
nigų niekas nesigaili!

Europos krepšinio pirmeny
bės Kaune prasidėjo tautiniais 
šokiais. Žinoma tai gerai ir su
maniai buvo padaryta. Daugelis 
iš kitų kraštų, kitų valstybių 
atvažiavę galėjo pamatyti ir lie
tuvių tautos šokius.

Lietuvį daina ir palaimoje ir 
bėdoje lydi. Lietuvis tiek skau
sme tiek nusiminime dainą niū
niuoja. Lietuvis savo močiutės 
dainą dainuoja tiek pas save 
namieje, tiek svetur iškeliavęs. 
Lietuvis daina nusiramina ir 
toje dainoje savo nuotaiką, sa
vo širdies gelmių pergyvenimus 
perduoda. Lietuviui daina tai 
ne vien pramoga. Jis čia sude
da visus savo pergyvenimus. 
Taip lygiai lietuviui nėra sveti-

Keistos žuvys

Te
tik

jus

taip pat nėra

spindi lietuvio siela. Lietuvių 
tautos šokiai, tai plačių lygu
mų šokiai. Jie grupiniai, muzi
kalus ir neretai dainos lydimi. 
Čia daina pavaduoja muziką. 
Lietuvio šokiai rimti, nors ir 
nuotaikingi.

| Tuos šokius laike sporto var
žybų atidarymo šoko jaunimas, 
šoko gražiai, sutartinai, tvar
kingai ir mikliai, tik'deja be 
atitinkamos nuotaikos, šokiai 
nesiderino su veido išraiška. 
Klausai šių dienų Lietuvos dai
nas, žiuri į bešokantį jaunimą 
ir šėlusiai pasiilgsti jų veiduo
se šypsenos! O kaip yra sveti
ma lietuvio veide ta graži, ma
loni šypsena!

Linksmi šokiai, o čia šokikai 
tarytum bažnyčioje susirinko 

|rąžančių giedoti! Viešėjęs Lie
tuvoje jūsų “Pirmyn” choras 
lietuvio sielą pagavo gal ne tiek 
geru dainų dainavimu kiek ta 
linksmute nuotaika, kiek gra-| 
žute veiduose šypsena!

Man savo laiku teko jums ap
rašyti Paryžiaus parodą ir te
nai buvusį Lietuvos pavilioną. 
Tuomet rašiau, kad viskas butų 
gera tik toms mergelėms, Lietu
vos dukroms, kurios tame Lie
tuvos pavilione budėjo stoka 
buvo veiduose malonios šypse
nos! Kiek vėliau teko patirti, 
kad tais mano parodos įspū
džiais buvo labai susidomėję 
kai kas iš Užsienių reikalų Mi
nisterijos, mat tuomet pažymė
jau, kad busiamoje, o jau da
bar esamoje New Yorko paro
doje Lietuvos pavilione budėtų 
mergužėlės, kurios nesišykštėtų 
šypsenos, juk už gerą, gražią 
šypseną pinigų mokėti nerei
kia! O juk šypsena visiems pa
trauklus daiktas!

Įvairiausių jurų gyvių tarpe 
savotišką domėjimąsi sukelia 
ypatingos formos žuvis raja. 
Jos kūno forma primena tai
syklingą rombą. Galva plokš
čia, pritaikyta raustis jurų du
gne ieškant maisto.

Kas ypatingos šioj žuvy, tai 
jos plaukiojimas. Ji, tikriau 
pasakius, neplaukia, bet skren
da. Nejaugi ji turėtų sparnus? 
Jos priekiniai pelekai dideli, 
trikampio formos, panašus į 
sparnus. Jos sparnų, t. y. pele
kų, smūgiai taikomi ne žemyn, 
kaip paukščių, bet aukštyn. 
Besileidžiant sparnams žemyn, 
smūgis gaunasi savaime. Iš to 
gaunasi šioks toks vandens ju
dėjimas ir tokiu budu žuvis 
raja slenka pirmyn. Rajos uo
dega eina grynai stabdžio pa
reigas. Ši žuvis gimin. ryk
liams. Veisiasi daugiausia ne-

Vis dar neprarandu vilties, 
kad gal bus proga ir New Yor
ko parodą atlankyti ir Lietuvos 
pavilione pabuvoti, tai bus tik
rai įdomu patirti ir tenais mu
sų lietuvaitės su malonia šypse
na pasitinka atsilankančius! Jei 
busiu jums būtinai aprašysiu ir 
čia pastabėlę įterpsiu! Žinoma 
ta pačia proga ir jūsų pastogę 
aplankysiu.

Bet kol kas tai tik svajonės, 
o iki jos įsikūnys, įpareigokite 
savo bendradarbius, kad jie pa
dabotų, kad musų dukros Lie
tuvos pavilione mumijomis ne
sėdėtų rankas ant krutinės su
dėję lyg rąžančių pasiruošę kal
bėti!

Taigi Europos krepšinio pir
menybes atidarant šokikams 
reikėjo nepasišykštėti smagiai, 
gražiai, maloniai nusišypsoti, 
juk šoko jaunimas ir šoko pa
mokytas jaunimas, būtent vi
durinių mokyklų mokinės. Ne
jaugi mokytojai, to jaunimo 
auklėtojai nepamoko jaunimą, 
kada reikia nusišypsoti.

(Bus daugiau)

Pusiaujiniuose jurų vande
nyse veisiasi žuvis—mėnulis. 
Jos kūnas labai trumpos, plok
ščias ir aukštas. Uodega labai 
trumpa. Atrodo, kaip ir uode
ga butų apkirpta. Iš viršaus 
atrodo tamsiai dumblinos spal
vos. Apatinė kūno dalis švie
sesnė. Jos svoris siekia net li
gi 300 kilogramų.

Australijos pakrantėse vei
siasi žuvis—skurlis. Savo kū
no forma ši žuvis labai pana
ši į jurų arkliuką. Ant jos kū
no yra daug skurli nūs formos 
ataugų, kuo ji prisitaiko prie 
jurų dugno aplinkos irk daro
si sunkiai pastebima. j

Jurų vandenyse veisiasi ir 
žuvis, gamtos apdovanota spy
gliais; jos odoje, panašiai kaip 
ežio, kyšo spygliai. 'Pavojaus 
akivaizdoje ši žuvis įtraukia į 
save daug vandens. Nuo to ji 
išsipučia, o spygliai tada at
sikiša — žuvis virsta nepajiiai- 
rioma tvirtove. Vadinama • dia- 
donos (dvidantės) vardu, nes 
turi du dantis, reikalingus 
maistui susiieškoti.

Panaši į diadoną ir turi to
kius pat spyglius tetradona 
(keturdantė). Ši žuvis iš savo 
spyglių dar išleidžia nuodus, 
gaminamus jos kūne tam ti
krų liaukų. Nuodai smarkiai 
veikia. Šių nuodų veikimą ge
rai žino vietiniai gyventojai. 
Šiai nuodais tepa net savo 
strėlų galus. Pasitaiko, kad iš
alkęs ryklys praryja tetradoną. 
Aišku, toks ryklys* mirties ne
išvengia. Yra buvę net atsiti
kimų, kad ryklio praryta let- 
radona pragraužė ryklio skran
dį ir gyva išliko.

Keliaujanti Sostine

CRIPPS’O “LIAUDIES 
FRONTAS” LIKVI

DUOJASI
Musų skaitytojai žino, kad 

vienas buvęs Anglijos Darbo 
Partijos valdybos narys, Sir 
Stafford Cripps, reikalavo, kad 
toji Darbo Partija sudarytų 
“liaudies frontą” su liberalais, 
komunistais ir '‘opoziciniais” 
konservatoriais prieš Chamber- 
laino vyriausybę, ir kai partija 
jo reikalavimą atmetė, tai jisai 
ėmė organizuoti savo pritarė-

Trečiųjų Europos krepšinio pirmenybių uždarymas. Gegužės 28 d. Kaune « baigėsi nuo 
gegužės 21 d: vykusios Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos,. Lenkijos, Vengrijos, Italijoj ir 
Prancūzijos rinktinių krepšinio komandų rungtynės dėl Europos pirmenybių, kurias laiimė- 
jo Lietuva, nugalėjusi visus, savo kompetitorius. Vaizde matomas rungtynių uždarymo aktas, 
visų dalyvavusių valstybių komandoms su savo vėliavomis išsirikiavus prieš vyriausybės 
tribūną.

Kas pavasaris Indijos sos
tinė kraustoma iš Delhi į Siui
tą, Vicekaralius, ministerijų 
valdytojai ir visi valdininkai 
vyksta į Simlą kalnus ir grįž
ta į Delhi po to, kai baigiasi 
vasaros karščiai- Sijrifa įsta
biai pasikeičia, kai valdžios 
įstaigos čia atsikrausto. Vice-

valdininkų prieini* 
čia ir visokie pra- 

. peticijomis. Judėji-

ro centras čia vvksta visokios 
oficialios ceremonijos, princų 
ir aukštų 
mai; eina 
šytojai su 
mas yra
Simla paskirta buvo vasaros 
rezidencija 1861 metais. Mies
tas yra apie 250 kilometrų at
stu nuo Delhio miesto. Pirmi 
namai Simloje buvo pastatyti 
1819 metais, ir Indijos vyriau
sybės atstovas pirmą kartą ap
silankė Simloje 1827 metais. 
Gyventojų Simloje yra 15 tuks.

GERB. Naujieną įkaityto
jo* ir įkaitytojo! praiomi 
pirkini* reikalai* eiti į

ekelbuni Naujienoea.
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NUO DILIŽANO IKI EKSPRESO)
Sunkus civilizacijos keliai. Kaip buvo išrasti pirmieji au- 

tovežimiai. Garvežių ir geležinkelių išradimas. Moks
lininkų nuomonės apie geležinkelius ir jų ateitį. Ge 
ležinkeliais važiuojantieji susirgs smegenų liga. Ką 
manė liaudis apie tokius “pragaro išmislus”. Dievas 
žmogui sutvėrė arklius, tad nuodėmė važinėti gele
žinkeliais. Geležinkelių vežamas pienas pavirs į grie
tinę, o kiaušiniai išvirs.Šiandien sunku butų įsivaizduoti musų gyvenimų be geležinkelių, auto mašinų, orlaivių, taip pat be telefono, telegrafo, radijo... Musų kartos žmonės jau sunkiai įsivaizduoja buvusias susisiekimo priemones — diližanus, pašto vežimus, kuriais tekdavo keliauti šimtus kilometrų po keletą mėnesių, kol pasiekdavo reikiamą vietą, šiandien, moderninėmis susisiekimo priemonėmis, tą atstumą galime pasiekti per keletą valandų. *

žemos kainos ir kokybės darbas

Cermak Construction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ
VlšhŲ FLATAI 
vašarnAmiai 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO

1 IKI 15 METŲ___
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967 

PO 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526

Viena labiausiai išbujojusių ir patogiausių susisiekimo ir transporto priemonių be abejo yra ir dar ilgą laiką pasiliks — geležinkelis. Geležinkeliai plačiausiu tinklu išraižė viso pasaulio žemynus. Jais bėga grei* tieji — ekspreso keleivių ir s u m kųs prekių traukiniai. Traukiniai dabar važiuoja ne vien atskirų valstybių ribose, bet perkerta visą eilę valstybių: suda* ro, taip vadinamą, tarptautinį susisiekimą. Atsiradus geležim keliams, tarptautinė prekyba pasiekė aukščiausio laipsnio, išaugo tarptautinis korespondencijos siuntinėjimas.Geležinkeliai turi ir didžiausios strateginės reikšmės karo atveju. Dėl to kiekviena valstybė, tiesdama geležinkelius, stengiasi jų tinklą pritaikinti karo reikalams. Tik dėka gerai išvystytam susisiekimui geležinkeliais, pradžioje Didž. karo milžiniškos kariuomenės tapo skubiai sumobilizuotos ir ištiestos pasieniuose. Karui einant, ištisos armijos buvo permetamos iš vieno fronto į kitą.Mokslas ir juo paremta technika milžiniškais žingsniais žengia pirmyn. Bet dar taip neseniai, vos šimtas metų, kai atsirado pirmieji geležinkeliai. Jų pradžia buvo sunki. Iš karto garvežimis buvo netobulas, ir jis sunkiai rungėsi su arklių traukiamąja jėga; visuomene žiurėjo nepatikimai į geležinkelių tiesimą.

HAUJIENŲ-AGME U^l^phuiuMICHIGAN CITY, IND. — Profesionalis golf i įlinkas Marry Gonder padarė lažybas su kitu goKininku, kad jisai gali įvaryti kalmiolėlį į golfo “puodukų” su vienu kirčiu, Laukas buvo 135 pėdų ilgio, ir Gonder padarė 1,800 nepasekniingų kirčių, bet lažybų nelaimėjo. Pralaimėjo !f>25,00.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Dar pradžioje pereito šimtmečio Europoje sausuma važiuodavo grunto keliais, plentais ir burinių laivų pagalba— perkasais. Keleiviai aukštuose diližanuose trankėsi šimtus kilometrų.Tačiau jau XVII šimtmetyje buvo mėginta pritaikinti gamtos pajėgas važiavimui sausuma. Tai butą įvairių, dažnai fantastinių, išradimų. Dirbta fontanai, laikrodžiai su muzika ir su iššokančiomis kas valandą įvairiomis stovy lėlėmis, mė* ginta įgyvendinti “perpetuum mobile” (amžinai judamoji mašina). Tuo laiku atsiranda savarankiai judamieji pabūklai: “naudingos bekojams ir poda- grikams” kėdės, išgražinti au- tovežimiai ir pan. Tame pat XVII šimtmetyje žymus olandų matematikas Stavinusas sumanė vežimą su stiebu ir burėmis, kuris.tjudėjo vėjo pagalba. Taigi, jis jau panaudojo gamtos jėgą važiavimui.Jo kelionė atlikta šituo “Haa- gos stebukladariu”, kaip tuomet Stavinuso vežimą vadino, nustebino kultūrinį pasaulį. “Jei kas nors pamatytų, — rašė vienas iš anų kelionės daly

ant geležinių bėgių suksis vie-toje apie savo ašį, ypač važiuojant įkalnėmTik anglas Slefcnsonas 1812 melais tikrenybėje įrodė, kad ratai ant vielos nesisuka.. Jis išrado garvežimį ir paleido Njukesllio anglių kasyklose. Garvežimis ne lik pats ėjo, bet galėjo traukli 8 vagonus, prikrautus 30 tonų krovinio, greitumu šešis kilometrus per valandą. Anksčiau buvo dirbami garo vežimai, kurie buvo nana- šųs į paprastus vežimus arba fajetonus, vežamus arkliais. Gi Slefcnsonas visai atskyrė mašiną nuo krovinio, padaręs savarankų garvežimį. Tačiau dar ir vėliau buvo statomi arklių geležinkeliai, o ne gariniai. Jie buvo skiraimi kroviniams vežioti. Už nustatytą mokestį kiekvienas galėjo naudotis tokiu geležinkeliu, net savo arkliais ir savo pritaikintais tam reikalui vežimais. Dar 1824* m. anglų parlamentas leido statyti 23 arklių traukos geležinkelius. Ruože Stokonas — Darlingtonas, kur Slefcnsonas b'tVvM)1 vyriausias inžinierius, kada jis 1825 m. pakeitė arklių trauką į garinę, traukiniu bevažiuojant dažnai

klo. Ir Vokietijoje, statant pirmuosius geležinkelius, ^žemvaldžiai skundėsi, kad geležinkeliai pakirs arklių auginimą ir mimus kainas avižoms ir šienui. Kalbėta net, kad bedieviška esą važinėti garo pagalba, kada Dievas sutvėrė tam reikalui arklius ir kitokius gyvulius; dėl to geležinkelių išradėjas e- aąs velnias...Belgijoj, svarstant parlamente klausimą dėl geležinkelių statymo, jų priešininkai prikaišiojo, kad geležinkelių naudingumas nėra visai įrodytas, kad traukiniai prauš pro miestus ir Kaimus, nesuteikdami jiems jokios naudos, Vien darys nuosto’ liūs diližanų ir laivų savininkams. Kadahgi geležinkelių statymui reikalinga labai daug geležies, tai išsibaigsiančios visos kasyklos. Geležinkeliai tiesti esą tiek pat beprotystė, kaip ir piramidės statyti. Dar pridurdavo, kad geležinkelių vežamas pienas pavirs į grietinu, o kiaušiniai išvirs..;Tačiau^ kaip matome, gyvenimas visus nepamatuotus ir juokingus spėliojimus išsklaidė kaip durnus. Geležinkelių tinklas greitai augo, teikdamas visuomenei ir valstybei didžiausios naudos.1825 m. į anglų parlamentą buvo įneštas pirmas prašymas dėl geležinkelio statymo, o kitais (1826) metais jau jis buvo padarytas. Penkiolikai metų praslinkus geležinkeliai atsiranda ir kontinente. Visų pirma Belgijoje, toliau — Prancūzijoje, Vokietijoje. Iš karto geležinkelių tinklas jungė lik didesniuosius miestus, toliau jie buvo tiesiami į valstybės pasienius, kad užmezgus susinešimą su svetimomis valstybėmis. Ilgainiui tinklas vis labiau šakojosi, plėsdamas prekybos santykius tarp valstybių ir didindamas valstybių karo galybę.Lietuvą geležinkeliai pasiekė vėliau, negu Vąkarų Europos valstybes. Seniausioji Lietuvos geležinkelių šaka buvo pralies** ta tarp Kauno — Virbalio; čia traukiniai pradėjo važinėti 1861 m., o kitais metais šis geležinkelio ruožas ties Lentvariu buvo sujungtas su Petrapilio —! Varšuvos geležinkeliu. Kitos Lietuvos geležinkelio šakos buvo nutiestos daug vėliau. “D.”

No. 416.8—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aii- 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, H.

čia jdedn 15 eentų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn T
Mieros ....... ............. per knttaą

(Vardas ir pavardt)

(Adresas)

(Miestas ir italatlM

Tek Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BURKOS 
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, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL ft LONG DfSTANCF 

MOVING
Perklaustom forničius, pianus n 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 89th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

NAMŲ STATYMO 
K0NTRAKT0RIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Spausdinam
♦

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS1739 South Halsted Street CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500

vių, — kaip šitas vežimas vežamas ne arkliais, bet žmogaus sumanumu, tikrai pamanytų, kad tai velnio išradimas.”Pagaliau Anglijoje, kur Wat- tas išrado garo mašiną, 18 šimtmetyje, buvo daromos pastangos padirbti vežimą, garo jėga vežamą. To šimtmečio gale Londone jau buvo vartojami garo vežimai keturiais ratais: vežėjas kūrendavo ugnį ir jis pats valdydavo vežimą, pasukdamas kur reikia. Naujas garo vežimas buvo ne kas kitas, kaip paprastas vežimas, ant kurio pritaisė Watto išrastą garo mašiną. Tačiau nelygus keliai sudarė jam klintis: trukdė važiuoti, trankydavo\vežimą ir gadino patį mašinos mechanizmą, kuris negalėjo išlaikyti smarkesnių kratymų. Paaiškėjo, kad paprastais keliais važiuoti tie vežimai netinka ir arkliams nėra ko bijoti jų konkurencijos...Padėtis pakitėjo, kai prie garo pajėgos buvo pritaikintas bėgių kelias. §i idėja buvo žinoma jau seniau. Garco kasyklose jau šešioliktame šimtmetyje buvo vartojami mediniai bėgiai rudis vežti iš kasyklų į fabriką. Medinius bėgius pamušdavo metalinėmis plokštelėmis, kurias, joms susivartojus, pakeisdavo. Anglijos kasyklose aštuoniolikto šimtmečio 60-se metuose bėgius pradėjo dirbti iš geležies. Tokiais bėgiais krovinius veždavo mažose vagonai- tes©) įkinkius arklius. Mėginta arklius pakeisti gamtos pajėga, bet tai ilgai nenusisekdavo. Mokslininkai sąvo kabinetuose rimtai skaičiuodavo, kad dėl mažos trinties geležiniai ratai

tekdavo atkabinti garvežimį ir prikinkyti arklius'.. Tik 1829 m., kai Slefcnsonas gerokai patobulino garvežimio konstrukciją, jam pasisekė įrodyti gar- vežimio pirmenybę prieš kitas susisiekimo priemones. •Iš karto į geležinkelius visuomenė žiurėjo neigiamai. Valstybes darbuotojai laikė geležinkelius, kaip antros eilės susisiekimo priemonę; laikė juos net žaislu, kuris nepritinka rimtam žmogui. Mokyti medikai skelbė, kad važiuojant gariniais geležinkeliais keleiviai susirgs sma- gehų liga, kad tokia pat liga susirgs ir gyventojai, pro kuriuos važiuos traukinys. Kad apsaugojus ramius gyventojus, tie medikai patardavo kelio juostą aptverti medine tvora...Vienas anglų laikraštis (Quar- tcrly Revie\v) tada rašė, kad, esą, nėra kvailesnio sumanymo, kaip padirbti garvežimį, kuris važiuotų du kartu greičiau, negu diližanai. Ypač palaikė tokius užsipuolimus perkasų savininkai, kurie iš perkasų daug pelnydavo ir kuriems geležinke* liai buvo dideli konkurentai. Tiek pat jie buvo pavojingi diližanų savininkams. Pastarieji ėmė kliudyti geležinkelius tiesti, įvykdavo kruvini susirėmimai, kuriuos tekdavo raminti ginklo pajėga.Veikiai iškilo klausimas dėl geležinkelių statynlo ir Europos kontinente, žymus Prancūzijos valstybės darbuotojas Tjeras, pats matęs geležinkelį Anglijoje, netikėjo, kad Prancūzija į- stengs per įdėtus pratiesti nors penkias mylias geležinkelio tin
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Garsinkitės “N-nose”
XXXXXXXXT»

WESTINGHOUSE
ELEKTRIKINeS LEDAUNES 1939 melų eina labai tykiai, kaip laikrodis, nereikia nei tepti, hermetiškai uždarytas unit, sutaupo ant elektros, garantuojamas 5 metams

$ 119.50IR AUKščIAUSLengvi Išmokėjimai—po 19 centų į dieną 
DIDELĖ NUOLAIDA U Z SENĄ LEDAUNĘ

WESTINGHOUSE
Budriko didžiuliame išpardavime

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ

Jos. F. Sudrik, * I
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. z 3409-11 SO. HALSTED STREETTel. Yards 3088
...........—' f ii ■■ I.M —

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas AtpigęJeigu neturi pinigų, kreipkis į Naujienų spulką,— gausi paskolą ant ilgų metų.
1739 So. Halsted St.CHICAGO, ILL.

■ GERBIAMI KAVnENO Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

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

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

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

Tek Lawndale 5727.

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollyurood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5846



Antradien., birželio 27, 1939

chi'ga'gos lietuviu draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ...............     38
Adomas Markūnas, Chicago .........................................  32
John Petkus, Aurora, III. .....................................  27
Juozas Asciila, Chicago ..................................................... 20
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..................................  14
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago ................................................. 13
V. B. Ambrose, Chicago ....................  12
Frank Bulaw, Chicago ....................................   8
Joseph Laurinas, Aurora, III. :......................................... 7
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 6
Jonas Thomas, Chicago .............................................. ....... 4
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................  3
Mike Senko, Chicago ........................... L.......................... 2
S. Yurchis, Chicago ...........................  2
Miss Josephine Milier, Evanston, III.......................  2
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 2
S. Mockus, Racine, Wis....................................................  1
Antanas Visbaras .................................... -........................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................  1
Che^ter Prakuratas, Gary, Ind...................................... 1
Marijona Asciila, Cicero ........................................................ 1
J. Cinikas, Cicero .......................................   1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................
Constantin čepulevičius, Chicago ...................... r..............
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
Pavieniai nariai įrašė .................................................... 32
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

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

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

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

KONTESTANTU VEIKLA
Pereitą savaitę, nežiūrint kar

štų dienų, naujais nariais buvo 
gan gausi. Per savaitę laiko įsi
rašė 15 narių, tai kaip vasaros 
laiku gan gerai. Tik štai kas 
stebėtina, kad per pereitą savai
tę geriausi trys kontestantai, 
būtent, Juozas Žukas, Adomas 
Markūnas ir John f’etkus iš Au
roros negavo nei vieno nario, 
o tuo pat laiku keletas kitų 
kontestantų gavo po kelioliką 
narių, net ir iki šiam laikui trys 
neveiklieji ir tie gavo narių. Ši
tas įvykis parodo, kad kuris 
kontestantas tik daugiau įdeda 
darbo, tas daugiau gauna na
rių.

Pereitą savaitę daugiausia na
rių įrašė draugas S. J. Petraus
kas iš Rockford, III. Jis visada 
prisiunčia po kelioliką narių 
kartu. Štai ir šį kartą prisiuntė 
4 narius, ir dabar turės įrašy
tų šiame konteste 14 narių. 
Kaip Rockfordui, tai pusėtinai 
daug, nes mums žiūrint iš ša
lies, tai atrodo, kad ten jau visi 
gyvenanti lietuviai jau surašy
ti į draugiją, o musų darbštusis 
Stasys vis prisiunčia naujų na
rių.

Kontestantas J. Thomas per
eitą savaitę įrašė tris narius. 
Draugas Thomas dar neseniai 
apsiėmė darbuotis konteste ir 
apsiėmęs pareiškė, kad jis įra
šys kelis desėtkus narių, tai jis 
savo duotą žodį stengiasi išlai
kyti. štai jau pradžią turi, nes 
jau įrašė keturis narius į trum
pą laiką. Lauksim daugiau.

Dėdė Vaitekūnas įrašė perei

tą savaitę du narius. Dėdė kai
po senas žmogus kas savaitė į- 
rašo naujų narių ir nors lėtai, 
bet vis kopėsi aukštyn ir aukš
tyn ir jeigu dėdei sveikata leis 
gali ne tik pasivyti tuos, kurie 
šiandien yra šiame konteste pir
mutiniai, bet juos ir pralenkti. 
Tai tokia dėdės ambicija.

Kontestantas Juozas Asciila 
pereitą savaitę įrašė vieną narę. 
Juozas iš pat pradžių turėjo 
daug ambicijos ir jam gana ge
rai sekėsi, bet per šį ilgoką pro
tarpį kaž kodėl aptingo. Prira
šęs .šią narę Juozas pareiškė, 
kad jis stengsis gauti būtinai 
nors po vieną narį į savaitę. Aš 
nuo savęs linkiu, kad Juozas 
įrašytų ne vieną narį į savaitę, 
bet po kelioliką.

Kontestantas Frank Klikna 
pereitą savaitę įrašė du nariu. 
Draugas Klikna pirinesniamc 
konteste buvo gavęs gana daug 
narių, bet šiame konteste iki 
šiam laikui neturėjo nei vieno. 
Pridavęs du nariu pareiškė, kad 
jam nusibodo skaityti “Naujie
nose” apie neveiklius narius ir 
trumpoj ateityje gaus daugiaus. 
Lauksim,. Frank, atnešant ne 
kelių narių, bet kelių desėtkų.

Kontestantė Marijona Ascil- 
lienė .įrašė vieną narį ir tikisi 
trumpoj ateityje gauti dar ke
lioliką. Na, Marijona, pasidar
buok smarkiau juk lengvai ga
lėsi gauti kelis desėtkus narių.

Kontestantas J. Cinikas irgi 
pradėjo darbuotis įrašydamas 
vieną narį. Draugas Cinikas sa
kė turįs kelioliką prospektų tik

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KANSAS CITY, Missouri. — Raymond Carter (dešinėj) yra savininkas ma

žos auksinių daiktų krautuvės. Prieš šešis mėnesius ją pradėjo pikietuoti p-lė 
Carol Harris. Carter nenorėjo pripažinti unijos. Išsivystė keista situacija. Carter 
pikietuotoją pamilo. Bet mergina, matyt, supyko, kai Carter pakvietė ją pozuoti 
su juo paveikslui.

neturi laiko darbuotis konteste, 
bet visgi manąs gauti kelioliką 
narių į trumpą laiką.
- Per šį jubiliejinį kontestą iki 
šiam laikui jau įrašyta 247 na
riai.

išKon. Stanley J. Petrauskas 
Rockford, III., įrašė: 

Mary Anucauskas 
Stanley E. Bagdonas 
Auna Gedminskas 
Raymond Anucauskas.

Kon. Jonas Thomas įrašė:
John A. Jasinskas 
Antanas Jocius 
Adela Burba * -

Kontestantas Jonas Thomas 
įrašydamas Adelę Burbą pažy
mi, kad jinai gimus Anglijoj, 
dar jauna moteris, linksmo bu- 

draugauti su lie- 
gerai lietuviškai 
turi du brolius, 

Chicagoj ir gerai

tuviais, nes 
kalba. Taipgi 
kurie gyvena 
lietuviškai įkalba.
Kon. B. Vaitekūnas įrašė: 

Antanina Jankauskas 
Petras Jankauskas

ti ir, kaip matyti, ligi metų ga
lo dar reikės išleisti apie 8 mil. 
Lt. Tais sumetimais padidini! 
akcizo mokesčiai ir įvesta ne
paprasti turto, verslo pelno ir 
darbo pajamų mokesčiai, iš ku
rių dar šiemet numatoma gau
ti apie 8 mil. papildomų paja
mų. Tai butų ^a suma, kuri rei
kalinga primokėjimams už eks
portuojamus produktus. Per
tvarkyto biudžeto projektą ant
radienį pradės svarstyti Min:s 
trų Taryba, o kai Ministrų Ta
ryba priims, bus perduotas Sei 
mui. Tuo tikslu Seimas bus su
kviestas nepaprastos sesijos.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesidginiai, 

adresuojant:

ii

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ
RAŠO

“KELEIVIS?”

puĄislėpę jj 
savo parapi

ją į rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
tu, Kad jis niekam nepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga- 
vikut jisai lupa be jokio paai- 

įėjimo.

H* to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomiu paveikslų ir žinių 

■ < vi'Jo pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami

tuviai įgyja naudin-

V/30 — Finansų j Pirmiausia teko atsisakyti nuo 
numatytos 17 mil. Lt vidaus 
paskolos realizavimo. Be paja
mų sumažėjimo nuo vidaus pa
skolos atsisakymų, sumažės pa
jamos ir dėl Klaipėdos krizės, 
būtent, iš numatytų 325,1 mil. 
Lt paprastųjų pajamų, dabar 
tikimasi tik 304,5 mil. Lt. Dėl 
išperkamųjų mokesčių sumaži
nimo, nepaprastosios pajamos 
sumažės 0,4 mil. Lt. Kartu su 
atsisakymu nuo vidaus pasko
los biudžetinės pajamos suma
žėja 38 mil. Lt. Atsisakoma nuo 
naujų statybų ir naujų įstaigų 
steigimo. Tuo bus sutaupoma 
apie 5 mil. Lt valstybės tarnau
tojams atlyginimas paliekamas 
koks mokamas ligi šiol. Trūks
tamoms pajamoms papildyti 
bus išleista iš monetų fondo 3 
mil. Lt. Tokiu budu biudžetas 
bus sumažintas 35 mil. Lt. Per
nai primokėjimams už ekspor
tuojamus žemės produktus iš
leista apie 20 mil. Lt. šiems me
tams buvo paskirta 10 mil. Lt. 
Tačiau jau dabar tie 10 mil. Lt 
primokėjimams baigiami išleis-

apie per-

KAUNAS, 
ministras ats. div. gen. J. Sut
kus gegužės 27 d. .spaudos at
stovus painformavo
tvarkomą šių metų valstybes 
biudžetą. Pirmiausia ministras 
nurodė, kad šių metų biudžetas 
buvo Seimo priimtas ir paskelb
tas 367,9 mil. Lt sumai. Nete
kus Klaipėdos krašto, kuris mu
sų ūkiniame gyvenime užėmė 
stambią vietą, kilo reikalas iš 
pagrindų pertvarkyti biudžetą.

Kon. Juozas Asciila įrašė:

Kon. Frank Klikna įraše:

Mary Kalaški
Kon. Marijona Asciila iš Cicero,
Ilk, įrašė:

Petrą Vainauską
Kon. J. Cinikas iš Cicero,
įrašė:

John Kuncik
NARIAI ĮRAŠĖ:

J. Geštautas įrašė Kentrus

III.,

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE..............

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

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

MONARCH ALŲ

iMB

ikro Smagumo
Mes patariame, kad jus pabandytumet

Butų lengva parašyti knygą išgiriant 
Monarch alaus geriausį skonį ir geru
mą. Bet yra faktas, kad tai yra geriau- 
sis alus visoj Chicagoj, mes tik leisime, 
lai pats alus “kalba už save”.

Monarch Brewing

Reikalaukit savo alaus pardavėjo, kad 
atsiųstų jums keisą šiandien. Mes nori
me užlaikyti alaus kainą tokioj aukštu
moj, kokią gali žmonės mokėti, kurie 
mėgsta gerą alų ir turime daboti jo 
“centus ir nikelius”. Monarch taip yra 
apkainotas. !'

Company — Chicago

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

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

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

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

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

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y,

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Atsižymęja Moksle 
Laurynas Kuibavičius

Praeitą svaitę Euglewood 
High School užbaigė jaunuo
lis Laurynas Ruben (Ruibavi- 
čius), sūnūs žinomų bridger 
portiečių Lauryno ir Jagmi
nas Ruibavičių, 3126 So. Lowe 
Avė. *

Jaunuolis Laurynas, gavo 
mokyklos užbaigimo diplomą 
su aukščiausiais pažymėjimais 
kaipo gabus mokinys ir liko, 
apdovanotas mokyklos raide 
“E” kaipo geras sportininkas 
ir kapitonas Basketball tymo.

Tėvai buvę nuvykę į moky- 
klos užbaigimo parengimą ir 
yra labai patenkinti sunąua 
pagyrimais prieš visą mokyk-

Sekantį sezoną jų sūnūs ma
nąs stoti į kolegiją.

Gero pasisekimo gabiam lie
tuviui jaunuoliui..,

Gražios k Linksmos
V estuves

Albina Putriaus ir Irenos 
Statkiutės vestuvės įvyko per
eitą šeštadienį, birželio 17, 
Hollywood Inn svetainėj. Šliu- 
bo ceremonijos įvyko Mar
ulio t te Parko bažnyčioj. Prie 
vargonų Onuks Skeveriutė gie
dojo “Avė Marija”. Pabrolių ir 
pamergių buvo septynios po
ros. Susirinko ir daug vestu
vininkų pažiūrėti ar jaunoji 
išlies kokią ašarą. Kas tau, jie 
linksmi ir smagus. Po visų ce
remonijų išvažiavo paveikslų 
nusitraukti. Apie 7 valandą 
vakare įvyko vakarienę prie 
stalų nukrautų skaniais val-

giais. Po vakarienės įvyko gra
žus programas. K. Pažarskas 
padainavo porą dainelių ir 
Onuks sudainavo solo dar vie
ną, o toliau Onuko ir jaunojo 
vedamas, visas pirmyn cho
ras dainavo. Abu jaunieji yra 
Pirmyn choro nariai, tad visas 
Pirmyn choras dalyvavo ves
tuvėse, o mes, tie senieji, \klau- 
sčmės ir džiaugėmės įų jau
nuolių dainomis.

Vestuvės buvo labai smagios. 
Svečių dalyvavo virš poras 
šimtų ir linksmai šoko pyie 
muzikos George Steponavi
čiaus orkestros, kuri griežė 
lietuviškus ir kitokius šokius.

Dar turiu priminti, kad pp. 
Puiriai yra žagariečiai ir klįu- 
bo darbuotojai, todėl tai ir 
matėsi daug jų sūnaus vestu
vėse, ne vien iš Chicagos, bet 
ir iš kitų miestų: iš Auroros 
p-ia Putrienė su dukterimi, iš 
Waukegano pp. Jonaičiai su 
šeimyna. Bet kur čia visus su
minėsi. Ir taip linksmai laiką 
leidom ligi antros valandos 
sekmadienio ryto, kol p. Juška 
atėjęs sakė, sveteliai, namo, 
namo. Lauksime dar kitų to
kių šaunių vestuvių pp. Pui
rių dukrelių. Jaunieji dabar 
leidžia medaus sąvaitę St. 
Paul, Minnesotoj.

—Žagarietė

i®

j m®- w

John J. Shinouskis
Stella M. Skręden
Joanne I. Skurauskis
George E. Sprainįs
William P. Štanęwich
Eleanor E. Stankus
Josephiųe A. Stulga 
Eleanor J. Sturonas 
Agnės T. Sukis 
Julia R. Swažas 
Ųillian A» Szyyędą 

, Albert P. Tyarkųnas
Anton Urbikąs
Ędwąi’4 T. Vębeel (laiųiėjo | Tik patyrusios atsišaukite^ Centrai 

dailėj ątipenhiją)
J. Ą. Vitkauskas
Helen B. Walis
Casįmir AVanago

Į Elmer X. Yuška
Aimę Ę. Ząlagėnas
Ąloysįus J. Zelnis
Frąnk J. ZigpiQn(
Helen F. Ayicjmont

TILDEN TECHNICAL HIGH 
CHOOOL

I CLASSIFIED ADS
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L

ANTANAS LUKQ£|l^
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 nubudime moterį 
Oną, po tėvais Navickaitę, 
sūnų Joną, švogerką Viktp- 
riją Kleinienę ir daug kitų 
giminių ir draugų. Priklausė 
Keistučio Pašalpos Kliųbui. 
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.

Nubudę liekame
Moteris, Sudus, švogerką, 

Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja lai

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

seredoj, 
ryto iš 
parapi- 
atsibus 
už ve-

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Bu
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GEUNINKAS
4180 Archer Avenue

PUone LAFAYETTE 5808
IIIIW IĮJIUIW1111 I

I nvnitiQLUVlIMu Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabaips.
331$ So. Halsted $treęt

Tel. YARDS 73$8

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

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų skudurų Junk Shapoję. 
Paper Stock Co., 1265 W. Northi 
Avė.

REIKALINGA mergaitė padabo
ti 15 mėn.. kūdikį.

4248 S. Artesian Avė.

Ę.EIKIA merginos 18—30, prie 
namų darbo, be skalbimo. Mažas 
apt. maža šeima. Vietoj gyventi, 
prižiūrėti vaiką. Gera mokestis.

Crawford 363Ii

RENDON štoras su taverno fik- 
čenais. Pigi renda. Lafayette 3525.

4? ViUHO- VKE-Flk* CjKL- vVAN'l'hp 
AUuuuauu ir iuusiį KęiKia

PA1EŠKAU naujos mados 12 sta
lų ir 28 krėslų dėl tavernę. 936 E. 
7 o b t. Tel. Tnangle 3887.

tsizmo Progos____
rAhbUJuUOA tavernas su geru 

DlZlllU.. OdVUUAitvdS turi M.1UĮ U1ZUĮ. 
-^oiO o. VYeniAvurui avė.

rmw/ivlMUi tavernas 2003 S. 
^emctsvu st. mulu su šute. biznis 
gerai įsauptas nuo DnH.

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar oo namo, .biznis Įsteigtas 2b me
ldi, raraavimo prieząsų patirsite 
vietoje. J. Cnerbauskis, 91$ Oliver 
avęuue, Aurora, iii.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Drogos, 26, su Julią

Balsega, 26
Arthur C. Velonis, 37, su

Dorothy Russell, 25
George Kister, 32, su Vero,-

nica Jareckas, 30
Arthur W. Woodneck, 30, su

Mildred Ann Morris, 28
William Aukst, 22, su Marlyn

Bos, 22
George Stutzky, 36, su Helen 

E. Mąrkunes, 30

Švente Pirmas 
Vestuvių Sukak 
tuVes; Mirė

Užvakar Dr. Robert Arundel 
Allen ir jo žmona Martha ruo
šėsi švęsti pirmas 'vestuvių 
kaktuves. Bet sukaktuvės 
vo liūdnos. Martha Allen, 
žmona, staigiai pasimirė, 
buvo 26 metų amžiaus.
Allen yra Northwestern uni
versiteto profesorius.

SU ■ 
bu- 
Dr.

Dr

šis trečiosios, klases valgomasis kambarys naujame Cunard White 
S|ar ląive MauretaUiU

KIEKVIENA KLASĖ PĘRSTATO TĮŲNĄ ĮRENGIMĄ GYVENTI
LIVERPOOL, Anglija. — Iš Liverpoolio išplaukusieji į pirmą

ją į vakarus kelionę1 naujojoj Mauretanijoj pastebi, kaip yra pri
vilegijuota matyt šio didžiojo ląivo dekoracijas ir planuotą apsta
tymo harmoningumą. Turistinė bei trečioji klasęą susilaukia maž
daug tiek pat dėmesio savo apstatymo menu, kiek ir cabin klasė.

Naujojoj Mauretanijoj turistinėj ir treciojoj klasėse yrą gi
miningumo panašume, kaip ir žemės palociaus dviejuose spąrnųo- 
se, bet jie vistiek skirtingų

Vaikams žaisti kambariuose rodomas nę tik kontrastas, bet 
atidengiamas vaizdas, kuriuo parodojni naujojo laivo patogumai 
visai šeimai. Trečiosios klasės J^ambarių spalvų derinimas susįdef 
da iš mėlynos, žalios ir oranžinės spalvų marginių kreminys spal
vos dugne. Dominančiai užimančios sienų (jękoracijos ir tobuliau
si budai žaidimams užpildo žaidimų kambario vaizdą.

Natūralu, kambarių patogumas abiejose, turistinėj ir treciojoj' 
klasėse atlaiko pažadą, kurio galima tikėtis pažvelgus į viešuosius 
kambarius. Visi trečiosios klasės kambariai turi karštą ir šaltą 
vandenį, moderniai įrengtą šviesą ir ventiliaciją, aprūpinamus iš
lepintiems keleiviams ir apgalvotus, patogumus. Turistinėj klasėj 
kambariai turi privačias maudynes. Ir visuose gyvenamuose kam
bariuose, kaip lygiai ir puikiuosiuose poilsio Balionuose ir Resto
ranuose, lentyniąuja modernioji Britų dekoracija, tikslų įgauti 
jaukų namų jausmą, kas buvo taip charakteringa, buvusioj o j Mau
retanijoj (Apg.)

LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS IR APYLB 
KIU VIDURINES MOKYKLAS

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

CĄLUMET HIGH SCHOOL
Dolores A. Dambrow 
Sylvia M. Dushkes 
Louis A. Mankus 
Mindaugas J. Jakus 
Ritą J. Precin 
Loretta Yates (?)
FENGĘR

JONAS CHURLONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 25 dieną 10:30 vai. 
ryto 1939 m., sulaukęs 60 me
tų amžiaus; gimęs Liškavos 
parapijoj, Lietuvoj. Amerikoj 
išgyveno 40 metų. Paliko di
deliame nubudime sūnų Juo
zapą, marčią Irine, 
Marijoną ir gimines, 
pašarvotas koplyčioj 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks 
27 dięną 8 vai. ryto iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

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

Nuliūdę liekame
Sūnūs, Marib Puktę 

ir Giminė?.

dukterį 
Kūnas 

6000 S.

birželio

Laidotuvėse patarnauja lai- 
dot-.vįų direktorius Edwards 
& Mųlder. Tel. Normai 2121.

HIGH SCHOOL

Balas

Galdikas
R. Galin
M. Jawor

Jojseph Paul Avelis 
Abert J. Apkėnas 
Michael J. Baltes 
Alhert Bitąutas 
Wulter Brąbulis 
James Ą. Cheikauski 
Casimir Dayidonis 
Joseph M. Eįęhas 
Antęu J. Gabęl 
Alphonse A. Ęąnušąs 
Frąpęis J. KąrĮiąųskąs 
Joseph A. Kęlbus 
Yety Kirkus 
Bruno A. Kųnickis 
Howard Lappe 
Vito 
John 
John 
John
Joseph Nekrašis 
Bąyinniid J. Pąvesis 
Alken T. Ronianas 
George Savage 
Joseph Statkus 
Ęrwin Tylęnnis 
Thomąs Tukes 
Chąrles P. Vasęl 
Edwnrd Ząk.

REIKALINGA gėrimų pardavi
nėtojų su trokais. Alga ir komisi
ja. Proga pasidaryti pinigo. Gerai 
žinomi gėrimai. Chicagoj ir arti

nuosiuos miesteliuos. C. Jackson, 
1502 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiKų ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 b. naisted bt.

REIKIA pančiakų taisytojų, pa
tyrusių iširimams surinkti. Kreip
kitės į samdos raštinę septintam 
aukšte. Charles A. Stevens & Co., 
19 N. State St.

MODERNIŠKAS tavernas parda
vimui, 24 pėdų baras, virtuvė, daug 
likerių staKo, 6 kambarių apt. Ren- 
da ilgam laikui. Pirkėjas turi turėti 
$150u cash pradžiai. Tikrai gera 
proga.

Hemlock 0499
REIKIA patyrusios veiterkos, 

20—25 metų amžiaus. 2Q40 South 
Halsted St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

TAVERN arba lysas ant parda
vimo, geroje apylinkėje. 33b9 So. 
Halsiea St.

J. Markūnas 
Markus
M, Muskulas 
Mast

LSAA1L KUM 2)ĄLE 
N amai-zęmeFąrdavimui

BIZNIERIŲ ATYDA! — Gražiau- 
sis iviarąuette Parke mūrinis na
mas su tavernos bizniu, turi būti 
parduotas aroa išmainytas iki 
j uiy ist—taipogi turime visokios 
rusies namų ir biznių pardavimui. 
auiŲN r. oTANKOVvlCZ čc CO.

6912 So. Western Avę.
Prospect 1156

REIKIA selesmenų, dirbti dalį 
arba pilną laiką. Darbas prie se
niai išdirbto anglies biznio. Pagei
daujama patyrusių vyrų, kurie tu
ri daug pažinčių. Gera proga tin
kantiems vyrams. Naujienos, Box 
1012.

REIKALINGAS vyras, supran
tantis karpenterystę ir peintavimą. 
Turi būti singelis. Gyvenimas ant 
vietos. Valgis, guolis ir mokestis.

3738 So. Halsted St.

v...' .V

Ęleąnor J. Kasperęit . 
Bruno L. ĄJįąręęnkns

keuly high schook
Bruno J. Ą|liučaitis 
Pcter M. A pilis 
Ger|rude August 
ThOWl$ Aušrą 
Richąrd Dr Bagdonas 
Cląręnęe J.^Baguęanskis 
Agnės Ę? Bartkus 
Ęvęlyn Buęhą 
John Cebątoranąs 
John P. Čeponis 
Helęn E. Chapulis 
Albina IlAnibi&uskas 
Walter P. Daskas 
Stephany Gaižauskas 
Angeline A. Gallkovich 
Thomąs J. Garant i 

Anthouy F. Gendrolis 
Eleanor A. Gregg 
Ida A. Grikenis 
Willįąm W. Grukę 
Albiną p. Gudžiūnas 
Florenęe J. Jąnįcke 
Stęphąny G. Jąnięfcę 
Dorothęa UĖ Javorski 
Hęlęno K- Kalainis 
Josęphįnę M Kįbąrtąs 
Ąlex B. Kilkus 
Ąloysius K. • KrąuHlįs 
Bęn S. Kun^rąt 
Edvvard A.’jLukin 
Agnės C. Lukas 
Bernice F. Mačiulis 
Alice T. Madalinski 
Violet Ą. Mjknkąnas 
Bernice T. Markus 
VVillįam Mąrkupas 
Alma E. Mąfzaitis 
Edward J. Ityažęika 
Aldona Mažeikis 
Loretta M. Mązęr 
Papl A. Meęonis 
Albęrt V. Męsąvagę 
Aldona V. Mesavage 
Tony J. Mikaįąju.nas 
Stejlą Mifens 
Angeline A. jMisęvįęh 
Helen A. Migarus 
Julią B. Painoki 
C. J. Pąuiau^kas 
Lęę J. Petkelis 
Francęs L. Petrulis 
Dorothy A. Piljot 
Anton Pocius 
Bęraldihe T. Prėcin 
piorencę T* Poznpck 
Mildred A, Ragan 
Alberta B. Rudaitis 
Anne M. Rubik 
Julia A. Sakowicz 
Emily R. Saloveyus 
Stanley J. Sarata

(Bus daugiau) SUSIRINKIMAI

TT

1NVESTOR1Ų DĖMESIUI!
$5UUV pinigais nupirks 13 apąrt- 

mentų, garo šilumą, elektrini sal- 
ayiuvą. rtendos $7^z2 metams. Tik- 
iąi $zo,5uu. veik greitai.

$3,3ųu pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrini šal
dytuvą, b karų garažą plytinį. Rep
uos $3,516 metams. Negalima sąby- 
tinti, ~tik $13,300.
iflKST STATE MORTGĄGĘ CO, 

4754 W. Fuįlerton Ąvenue
* Spauldmg 1500

..................................................................I-....................  .. Į.........—

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ra
telio svarbus mėnesinis mitingas 
įvyksta birželio 28 dieną, .8 vaL 
vakarę, Jųškis svetainėj (Holly- 
wood), 2417 W. 43 St. Visi nariai 
prašomi mitinge dalyvauti, nes bus 
svarbių tarimų. \

B, Lekąna, pirmininkas.
Naujos Gadynės choras statys 

“Bohimian Giri” operetę lapkričio 
mėn. 26 d. 1939 m. Sokol Hali, 2345 
So. Kedzie avė. Naujos Gadynės 
choro valdyba prašo visų Chicagos 
chorų, kliųbų, draugijų ir įvairių 
organizacijų, kad nerengtų pra
mogų tą dieną, lapkričio 26 d.

Valdybos Narys.
Lietuvių Motęrų Piliečių Lygos 

pusmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 28 d. 8 vai. vak. 
Sąųdąros salėje, 814 W. 33rd St. 
Visos narės malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų dėl 
apsvarstymo. Taipgi bus tariama 
plačiau apie pikniką, kuris įvyks 
liepos 16 d. Kviečia Valdyba.

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis nąmąs 

6x4, 6x5, metinė renda $5320. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmęntai £aro šilęty- 
mąs, 3x5, 3x4 kambąnų, repdos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama.
M1DDLE STATE MPKTGĄGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Kęystone 8700.

Peoples Radio Progra
mas, Smagiols Dainos, 
Graži Muzika

•Priminima radio klausyto
jams užsistatyti sąvo radio ant 
stoties WGES šįąncĮie, 7-tą 
valandą vakare, ir pasiklau
syti gražaus ir įdomąus pro- 
gramo, kurį reguliariai, kas 
antradienį, leidžia Peoples na
mams reikmenų Krautuvė.

Kaip visuo,met> taip ir šian
die, dalyvaus žymios daininin
kės, daiųininkai ir muzikai, 
dalyvaus ir kalbėtojai sveika
tos skiriu j, moterų skyriuj, etc. 
Visi yra gerai pasirengę išpil
dyti šį programa ir pilnai suįdo
mini jo klausytojus.

Prie to, visuomenei bus įdo
mu išgirsti iš Peoples Krautu
ves apie dideles prekių verty
bes, nes ’
mėnesio užbaigimo^ išparda
vimas. Yra progos viso ko na
mams prisipirkti už labai su
mažintas kainas. Ypač jauna
vedžių laukia ne tik žemos 
kaino,s, bet sykiu ir brangios 
bei naudingos dovanos..

Rep. xxxt

PARDAVIMUI 2 lotąi 50pcl25 
prie 71-os ir Artesian gat. šiaurės 
rytų kampo. Man kainavo $21,000. 
Turiu parduoti už $5,000, privačiam 
asmeniui. Alex AlesąusRąs, $343 3. 
Western avė.

STOKAI darbo netikimai esu 
priverstas parduoti 4 kambarių 
karštu vandeniu apšildomą su ce
mento bęismentu geriausiame pa
dėjime namelį. Parduosiu pigiai — 
už tiek, kiek daugiau nuo kurio 
gausiu. 1739 S. Hąįsted St. Box 1013

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PARDAVIMUI ar mainymui ta
verna su namu, daranti gerą biz
nį. štoras ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisams, Marųųette 
Park kolonijoj, apie 10 metų senu
mo, apšildomas. Pigiąi už cash ar
ba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kąs norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukįtę pirm liepos 1 
dienos<

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewopd avė.

Tel. Hemlock 2323

BUILDiNŲ SĘRV1CE % SUPPLĮES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekpravimąs. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Rępublic 118Q,

FARMS FOB S^Eį 
Ūkiai Pardavimui

Persikelia į Naujas 
Vietas Liepos-J u ly 1 d.

Paul Gailius Tavern, 3159 
So. Hąlsted St., sekantį penk
tadienį perkelia savo biznį 
skersai Ęalsted gatvę į buvusį 
Eveųsko Taverną, 3204 So. 
Halsted St.

Sekantį šeštadienį, liepos 1 
dieną Mr. ir Mrs. Gailiai pra
dės biznį naujoj vietoj.

—o—
George’s Tavernos savinin

kai pp. Usauskai nupirko pa
inų, 315Ų So. Halsted St., tenai 
P. Gailius užlaiko< taverną. ..

Tą pačią dieną Mr. ir Mrs. 
Usąusįai persikelia į nuosavą 
namą ir sekantį šeštadienį ja
me atidarys tąverpą.

Rohęrt J. Bąckųs 
Frank A. 
Alfred Bartkus 
Šophie T. Baskis 
John A. Bąrtok 
Estęllę G. Belokas 
Bernice Ę. Burbulis 
Albęrtą L. Butkus 
Virginia C. Caglis 
Ed^yąrd A. Chipas 
Evejyn L. Chiuzelš 
Steven J. Dapkus 
Edvvard F. Doękus 
John 
Irene 
Rose
Eva M. Jumas 
Josoph A. Kapočius 
Alyce M. Jurkįewięz 
John M. Mątulauskį 
Palmyra J. Merkelis 
Adele L. Nedvar 
Victoyia D. Opųlskąs 
Mięhąel Ų<. Oręs 
Adele Qrlowskis 
Angeline J. Pąjkos 

/Ffęderick F. Pąjkps
Ęleanor Pąlaugo 
Pętę Palangę 
įiU M- Pivurufląjs 
Algird Pocius 
flęįęu J. Pęęius 
Eugenia D. Razmus 
Bruno P, Razmas 
Bruno P. Saucupąs 
ĘBzabeth Si^oręvięh 
AdeHa Shereivis 
Alphonse p. Sorkis 
Milda M. Warekęis 
Pestęr Ę. Wellis 
Anthopy Žilius 
Eva Zlabes 
Katherine Zukauskis 
Joseph Balogh 
Bernice A. Dowiat

birželio

City Furniture
Myil’t Radio Programas

Šį vakarą, 8 vai., nepamirš
kite pasiklausyti New City 
Ųurniture Mart krautuvės lei
džiamo lietuviuko: raęlio' pro- 
gramo. programo vedėjas An
tanas Pliepįs paskelbs kas bus 
per ateinančią savaitę parda
vimui su dideliu pinigų sutau
pysiu. Taipgi bus muzikos, 
dainų ir žinių. Programą pil
dys, ąrtistai. Nepraleiskite šią 
pilną valandą tipiškų lietuviš
kų įvairenybių.

—ŽINANTIS

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

SAVININKAS pardoda 105 akrų 
pienįkystėę ūkį, 75 mylios vaka- . 
ruoš nuo Chisagos De Kali? kąun- 
tėj. Nauja bąrnė, silas, m^inos» 
šandė, kiaulydė, bėgantis vanduo. 
Gera žemė, kiętas keliąs, elektriką. 
Kaina $10,00Č. Fred Youssį, 217 E. 
Wiįson St. Batavia, JllinpiZ ? i

1

<. i
/

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, l«C.
**THB HOME OF FINE FURN1TUBK* STNU—

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M

$ Pąįikę namie vieni du (tė- 
vąk'įšejp į Jteąlrą) \ 8 metų. Do» 
nąld Ęusch ir jo 15 me|ų bro
lis Georgę prądejp žaisti su re
volveriu. Donald buvo sunkiai 
pašautas. Kulką įstrigo jo plau
čiuose. Busch’ai gyvena adre
su 4705 W. Huroų sfręę^

FARMS—TO E^CHANGŲ 
Ūkiai Mainais

1

MAINUI 10Q akrų terma 50 my
lių nuo Chicagos. Geri oudinkai. 
Farma pilnai įrengta ir pilnas sta- , 
kas. Boį'usięvvicz, 3845 Pąliųęr St 
Armitage 7949.
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PRIGĖRĖ JAUNAS LIETUVIS, OLIVER 
BUCKLEY JR.

Prigėrė Keturi Kiti Žmonės
15 metų berniukas Oliver 

Buckley Jr., nuo 0725 So. May 
Street, sekmadienį žuvo besi
ma ūdydamas Tower I>ake eže
re, prie \Vaudoncda, III., Lake 
apskrityje.

Oliver, jo brolis Edvvard, 20 
metų amžiaus, ir draugas Paul 
Gros, nuo 3319 Long avenue, 
buvo nuvažiavęs tenai maudy
tis. Jaunuolis Oliver žuvo, be
rods, belenktyniuodamas su 
broliu ir draugu vandenyj.

Jo tėvai yra Oliver ir Nellie 
Miškclaitė Buckley, giminaičiai 
lietuvio Dr. Butko, kuris gyve
na prie 72nd ir Ashland avenue.

Velionis bus palaidotas ket
virtadienį, birželio 29 d. Iš na
mų, kur kūnas bus pašarvotas, 
k tinas bus išvežtas St. Brandon 
bažnyčion 10 vai. ryto, o iš ten1 
į Mt. Carinei kapines. Laidotu-1

“Visi Išgirskime 
Lietuvos 
Trimitą”

Lietuvai Gelbėti Fondo 
atsišaukimas

Musų tėvynę Lietuvę ištiko 
didelė nelaimė. Su Klaipėdos 
uostu ji prarado kelių į jurų, 
kas atnešė didelių nuostolių 
Lietuvos ūkini. Šiandien jai 
reikia rūpintis nauju uostu, 
reikia globoti Klaipėdos kraš
to pabėgėlius, kurių yra jau 
užsiregistravę 10,000 su vir
šum. Be to, jaučiama pavojus 
ir pačiai Lietuvos nepriklauso
mybei ir laisvei. Lietuva tų pa
vojų jaučia tvirčiau, negu yra 
numatoma iš spaudos. Todėl 
visa Lietuva greitai ir labai 
ginkluojasi. Visi lietuvos gy
ventojai, kaip vienas, yra pasi
ryžę ginklu ginti savo žemę ir 
laisvę. Iš Lėtu vos ateinančių 
laikraščių matyti, kad šian
dien Lietuvos gyventojai nustū
mė į šalį kasdieninius, mažus 
savo nesusipratimus, visi susi
vienijo, susikaupė, visi gyvena 
vienų jausmų, vienų pasiryži
mų, visi pasiruošę stoti vienaš 
prie kito ginti savo žemę ir 
laisvę. Visi, net ir vaikai, au
koja į Ginklų fondų ir į Klai
pėdos pabėgėliams šelpti fon
dų.

šiandien Lietuva šaukia vi
sus savo sūnūs ir dukras, nežiū
rint kur jie gyventų, padėti jai 
pergyventi tų didelę nelaimę, 
padėti jai apginti savo laisvę ir 
žemę! Tuo tikslu Chicagoje su
tverta LIETUVAI GELBĖTI 
FONDAS, kuris yra jau surin
kęs gausių aukų Lietuvai.

Lietuvai gelbėti fondo komi 
tetas šiuomi labai prašo ir 
TAMSTĄ paaukoti Lietuvai 
nors vienos dienos savo uždar
bį. Taip pat prašo TAMSTĄ 
paraginti ir savo draugus, pa
žįstamus aukoti Lietuvai. Visi, 
viso pasaulio lietuviai jauski- 
mės savo tėvynės kareiviais. Vi
si išgirskime Lietuvos trimitų, 
kuris mus šaukia. >

Pinigus galima siųsti Lietu
vai gelbėti fondo adresu, arba 
tiesiai į Lietuvos konsulatų, 100 
E. Bellevue PI., Chicago, III. 
Prašome Tamstų tuojau, dar 
šiandien atlikti savo gero lietu
vio pareigų.

Su* gilia pagarba,
Dr. K. Draugelis,

L.G.F. Kom. sekretorius
2403 West 63rd St.
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vėmis rūpinasi direktorius P. J. 
Ridikas.

Kiti Skenduoliai
Michigan ežere, prie 49th st.. 

prigėrė 25 metų chicagietis Jo- 
seph Beil, nuo 2423 S. Homan 
avenue.

Delavan Lake ežere, \Viscon- 
sine, besimaudydamas su bu
riu draugų prigėrė 21 metų 
Benjamin Labuo, nuo 2657 Po- 
tomac avenue.

Cedar Lake ežere, Lake ap
skrity j, žuvo 22 metų jaunuo
lis iš Bervvyno, Jerry Cap, nuo 
6206 Roosevelt Road.

Michigan ežere, prie Mont- 
rose avenue kranto prigėrė Ed- 
ward Russell Hunt, 23 metų 
jaunuolis iš Fulton miestelio, 
Illinois.

“Savotiškas Tero
ras” Bridgeporte 
Šv. Jono Naktį
. Chuliganai Išvartė Medžius, 

Išmindžiojo Pievas

Pakartotinai tenka matyti 
Bridgeporte nulaužytus mede
lius, išmintus žolynus ir išvar
tytas tvoreles, kurias namų sa
vininkai pastato, kad išdykė
liai vaikai neišmindžiotų pasė
tus darželius, pagal šaligat
vius.

Sekmadienio naktį, buvo iš
verstas didokas medis prie 
3210 Lituanica Avė. ir kitas ge
rokai išjudintas, prie to buvo 
išversta tvora prie 33rd PI.

Vietos tarp gatvių ir šali
gatvių yra miesto savastis, bet 
namų savininkams yra leidžia
ma jas prižiūrėti; auginti žo
lę, medelius, ir yra imamas 
mokestis už vandenį, kuriuo 
laistoma, bet iškirsti medį be 
miesto yra draudžiama, lygiai, 
kayp nukirsti medis miesto Par
kuose.

Panašus “teroristai” patek
tų policijos nuovadon, jeigu jie 
butų užtikti begadinant med
žius ir 1.1., nėra skirtumo ar 
tai švento Jono ar kitų šven
tųjų naktimis... — J. A. S.

Sužeidė Trylika 
Piknikuotojų 
Nelaimėj
Gatvekaris Nušoko Nuo Bėgių

Būrys piknikuotojų užvakar 
vakare linksmai važiavo namo 
iš smagaus pikniko, bet 13 iš 
jų namų nepasiekė. Prie 95-tos 
ir ‘ Baltimore avenue, gatveka
ris, kuriame jie važiavo, nušo
ko nuo bėgių.

Sunkiausia nukentėjo 29 me
tų moteriškė Mildred Mladar, 
nuo 332 W. 58th street. Ji bu
vo paguldyta South Chicago li
goninėj.

Kiti sužeisti piknikuotojai 
yra sekami:

Mrs. Katherin Wuych, 47, 
9610 Escanaba; Antoinette Be- 
chich, 13, 339 W. 30th pi., Jo- 
seph Bechich, 54, Agnės Be- 
chich, 48; Mrs. Helen Hecimo- 
vich, 43, 9139 Buffalo; Mrs. 
Mary Hecimovich, 22.

Mike Virgrovich, 9003 Bur- 
ley; Charlotte Vladovich, 32, 
6423 S. Marshfield; Mary Bo- 
tica, 15, 3802 W. 57th pi.; Niek 
Milicevich, 521, 1625 W. 83rd, 
Mrs. Niek Milicevich, 39; Gust 
Derden, 12, 1830 Mohawk.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Sapnas, Juoda 
Suknelė Ir 
žmogžudystė

“Sapnas Išsipildė”
CICERO. — Pereitų šešta

dienį čia' įvyko vestuvės. Ves
tuvininkai šauniai linksminosi, 
triukšmavo ir “gerus laikus” 
turėjo. Bet ne jaunoji italų 
kilmės mergaitė. Naktį prieš 
vestuves ji sapnavo, kad vestu
vėse dėvės juodų suknelę. O 
italų prietarai sako, kad juo
da suknelė lemia nelaimę.

Nerimavo jaunoji Vestuvėse 
ir laukė tos nelaimės. Bet ne
ilgai reikėjo laukti. Du vestu
vininkai susiginčijo, ir venas iš 
jų mirė nuo revolverio kul- 
kų.

Vestuvininkas Frank Mona-

» AtM E-b* AUJluMV Fulu

Norma Talmagge Jessel, 
buvusi filmų žvaigždė, šio
mis dienomis persiskyrė su 
George Jessel, garsiu radio 
ir scenos (komiku.

piktadario Olsono, kuris tebesislapsto Wisconsino miškuo
se. Policija nori Olsonų suimti už dviejų šerifo pagelbi- 
ninkų nužudymų. Mrs. Olson jau yra įkalinta.

b< aUJIEE Ų-AUME Teiephoto
HAYWARD, Wis. — “Porse” — savanoriai šerifo pagelbininkai — apsigink

lavę šautuvais, Wisconsino šiaurės miškuose ieško žmogžudžio Roy Olson. Olson 
nužudė du šerifo depučius kai tie bandė jį areštuoti prie Hayward, Wisconsin.

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
ANTVERPENAS, Belgija. — ši įdomi fotografija^ atsiųsta Amerikon kabeliu, parodo “ašarų” laivų St. 

Lou’is su 907 žydais Antverpeno uoste, Laivas ten atvyko, kai Kubos valdžia atsisakė iš Vokietijos ištremtus 
laivo keleivius įsileisti. Daba|r žydų organizacijos bando tremtinius apgyvendinti Belgijoj.

co, nuo 2435 Taylor Street, nu
šovė draugų inžinierių Henry 
Izzo, nuo 1009 So. Hamilton 
avenue. •>:<

Eleveiteris Sunkiai 
Sužeidė Petrą 
Timonį

Privėrė Prie Lubų
50 metų chicagietis Petras 

Timonis buvo sunkiai sužeis
tas keistoj eleveiterio nelaimėj 
dienraščio “Chicago Journal of 
Commerce” redakcijoj. Jisai 
gyveno redakcijos triobėsyj ir 
tarnavo kaipo sargas ir užveiz- 
da.

Sekmadienį po pietų jisai tai
sė triobesio eleveiterį. * Buvo 
užsilipęs ant jo stogo. Netikė
tai eleveiteris sujudo ir ėmė j 
kilti viršun, priverdamaš Ti-| 
monį prie lubų. Jam perskėlė' 
galvų ir jo skaudžiai sulamdė 
kitas kūno dalis., Timonis buvo 
paguldytas Henrotin ligoninėj.

J. Pilkis Jr. Baigė 
Biznio Mokslus 
Wesleyan Univ.
Pasižymėjo Kaipo Sportininkas 

Ir Radio “Anaunceris”
John Pilkis šiomis dienomis 

baigė Wesleyan universitete 
Biznio Administracijos kursą, 
pasižymėdamas toj mokslo ša • 
koj. John Pilkis yra gabus ne 
tik moksle, bet ir geras spor
tininkas, taipgi humoristas ir 
gana gabus radio “anaunce
ris”.

Lankydamas Illinois Wesley- 
an Universitetą, ilgų laikų dar
bavosi prie vietines radio sto
ties kaipo “anaunceris” ir bu
vo visų labai mėgiamas, kaip 
studentų, taip ir vietinių gy
ventojų.

Sūnūs Ciccriečio J. Pilkio
John Pilkis yra sūnūs pla

čiai .žinomo ir gabaus biznie- 
rio, Jono Pilkio—Liberty Grove 
savininko.

Ir štai, kadangi abu yra Jo
nai, ir simus ir tėvas, tai ga
lima laukti Joninių, kad ir kiek 
suvėluotai. Galbūt ateinančio 
šeštadienio vakare ir surinks 
kokį nors “Šurum-buruip” sa
vo gražiame Liberty Grovę. 
Lauksim pakvietimo. A. R.

Adelė Nausėdienė 
Ketvirtadienį 
Grįžta Chicagon
Apleidžia Ligoninę Kalamazoo, 

Michigane

Adelė Nausėdienė, velionės 
Marijos Jurgelionienčs bendra
keleive, kuri buvo sunkiai su
žeista tragingoj automobilio 
nelaimėj, prie Kalamazoo, Mi
chigane, užporyt (ketvirtadie
nį) grįžta Chicagon.

Ketvirtadienį ji jau aplesi 
Bronson ligoninę, Kalamazoo, 
mieste, kur išgulėjo virš tris 
mėnesius laiko. Nelaimėj jai 
buvo sulaužytas strėnkaulio žie
das. Ligonė per ilgų laika bu
vo įdėta gipse, bet kaulai pa
galiau sugijo ir jau ji gali šiek- 
tiek pavaikščioti.

P-a Nausėdienė yra garsi 
Chicagos lietuvių veikėja, sce
nos mėgėja ir “Naujienų” Mo
terų Skyriaus bendradarbė. 
Naujieniečiai ir visi kiti p. 
Nausėdienės draugai džiaugia
si, kad netrukus ji vėl bus jų 
tarpe.

L. D. K. Vytauto Dr-jos 
Nr. 2 specialu's susirin
kimas įvyks birželio 2 

dieną
Specialus ir paskutinis L. D. 

K. Vytauto Draugijos No. 2 su
sirinkimas įvyks seredoje, birže
lio 28 d., 7 vai. vakaro, Lietu
vių Darbininkų svetainėj, 10413 
S. Michigan Avė.

Šiame susirinkime draugijos 
nariai, kurie pareiškė norų sto
ti į Keistučio klubų, turės užsi
mokėti duokles.

O tie nariai, kurie į Keistučio 
klubų nestoja, galės jiems pri
klausomų dalį pinigų atsiimti. 
Patartina grupei, kuri yra nu
tarusi į Chicagos Lietuvių Drau
gijų stoti, atsiimti savo dalį ir 
perduoti jų savo komisijai.

Visi nariai būtinai dalyvauki
te susirinkime ir atsineškite 
knygutes. Dalyvaudami susirin
kime jus išvengsite tolimesnių 
nesusipratimų. Narys

VAKAR 
CHICAGOJ

• Michigan ežere, prie 49-tos 
gatvės, šokdamas vandenin nuo 
uolų, prigėrė 24 metų jaunuo- 
is Joseph Beil, 2423 S. Homan 

avenue. Tower ežere, prie Wau- 
conda, prigėrė 15 metų berniu
kas Oliver Buchkley, nuo 6725 
May street.

» » »
e Matyt, labai stiprus pikta
dariai įsilaužė į G. R. Kinney 
avalinės krautuvę, adresu 4816 
Milwaukee, ir išisnešė 500 sva
rų sveriantį seifų su $315 pi
nigais ir čekiais.

» » »
• Stanton avenue nuovadoj 
pasikorė 47 metų John Pekels, 
nuo 3512 Rhodes avenue. Pe
kels buvo suimtas už narkoti
kų naudojimų.

» » »
• Nežinomi piktadariai išdūrė 
užpakalinį langų Brandt auksi
nių daiktų krautuvėj, 1223 E. 
63rd strefet, ir pavogė daugybę 
žiedų, laikrodėlių ir kitokių 
brangių daiktų. Jie išpiovė už
pakalinę sienų seife. Susirinko 
iš ten viskų, kas buvo vertin
ga, bet nepastebėjo ir paliko 
seife kelių tūkstančių dolerių 
vertės deimontų rinkinį.

» « »
• Du piktadariai prie 22-tros 
ir Cicero avenue atėmė $11 
nuo Dr. J. V. Nash, 4956 W. 
Chicago- avenue, ir sulindę jo 
automobilin privertė daktarų 
juos vežioti miesto gatvėmis 
per keturias valandas laiko.

S » B
• Vakar Chicagoj prasidėjo 
“švaros Savaitė” paraginimui 
gyventojų neteršti miesto gat
vių ir parkų. Per visų savaitę 
po Chicago važinės darbinis 
gatvekaris, kurio yra įtaisytas 
mažas parkutis. Tame parku- 
tyj sėdi keturios gražios mer
ginos.

» » » ai if <
9 Ralph Ccoksy, 35 metų 
Northfield, III., gyventojas 
mirtinai sudegė, kai užsidegė 
gasolinas, kurį jisai pylė į dir
bantį motorų.

Gražiai Atidengė 
Paminklų
Petrui Sakui
Iškilmėse Dalyvavo Virš 300 

žmonių
Pereitų sekmadienį, 2 vai. po

piet, tapo iškilmingai atideng
tas paminklas atminimui Petro 
Sako iš E. Chicago, Ind., kuris 
yra palaidotas Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse. Iškilmėse daly
vavo labai skaitlingas būrys 
žmonių, virš 309.

Ceremonijos buvo labai įspū
dingos. Pagrojus muzikos ku
rinio iš Karilono, Stasys Rim
kus su savo ensambliu sudaina
vo gedulo dainų ir po to V. B.
Ambrose pasakė trumpų, cere
monijoms pritaikintų kalbų lie
tuviškai. Po kalbos sekė kita 
daina ir vėl trumpa kalba ang
liškai.

Ceremonijų užbaigimui susi
rinko Naujos Gadynės choras 
ii’ po vadovybe Jurgio Stepona
vičiaus išpildė du gražius nu
merius.

šeima dėkoja gėlių aukoto
jams. Gėles aukavo paminklo 
atidengimo proga sekanti: La- 
dies Benefit Club, Liet. Ukėsų 
Klubas, Butcherių ir Grosernin
kų Sųjunga, Building & Loan 
Bendrovė ir Matukų šeima.

Velionio žmona Teklė ir jos 
dvi dukterys, Milda ir Aldona 
šiuomi nori visiems padėkoti 
už dalyvavimų paminklo atiden
gimo iškilmėse pagerbimui Pet
ro Sako. Kaimynas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.




