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Lėktuvų gamyboje pereitą mėnesi Anglija 
tik pasivijo Vokietiją, bet ir aplenkė ją

ne

LONDONAS, birž. 27. — 
Pagaliau Anglija ne tik pasi
vijo, betx ir pralenkė Vokieti- 

lėktuvų gamyboje, 
lėktuvams 

$10,000,000.

ją karo
Kiekvieną mėnesį 
anglai išleidžia
Gegužės mėnesį anglai jau pra
lenkė vokiečius lėktuvų gamy
boje. žinoma, tai dar nereiš
kia, jog anglai jau turi dau
giau karo lėktuvų, kaip vokie
čiai. Nieko panašaus. Kai pra-

sidėjo lenktynės lėktuvų • 
myboje, tai vokiečiai jau 
rėjo gausingą oro laivyną.

Tačiau pirmauti ore vokie
čiams neilgai beteks. Jau da
bar anglai ir prancūzai turi nė 
kiek nemenkesnę oro laivyną, 
kaip vokiečiai;

Anglai savo gaminamais lėk
tuvais nesigiria ir nesididžiuo- 
ja. Viskas yra laikoma didžiau
sioje paslaptyje.

ka
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KAMČATKOS KA- | ATMETĖ PAJAMŲ 
MOKESČIUSZOKAI

Prifeš tris šimtus metų 
kazo

kų palikuonys dar ir 
šiandien tebekalba ru
siškai

Senatas 13 balsų prieš
13 atmetė pajamų 
mokesčius

■fe
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

• WASHINGTON, D. C., birž. 
26. — Republikonų lyderiai 
rengiasi reikalauti, kad federa- 
lės valdžios išlaidos butų suma
žintos dešimtimi nuošimčių. 
Paliks., ramybėje tik ..socialės 
apsaugos fondus ir pinigus, ku
rie yra skiriami pašalpai.

Kitų fiskalių metų išlaidos 
sieksiančios 13 bilijonų dole
rių.

SAN ANTONIO, Tex., birž.
— Septyniolika kanuolių26.

Šūviais buvo saliutuojamas gen. 
P. A. M'onteiro, Brazilijos ar
mijos štabo viršininkas, 
palydovai.

Gen. Monteiro dabar 
si Jungtinėse Valstijose 
draugingos respublikos 
vas.

ir jo

lanko- 
kaipo 
atsto-

TARP DARBININKU NETRUKUS 
ĮVYKSIANTI taika

Darbo sekretorius sako, jog Amerikos Darbo 
Federacija ir Kongresas Industrinei Orga
nizacijai eina prie stfsitaikymo

Darbo se- 
padarė pa- 
greit tarp

Chicagoje 
kad labai
Darbo Federacijos ir
Industrinei Organi-

Frances Perkins, 
kretorius, 
reiškimą, 
Amerikos 
Kongreso
zacijai busianti padaryta tai
ka. Vadinasi, bus einama prie 
susitarimo. <,

Eiliniai nariai tų dviejų or
ganizacijų stoja už tai, kad bu-

Loiiisiana turi naują 
gubernatorių

27.

apie Kamčatkos 
kurie 

Tie kazo- 
prieš tris

pasirinko

MASKVA. — Sovietų laik
raščiai rašo 
pusiausalio gyventojus 
yra kilę iš kazokų, 
kai ten apsigyveno 
šimtus metų.

Pirmieji kazokai
sau žmonas iš “intelmentų” 
tautelės. Intelmenietės yra gel
tonos odos ir juodų plaukų. 
Todėl tų pirmųjų kazokų pali
kuonys yra maišyto kraujo: 
jie nėra panašus nei į vietos 
gyventojus, nei į rusus kazo
kus. Tačiau jie dar ir šiandien 
tebekalba rusiškai, 
yra maždaug 
vo vartojama 
šimtmetyje.

Jų kaimai
gi: nei tvorų, nei beveik 
gatvių neturi. Nameliai 
iš medžio padaryti, bet 
švarus, 
grynai 
Elizov,

Jų kalba 
tokia, kokia bu- 

septynioliktame

irgi labai tipin- 
jokių 
pilki, 
gana

Gyventojų pavardės 
rusiškos, kaip antai: 

Osmin, Selivanov ir

Stebės Marsą
Anglų astronomai ban

dys išspręsti klausi
mą, ar Marse yra gy
vybė

LONDONAS, birž. 27. — 
Jau per daugelį metų tarp as
tronomų eina ginčai dėl Mar
so. Vieni tvirtina, kad ten yra 
gyvybė, kiti į tai žiuri skep
tiškai. štai netrukus pasitai
kys, taip sakant, auksinė pro
ga arčiau su Marsu susipažin • 
ti. Atstumas tarp Marso ir že
mės bus 28,000,000 mylių ma
žesnis nei paprastai. Taigi, as
tronomai per milžiniškus žiū
ronus bandys stebėti Marso 
paviršių. Ypač tuo yra susido
mėjęs Dr. R. L. Waterfteld, 
Britų astronomų draugijos di
rektorius;

gyvento- 
bilius butų bu
tai kiekvienas 
turėjęs mokėti 

nuo savo paja-

SPRINGFIELD, III., birž. 27. 
— Senatorius Bichard J. Da- 
ley buvo įnešęs bilių, kuris sie
kėsi užkrauti pajamų mokes
čius šios valstijos 
jams. Jei tas 
vęs priimtas, 
žmogus butų 
du nuošimčius
mų (vedusiems nebūtų reikė
ję mokėti už vieną tūkstantį 
dolerių, o nevedusiems už 
$500).

* Siūlydamas savo bilių Daley 
pareiškė, jog tai palengvins 
neturtingųjų naštą. Dabar vi
si yra apkrauti “sales” taksais. 
Vadinasi, turi mokėti ir tie, 
kurie gali, ir tie, kurie pasku
tinius savo centus praleidžia 
maistui. Pajamų mokesčiai pa- 
liuosuotų neturtinguosius nuo 
mokeščių, o juos užkrautų 
tiems, kurię gali mokėti.

Tačiau bilius liko atmestas 
ir “sales” mokesčiai pasiliks 
po senovės.

Mirė Rašytojas Ford
DEAUVILLE, Prancūzija, 

birž. 27. — čia pasimirė pasi
žymėjęs anglų rašytojas Ford. 
Madox Ford, kuris savo nove
lėmis ir kitokiais raštais buvo 
plačiai žinomas tiek Anglijoje, 
tiek Amerikoje. Jis tik prieš 
tris savaites grįžo į Prancūzi
ją iš Amerikos ir apsigyveno 
savo viloje. Netikėtai jį ištiko 
širdies priepuolis ir jis pasi
mirė turėdamas 66 metus am
žiaus.

Tikroji kalbamo rašytojo pa
vardė buvo Hueffer. Bet ka
dangi ji labai vokiškai skam
bėjo, tai karo metu jis pradė
jo vadintis Fordu.

Namai brangiai 
atsieina

WASHINGTON, D. C.
27. — Per paskutinius

NAUJIENU-ACME Telephoto
WASHINGTON, D. C. — Senatorius John Bankhead 

tikrai išpildys šios gražuolės prašymą. Tai jo broliaduktė 
Tallulah Bankhead, garsi aktorė. Apsikabinusi dėdę jį pa
bučiavo ir paprašė balsuoti prieš sumanymą panaikinti 
W.P.A. užlaikomą federalį teatrą. Senatorius sutiko. Da
bar tas sumanymas yra svarstomas senate'

$2,861,560,000 karo 
reikalams

Tikras sėdėjimo 
streikas

Teroristai bandė pa 
grobti ginklus

birž. 
rųšies 
Wase-

NASHVILLE, Tenn., 
27. — Štai jums naujos 
sėdėjimo/streikas. Joy 
man, • 21 metų amžiaus panelė,
per paskutines šešias savaites 
kiekvieną dieną sėdi guberna
toriaus ofiso laukiamajame 
kambaryje. Savo sėdėjimą ji 
pradeda 10 vai. ryto ir baigia, 
kai ofisas užsidaro.

Ji pasirengusi tą sėdėjimą 
tęsti tol, kol politikieriai savo 
pažadą ištesės. Dalykas tokis, 
kad rinkimų kampanijos metu 
ji dirbo politikieriams,- kurie 
žadėjo jai darbą. Bet kada jie 
liko išrinkti, tai apie savo pa
žadus visiškai pamiršo. Ji da
bar kas dieną jiems primena, 
kad pažadai dar nėra išpil
dyti.

LONDONAS, birž. 27. — 
Keturi teroristai bandė įsiverž
ti į Southwičk portą ir pasi
grobti 'ginkluojie nugalėjo sar
gybą ir įsiveržė į vidų. Tačiau 
triukšmą išgirdo kareiviai ir 
teroristai priversti buvo bėg
ti. Jie spėjo tik vieną šautuvą 
su savim pasiimti.

Spėjama, kad tie teroristai 
priklauso vadinamai airių re- 
pvblikonų armijai.

Mirė grafas Ciano
lta-

Cos-

Šuo išžudė 15,000 
žiurkių

PONTE A MORIANO, 
lija, birž. 27. — Grafas 
tanzo Ciano, fašistų buto pre
zidentas ir dabartinio užsienių 
reikalų ministro tėvas, pasimi
rė čia, susilaukęs 63 metų am
žiaus.

WASHINGTON, D. C., birž. 
27. — Dabartinė kongreso se
sija paskyrė ir užgyrė milži
nišką sumą pinigų apsigynimo 
reikalams. Armijai, laivynui ir 
kitiems 
iš viso 
560,726.

karo departamentams 
liko paskirta $2,861,-

Nusižudė du mo 
kiniai

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 27. — Bosnijos mieste 
Mostar nusižudė penkiolikos 
metų mergaitė ir šešiolikos 
metų berniukas, kai patyrė, 
jog jie neišlaikė egzaminų. 
Dubrovniko vidurinės mokyk
los mokinys liko areštuotas, 
kai jis su revolveriu grūmojo 
nužudyti penkis mokytojus.

Skaičius pensininkų 
Illinois valstijoje

tų einama prie susitarimo, nes 
tarpusavio kova iš viso ken
kia darbininkų judėjimui.

Skirtumai tarp kalbamų or
ganizacijų nėra jau labai di
deli, todėl yisai galimas daik
tas, jog gana trumpoje ateity
je William Green ir John L 
Lewis susitiks tam, kad butų 
galima išlyginti visi nesusipra
timai.

BATON ROUGE, birž.
— Earl K. Long užėmė guber
natoriaus vietą, kai guberna
torius Richard W. Leche pa
sitraukė iš savo pareigų. Pa
sitraukė jis lyg ir dėl ligos, 
bet žinovai visai ką kitą sa
ko.

Prieš kiek laiko buvo iškel
ta į aikštę labai nešvarus dar
bai su WPA fondais. Guberna
torius buvo apkaltintas tuo, 
kad jis WPA darbininkus nau
dojęs savo rezidencijos ir sa
vo dvaro darbams.

Dabar iškilo ir'kitas skan
dalas : pabėgo Louisianos uni
versiteto prezidentas Dr. Jamfes 
M. Smith. O kartu su juo pa
sigendama apie $100,000 uni
versitetui priklausančių pinigų. 
Be to, sakoma, kad prezidentas 
išleidęs už stambią sumą ne
autorizuotų bonų ir paleidęs 
juos į apyvartą. Galimas daik
tas, jog tų bonų bus išleista 
už kokius $700,000.

Dr. Smith išeikvojęs 
pinigus bespekuliuodamas 
dų biržoje.

Japonai reikalauja, 
kad Amerikos laivai 
apleistų du portus
ŠANCHAJUS, birž. 27. — 

Japonų laivynas paskelbė, kad 
jis yra pasiryžęs užimti du Ki
nijos uostus, būtent, Wenchow 
ir Foochow. Tuo pačiu metu 
Amerika ir kitos valstybės li
ko įspėtos, kad jos ištrauktų 
iš tų uostų savo laivus. Tais 
uostais kitoms valstybėms 
šią uždrausta naudotis.

Anglai savo keliu įspėjo 
ponus, jog 
sakingi už 
nuosavybės

Spėjama,
sakymas - bus visai trumpas ir 
aiškus, būtent, kad Amerika 
nėra linkusi pripažinti japonų 
diktavimo.

bu-

ja- 
at-jie bus laikomi 

sunaikinimą anglų 
arba gyvasčių.
kad Amerikos at-

Apkraus mokesčiais 
ginklų Įmones

tuos 
gru-

TRYS KALINIAI 
PAŠAUTI

DENVER, Colo., birž. 27. — 
P-ia Walker turi šunį, kurį 
prieš dešimt metų atsigabeno 
iš 'Indijos. Tas šuo, tur būt, 
yra pikčiausias žiurkių priešas, 
koks kada nors yra gyvenęs. 
P-ia Walker apskaičiuoja, kad 
per paskutinius dešimt metų 
tas šuo nužudė apie penkioli
ka tūkstančių žiurkių. Per vie
ną valandą jis kartą nugala
bijo 39 žiurkes, žiurkę jis pa
gauna už sprandą, supurto ir 
meta negyvą ant žemės.

Ciano buvo admirolas, kuris 
pasižymėjo karo metu. Nuo pat 
pradžių jis buvo 
linio šalininkas, 
fašistų kabinete 
siekimo ministro

didelis Musso-
Vienu laiku 

jis ėjo susi- 
pareigas.

SPRINGFIELD, III., birž. 27. 
— Gegužės mėnesį senatvės 
pensijos Illinois valstijoje bu
vo mokama 131,000 seneliams. 
Iš viso jiems išmokėta $2,504,- 
734. Laidotuvėms išleista $37,- 
469.

Pasaulinis karas su
naikintų civilizaciją

Anglija rengiasi 
krizei

27.

birž. 
kelis 

metus statyba Amerikoje la
bai šlubuoja: mažai statoma 
naujų namų. To dėką lūšnų 
distriktai didesniuose miestuo
se vis labiau plečiasi.

Kodėl taip yra?
Į tą klausimą visai aiškiai 

atsako Isador Lubin, darbo sta
tistikos komisijonierius. O tas 
atsakymas visai trumpas: dau
gelis žmonių neišgali pasista
tyti namus. Kada vidutiniškas 
namas atsieina maždaug $6,- 
000, tai tik koks 10 nuošim
čių šeimų, tegali tokius namus

Politikieriai ir kri
minalistai

ALBANY, N. Y., birž.
— Lloyd C. Stark, Missouri 
valstijos gubernatorius, pareiš
kė, kad niekas taip nediskre
dituoja Amerikos demokratijos, 
kaip žemos rųšies politikierių 
susidraugavimas su kriminalis
tais. Niekam juk nėra paslap
tis, kad daugelyje vietų pik
čiausi kriminalistai suranda 
protekęiją pas politikierius.

Prieš tai, pareiškė Stark, rei
kia visais galimais budais ko
voti. Nešvarus ir korupcija su
sitepę politikieriai turi būti iš
aiškinti.

27.

KOPENHAGA, birž. 27. — 
Thomas J. Watson, pasitrauk
damas iš Tarptautinio preky
bos buto prezidento pareigų, 
pasakė kalbą, kuri buvo susi
jusi su dabartine pasaulio bū
kle. Savo kalboje jisai pabrė
žė, kad dabartinės negerovės 
žymiame laipsnyje paeina nuo 
grūmojančio karo pavojaus. Ir 
jeigu pagaliau pasaulinis ka
ras prasidėtų, tai musų civi
lizacija liktų sunaikinta.

LONDONAS, birž.
Europos sostinėse kalbama, 
kad rugpiučio mėnesį galima 
tikėtis krizės. Politikai prana
šauja, kad tada Hitleris parei
kalaus Dancigo ir koridoriaus.

Anglai iš anksto yra nusi
tarę visokioms galimybėmis 
prisiruošti. Per visą tą laiką 
laivynas bus paruoštas viso
kioms staigmenoms. Armijai 
taip pat įsakyta prisiruošti. 
Liepos 15 d. bus pašaukti į 
armiją 34,000 naujokų.

MICHIGAN CITY, Ind., birž. 
27. — Trys kaliniai bandįr pa
bėgti iš valstijos kalėjimo. Jie 
pasigrobė kaipo įkaitą moterį 
ir grūmojo ją nužudyti, jeigu 
bus bandoma juos suimti. Ta
čiau po dviejų valandų visi 
trys kaliniai buvo pašauti, du 
iš jų gana rimtai. Lengvai li
ko sužeista ir moteris, kuri bu
vo kalinių paimta kaipo įkai
tas.

LONDONAS, birž. 27. — 
Parlamentas priėmė valdžios 
pasiūlymą, kad ginklų kontrak
tai butų apkrauti mokesčiais. 
Vadinasi, ginklų įmonės, kurios 
paprastai padaro milžiniškus 
pelnus, turės mokėti didelius 
mokesčius. Tie mokesčiai 
lies ir kitas įmones, kurios 
mins armijai vienokias ar 
tokias reikmenes.

ga- 
ki-

Pereitą mėnesį im 
portas buvo labai 

didelis

Vis dar negali 
pagauti

birž. 
ežero 
Medžioja- 
už kurio

27. 
ei-

&
Chicagai ir apielinkei fede- 

'alio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Debesuotumas ; galimas < lie
tus; šilta. Saulė teka 5 :16,ir lei
džiasi 18:29. Męnulis leidžiasi 
3:01 ryto.

Bėga nuo ugnia-b 
kalnio

PERRYVILLE, Alaska, birž. 
27. — Iš šio kaimo pabėgo pa
skutinis baltaodis gyventojas, 
kai Veniaminof ugniakalnis 
pradėjo smarkiai veikti. Įvyko 
pasibaisėtina ekspliozija, kuri 
privertė gyventojus pasišalinti. 
Kaime pasiliko tik 10 tenykš
čių gyventojų, kurie yra gimi
ningi eskimams.

HAYWARD, Wis.,
— Prie Namakogan 
na tikra medžioklė, 
mas yra Ray Olson,
pagavimą siūloma $1,000.

Jau kelios dienos tęsiasi ta 
medžioklė, bet Olsonui vis pa
siseka ištrukti. Birželio 17 d. 
Olsonas nušovė du šerifo pa
dėjėjus, kai tie bandė jį areš
tuoti.

Žemės drebėjimas 
Graikijoje

ATĖNAI, Graikija, birž. 27. 
— Smarkus žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas Agrinion dis- 
trikte, apie 150 mylių nuo Atė
nų. Nukentėjo namai. Kiek ži
noma, sužeistų ar užmuštų žmo
nių nėra.

WASHINGTON, D. C., birž. 
27. — Pereitą mėnesį Jungti
nės Valstijos importavo iš ki
tų valstybių visokių prekių ir 
žaliavos už $202,502,000. Eks
portas per tą patį mėnesį sie
kė $249,259,000.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 

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

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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DEMOKRATINIS LOTYNŲ AMERIKOS KONGRE
SAS URUGVAJUJE

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
3. Apie Darbo Orgattizdvithą.

—Kongresas rekomehdUoja pta- 
deti praktiškai vykdyti šihOs 
klausimus:

a) Organizavimų visų darbi
ninkų ir profesionalų į profesi
nes sąjungas plačiu ašociaciiieš 
teisės požiūriu, rtaUdojahtiš ŽO4 
džio ir spaudos laisve, kaipo 
pagalbine priemone išdiškihl- 
mui visų darbo problemų, pro
teguojant it ginant streikų teb 
sę ir teisėtumą klasinės Visuo4 
menės santvarkoje.

b) Demokratiškos valdžios 
privalo pripažinti ir palaikyti 
laisvą profesnų visų darbininkų 
judėjimui suprantamą kaipo vi
suomenės gerbūvio kėlėją.

c) Pildymas socialinės legis- 
lacijos kiekvienoje valstybėje, 
ir tlio tikslu praktikuotų pas sa-

Norėdami pigiai pirkti lumberį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda 
2x6 naujos 33 per Bo. IT.
Čia taip viskas pigiai.
Krėipkitės po antrašu

Sibley Lumber Co»
30 East 147 Street 

HARVEY. ILL
»---------- __ ____ __

INSURANCE
(APbRAlJfiA)

ve Darbo Konferencijos Čilėj 
tfeždlilitijų f&tifikhfcijds ir apli- 
khcijrts tUoMė puhktUosfe, apkal* 
bdnta lygybė statutų ir teisių 
tdrpe Abejų lyčių darbininkų, 
panaikinant bet kokią šiai idė
jai bei nuostatui priešingą prie
vartą; nors ji butų padiktuota 
ihlethacionalės įtakos ar vietos 
įstatymais, pbiešingais teisėtumo 
ir lygybės principams.

4. Apie pragyvenimą. Uždar4 
biUs. Kolėkiyvės Darbo Sutartis., 
Pertraukas ir bedarbę. Koope
ratyvai. — kohgfesaš randa 
Skubotam vykdymui:

a) Kiekviena valstybė turi 
parodyti tikresnių pastangų iš4 
sprendimui problemų pagėriiii- 
mui pragyvenimo populiarių 
masių* kaimiečių ir vidurinės 
klasės, nepasitenkinant vien sta
tistinių žinių rinkimu apie skur
dą ir skUrštaričiUosius ir kraš4 
to gyventojų prieauglį, bet pa4 
keitimui dabartinių urvų ir ne4 
higieniškų butų miestuose svei4 
kais gyvenimui iiamhiš; ir pa4 
dėti • pasistatyti inažažemiams 
tinkamus gyventi namelius, kad 
nereiktų jiems šu šeimomis gy4 
venti kartu su šeškais, žiurkė4 
mis ir gyvatėmis, kas plečia vi4 
šokių Ilgų epidemijas ir paken
kia krašto gerovei.
; b) Priimti energingą Sociali
nę politiką Už įgyVehdiniiną in
dividualinio ir familiarinio pra
gyvenimo minimumo.

C) Pripažinti kolektyvines 
darbininkų sutartis SU darbda
viais, proteguojant ir garantuo
jant profesinį judėjimą, kuris 
tuo riekalu daugiausia rūpinasi.

,d) Įgyvendinti apdraudimu 
nuo bedarbes ir pusiau bedar
bes.

NAUJIENOS, Chicagū, UI.
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Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Kemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3
n l>il| ftl Ii ii II 4 III litui «

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
4 t *«i' ii Mii

Naujlenų-Acmfe Radlophoto
NEW YOta — Sumišimas American Federation of Actors mitinge, New Yor- 

ke, kai iškilo ginčas apie aktorės Sopilie Tucker tinkamumą bdti prezidentu.
■ __________________________ ■ ■ . ■ ,■■ - f ------- ------------------------- .............

e) Rekomenduoti liaudžiai likšlU įgyvendinti tuos dehio- 
pradėti organizuoti laisvus var4 krdlišktts principus!
totojų kooperatyvus. č) Surasti Stipry komprotni-

fe. Apie Prieglaudos Teisę per4 są visoms demokratiškoms par
sekiojamiems dėl politinės ir ii joms, praktikavimui kuo di4 
rasinės neapykantos. — Kon4 dėsnio savo valdžių \ spaudimo, 
gresas pabrėžia, kad visos poli- reikalaujant iš jų kUo dajugiUU 
linės partijos ir profesinės or- sąžiningumo, demokratiškumo 
ganizacijos dalyvaujančios šia- ir ištikimybės koilstitUcijai bei 
ihe kongrese, yra pasiryžusios saVO taUtaL
išugdyti stiprų visuomenes j u- Tai svarbiausieji tJemokrati- 
dėjimą už tai, kad atidaryti A4 nio Lotynų Amerikos Kongreso 
merikos rubežius visiems pašau- nutarimai.
lio žmonėms, persekiojantiemš Ttif biit nė vienas diktatūrų 
dėl politinės ar rasinės neapy4|ir karo baimės sukaustytas Eti
ka n tos.

6. Agrarinis laiškas Amerikos | nutarimus, scilę 
kontinento demokratijoms.
Kongresas, priėjęs prie žemės u- 
kio problemos, turint galvoj po
litinį ir socialinį Amerikos vals
tybių gyvenimą, skelbia:

a) Kad demokratinės visuo
menės santvarkos struktūrai y- 
ra reikalinga, kad visi turto šal
tiniai tarnautų visai visuomenei

e) Rekomenduoti

to tojų kooperatyvus.

ropos žmogus, skaitydamas tuos 
varvins, kad 

- Į toj Amerikoj kalbėkis, tarkis, 
s* u ;—: —i— U— ; -ti 4.M

• PILNĄ A t1 bR A ŪDĄ ĄŲ-
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• apdrAUdą
• APbRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• Tavernų ir namų sivi-

hinkų, kurioje randasi ta4 
vemai nuo Public Liabi- 
litifeš.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAblŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. R1PKĖV1ČIŲ

1739 S< Halsted St

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

po pietų

PERSIKRAUSTĖ
Roston Deniai 

X-Ray Lab.
• ’ BuVuši prie

4658 S. Ashlatid Avė. 
dABAr pRie

4801 S. Ashland Avė.
2 aukštas Sherman Bldg. Pietų 

rytų kampas 48 ir .Ashland.
Prieš S|. Rose of Lima 

Bažnyčią.
Atdard kaip paprastai— 

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Didelę inalohę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.
-u „ii i '.i.btįi i f ii n r h . r ii i-..—-j.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’*

FJLCT CfcOČHĖT PATTERNJ818 1

. No. 1818 — Mezginiai stalui. x ,

NAUJIENOS NEEDLEURAFT DfcPT.
Hš9 šo. ilalstfed st, Čhiėagb, ttL

Čia {dedu 16 Centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 1818

Vardaš ir paVardė —i

1 Adresas----------------

tų darbui sąlygas kuo didesniu 
palengvinimu. ,

b) Kad kaimo visuomenės 
gyvenimą, be žemės Ūkio dar
bų, užviešpatautų kuo didOsiiis 
ir socialinis progresas.

c) Kad Amerikos valstybės 
privalo suprasti tai, kad jų že
mės ūkis turi būti darbo šal
tiniu pagaminimui žemės ūkio 
gaminių kuo didesniam darbo 
žmonių Skaičiui dėl jų pačių 
gerovės.

d) Kad tikra demokratinė o- 
Hentatija privalo siekti tokios 
žemės ūkio politikos, ktiri ko
votų su dvarų politiką ir žemę 
išdalintų tiems, kurie jos netu4 
Vi, bet ją diVba ir tiems, kurie 
nOVėtų dirbti.

e) Kad pagrindinį principą 
šiiitėtižUotų obalsis: “Žeme liau
džiai”, kuris trykštų formule ly
giam naudojiinuisi žeme, visuo
met užtikrinant ramias pozici4 
jas tiems, kurie ją naudoja ga4 
nybai.

f) Kad Amerikos tautų demo4 
kratijos galia gludi suformavi4 
ne skaitlingos laisvų produkto4 
ių klasės, pagrindžiant ją ma4 
osios bei vidutinios nuosavy4 
)ės arba žemės ūkio kolektyvi4 
žacijos baze,

g) Kad privalo atsižvelgti Į 
žemės mokesčius* automatiška4 
ne jos pačios įkainavime, kai
no į kolektyinio progreso pro4 
Juk tą visos visuomenės labui;

h) Rad kreditų budu valsty4 
be lengvintų žemdirbiams įsigy4 
ii reikalingus elementus žemdir4 
□yslei, ar tai ji turėtų indivi4 
Jualio ar kolektyvaus žemės u4 
kio formas. .*
Politinių Klausimų Komisija
Akcijos vienybė su demokra4 

tiškomis partijomis:
a) Pravesti vieningą ir nuo4 

lalinę akciją visoms demokra4 
tįškoms Amerikos visuomenės 
partijoms kovoje už įgyventi?4 
nimą paskelbtų kongreso prin
cipų.

b) Kovoti už tolerantišką sU4 
sikąlbėjimą tarpe demokratiškų 
partijų kiekvienoje valstybėje,

DR. VAITUSH, OP1\
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina axių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 

I atitaisombs.
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.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos Nariai_ I
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 

Nfedėliomis pagal sutartį.
Rėž. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kentoood 5107.
, l>hohe CANAL 6122

i DR. S. BIEŽIS
ilk su ginklu. AS *

Pilitai suprantami argehlinie4 West 22nd Street
cių delegato, Dr. Angel Gime41seredomis ir nedėl. pagal sutartį, 
nez, žodžiai t I Rez. 6631 So. California AvėnUe

—Generolas Gervačio Artigas Telefonas itepublic 7868 
yi‘a mums demokratiškų parei-j 
gų simbolis. Jo garsiosios ins
trukcijos paskelbtos prieš šim
tą su virš metų gali būti pa
vyzdžiu ir programa šių dienų 
demokratinės politikos akcijai. 
Artigas buvo širdies ir akcijos 
žmogus,—tokiais norime būti ir 
itiCS, dėiilOkfatai Šių dienų san
tvarkos ir įVykių aky vaizdo j e.

—J. J. Lazdatiskas 
Montevideo, Uruguay.

(GALAS)

Ofiso Tel. Virginia 0036. < 
Residerice TeLBEVERLY 8214 

DR. T* DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso*

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
katnpas Halsted St.

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

KITATAUČIAI

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

^-PfAhėšėjas P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR bfoŽIAUŠtA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
. ... .piW iR naktį...... ....

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0127

J koplyčios visose 
OL1 Chicagos dalyse

II ■■■ III ... .............................-u Į ,1. ! ! I. i! ................ ....

Laidotuvių Direktoriai

—i

6834 8o. Wėstfern A Ve.
1410 South 49th Cbuft

Photie Yards 0781
Yards 07M

■ i.i. ; 

Yards 1139
Yards 1138
'.11__ - r • • .

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 West 23rd f’lacė ,t Phone Canhl 2515
SKYRftjŠ: 4M4 feašt 108& fctfdėt Tel. Pullnun 1276

V S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
r ■- n. r- .................... i - , ■ t- ■ .r.,

J. LIULEVIČIUS
4348 Š. California Avėnue Phone Lftfayfettfe 3572

i.i---------- • i ' 'i.........................  ......................... - t—

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litltanicd AVehtie Phone Yards 4908

—-^3 _2  

ANTHONY b. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cičėfo Phbhė Cicero 2109

NARIAI
Chicagos,
Cicero

Direktorių
AsociatijOs

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURiMfe
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO DALYSI

ALBERT V. PETKUS
4704 So. YVestern- Avė; Phone Lafayette 8024

Dr, F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Valandos kašdifen 2-4 ir 6*9 vak.
15)57 W. Garfield Blvd.
Cbr. Damen. Hemlock 6699

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

2406 VVfcSt MAbIŠON STREET 
Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. N AIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prbspect 1939

6

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

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS it CHIRURGAS 
. ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos ntio 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dlt BRUNO J.
ZUBRtCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Tėlefdnas HEMLOCK 6111

paktarai _

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

Vftlandoš: ntio 10 t. iki 2 po pietų 
ir fiup 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330 
Rei. įlydė Park k395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Šo. Halsted Št.

Valandos—1—4 po pietų, *t—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomia

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
,J OJ I S A S

4729 So/ Ashland Avė.
2-ros lubos 

ČttlCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDtfAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 Šo. Dearborn Št

Rootn 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų Tel.—Hyde Park 3395.

LIETUVOS NEPIJI 
KLAUSOMYBES

20 Metu Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnau eina 
LIETUVOS AERO KLIUDO 

NAUDAI.
A

Miestas ir vaištija
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Andtole France

Karalienės Elzbietos viešpatavimo • laikais, Londone, gyveno garsus mokslininkas Bogas. Jis pragarsėjo savo veikalu “Žmonijos Klaidos’, kurio niekas neskaitė.Dvidešimt penkis metus Bogas rašė savo veikalą, bet nieko nespausdino; tačiau jo rankraštis buvo aiškiai ir tvarkingai išstatytas lange ir sudarė apie dviedešimt storų knygų. Pirmoje knygoje jis nagrinėjo gimimo klaidą, visų kitų klaidų priežastį. Kitose knygose buvo aprašomos mažų vaikų ir jaunų mergaičių klaidos. Toliau ėjo jaunuolių subrendusių ir senų žmonių klaidos. Paskui buvo aprašomos įvairaus užsiėmimo žmonių klaidos: valstybės vyrų, pirklių, kareivių, virėjų, laikraštininkų ir kitų profesijų žmonių klaidos. Paskutinės, dar nebaigtos, knygos nagri-

Šio taip kad vie- vei-

GERA RŲŠIS!!!
Sietinės durys ge- C p O 
riausios rųšies tik U

Albert Lumber &
Supply Co. ’

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

VARTOTU KARŲ 
BARGENAS

1932 PLYMOUTH CAj-.OO
Co*n. Coupe ........... *Ov

1929 DODGE SEDAN JOft.00
6 Wire whell job .... .T1® U

1932 WILLYS $C<v00
5 Pass. Sedan .......... Uw

1930 BUICK, 6 wire $4£00 
wheel, Con. Coupe .7.

1933 OLDS — $7lv00
5 Pass. Sedan ......... ■ **

1933 FORD — $7 C-00

1936 TETRAPLANE $00(1°°
5 Pass. sėd. Kai naujT

Vartotų Trokų 
Bargenas

1934 FORD C. C. - $4 1 0.00 
P/2 ton. 10-ply tires I I

1935 FORD C. C. $«f JE.00 
1 x/z ton. 10-ply tires I “Iv

1936 FORD C. C. — $OOE00 
11/2 ton. 10-ply tires Lfcv

1936 CHEV. Hyd. br. COOE.OO
1 x/z ton. 10-ply tires Ctv

1936 DODGE C. C. JOOE.OO 
l>/2 ton..................

1936 G. M. C. — SOOK-00 
l‘/2 ton..................

1936 INT. $00 K00
l’Z> ton......................

Daug kitokių karų ir trokų. Ex- 
press, Pantis ir Dumps; l*/2 iki 
5tonų. Medinė body ir hoist.

MOTOR SALES
2256 S. STATE ST.

CALUMET 2037

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

nėjo valdžios klaidas, kurias pagimdo žmonių asmeninės ir profesinės klaidos. Ir gražaus veikalo mintys darniai buvo susijusios, nebuvo galima išplėšti nė no lapo, nepadarius visamkalui skriaudos. Įrodymui plaukė vieni iš kitų ir sutartinai tvirtino, kad piktybė gludi gyvybės pagrinde ir kad žemėje esama tiek pat piktybių, kiek joje, tiksliai apskaičiavus, galima surasti gyvybių.Bogas nepadarė vedybų klaidos. Jis gyveno vienas savo namelyje su sena guvernante Kata, kurią jis vadino Klo- zentina, nes ji buvo kilusi iš i Suthamtono.Mokslininko sesuo neturėjo I tokios skaidrios sielos, kaip jos brolis ir visą gyvenimą brido iš klaidos į klaidą. Ji į- simylėjo karališkosios miesto dalies gelumbių pirklį, ištekėjo už jo ir suteikė gyvybę savo mažajai dukrelei česytei. Paskutinė jos klaida buvo ankstyba josios mirtis, kuri buvo priežastimi ir jos vyro| mirties, negalėjusio pernešti skausmo. Bogas pasigailėjo jų mažos našlaitės ir priėmė ją pas save, tikėdamasis, jam suteiks nemažą vaikiškų klaidų.Tuomet ji turėjo metų. Aštuonias dienas Česytė verkė pas mokslininką ir nieko nekalbėjo. Devintos dienos rytą ji tarė moksliininkui:—Šiąnakt aš mačiau savo mamą. Ji buvo visa baltutėlė ir už savo suknelės atlapų turėjo daug gėlių. Tas gėles ji paskleidė ant mano lovos, tačiau aš, nubudusi, jų neberadau. Dėdė Bogau, atiduok man mano mamos gėles.Tuojau Bogas užrašė klaidą, bet šalia padarė stabą, kad ši klaida buvusi kalta ir kai kuriais atžvilgiais net grakšti.Po kurio laiko Česytė vėl tarė Bogui:—Dėdė Bogau, tu esi senas ir biaurus, bet aš tave myliu ir tu turi mane mylėti.Bogas vėl paėmė plunksną ir norėjo rašyti, bet truputį pagalvojęs suprato, jog jis iš tikrųjų jau nebebuvo jaunas ir prisiminė, kad jis niekuomet nebebuvo gražus, šį kartą jis mergaitei žodžių neužrašė ir pasitenkino tik klausimu:—Del ko tave, česyte, reikia mylėti?—Užtat, kad aš esu maža.“Ar iš tikrųjų reikia mažus vaikus mylėti,—pats savęs paklausė Bogas.—Gali būti, nes ištikrųjų, jie musų meilės yra labai reikalingi. Tokiu budu pasiteisina bendra motinų klaida, kurios mažiems

vaikams teikia savo meilę ir maistą, šį mano^veikalo straip- snelį reikės atšaukti.”Savo vardadiepio rytą mokslininkas Bogas, įžengęs į kambarį, kuriame buvo sukrautos jo knygos ir popieriai ir kuris buvo vadinamas biblioteka, pajuto skanų kvapą ir pamatė ant lango krašto pastatytą gvazdikų vazoną. Jame žydėjo trys gražus purpuriniai žiedai, kurios švelniai glamonėjo linksma šviesa. Visas moksliškas kambarys šypsojosi: juokėsi senas fotelis ir riešutinis stalas, senos knygos šaipėsi rusvomis veršio odos ir pergamento nugaromis. Česytė jį apkabino ir tarė:—Žiūrėk, dėde Bogau: čia yra danguspro žėrintį langą giedrią dangaus mėlynę;—ten, truputį žemiau, dunkso paskendusi žemė;—o čia a p,

ną surinktas gėles, ji tarė Bogui: . ; \>—-Dabar, dėde Bogau, aš žinau visų gelių vardus, kuriuos tu man pasakei, štai, šios gėlės gydo, o anos guodžia. Aš noriu jas apsaugotį kad visuomet jas pažinčiau ir galėčiau kitus pamokyti. Man reikia storos knygos, kad ma jas sudžiovinus—Imk šią!—tarė parodė jai pirmą Klaidų” tomą.Kai kiekvienas knygos lapas turėjo po gėlę, ji gavo kitą knygą. Ir taip po trijų mėtų “žmonijos Klaidų” garsusis veikalas pavirto gėlynu.Vertė A. Sirutis

butų gali- sudėti.Bogas ir“Žmonijos

ir parodė jam

kad ji
dešimtį

šią pa- nc-

oj tarp šių I storų, juodų knygų stūkso pragaras.Tos storos, juodos knygos buvo kaip tik dešimtis “Žmonijos klaidų” apačioje lango, ši Čėsytės klaida priminė mokslininkui jo veikalą, kurį jis jau kurį laiką buvo pamiršęs, besivaikšti- nėdamas su seserėčia po gatves ir parkus, šis kūdikis atidarė Bogui akis prieš tūkstančius malonių daiktų ir tuo jam parodė, kad jis visą savo gyvenimą nebuvo nosies iškišęs už durų. Kai jis vėl atskleidė rankraštį, jis nebegalėjo suprasti savo veikalo, nes jame nebuvo nei gėlių, nei Česytės.Laimė, kad filosofija jam pasiskubino į pagelbą, įteikdama skaidrią mintį, kad Česytė jo namuose buvo šio to verta, ši tiesa jame dar labiau sustiiprėjo, kai jis suprato, kad Česytė buvo reikalinga jo veikalui tarpti.Taip galvodamas, vieną dieną jis užtiko Česytę bibliotekoj, kur, jie prieš žydinčiais gvazdikais pasipuošusį langą, į adatą vėrė siūlą. Jis jos paklausė, ką ji rengiasi siūti.Česytė jam atsakė:—Ar dar tu, dėde Bogau, kad jau kregždės iš-

tomų, išstatytų

nieko nežinojo—apie pasakyta nei

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

v
Turtas—virš 
$3,100.000.02

Rezervas 
—virs 
225,000.00

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

member

ikro Smagumo
Mes patariame, kad jus paLandytumet

MONARCH ALŲButų lengva parašyti knygą išgiriant Monarch alaus geriausį skonį ir gerumą. Bet yra faktas, kad tai yra geriau- . * 4. A •« i iii* *sis alus Visoj Chicagoj, mes tik leisime, lai pats alui.“kalba už save”.
Monarch Brewing

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

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom jį
už padėtus ZĮ y/fį 

pinigus A

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Motelių

Safety Duosit Dėžutė* Galima 
Pasirenduott

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 va], vaknrn

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWJCH 

President
HELEN KUCHTNSKAS, Sec.

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

Zolp Milvvork & Lumber Co.
3554 S. Halsted SL Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

nežinai, lėkė!Bogas nieko nebuvoPlinijaus, nei Aviceno raštuose. Česytė kalbėjo toliau:—Apie tai man vakar Kata sakė. ..—Kata? — sušuko mokslininkas,—šis kūdikis kalba apie garbingąją Klozentiną I—Man Kata vakar sakė: “Šįmet kregždės išlėkė anksčiau, negu kitais metais—tai pranašauja šaltą žiemą.” štai ką man pasakė Kata! Paskui aš mačiau savo mamą. Ji buvo apsivilkusi balta, balta suknele, o jos plaukuose švytėjo kažkokia šviesa. Tačiau šį kartą gėlių ji neturėjo. Ji man tarė: “Česytė, išimk iš dėžės šiltą dėdės Bogaus apsiaustą ir, jeigu jis suplyšęs, sutaisyk jį.” Nubudus aš tuojau atsikėliau ir ištraukiau iš dėžės tavo apsiaustą; ir kadangi jis keliose , vietose yra suplyšęs, tad aš ir rengiuosi jį susiūti.žiema buvo tokia, kokią kregždės pranašavo. Bogus į- lindo į savo apsiaustą ir, kojas nukreipęs į židinį taisė kai kuriuos savo veikalo straipsnelius. Tačiau kiekvieną kartą, kai tik jam pavykdavo naują patyrimą suderinti su visuotinės piktybės mokslo teorija, čia pat pasipainiodavo Česytė ir su ąsočiu gero alaus arba savo linksmų akučių šypsena nunešdavo visas mokslininko mintis.
Kai atėjo vasara, mokslinin

kas su savo seserėčia vaikš
čiojo po laukus ir rinko gėles. 
Jis česytei pasakydavo gėlių 
vardus, o ji vakare jas su- 
skirstydavo pagal jų ypatybes. 
Šiuose pasivaikščiojimuose če
sytė parode savo sumanią dva- 

’ šią ir žavią sielą. Vieną 
karą, išdėsčius. ant stalą

Company — Chicago

iš Stoties

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

iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

UŽEIKIT PAS

PETE YOUNG
— narys — 

271 AM. LEGION POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiška kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

isi-i

BOOK

i h 
H

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

ŽIŪRĖK!
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. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 >v.

'Sophie 
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

PAVASARINIŲ

MADŲ

va- 
die-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.



NAUJIENOS, ChičAgg, m. Trečiadien., birželio 28,1939

NAUJIENOS ttttatftUn mily
Publlshed Mfy fetčėpt Sunday by
Tįd Lithtiihlari NėWd Ttlb. Co.,tač.

17j9 gfeiift fcfflrtėd Street 
Telttffottė CANal M00.

kAHflf 
įoje—paštai

4

AJ.

ieriam mėnesiui
Chlcagoj per išneŠiritojUs

Viena .. —
Šut)šcripti<rti fettėtt

f 10d pef year iii Cariridtt
$5.00 pet year outsidė of Chicšgo
$8.00 per year in Chicago 
3<2 per cčpy.

Entered as Second Class Maiter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 3rd 1879.

■■■■:-■■- . ■■•■■■ t r =

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

jytenesiui

fatiefiytoM vaiui

Pusei meta >

_________ 2.00
-—.

. 3c 
18c

, 78č■v.v.r.t

iijtfse, ne Chicago),

15400 
2;75 

■tumi 1.50 
i/yieni meiiesiąins 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.

Sidabro kasyklą interesai

DANIJOS KONSTITUCI
JOS PAKEITIMAS NE- 

DATVlRTiNTASGegužės 23 d1. fci > balstib- jamaš referendumo keliu suiiiri- riyriiris pakeisti Danijos Valstybės konstituciją, kuriuo bdVo siūloma panaikinti aukštuosius parlrimenlo ruintis. Už sumanymą balsavo 966,037 žftiori^š, prieš — 8540L Tokiu bridū konstitucijos pataisa gavo dati- 'giau, kaip dėtyrtią dešimtadalių balsuotojų pritarimą. Bet vistiek ji nebuvo patvirtinta, nes balsavime dalyvavo nepakankamas skaičius piliečių.Teisę bdlstmli turėjo 2,175,-Vakarinių valstijų sehatoriai, po senatoriaus Pitt- 
mano vadovybe, padarė obstrukciją J. V. senate, reika
laudami, kad butų nustatyta aukštesnė kaina naujai iš-1340 žmonių, tttb tarpu kai už I 
kasamam sidabrui. Valdžia dabar moka 64.64 centus už konstitucinę pataisą balsavo tik- 
sidabro unciją, tuo tarpu kai pasaulio rinkose už sida- tai ftttdšitnčia1* o reikėjo 
brą moka mažiau kaip 43 centus. Bet tie senatoriai pa- maziauf 
reikalavo, kad butų mokama $1.16 už unciją, t. y. be- Taig? ynausy ės
veik tris kartus brangiau, negu pasaulio kaina. |šč skaičiaus Žtaonių ne-

Tačiau dauguma senatorių pasipriešino, ir tas reika- Į rarigittnas, nedalyvavimas bal- 
lavimas buvo atmestas 52 balsais prieš 26. Tuomet “sida- savittte. Tds indrfėtentiškos ma- 
bro blokas” senate pavartojo kitokią strategiją. Senato- datigiatišia sodžiuje,
rius Pittman, kuris yra vienas stambiausiųjų šulų demo-T 
kratų partijoje, pasižymėjęs ypatingai Roosevelto uzsie- Kopenhagoje už
nių politikos rėmimu, ir kiti senatoriai iš vakarinių vals- balsavo nuošimčiai; o 
tijų, kuriose yra sidabro kasyklos, pasikvietė talkon re- darbtainkiškttdše to miesto 
publikonus, siūlydami jiems apkarpyti prezidento teises kvartaluose mmštartls siekė 
finansiniuose reikaluose, jeigu jiė atitiks balsuoti už si- 70-I ,,
dabro kainos pakėlimą. Republikon&i šitų pasiūlymą pri- Nepraėjus kortMitUčįjos patai- 
ėmė, ir abiej, pusi, buvo susitarta pakelti sidabro kaiu, 3—m
iki 77.57 ceiitų uz unciją; o “sidabriniai” demokratai pa- kiinai. Dėt soelaideiiiOkr&tai ft 
sižadėjo už tai atimti Rooseveltui galią numušti dolerio radikalai abejuose rūmuose tu- 
vertę. •. ri dideles datigrirhas, to'dėl Vriij

Užvakar ta demokratų ir republikonų kombinacija |džia į PaS®į 
savo “skymą” senate pravedė. Republikonai, kurie nuo
latos kalba apie “ekonomiją”, sutiko padovanoti sidabro 
kasyklų kompanijoms keletą milionų dolerių iš valstybės 
iždo; o Roosevelto administracijos “rėmėjai” sutiko su
varžyti prezidento teises finansiniuose reikaluose.

Šitaip tie vyriausios įstatymų leidimo įstaigos nariai 
“tarnauja” kraštui. 1 ;;

ją galės valdyti kfraŠtą bfe keblumų.
VIENINGUMAS AR 
VIENPUSIŠKUMAS?

MM

M;,

fitiin rr t i/

Kitas “neoficialus” karas
Europos karo frontams šiek-tiek aptilus, prasidėjo 

gyvesnis veikimas Azijoje. Pirmą smuiką agresorių “tri
kampyje” dabar griežia Japonija. Ji pradėjo puolimus 
prieš sovietų kontroliuojamą Išorinę Mongoliją.

Prieš keletą dienų rusai ir japonai staiga ėmė skelb
ti žinias apie smarkius mušius ore, įvykusius prie Mon- 
golijos-Mančukuo sienos. Dabar jau oficialioji japonų te
legramų agentūra praneša, kad japonų karo lėktuvai nu
skrido į Mongolijos teritoriją ir sunaikino bombomis 98 
ar “gal būt, 104” mongolų aeroplanus. Mongolų aeropla
nai yra gauti iš Sovietų Sąjungos.

Nesvarbu, ar japonai giriasi, ar jie tiesą skelbia, bet 
iš tų pranešimų galima numanyti, kad Mongolijos pa-* 
sienyje eina rimta kova. Ją pradėjo japonai, kttriė, ma
tyt, nori užkariauti Mongoliją, kad butų atkirstais keb
lias, kuriuo Kinija gauna ginklus iš Rusijos. Eet kadangi 
Maskva yra pasiryžusi neleisti japonams įsigalėti Mon
golijoje, tai iš tų pasienio susikirtimų gali- išsivystyti di
delis konfliktas.

Į aštrų ginčą su japonais pastaruoju laiku yra įsivė
lusi ir Anglija. Tačiau anglai ir rusai daPiki šiol nesusi
taria bendrai veikti prieš bendrus priešus,

tingi wrtwnii t — • ■ Yt

Dalyvavimas pelnuose
Jungtinių Valstijų senato finansų komisijos subko- 

misija neseniai paskelbė savo dešimties mėnesių tyrinėji
mo raportą apie santykius tarp darbdavių lt darbininkų. 
Tatne* raporte nurodoma, kad milžiniška dauguma kon
fliktų prUmoheje kyla iš kovos dėl atlyginitno už darbą. 
Sttbkomisija ainio, kad, tiems konfliktams pašalinti, bu
tų įvestas datbifliftkų dalyvavimas pramonės pelnuose;

Senato sUbkomisijos pateiktas planas yra pusėtinai 
komplikuotas ir čia jį išdėstyti Užimtų perdaug vištos. 
Galima čia pažymėti tiek, kad raporto autoriai nori dar
bininkų dalyvavimų pelnuose sujungti su apdrauda nuo 
nedarbo ir senatvės pensijomis.

Bet įdomiausia yra tai, kad subkotnisija, pateikdama 
savo planą, sako, jogei darbinihkai turi būti šUiriterešUo-1 
ti įmonių pelnais, jeigu norima, kad galėtų toliau būti 
“be trukdymų palaikoma kapitalistinė sistema”. Ji pripa
žįsta, kad dabar gyvuojanti politinė demokratija JUngti* 
nėse Valstijose privalo būti išplėšta ir suštiprinta indus* 
trine demokratija

Lietuvoje vis dažniau girdėt nepasitenkinimo balsai,- kad naujoji vyriatisybė eina senojo režimo pramintais takais, leisdama kai kuriems visuomenės slhokšriiams natidofiš, O apie plačiosios liaudies reikalus už- mitšdama. pavyzdžiui, “Mintis” 4-ame numeryje rašo:“Su Klaipėdos netekimu sutapo UitiSų vyriausybės sudėties pakitimas. Ar kas pasikeitė iŠ eSihėš? Net ir katalikais ‘PritiėVėžid Garsas* at- sfiko: Objektyviai nieko ypatingo neįvyko... Objektyviai žiiifint, Visas režimaS> ir valstybės aparatas paliko kaip buVęS.’ z“Susidarius ‘vieningo darbo vyriausybei’, visuomenės nuotaika pakilo, joje gilti? sparnuotų lūkesčių. Pitmlatb šia atgijo pasitikėjintas savk riii, saVO jėgomis,- padidėja ryžtuihas ginti savd ktUŠtU laisvę nuo pasikėsintųjų į ją.- Vien tik nuogas kontaktas Vyflarisybės asmehą Stt žmonėmis, keletas bendru pubu- džio pareiškimų, atsargiai pri- reikštas vyriausybės noras atsiremti į visuomenę — daugelyje sukėlė toli siekiančių vilčių. Visi laukė konkrečių žygių. , ' '“Likviduota Propagandos įstaiga siekusi virsti VDV (Visuomenės Darbo Vadyba). Kelių ministerių iškilmingai pareikšta, kad dribrir nebebusią ‘sūnų ir posūnių*, kad esą nebūtina visiems turėti vienodus įsitikinimus, jei tik jie nelabai skiriasi nuo ‘vienybės* progfdmds ir jei tik jų perdaug drąsiai į vie-

ai»?V

Europos krepšinio pirme
nybčs Lietuvoje(Mtisų Specialaus krirešpoiidento Lietuvoje)(Tęsinys)Juk krii mfefgužčlei, f ritą darželio lankytojai nėra, svetima Šypsena! O tik įsižiūrėkite Liė- ttivo’š močiutė kokia malonia

- A P Ž V A L G A
rnfiit in 

. ■ u r.štnhą nekišama. Einarit kairi-1 tikinės- ir liaudine srovią (pri-l čių didžiųjų^ jei tik ne vib- i niritelią — kaip kdd jos pri-* ?čios apie save sako ir rašo) seniai padarytu stisitarimtai pradedama vykdyti ‘kultufiJ^^."-;^nės autonomijos ir prisriUlė*- gvečitts. O Štai artdjri? žiūrinės tolerancijos žygidi.IbėrriUžėlis dr he smagiai nusP Iš vienos pusės atveriamas Į ^pso kaip jį riet darbo riiettr kelias tarpti privatinėms kri- užkalbitii!taikinėms mokykloms, Jr, Lietuviui nėra svetiina šypse- teologijos fakulteto auklėti- Kg, Įjg jaunimui reikia tiutody- niams suteikiant mokytojų įspėti jį, kad jisdi to gefo teišbš, viėnti kirčiu padidinami katalikinių mokytojų kri-L I dtai, apskritai Stiš’tipfmaniaikrašto katalikinimo veikla. IŠ antros pusės — tuo tarpu tik kunigo M. Krupavičiaus priremta ‘civilinė metrikacija’.”Taip v klerikalai naudojasi, “vieningumo” skraiste prisidengdami. O ką gauna kiti žmonės? Kol kas, tiktai gražius prižadus. Minėtas Kauno laikraš- |tis toliau nurodo:“Ponas Vidaus Reikalų Mi- Į nisteris jau ne vieną kartą viešuose pareiškimuose kėlė pagarbą visokeriopam darbui ir daug ką pažadėjo: pagerinti laukų darbininkų padėtį, išleisti įstatymus, kuriais darbininkai busią aprūpinti pensijomis senatvėje ir inva'Hdumo atvejais, aplamai teisingai tvarkyti darbininką ir darbdavių reikalus. Kartu ponas Minister'is kalbėjo apie iškylančius ‘nedrausmingumo reiškinius’ darbininką tarpe, kai jų pageidavimai ir rčikri- IdViriidi pasireiškią ‘nešvelniomis’, ‘nekulturingorhis’ priėmOnėmiš,- kai ėiririma nėt iki streikų, kas esą butų pd- teisiiiama tik tuomet, kai hiė- butą ofgąriižačiją, kririos rūpintųsi darbininkų relkri- lais...’“Per pasikdlbėjiihą sri spaudos atstovais balandžio 26 d. ponas MiništeHs pareiškė, nemanąs, ‘kad mrims reiktų tokios griežtos cenzūros’, kad busią ‘daugiau dirbama bėridnadarbidvimo pfa- 
f . . .« • į » • •• ,■ »sme, o ne braukymo’, ir jei kritika bus sveikos formos, mano nusistatymas—ją remti’.”Bet tai tik kalbos. Kaip su civiline metrikacija, kriHą “remia” kun. Krupavičius, taip ir su darbininkų būvio pagerinimu arba spaudos paliuosavimii nuo cenzūros suvaržyriių, kol kas nėra nieko daromri, Andt “Minties”, ratai sukasi vietoje.

tankinėms mokykloms,

GAUTA LIETUVOJE AU
KA Iš LSS. 19 EP.“Ndttjdjl Gadynė” praneša, 

kad LSs 1D kp.f Brdokiynė, įti-ieš kiėk laiko btivo paSiuntri- Si 19 dob LietiiVbš sočialdemO- ktdtiriČš krypties laiktaščidi “Minčiai“* it dabar gauta žinia,Įkad atiką priimta. Pakvitavimu atsiuntė “Minties” redaktorė 0. Leonai tė-Kairienė.
i" į. į . ■ -4• Jaunas chicagietis Robert Knight Blanchard šiandien džiaugiasi, kad jis yra gražus-. Teisėjas Desort buvo nuteisęš jį kalėti šešis mėnesius už buvusios žmonos užkabinę j imą, bet bausmę panaikino, kai sužinojo, kad per savd gtažumį Blanchard turi ptogO^ gttuti darbą Hollywood filmų stttdb joj

n-.iMr

Reikia pasakyti, kad tai be galo reikšmingas faktas* 
jogei senato finansų kolnisijoš paskirti tyriilėtbjai prtė* 
jo tokias išvadas, fiėt a? jų šiūlomtiš planas Užtikrins ka* 
pitalistinės sistemos pastovumą, tai jau kitas klaiišima& 
Pamate jų klaida yra ta, kad jie tikisi išgelbėti kdpitaliz^- 
mą “teisingesniu*1 pelito p&škirttyimb tuo tarpu kdi vy4- 
Hausidjl jd yda yfa ta, kad jisai gamina pelntii, o nė 
žmemų reikalams.

įpratimo neprarastų. Įsivaizduokite sau linksmučius kainio žmonių Šokius be šypsenos jų Veiduose! Jtik tai didėlis trukumas!LietUvOs krepšininkai jau puiriuose savo pasirodymuose parodė ką gali. O jie gali daug. Tikrai apsukrus, vikrus ir spor- I to meną tikrai pamėgę. Smagu ir malonu stebėti juos vikriai ir gudriai mėtant kamuolį. Tai savo darbo tikri artistai! Gal jiems bent kiek trūksta spartos, didesnio miklumo, bet ką daro tai daro gerai apgalvotai, apskaičiuotai. Dirba sutartinai ir švariai. Jų žaidime nesimato jokio brutalumo ar žiaurumo. Atrodo, kad jie tikrai žaidžia, mankštinasi, bet nepaiso, kad butų tik laimėta, nepaisant kokiu budti laimėta! Tai tikri savo rųšies sportininkai menininkai, sporto dideli mėgėjai bet rife profesionalai.štai latviai sportininkai nors it labai stiprus, bet jau tokio gražaus Įspūdžio nedaro. Jie žaidžia brutaliai, niekuo riesi- varžydami, į nieką nepaisydariii, žirifi kad tik laimėti.Kas sU jais žaidžia visi turi kūniškai nukentėti, tai jari didžiulis trukumas, tai jau ne sporto mėgėjų darbas, bet tai savotiški profesionalai. Jie ima viską jėga, 6 ne apsukrumu, viktumd/Šauni lenkų sporto komanda. Jie vikris, gražiai ir darniai dirbą. Jie pasiekia dukštoS žaidimų klasės. Jiems lygųš, gril kiek vikrtime -pranašesni prancūzai. Gražiai ir sdmaniai žaidžia italai. Silpni vengrai, bet už juos dar silpnesni sdomiai, bet suomiai iš karto pasisakė, kad jie atvyko tik pasimokyti ir kitų žaidimų pažiūrėti. Mat, Suomijoje dat krepšinio žaidimai nėra reikiamai prigiję.Ar tenka mirieti, kad kiekvienas lietuvių sportininkų pasisekimas lydimas didžiuliu džiaugsmu, kuris net sunku aprašyti, reikia tai pačiam matyti! Juk visi gerai įsisąmoninę, kad lietuviai sportininkai jei horite reklamuoja ir plačiai užsieniuose Lietuvos vardą! Juk visa Europos spauda seka šiuos žaidimus. Tai kiekvienas Lietuvos sportininkų laimėjimas tufe pačiu maloniau visus nuteikia!. Aišku žiūrovų tarpe jaučiama ir valstybėms sijnpatija.Štai Lenkijos sportininkai nors ir gražiai žaidžia, bet lieptu vio širdyje džiaugsmo nesukelia. Maža kas jiems ploja. O po kiekvieno laimėjimo sugro- jamas tos valstybės, kurioš sportininkai laimėjo himnas, o kam malonu net ir šiuo metd Lenkijos himnas klausyti!Italai taip pat žiūrovų tarpe nesinaudoja palankumu.- Visai kitaip sutinkami prancūzai nors nebe tani tikrų kartumų! Tikrai nuoširdžiai ir maloniai visi žiūrovai sveikina estus, suomius! O vis dėlto smagu žiūrėti, kaip štai įvairių tautų it valstybių sportininkai geruoju žaidžia, draugiškai elgiasi it kad čia jokios atviros neapy* kautos nepastebiariia! Tai tikras tautų susiartinimas.- O juk šiuo metu tai Visa labai ir labai reikalinga! Juk daug maloniau žiūrėti, kaip tautos,- ar Valstybės sau garbę Skina pėr

sportą, o nė karo sniurtU!Juk kaip butų džiiigu, visos tautos ramiu budu viena šii kita lėnktyniaUtų kaipo lygus su lygiu sporte, ihėrie, moksle, bet nė karo lauke, nėlėnk- yriiaudamos karui pasiruošime! Gal ir šia prashie sportas tėnkd visai teigiamai vertinti!Europos krepšinio pirmenybių proga Lietuvos paštas išlei- do tam tyčia pašto' ženklus. Tie žėiiklai gana vykusiai padaryti. Vienas tokių pašto ženklų priklijuotas prie šio laiško. Pašto ženklų mėgėjai jau pasiskubino juos išpirkti, nors ir jų kairia žymiai didesnė už paprastų pašto ženklų kainą.Į šias pirmenybes daug žmonių net iš tolymesnių Lietuvos kampų ekskursijomis atvyksta. Visa Lietuva atsidėjusi seka tas varžybas!Nieko čia nerašau apie laimėjimus ir pačią žaidimų eigą, spėju visus tokius pranešimus gaunate telegramomis. Tai mano žinios butų laišku siunčiamos žymiai suvėluotos.

kad

Apytikriai tenka skaityti, kad plaukų už parduotus bilietus į rirmenybes bus koks trejetas šimtų tūkstančių litų! Bet bus daug it išlaidų, nes visi sporli- hihkriį Lietuvos lėšomis atvyko ir čia jie nemokamai maitinami ir apgyvendinti. Toks jau įsigalėjęs paprotys! Kas laimi tokias pirmenybės, tai sekančios rungtynės būva toje valstybėje, kuri varžybas laimėjo. Kadangi Lietuva iki šiol buvo Europos krepšinio meistras, todėl Lietuvoje ir buvo tos pirmenybės suruoštos.Rodos, sekančiais metais Lietuvoje bus moterų krepšinio pirmenybė, mat Italijoje Lietuvos sportininkės veik tokias varžybas laimėjo, tik sunkiai suvokiama dėl ko tasai laimėjimas buvo Italijai užskaitytas, bet regis tarptautinė krepšinio organizacija yra linkusi pavesti Lietuvai sekančiais metais moterų krepšinio pirmenybes suruošti.Taigi, jei norite Lietuva gali visai ne juokais išgarsėti, kaipo didelio sporto šalis, kaipo krep- ■ šinio tikras meistras!Tai tokios šiuom kartu mano žinios iš Lietuvos be jokios
(GALAS)

ihiiamimhiviiitinnnĮ MARGUMYNAI
Aštuonerius metus byli- 

nčj^si dėl VaikoVllrilatis Apygardos Teisme pasibaigė neseniai labai įdomi byla dėl vieno vaiko, užsitę- išriši riėt aštuonerius metus.Prieš trylika metų neturtinga žydų šeima atidavė savo kūdikį auklėti vienai pažįstamai katalikų šeimai. Vėliau tėvai apie savo kūdikį visai bri- Vo pamiršę. Tuo tarpu naujiem ji vaiko tėvai jį pakrikštijo ir auklėjo katalikiškoje dvasiojePagaliau po šešerių riietų tėvai prisiminė apie savo vaiką. Notėjo atsiimti, bėt naujieji tėvai, kurie gražiai vaiką išauklėjo ir padarė jį kataliku, nesutiko atiduoti vaiko žydams. Trio budu ir prasidėjo ilga byla dėl gtažaus žydiŠkai- katalikiško vaiko. Toji byla garsi pasidatė visame pasaulyje. Kažkuriais metais Aukščiausias Teisinas brito pripažinęs atiduoti vaiką tėvams-žy- ddms, ir jau kamarnikas lankėsi pas tėVus-katrilikus. Bet 1036 m. Visa byla buvo atnaujinta ir pasukta visai kita lin-^ kme.Apygardos Teisman įneštas buvo haujas prašymas—skundas, prisirašytas vaiko krikštatėvio ir kriri. Adomo Kulcšos. Prašymas buvo pagrįstas Katalikų Bažnyčios kanonais ir atitinkamais konkordato nuostatais, pagal kuriuos katalikų vaikai turi būti auklėjami katalikiškos tikybos dvasioje ir vaikščioti į katalikiškas mokyklas, be to sprendžiamuoju dalyku yra 7 metų amžius. Nors vaikas iš tikrųjų yra žydės pagimdytas, bet jis katalikų išauklėtas. Prašymą įteikiant, Vaikas turėjo 11 metų (dabar turi 13). Eina jau išpažinties, Vaikščioja bažnyčion ir t. t. Pažymėtina taip pat, kad pats Vaikas nenorįs grįžti pas savo tėvus žydus. Kadangi yra pavojus, kad tikroji vaiko motina (tėvas dabar gyvena Paryžiuje), atgavusi vaiką, stengi šis jį prievarta Atversti į žydų tikėjimą, o tai galėtų turėti labai blogas pasekmės vaiko psičlukal,/tai pasirašiusieji prašymą prašė teismą . atimti tė- Variis-žydrims tėviškas teises j Vaiką.
Apsvarstęs iš pagrindų 

lą, Apygardos Teisinas 
Sprendė ‘ pagaliau palikti

by- nu- vai-

't

Čekoslovakija — Dide
liu žemės Turtų it Pra

mones ŠalisBuvusioji Čekoslovakija buvo labai pramoninga šalis.Į vakarus nuo Prahos yra Bčrauno 'kraštas, iš kurio kiekvienais metais buvo iškasama iki 500,000 tonų geležies rudžių. Į šiaurę nuo Prahos yra didelės Kladno anglies kasykloj kurių metinė gamyba šio kia 2,000,000 tonų akmens anglių. Tokios pat didelės am glies kasyklos yra prie Moravijos Ostravos. Čia kiekvienais metais iškasama akmens anglių nuo 8,000,000 iki 10,0(X), 000 tonų. Čekoslovakijos alaus pramonė kiekvienais metais pagamina 8,000,000 hektolitrų alaus. Tuo budu Čekoslovakijos alaus pramonė yra trečioje vietoje po Vokietijos ir Belgijos. Pribrane per metus pagaminama 100,000 tbnų švino it sidabro. Moldavijos srityje yra aukso. \Bohemijoje ir Moravijoje yra l,000j000,000 arklių jėgų vandens energijos. Koks tai yra kiekis, galima įsivaizduoti jau iš to, kad Vokietija tokios energijos teturi tik 2 karius daugiau. Prie Dobnanų, pietų Moravijoje, kiekvienais metais iškasama nuo 2,000,000 iki 3, 000,000 tonų rudųjų anglių.Bohemija ir Moravija kas metai? užaugina 15,000,000 dvigubų centnerių kviečių ir 60, 000,000 dvigubų centnerių cukrinių runkelių. Čekijoje yra miškais apaugę 4,600,000 ha- Iš tų miškų kiekvienais metais gaunama 12,000,000 kubinių metrų medžiagos. Bohemiją ir Moraviją su visais kitais kraštais jungia 38 geležinkelių linijos.Čekoslovakijos bankas turėjo apie 2,600,000,000 aukso čekų kronų atsargos. Nors buvo skelbiama, kad Čekoslovakija teturėjo tik 1,300 lėktuvų, tačiau specialistai teigia, kad lėktuvų būti įjd 2,000. Be to, Čekoslovakija ’ turėjo labai daug ginklų ir gerai galėjo apginkluoti 1,300,000 vyrų ka- ritiomenę.
ką prife naujų tėvų-katalikų.Pastebėtina dar, kad vaiko tėvas prieš kelerius metus j e byloje buvo kreipęsis prašymu net į Popiežių. šio-su
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Sidabro kasyklų interesai
Vakarinių valstijų sehatoriai, po senatoriaus Pitt- 

mano vadovybe, padarė obstrukciją J. V. senate, reika
laudami, kad butų nustatyta aukštesnė kaina naujai iš
kasamam sidabrui. Valdžia dabar moka 64.64 centus už 
sidabro unciją, tuo tarpu kai pasaulio rinkose už sida
brą moka mažiau kaip 43 centus. Bet tie senatoriai pa
reikalavo, kad butų mokama $1.16 už unciją, t. y. be
veik tris kartus brangiau, negu pasaulio kaina.

Tačiau dauguma senatorių pasipriešino, ir tas reika
lavimas buvo atmestas 52 balsais prieš 26. Tuomet "sida
bro blokas” senate pavartojo kitokią strategiją. Senato
rius Pittman, kuris yra vienas stambiausiųjų šulų demo
kratų partijoje, pasižymėjęs ypatingai Roosevelto užsie
nių politikos rėmimu, ir kiti senatoriai iš vakarinių vals
tijų, kuriose yra sidabro kasyklos, prisikvietė talkon re- 
publikonus, siūlydami jiems apkarpyti prezidento teises 
fihatisiniuose reikaluose, jeigu jie stitiks balsuoti už si
dabro kainos pakėlimą. Republikoiirii šitą pasiūlymą pri
ėmė, ir abiejų pusių buvo susitarta pakelti sidabro kainą 
iki 77.57 cehtų už unciją; o "sidabriniai” demokratai pa
sižadėjo už tai atimti Rooseveltui galią numušti dolerio, 
vertę, r •,

Užvakar ta demokratų ir republikonų koiiibiriacija 
savo "skymą” senate pravedė. Republikonai, kurie nuo
latos kalba apie "ekonomiją”, sutiko padovanoti sidabro 
kasyklų kompanijoms keletą milionų dolerių iš valstybės 
iždo; o Roosevelto administracijos "rėmėjai” sutiko su
varžyti prezidento teises fiUansiniUOse reikaluose.

Šitaip tie vyriausios, įstatymų leidimo įstaigos nariai 
"tarnauja” kraštui. ’

GegUžėš 23 d. buvo balsuo
jamas referendumo keliu suifiri- 
nyrilds pakeisti Danijos Valsty
bės konstituciją, kuriuo biivoj 
siūloma panaikinti aukštuosius I 
parlrimertto rutnūs. Už sumany
mą balsavo 966,037 žmortčš,| 
prieš — 85#401. Tokiu bildu 1 
konstitucijos pataisa gavo dau
giau, kaip dėVyriių dešimtada
lių balsuotojų pritarimą. Bet 
vistiek ji nebuvo patvirtinta# 
nes balsavime dalyvavo nepa
kankamas skaičius piliečių.

Teisę brilSŪdh turėjo 2,175,- 
340 žmorilų# tilo tarpu kai už 
konstituciii^ pataisą balsavo tik
tai 44,4$ iitiOŠiiilčiai, o reikėjo 
mažiausia 45%/

Taigi SfritmlngO vyriausybės 
sumanymas nepraėjo. Jį sumu
šė dideliu skaičiaus žmonių ne- 
rarigiimus, nedalyvavimas bal
savime, Tris indiferentiškos ma
sės gyvena daugiausia sodžiuje. 
Mieštuose nuošimtis balsavusių
jų Už pataisų buvo labai aukš
tas, Sakysime^ Kopenhagoje už 
ją baisriVO nuošimčiai; o 

 

darbimhkiŠkttdše to miesto 
kvartalu nuošimtis siekė 
70.1 it net

Nepraėjus kdUštitUčijos patai
sai, pasilieka galioje senoji kon
stitucija, t. y. dveji parlamento 
romai. Ėet socialdemokratai it 
radikalai abejuose rūmuose tu
ri dideles daugumas, todėl VriL 
džia ir pagal senąją konstituci
ją galės valdyti kraštų be keb
lumų.

VIENINGUMAS Alt
VIENPUSIŠKUMAS?

Kitas “neoficialus” karas
Europos karo frontams šiek-tiek aptilus, prasidėjo 

gyvesnis veikimas Azijoje. Pirmą smuiką agresorių "tri
kampyje” dabar griežia Japonija. Ji pradėjo puolimus 
prieš sovietą kontroliuojamą Išorinę Mongoliją.

Prieš keletą dienų rusai ir japonai staiga ėmė skelb
ti žinias apie smarkius mušius ore, įvykusius prie Mon- 
golijos-Mančukuo sienos. Dabar jau oficialioji japonų te
legramų agentūra praneša, kad japonų karo lėktuvai nu
skrido į Mongolijos teritoriją ir sunaikino bombomis 98 
ar "gal būt, 104” mongolų aeroplanus. Mongolų aeropla
nai yra gauti iš Sovietų Sąjungos.

Nesvarbu, ar japonai giriasi, ar jie tiesą skelbia, bet 
iš tų pranešimų galima numanyti, kad Mongolijos pa
sienyje eina rimta kova. Ją pradėjo japonai, kttrie, ma
tyt, nori užkariauti Mongoliją, kad butų atkirstas keb
lias, kuriuo Kinija gauna ginklus iš Rusijos. Šet kadafigi 
Maskva yra pasiryžusi neleisti japonams įsigalėti Mon
golijoje, tai iš tų pasienio susikirtimų gali išsivystyti di
delis konfliktas.

Į aštrų ginčą su japonais įristarUoju laiku yra įsivė
lusi ir Anglija. Tričiritt ringiai ir rusril daP iki šiol nesusi- 
tatia bendrai veikti prieš bendrus ptiešus*

: Dalyvavimas pelnuose
Jungtiliią Valstijų Senato finansų komisijos subko- 

rriisija neseniai paškrilbė savo dešimties mėnesių tyrinėji
mo raportą apie santykius tarp darbdaviu if darbininkų. 
Triine* raporte nurodoma, kad milžiniška dauguma kon
fliktą pramoheje kyla iš kovos dėl atlyginimo už darbą. 
Stibkomlsija siūlo, kad, tiems konfliktams pašalinti, bu
tų Įvestas datbittlttką dalyvavimas -pramonės pelnuose;

Senato sUbkomisijos pateiktas planas yra pusėtinai 
komplikuotas ir čia jį išdėstyti Užimtų perdaug vietos. 
Galima čia pažymėti tiek, kad raporto autoriai nori dar
bininkų dalyvavimą pelnuose sujungti su apdrauda nuo 
nedarbo ir senatvės pensijomis.

Bet įdomiausia yra tai, kad sUbkohiiSija, pateikdama 
savo planą, sako, jogei darbinihkai turi būti šttlriteVešUOA 
ti įmonių pelnais, jeigu norima, kad galėtų toliau būti 
"be trukdymų palaikoma kapitalistinė sistema”. Ji pripa
žįsta, kad dabar gyvuojanti politinė dėihokratija JUngtk 
nėse Valstijose privalo būti išplėšta ir sustiprinta indus' 
trine demokratija. '

nybžs Lietuvoje
(Mtisų Specialaus kdtėSpdiidenfo Lietuvoje)

(Tęsinys)
Juk kril mėfgužčlei, rūtų dar

želio lankytojai nėra svetima 
šypseita! O tik įsižiūrėkite Lie
tuvos močiutė kokia malonia

Lietuvoje vis dažniau girdėt 
nepasitenkinimo balsai,- kad 
naujoji vyriahsybė eina senojo 
režimo pramintais takais, leis
dama kai kuriems visuomenės 
sįiokšriia'ms naudotis# d ripifc 
plričiosios liaudies reikalus už- 
tnitšdama. Pavyzdžiui, “MifltiS” 
4-ame numeryje rašo:

“SU Klaipėdos netekimu 
sutapo ttittSų vyriausybės su
dėtina brihKifhriš. Ar kas pa
sikeitė iŠ ėSihėS? Net ir kata- 
lifclilis TriflėVėžici Garsas’ at
sako: ‘Objektyviai nieko ypa
tingo' flėjtyfcoL. Objektyviai 
žiitfih't, Visas režimai ir vals
tybės aj&rritas paliko kaip 
buVęs.’

^Susidarius ‘vieningo dar
bo vyriausybei*, visuomenės 
uuohdka pakilo,- joje ghne 
spafUUotų Itikfesčią, RiMlam 
šia atgijo pusi tikėjimas savi, 
rni, savo jėgomis,- padidėjo 
ryžtumas ginti savd ktaŠid 
laisvę hUd paslkėsitttojų į ją. 
vien tik nudgris kontakte 
vyfiaUsybės asmenų stf žmo
nėmis, keletas bendto pobū
džio pareiškimų, atsafgiai paj 
Reikštas vyriausybės noras rit- 
šireipti į visuomenę — dau
gelyje sukėlė toli siekiančių 
vilčių. Visi laukė konkrečių 
žygių.

“Likviduota Propagandos 
įstaiga siekusi virsti VDV 
(Visuomenės Darbo Vady
ba). Kelių ministerių iškil
mingai pareikšta, kad dabar 
nebebusią ‘sūnų ir posūnių’, 
kad esą nebūtina visiems tu
rėti vienodus įsitikinimus, jai 
tik jie nelabai skiriasi nuo 
‘viehybės* progfdftids ir jei 
tik jų perdaug drąsiai į vie-

šumą hekišama. Einant katri- l 
likinės1 ir liaudine srovią (pa-1 
čių didžiųjų# jei tik ne viė- 
niritelių — kaip krid jos pa
čios apie save sako ir rašo) 
senirii padarytu sttsitarimta 
pradedama vykdyti ‘kultui’ĮŠypsėila Veide sutinka šavd my- 
nes autonomijos’ ir ‘pasauli kmu§ gvečiUš. 
žiūrinės tolerancijos’ žygirii. 
Iš vienos pusės atveriamas 
kelias tarpti privatinėms ka
talitinėms mokykloms, ir; [ 
teologijos fakulteto auklėti
niams suteikiant mokytojų 
tėišėri, viėnii fcifčiu padidina
mi katalikinių mokytojų ka
drai, apškfitai Stišliprihania 
krašto katalikinimo veikla. iŠ 
antros pusės — tuo tarpu tik |maš!
kunigo M. Krupavičiaus pri- Liėthvds krepšininkai jau pit- 
remta ‘civilinė metrikacija’. ’ mudše savo pasirodymuose pri- 
Taip v klerikalai naudojasi, rodė ką gali. O jie gali daug, 

“vieningumo” skraiste priši- Tikrai apsuktus, vikrus ir spor- 
dengdami. O ką gauna kiti žmo- Į° tikrai pamėgę. Smagu 
nes? Kol kas, tiktai gražius pri
žadus. Minėtas Kauno laikraš
tis toliau nurodo:

“Ponas Vidaus Reikalų Mi-Į 
nisteris jau ne vieną kartą 
viešuose pareiškimuose kėlė 
pagarbą visokeriopam dar
bui ir daug ką pažadėjo: pa
gerinti laukų darbininkų pri
dėti, išleisti įstatymus, kU-[ 
riais darbininkai busią aprū
pinti pensijomis senatvėje ir 
invalidumo atvejais, aplamai 
teisingai tvarkyti darbininkų 
ir darbdavių reikalus. Kartu

1 ponas Ministeris kalbėjo apie 
iškylančius ‘nedrausmingumo 
reiškinius’ darbininkų tarpe, 
kai jų pageidavimai ir rėikd- 
laviriiąi pasireiškią ‘nešvel
niomis’, ‘nekultūringomis’ 
priėmonėftiiš,1 kai ėiririma net 
iki streikų, kas esą butų pa- 
teisihama tik tuomet, kai *nė- 
hutų oEgąfiiZačijų, kurios rū
pintųsi darbininkų reika
lais...’

"Per pasikrilbėjiihą sU 
spaudos atstovais balandžio 
26 d. ponas Miništefis pareiš
kė, riemaiiUs, ‘kad mitins 
reiktų tokios griežtos cenzū
ros’, kad busią ‘daugiau dir
bama bėhdrridarbirivimd pra
sme, o ne braukymo’, h’ ‘jei 
kritika bus sveikos formos, 
mano nusistatymas—ją rem
ti’.”
Bet tai tik kalbos. Kaip su 

civiline metrikacija, kUHą “re
mia” kun. Krupavičius, taip ir 
su darbininkų būvio pagerini
mu arba spaudos paliuosavimti 
nuo cenzūros suvaržymų, kol 

Įkas nėra nieko daroma* Andt 
“Minties”, ratai sukasi vietoje.

O štai artojris 
bėMltižėlis dr he smagiai nušF 
Šypso kaip jį net darbo ftieltr] 
Užkalbini I

Lietuviui nėra sVetlfiia šypsė- 
h'S, tik JaUiiirnūi reikia tiUfody- 
ti, įspėti jį, kad jjisdi to gefo 
įpratiittd neprarastų. Įsivaiz
duokite sau linksmučius kainio 
žfhohių Šokius be Šypsenos jų 

1 veiduose! Juk tai didėlis ttukti-

GAUTA LIETUVOJE AU
KA Iš LSS. 19 KP.

sportą, o ne karo sniurtU! 
juk kaip butų džiugu, 

visos tautos rainiu budu viena j 
su kita lėnktyniatitų kaipo ly
gus su lygiu sporte, rhėrie, mok
sle, bet nė karo lauke, nėlėnk- 
tyrtiaudamos karui pasiruoši- 
;me! Gal ir šia prashie sportas 
tenka visai teigiamai vertinti!

Ėiiropos krepšinio pirmeny
bių progri Lietuvos paštas išlei
do tam tyčia pašto' ženklus, tie 
ženklai gana vykusiai padaryti. 
Vienas tokių pašto ženklų pri- 

Įklijuotas prie šio laiško. Pašto 
ženklų mėgėjai jau pasiskubino 
juos išpirkti, nors ir jų kaina 
žymiai didesnė už paprastų paš
to ženklų kainą.

Į šias pirmenybes daug žmo
nių net iš tolymesnių Lietuvos 
kampų ekskursijomis atvyksta. 
Visa Lietuva atsidėjusi seka tas 
varžybas!

Nieko čia nerašau apie laimė- 
Įjimus ir pačią žaidimų eigą, 
spėju visus tokius pranešimus 
gaunate telegramomis. Tai ma
no žinios butų laišku siunčia
mos žymiai suvėluotos. '

kad

ir malonu stebėti juos vikriai ir 
gudriai mėtant kamuolį. Tai sa
vo darbo tikri artistai! Gal 
jiems bent kiek trūksta spartos, 
didesnio miklumo, bet ką daro 
[tai daro gerai apgalvotai, ap
skaičiuotai. Dirba sutartinai ir 
švariai. Jų žaidime nesimato 
jokio brutalumo ar žiaurumo. 
Atrodo, kad jie tikrai žaidžia, 
mankštinasi, bet nepaiso, kad 
butų tik laimėta, nepaisant ko
kiu budu laimėta! Tai tikri sa
vo rųšies sportininkai meninin
kai, sporto dideli mėgėjai bet 
ne profesionalai.

štai latviai sportininkai nors 
it labai stiprus, bet jau tokio 
gražaus įspūdžio nedaro. Jie 
žaidžia brutaliai, niekuo nesi
varžydami, į nieką nepuisydarbi, 
žiuti kad tik laimėti.

Kas sU jais žaidžia visi turi 
kūniškai nukentėti, tai jau di
džiulis trukumas, tai jau ne 
sporto mėgėjų darbas^ bet trii 
savotiški profesionalai. Jie ima 
viską jėga, 0 ne apsukrumu, 
viktumUz

Šauni lenkų sporto komUndri. 
Jie vikrus, gražiai ir darniai 
dirbą4 Jie pasiekia aukštos žai
dimų klasės. Jiems lygus, gal 
kiek vikrtime pranašesni pran
cūzai. Gražiai ir sumaniai žai
džia italai. Silpni vengrai, bet 
už juos dar silpnesni suomiai, 
bet suomiai iš karto pasisakė, 
kad jie atvyko tik pasimokyti 
ir kitų žaidimų pažiūrėti. Mat, 
Suomijoje dat krepšinio žaidi
mai nėra teikiamai prigiję.

Ar tenk'a minėti, kad kiekvie
nas lietuvių sportininku nasi- 
sekimas lydimas ,
džiaugsmu, kuris net sunku ap- *r Pas.ukta visai kita lin-< 
rašyti, reikia tai pačiam maty- .
ti! Juk visi gerai įsisąmoninę, Apygardos Teisman įneštas 
kad lietuviai sportininkai jei buvo haujas prašymas—skun-

Apytikriai tenka skaityti, kad 
plaukų už parduotus bilietus į 
pirmenybes bus koks trejetas 
šimtų tūkstančių litų! Bet bus 
daug it išlaidų, nes visi sporli- 
fiihkaį Lietuvos lėšomis atvyko 
r čia jie nemokamai maitinami 
ir apgyvendinti. Toks jau įsiga
lėjęs paprotys! Kas laimi tokias 
pirmenybes, tai sekančios rung
tynės būva toje valstybėje, ku
ri varžybas laimėjo. Kadangi 
Lietuva iki šiol buvo Europos 
krepšinio meistras, todėl Lietu
voje ir buvo tos pirmenybės su
ruoštos.

Rodos, sekančiais metais Lie
tuvoje bus moterų krepšinio 
pirmenybė, mat Italijoje Lietu
vos sportininkės veik tokias 
varžybas laimėjo, tik sunkiai 
suvokiama dėl ko tasai laimėji
mas buvo Italijai užskaitytas, 
bet regis tarptautinė krepšinio 
organizacija yra linkusi pavesti 
Lietuvai sekančiais metais mo
terų krepšinio pirmenybes su
ruošti.

Taigi, jei norite Lietuva gali
• visai ne juokais išgarsėti, kaipo 

didelio sporto šalis, kaipo krep- (
• šinio tikras meistras!

Tai tokios šiuom kartu ma
no žinios iš Lietuvos be jokios 
politikos.

(GALAS)

rt

i MARGUMYNAI
Aštuonerius metus byli

nėjosi dėl Vaiko
Vilniaus Apygardos Teisnie 

pasibaigė neseniai labai įdomi 
byla dėl Vieno vaiko, užsitę- 
sUsi riėt rištuoiierius metus.

Prieš trylika metų neturtin
ga žydų šeima atidavė savo 
kūdikį auklėti vienai pažįsta
mai katalikų šeimai. Vėliau tė
vai apie savo kūdikį visai bU- 
Vo pamiršę. Tuo tarpu naujiem 

r ji vaiko tėvai jį pakrikštijo ir 
auklėjo katalikiškoje dvasioje

Pagaliau po šešerių metų le
vai prisiminė apie savo vaiką. 
'Norėjo atsiimti, bėt naujieji 
tėvai, kurie gražiai Vaiką iš
auklėjo ir padarė jį kataliku, 
nesutiko atiduoti vaiko žy- 

[dams. TUo budu ir prasidėjo 
ilga byla dėl gražaus žydiŠkai- 
katalikiško vaiko. Toji byla 
garsi pasidatė Visame pasau
lyje. Kažkuriais metais Aukš- 
Člriusiaš Teismas būvo pripa
žins atiduoti vaiką tėvams-žy- 
driliis, ir jau kamarnlkas lan- 

I kėši pas tėVus-katalikus. Bet 
didžiuli (i m. Visa byla buvo atnau-

't

=

Čekoslovakija — Dide
lių žeffiės Turtų it Pra- 

moiiSs Šalis

“Naujdji Gadynė” praneša, 
krid LŠS t kp.j Brddklyne, 
pĖieš kiėk iriiko filivo pašiuntū- 
Si 15 doh LietUVčfš sočialdemd- 
krritirtėš krypfies laikraščiui 
“Mirtčirii”/if dabar gauta žinia, 
tad ritiha priimta. Pakvitavimą 
atsiuntė “Minties” redaktorė O. 
Leonaitė-Kairienė.

• Jaunas chicagietis Robert 
Knight Blanchard šiandien 
džiaugiasi, kad jis yra gražus1. 
Teisėjas Desort buvo nuteisęš 
jį kalėti šešis mėnesius už bu
vusios žmonos užkabinę j imą, 
[bet bausmę panaikino, krii su
žinojo, kad per savO gfrižumį 
Blanchard turi progos griūti 
drirbą Hollywood filmų stud>

* joj.

Rėikia pasakyti, kad tai be galo reikšmingas faktas^ 
jogei senatd fin^rišiį koinisijoš paskirti tyrinėtojai ptiė^ 
jb tokias išvadas, fifet ar ją aittlbmari pianas Užtlkrtiis ka
pitalistinės sistemos pastovumą, tai jau kitas klausimas. 
Pamatė jų klaida yra ta, kad jie tikisi išgelbėti kripitaliz*- 
mą "teisingesniu^ pėlfio paškifštytnU, tuo tarpu kdi vy‘ 
tiftUsiėjl jd yda yfa ta, kad jisai gamina pelniii, o nė 
žmcitių reikalam

norite reklamuoja ir plačiai už
sieniuose Lietuvos vardą! Juk 
visa Europos spauda seka šiuos 
žaidimus. Tai kiekvienas Lietu
vos sportininkų laimėjimas tuO 
pačiu maloniau visus nuteikia!. 
Aišku žiūrovų tarpe jaučiama 
ir valstybėms sipipatija.

Štai Lenkijos sportininkai 
nors ir gražiai žaidžia, bet lie
tuvio širdyje džiaugsmo nesu
kelia. Maža kas jiems ploja. O 
po kiekvieno laimėjimo sugro- 
jamas tos valstybės# kurioš 
sportininkai laimėjo himnas, o 
kam malonu net ir šiuo meti! 
Lenkijos himnas klausyti!

Italai taip pat žiūrovų tarpe 
nesinaudoja palankumu. Visai 
kitaip sutinkami prancūzai, 
nors nebe tam tikrų kartumui 
Tikrai nuoširdžiai ir maloniai 
visi žiūrovai sveikina estus, 
suomius! O vis dėlto smagu žiū
rėti, kaip štai įvairių tautų ii 
valstybių sportininkai geruoju 
žaidžia, draugiškai elgiasi ir 
kad čia jokios atviros neapy* 
kantos nepastebiafna! Tai tik
ras tautų susiartinimas, O juk 
šiuo metu tai Visa labai ir la
bai reikalinga! Juk daug malo
niau žiūrėti,^ kaip tautos, ar 
Valstybės sau garbę Skina pėr

das, prisirašytas vaiko krikšta
tėvio ir kūli. Adomo Kulešos. 
įrašymas buvo pagrįstas Ka
talikų Bažnyčios kanonais ir 
atitinkamais konkordato nuo
statais, pagal kuriuos katalikų 
vaikai turi būti auklėjami ka
talikiškos tikybos dvasioje ir 
vaikščioti į katalikiškas moky
klas, be to sprendžiamuoju da
lyku yra 7 metų amžius. Nors 
vaikas iš tikrųjų yra žydės pa
gimdytas, bet jis katalikų iš
auklėtas. Prašymų įteikiant, 
vaikas turėjo 11 metų (dabar 
turi 13). Eina jau išpažinties, 
vaikščioja bažnyčion ir t. t. 
Pažymėtina taip pat, kad pats 
Vaikas nenorįs grįžti pas savo 
tėvus žydus. Kadangi yra pa
vojus, kad tikroji vaiko mo
tina (tėvas dabar gyvena Pa
ryžiuje), atgavusi vaikę, steng
sis jį prievarta atversti į žydų 
tikėjimų, o tai galėtų turėti 
labai blogas pasekmės vaiko 
psichikai,/tai pasirašiusieji pra
šymų prašė teismų . atimti tė- 
Vams-žydrims tėviškas teises į 
Vaikų.

Apsvarstęs iš pagrindų by
lų, Apygardos Teisfrias nu
sprendė pagaliau palikti vai

Buvusioji Čekoslovakija bu
vo labai pramoninga šalis.

Į vakarus nuo Prahos yra 
Berauno kraštas, iš kurio kiek
vienais metais buvo iškasama 
iki 500,000 tonų geležies ru
džių. J šiaurę »nuo Prahos yra 
didelės Kladno anglies kasyk
loj kurių metinė gamyba sie
kia 2,000,000 tonų akmens an
glių. Tokios pat didelės- ant 
glies kasyklos yra prie Mora
vijos Ostravos. Čia kiekvienais 
metais iškasama akmens an
glių nuo 8,000,000 iki 10,000, 
000 tonų. Čekoslovakijos alaus 
pramonė kiekvienais metais 
pagamina 8,000,000 hektolitrų 
alaus. Tuo budu Čekoslovaki
jos alaus pramonė yra trečio
je vietoje po Vokietijos ir Bel
gijos. Pribrane per metus pa
gaminama 100,000 tonų švino 
it sidabro. Moldavijos srityje 
yra aukso.

Bohemijoje ir Moravijoje 
yra 1,000,000,000 arklių jėgų 
vandens energijos. Koks tai 
yra kiekis, galima įsivaizduoti 
jau iš to, kad Vokietija tokios 
energijos teturi tik 2 kartus 
daugiau. Prie Dobnanų, pietų 
Moravijoje, kiekvienais metais 
iškasama nuo 2,000,000 iki 3, 
000,000 tonų rudųjų anglių.

Bohemija ir Moravija kas 
metai? užaugina 15,000,000 dvi
gubų centnerių kviečių ir 60, 
000,000 dvigubų centnerių 
cukrinių runkelių. Čekijoje yra 
miškais apaugę 4,600,000 ha- 
Iš tų miškų kiekvienais me
tais gaunama 12,000,000 kubi
nių metrų medžiagos. Bohemi
ją ir Moraviją su visais kitais 
kraštais jungia 38 geležinke
lių linijos.

Čekoslovakijos bankas turė
jo apie 2,600,000,000 aukso če
kų kronų atsargos. Nors buvo 
skelbiama, kad Čekoslovakija 
teturėjo tik 1,300 lėktuvų, ta
čiau specialistai teigia, kad 
lėktuvų būti iki 2,000. Be to, 
Čekoslovakija turėjo labai 
daug ginklų ir gerai galėjo ap
ginkluoti 1,300,000 vyrų ka
riuomenę.

kę prie naujų tėvų-katalikų.
Pastebėtina dar, kad vaiko 

tėvas prieš kelerius metus 
j e byloje buvo kreipęsis 
prašymu net į Popiežių.

šio-
su
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ĮSPŪDŽIAI IS “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO 
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TeL Victory 4965. 
stDGDENgystb ir blukūs 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BrIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

f
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COOK COUNTY 
PASIŪLOivęsis čia kaip namuos. Nors Dr. 

Davidonį pažinojau tik iš raštų, 
vienok laikydavau jį geru žmo
gumi ir dabar p. Vaivadai, a- 
pie jį pasakojant —- man bu
vo savotiškai malonu klausyti.

Apleidžiam šią savotišką ir 
ramią vietą; nutariam apva
žiuoti Chicagos dangoraižius ir 
vykti teatram Jeigu norite mie-

mėnesiais

t- z

(Tęsinys)
Na, jeigu ne tie, 

matuojami tarpai, šiame apra
šyme, tai gerbiami “N-nų” skai
tytojai, veikiausiai butų iki šiol 
ir užmiršę, kad šiais metais 
“Naujienos” šventė Sidabrinį 
Jubiliejų. Vis tai tie, gudriai gy
venimo suplanuoti stabdžiai 
kliudo. Pastaruoju laiku jie bu
vo gana smarkiai mane suklup- j štą gražiausiame jo fone pama- 
dę. tyli — būtinai įsikraustykit į

, ..... . vietinio reporterio automobilįKiek skaitytojas atsimena, . .. .. . . .. .J J ir jis pasistengs pakeisti jūsųmusų buvo apsistota, gražioje an(<sčiau gau(ą nuomonę, nors 
kiniečių restauracijoje ir kaip jį butų buvusi ir nevisai gera, 
man su pp. Vaivadais bepuotau- Tq a§ patyriau besivažinėdama 
jant rytiečių papročiais, duonoš su pp, Vaivadais. Geras strate- 
ir sviesto ant stalo nebuvo. gas tas Antanas Vaivada, nėra 
Duoną atstojo ryžiai, o sviestą, ką sakyti. Jis žino kur pozici- 
keleriopi saldąs ir stiprus so-|ją užimti, kad atvykėliui, mies- 
sai. Stalas buvo apkrauhamas 
vis pakartotinai, skirtingais val
giais ir mano akys dvigubai pa
didėjo, kai pamaniau, jog vis
ko po biskį reiks paragauti, bet 
p. Vaivada tikino, jog tai be
veik išimtinai augmeniniai val
giai, labai lengvi ir jų galima 
daug suvalgyti. Tad mes nely
ginant žąsys, privalgydavom iki 
kaklo, vis pagerdami kiniška ža
lia arbata ir pasikalbėję vėl pra
dėdavom “ragauti”.

Iš p. Vaivados pasakojimo, 
sužinojau, kad ši restauracija, 
buvo mylimiausia Dr. Davido- 
nio užeiga. Velionis, esą jausda-

‘jhljŽiiižilii

musų Isisteiginio 1886 metate Itome Fedetal af- 
tžlikŠ ViSaiš biržą panikas ir krizius. Visuomet mokė
jusi be kliūčių nemažiau kaip 314% ūž indėliūs. 
Visu, sąskaitos yra Junętihių Valstijų valdžios agen
tūros dpdraustės iki $5,000. 
Ii* jus galite atsidengti sąskaitą dabar ir pelnyti 
314%) metams saugiai, Sąskaitas galima atsidengti 
a’smeniai atvykstant arba pdštu. Mūšų taūf>yfno paštu 
plift&s teikia visas feikdliftgas frttrrtas ir nereikia 
Hijoti uašto ženklų. 2J1| rc***wi
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to vaizdą parodyti taip — jog 
tas ilgai nelaukęs, žavesio ne
laisvėn pasiduotų... Taip tikrai, 
mačiau Chicagą dieną ir dabar 
vakare ir ji buvo tikrai graži. 
Stebėjausi, kad dangoraižių be
veik visi langai apšviesti, tai ži
noma, daugumoje apartamenli
nini milžinai. Kadangi lietus ir 
dabar smarkiai lijo, tai dango
raižių viršūnės buvo paskendę 
miglose. Mačiau ir gražų Chi
cagos paežerį, parkus,-apšvies
tus daugybe lempų, kurios, dan
gaus ašaroms žemyn pro jas ly
jant — atrodė lyg apsisnaudu- 
sios. Taip besižiurint pro lietų, 
paVafgo ir miisų akys ir pasiū
liau, kad geriail važiuokim į 
namus, palikdami teatrą kitai 
dienai. Taip ir padarėm.

Atvykom į pp. K. Baronų na
mus. Tai biivo mano pirma
žifitls ir gerokai nustebau, kuo- 
rtiėt p-įa Vaivadienė, perstatė 
ihafi savo mamytę p-ią Baro
nienę, nes greičiau buvau lin
kusi manyti, jog tai jos sesuo; 
taip gražiai jos išvaizdą puo
šia, jos auksiniai plaukai ir 
linksmas būdas. Einame tolyn, 
čia prie stalo, sėdi p. Baronas, 
kuris dar nevisai sustiprėjęs

, Ndujlenų-Acme Tęlephoto
Tom McDermott, jo žmoiia ir 4-iU metų duktė tris 

Anų turėjo nakvoti Grant Parke, lt heturiŠjo ką valgyti, 
nors turėjo maišą aukso riidiėš. Jisai atvyko Chicagon 
rhdį parduoti, bet per kurį laiką hėgalčjo (rasti pirkėjų. 
Nusiminė, kad rudis netikusi. Vėliau pasirodė, kad ji bu
vo labai aukštos vertės, ir dabar McDėrriiottai važiuoja 
namo į Los Vegas, Nevada “kaip ponai”. Jie ten turi ma
žą aukso kasyklą.

KAIP D-RAS J. BASANAVIČIUS ATVERTĖ

pa-

kai, dar nevisai jį apleidę, vie
nok, jaučiasi jau tiek stiprus,

pažįstam ir fuojati pasijuntu 
šiuose namuose sava, nes visų 
namiškių prielankumas ir p. 
Batono sveikas ir malonus hu
moras, f odos, prašyte, prašo 
kartu juoktis su jais ir būti 
kaip namie.

Dr. J. Basanavičiaus gimtų
jų Ožkabalių apylinkės nepa
prastai gražios. Tiesa, čia la
bai plačių miškų hera, užtat 
gausu ištisomis virtynėmis 
aukštokų kalnelių su stačiais 
skardžiais. Prie pat Basanavi
čių namų yra seni kapai. Kas 
čia buvo laidojama, nežinia. 
Pasakojama^ kad ten buvę 
laidojami prancūzu kariai, 
mirę nuo užkrečiamų ligų ar 
Šalčių. Jaunam Basanavičiui 
pasakojimai, kaip kapuose 
kažkas naktį dejuojąs, pini
gus skaitąs ar ant greitų žirgų 
jodinėjus, sukeldavo nemaža 
ir baimės.

Iš čia į- rytus,; ’gal už trijų 
kilometrų, prie nedidelio Ais
tos tfpėliuko stovi aukštas pi
liakalnis. Jis iš trijų pusių su
pamas Aistos, o iš ketvirtos— 
didelės daubos su plačiais iš
sikerojusiais šimtamečiais uo
siais, liepomis. Rytinė piliakal
nio pusė yra nugriuvusi ir la
bai stati. Čia prie pat krašto 
neįmanoma prieiti: tuoj gali
ma nugriūti. Pasakojama, kad 
piliakalnis senovėje buvęs ap
mūrytas akmenimis. Vėliau, 
prasidėjus baudžiavai, žmonės 
turėję akmenis nuvežti ir pa
statyti ponui Visus akmeninius 
trobesius. Jaunasis Basanavi- 

Į čius šio piliakalnio kiekvieną 
vietelę buvo išvaikščiojęs, pri- 
svajojęs apie savo tautos gar
singą praeitį, kas vėliau atsi
spindi jo raštuose.

Tiek mažas vaikas būdamas, 
tiek iŠ gimnazijos atostogų grį-

Lietuva daugiau už sveikatą 
rūpėjo. .Kai dar buvo jaunas, 
sugavo broliu Vincu rankiojo 
j’asakas. Be to, jis mums aiš
kindavo, kam būdavo pilami 
piliakalniui, kode! juos supo 
upes ar milto sienos. Mes tik 
kiaušyddvome, bet daug ko ne- 
suprUsdavome. Dažnai jis užši- 
tfiiridaVo apie liettivišką laik
raštį, apie atgimstančią Lietu
vą. Tačiau mes to nesuprato- 
mė.

—Kai jiarvažiuodavo dakta
ras,—tęsė sęnclė,—apylinkių 
žmonės eiddvb gydytis. Pa
klausus, kiekf; imsiąs, atsaky
davo: “Eik išdirbk savo dar- 
ją. Matai, kaip prastai ūkinin
kai dirba žemę.” Jau tada Ba
sanavičius mokė žmones, kad 
reikia keisti šėjomainą, reikia 
kelti ūkį ir 11’.

Moteriške pasakoja, o aš gal
voju, kad, rodos, tai negalėjo 
būti taip neseniai, o turėjo

i
Al Ifoiijo Fefleral ShvIdkk & Load 

AWn’. 101S W. IŠtli Sf, 
Chtcago, 1)1.

Un obllgačijų prafiau pririų 
«ti riian savo včliauRios litera
tūrom apie Home FedOral apKau- 
g(l Ir patofrurmy.
H. E.—0-18
Vardas ..............................................
Antrašas ...................
H. JB.—«-1R

CRANŽ COAL compa^T' 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run €7
(Screened) Tortas ............................ * ■ '
PETROLEUM ČARBON COKE $7.25 
Pėtkant 5 torius ar daugiau Tonas* ■ "

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

IĮ I ■■ MI ■ M.
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WESTINGHŪUSE
ELEKTRIKINĖS LEDAUNeS 

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

$ 119.50
IR AUKŠČIAUS

Lengvi Išmokėjimai—po 19 centų į dieną 
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENĄ LEDAUNĘ
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No. 4164—Namie dėvėti arba spor-| 
to suknelė. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20, taipgi, 30, 32, 34, 
36. 38 ir 40 colių per krutinę.

Gorint gauti vieną Rf dthP 
giau Virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blflR-* 
kūtę arba priduoti t pavyzdžid 
numerį pažymėti mierą ir aiž*1 
kidi patašyti aavo vardų pd^ 
vattdę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaifia 19 centų. GalP 
te pasiusti pinigus arba pai^ 
lo ženkleliais kartu su užsaky
mu. LaiŠkUš reikia adresuotu 
Naujienos Patterri Dept* 17381 
So. Halsted Sf^ Chicago^ DL

dienį, gerokai nustebau, kai iš
bliausi, pamačiau, jog visas įn
oris, apsivilkęs lediniu rubu ir 
medžią Šakos tik barška, vėjo 
blaškomos. M. Ė. Y_ nė I ^ęs, Basanavičius ištisus vaka-

(Bus daitgrau) vaikščiodavo aplink Ož-
— _________ kabalių ir Grajauskų kalnus,

iŠ kur dar ir šiandien matyti 
žatus' reginys.

Prieinu kiemą. Suradęs šei- 
mininką^ pasisakau, ko atėjęs, 
t’črfnetęs akimis bendtą sody
bos vaizdą, kartu su šeiminin
ku einu į trobą. Įėjęs vidun, 
galvoju, kad čia Dr. Basanavi
čius gimė, augo ir nevienas 
atostogas praleido. Nepapras
tas įdomumas mane 
Troboje sėdi sena 
Štai kokiose bakūžėse 
riai gimsta.

—Gal apie daktarą 
nors žinote?—klausiu.

—Atšimehu, kai dar 
žiuodavo. Nė vieną kartą pi
nigų palikdavo.

—Ar dažnai parvykdavd 
daktaras?

—-kdrtdis labai tetdi. Mat, 
Valdžia jį persekiodavo. O kai 
parvažiuodavo, be darbo nė 
valandėlės nesėdėdavo: kažką 
rašydavo per diėnų difenas, iš- 

I vaikščiodavo laukus, trinkyda- 
_________ __ [Vd piiiakaliiitiš. Parsiiiešdavoi 
n - i_______________ w sėnri plfiiįti, akiriėiiihių kirvių,tasmkites IN-nose f Nėpriptastds btfvo žrttogus. Jam

hmi rin iii ii

žemos kainos, ir kokybės, darbas 

Cermak Construction Co. 
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
l'ANiATAI 

KAftPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CĖMENTO bARBAI 
PLUMBINGAS-šILDYItfAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PO11CIAI 

UŽDARYMAI POKCIU 
VJŠKŲ PLATAI
VASARNAMIAI

4 Rezidencijos 
čARAžai — ClAŠO STOTYS 
DYKAI APSKAIčiAViMAS 

PINKAIS Aft išMdkfiJIMAIS 
MES FI^gNS^UOJA^IE NUO 

2207 Afctier Avenue 
KAMRas AĖCHėr Avė. Ėfc 

CERMAK RD.

TeL CALumet 2967 
PO e V. V. KAUKTI 
VlCtory 9526

M

apima, 
moteris, 

i didvy-

jus ką

p ar va

tų, — taip dabar viskas, Lie
tuvoje pakitėjo ...

Išsišneku su šeimininku.
—Jus čia ir šio ir to -klau

sinėj ate apie, (daktarą’ Aš' dar 
jį puikiai prisimenu. O t, rodos, 
jis man gyvas vaikščioja apie 
trobas ir pasakoja, kokia ga
linga buvo Lietuva nuo jurų 
marių iki vandenynų ... Taigi 
otį 1QO4 m. daktaras sugrįžo 
iš užsienio į Lietuvą, žandarai 
jį norėjo suareštuoti. Daktaras 
pasislėpė Garliavoje pas kaž
kokį vaistininką. Po kurio lai
ko miestelio moterėlės dakta
rui pranešė, kad slankiojąs 
kažkoks ponaitis, gražiai apsi
rengęs, ir teiraująsis, ar ne
matę kas daktaro su barzda. 
“Na, aš eisiu su juo pasikal
bėti,”—tarė dr. Basanavičius. 
Ar jis lietuviškai kalba? 
“Taip.”—Vakare Basanavičius 
išėjo į gatvę. Staiga susitiko’ 
žmogų ir stabtelėjo: “Girdėjau 
tamsta su manim nori susipa
žinti
sanavičiusį Nepažįstamasis ne
teko žado. “Oi, ne. . < Aš—kup- 
čius”,—pasakė šnipas lietuvi
škai. — “Savo broliais kup- 
čiauji?! Gėda! Iš kur esi ki
lęs?” šnipas nuleido galvą ir 
virpančiu, balsu tarė: “Iš... 
Virbalio.”—“Matau mudu be
veik kaimynai. Jei neturi iš kO 
gyventi, aš duosiu. Lietuviai 
turime būti broliai, o ne išda
vikai,”^4arė daktaras.

Vėliau tas šnipas tąpęs vei
kliu lietuviu ir iki mirties at
gailavęs ŪŽ satd biktą norą 
išduoti rusams daktarą Basa
navičių. /

staiga paklausė Ba-
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WE$TINGHOUSE
Budriko didžiuliame išpardavime

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ

Jos. F. Sudrik,,nc
3409-11 SO. HALSTED STREET

Tel. Ya'rds 3088

I
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Yra leidžiamas žymus prograrnas VVCĖ'L—970 k. nedėlios 
vakare 9 valanda.
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Remkite Tuos Bi/nfetius, ku
rie Garsinasi MAUJiENOSE”

snauva soanvds 
snraosiA awcrava 
UI SVflDfLLLLŠNOM 
SfYSauiA.LV šK-*ua 
saaaiuo^ oiNžis 
smailia ‘saivsvid

Ik iinMrtfflre.

uiDUĮpsnuclę
Jf. ■

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

ČAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų.

visų išdirbyščių nauju
tėlių karų tokiornis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
tasfi.

Dabar Kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga j 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagojė, kuri karus 
pardavinėja publikaiTiesiogiai

Pirkite garantuotą karą, 
Kūriš tarnaus daug metų ųž 
fbkią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes dubsiriie gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IšSIMOfcžTt pfcR

DVEJUS METUS.
Mūšų parodos kambatyš 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

MM' 

Victor Bagdonas 
LOCAL A LONG DJSTANCF 

MOVING
Perkrauštotn forničius, pianus ii 
visokius . rąnkaridus bei štorus 
Vežam į larmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 S(h Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

i. tr iniii.1

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —•

SAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER ČOILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS •

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Mi

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CH1CAGO, ILL.

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

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilai išimami už $ j g.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ SgQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $^.00
Greitai Palengvinama....
VIŠAS LtGAŠ GYDOMA $-|.O0 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DUŪGLAŠ EaRk hospitaL 
1900 ŠO Kedžlė Avė., Chtcago 

Tel. Lawndale 5727.

FOtOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
kios rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
gdrantuotas.

420 W. «3rd St 
fet. ĖNG. 5883-5840

SfYSauiA.LV
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I:-: KANADOS LIETUVIU ŽINIOS =-:] l_____________ ,________ ;______ ž_____________
IŠ TORONTO PADANGES

Panelės Baronaitės Vizitas 
Toronte

Neseniai pas mus lankėsi 
atvykusi iš Lietuvos p-lė Ba
ronaitė, tautinių šokių instruk
torė, kuri savo gabumu ir ža
viu šokimu yra pasižymėjusi 
net tarp svetimtaučių. Mes lie
tuviai, ypačiai džiaugėmės, 
kuomet sausio mėn. Londone 
surengtame liaudies šokių fes- 
tivale p-lės Baronaitės vado
vaujama grupė buvo pripažin
ta laimėtoja. Anglų spauda 
tarpe daugelio šokusių tautų 
labiausiai žavėjosi lietuviais, 
jų savotiškais margais kostiu
mais, gintaro karoliais ir gra
žiais meniškais šokiais, štai 
vienas iš gražių išsireiškimų 
apie lietuvius. “Lietuviai bu
vo žavingi, jų šokiai sudėtin
gai gracingi, kaip karvelio 
skridimas ar mažos juros ban
gos vasaros vakare.” Arba 
vėl, “Visi jie šoko—p-lė Baro
naitė ypač. Ir tarp didžiulėj 
Londono Albert Halėj tarp
tautiniam šokių spektakly, kur 
šoko danai, norvegai, prancū
zai, olandai, jugoslavai, ru
munai, ir kiti, lietuviai išėjo 
laimėtojais. Ten p-lei Baro
naitei teko išklausyti beribes 
komplimentų ir išdalinti daug 
autografų. Taigi, kaip matome 
musų lietuviai ir čia laimėjo 
vadinasi, jie pilnai gali būti 
šokėjais, tik reikia linkėti, kad 
dažniau dalyvautų tarptauti
nėse veržybose.

šiuo laiku p-lė Baronaitė at
vyko iš Lietuvos į Šiaur. Ame
riką tikslu mokyti čionykščius 
lietuvius jaunuolius liaudies 
šokių ir tinkamai juos pa
ruošti pasaulinei New Yorko 
parodai—Lietuvių Dienai 10 d. 
rūgs. Tai gražus dalykas, kurs 
suruoštas grynai tik su menu. 
Kai]) girdis, jai neblogai seka
si, kad tik sėkmingai lietu
viai jaunuoliai stengtųsi,—bus 
ir malonu ir gražu pasižiūrėti 
ir pasidžiaugti. Veikiausiai tuo 
pačiu reikalu p-lė Baronaitė 
lankėsi ir pas mus, tik, deja... 
gal labai jai teko nusivilti, 
kuomet ji išvydo taip neskait
lingų būrį lietuvių. Ji atvyko 
pabuvo keletą dienų ir išvyko. 
Daug lietuvių visai nieko ne
žinojo apie jos atvykimą, o jei 
kurie ir sužinojo, tai išguiti 
ir paniekinti nekulturingu el
gesiu vietinio klebono, nedrį
so žengt į parapijos salę, ku
rioje skirstomi lietuviai į rū
šis. Dažnai mes garbiname sve
timtaučius kaipo musų simpa- 
tikus ir mylinčius Lietuvą, 
džiaugiamės nuveiktais dar
bais lietuvių “labui”, bet ar 
jie iš tikrųjų yra visiems kai
lio lietuviams nuoširdus? Ne
atrodo. Tenka labai apgailes
tauti, kad mes Kanados lietu
viai esame labai toli atskirti 
nuo menk nuo kultūros. > Čia, 
žinoma, daug kaltės yra ir 
musų papų už nesugebėjimą 
atskirti politinių skirtumų nuo 
meno, bet daug yra ir tų kal
tės, kurie į mus kaipo į lietu
vius žiuri per skirtingus aki
nius. šiuo atveju, kaip priruo
šti vieną gerą chorą New Yor
ko parodoje lietuvių dienai, 
arba sudaryti šokėjų grupę iš 
jaunuolių mes drąsiai galėjo
me, nes turime pakankamai 
tam tinkamų ir gražių jaunuo
lių, kurie nebūtų padarę gė
dos kanadiečiams represen- 
tuodami juos kaipo lietuvius. 
Tam visam įgyvendinti yra ta 
nelemtoji priežastis — musų 
netaikus sugyvenimas, kurs 
ir jaunimui vieningai' sueiti 
pastoja kelią. Ir tokiu tai bū
du, vietoje ramių ir gražių su
gyvenimų, ruošti jaunajai kar
tai tarpusavę vienybę—mes jai 
via labiau rodomės šaltai abe
jingi, ar nors kada beišmok-

sime gražiai sugyventi. Ir nors 
retkarčiais atsilankiusiems me
no bei kultūros reikalais žmo
nėms, nesuteikiama progos; 
į mus visus prabalti, kurie 
mažų ir labai lengvai padary
tu į mus teigiamą įtaką.
Aplankius Mirusiųjų Tėvynę

Šiandien pasitaikė proga ir 
noras aplankyti gražias tautiš
kas kapines vadinamas “St. 
Claire”. Susidarėm būrelis ir 
pirmiausiai nutarėm atiduoti 
pagarbą įnirusiems lietuviams. 
Pasileidome į pačią pakalnę, 
kur daugiausia ilsisi lietuvių. 
Kaip beviltiškai teko nusimin
ti, net susigriaudinti, kuomet 
apėjus visus lietuvių kapus ne
galima buvo net pažinti, kad 
tai butų kapas. Dėka Mrs. 
Maukus įsidėmėjimų- tam tik
rais ženklais laidojant, atsky
rėm kur ir kokio lietuvio ka
pas. Žinant, kad tų mirusiųjų 
žmonių yra likę žmonos ir vai
kai, tiesiog gėda, kad taip 
greit užmiršo ir apleido, veik 
iki visiško kapo užžėlimo ve
leną buvusių brangių asmenų. 
Juk jie buvo dar taip nese
niai gyvi, linksmi, mylėjo 
žmonas, globojo šeimas, rūpi
nosi gražia ateitim. Jiems gi 
mirus taip greit užmiršta jų 
gerumai ir jų amžinų namų 
vieta nepažymėta ne papras
čiausia gėlele. Dažnai tenka 
matyti Vilkusius artimus žmo
nes laisvai gyvenant, gražiai 
pasipuošus pavelijančius sau 
visokiomis privilegijomis nau
dotis, bet nesurandančius noro 
aplankyti mylimųjų kapus ir 
nors kukliai juos papuošti gė
lėmis, kad praeiviui nesuda
rytų vaizdo, kad čia ilsisi vi
sų apleistas žmogus. Musų lie
tuvės moterys iš prigimties 
augę prie gėlių, buvę gal ne
kartą pasižymėjusios gražiais 
darželiais, šiandien taip iš- 
moderniškėjo ir sušykštėjo, 
kad užmiršta net žalias rūteles 
įsmeigti ant artimo kapo. Įgi
ję liūdną vaizdą, niekieno ir 
niekad nelankomo lietuvių ka
pų, pasileidome į kalną, kur 
buvo gražu, ramu ir jauku, nes 
čia buvo visi kapai rūpestin
gai papuošti ir vis dar puošia
mi gausiai lankomų savųjų. 
Čia, rodos, ramiau ir ilsėtis, 
šioje gražiųjų kapų daly rado
me velionės Uršulės Vaitkie- 
nės-Inčiuraitės kapą, papuoš- 
’ą amžinu paminklu su at
vaizdu ir užrašu nuo vyro. ši. 
mirusioji nors nieko nebeturi 
čia iš artimųjų, bet kapas šiaip 
lai]) papuoštas. Kadangi rado
me atmestų porą vazonų gė
lių, jos buvo reikalingos van
dens, kurio parūpinome ir ap
laistėme gėles. Už triūsą prie 
Šio kapo nuopelno daug pri
klauso p-iai Mankus, ji dažnai 
jį apravi, sutvarko esančias 
gėle^ ir jas palaisto. Patartina 
apleistųjų kapų šeimoms at
kreipti daugiau dėmesio ir 
nors kartą per vasarą papuos 
/•t i savųjų kapus. Ne šiandien, 
tai ryt visiems reiks ten atsi
gulti. O kaip klaiku pamany
ti, jei priseitų būti taip bešir
džiai pamirštam .. .

Smagus ir Vykęs Išvažiavimas 
Birž. 18 d. Hamiltono ir To
ronto S. d. 1 kuopos turėjo 
bendrą gegužinę, kuri visais 
budais buvo vykusi. Svečių 
buvo labai daug ir visi sma
giai linksminosi, šiame lietu* 
vių būry buvo viešnia net iš 
Detroito, žinoma ir darbšti 
SLA veikėja Mrs. Kemešienė. 
Dėl stokos laiko ne visi galėjo 
su viešnia pasikalbėti. Kitą 
syk žadėjo atvažiuoti ilgesnį 
laiką, kad butų progos su vi
sais susipažinti. Lauksime. 
Buvo atvažiavę ir iš Delhi ne

tik SLA nariai, bet ir svečiai, 
tai gerai lietuviams žinomi 
biznieriai gerb. Guonylai ir su 
jais Stadomskai. šį kartą sa
vo atsilankymu labai gražiai 
parėmė ir vietiniai lietuviai. 
Už tai abi kuopos visiems sve
čiams ir saviesiems maloniai 
dėkoja.

Šiaja proga pranešu, kad 
SLA 236 kuopos susirinkimas 
įvyks liepos 10 d., pirmadienio 
vakare, 7:30 v., 404 Bathurst 
St.į ukrainų salėje. Visų narių 
atsilankymas būtinas, todėl vi
si prašomi atsilankyti. —O. L

“Aušros” Choro 
Gegužinė

"1 —r*

TORONTO, Ont. — š. m., lie
pos 16 d., “Aušros” choras ren
gia viešą gegužinę, kuri įvyks 
S t. Augustino Seminarijos dar
že. Ši gegužinė rengiamasi at
žymėti nepaprasta programa,' 
neskaitant malonumo, kurį su
teikia, graži vieta ant Ontario 
ežero krašto.

Kai]) jau torohtiečiams lietu
viams žinoma, Aušros choras 
yra suorganizuotas bepartyviais 
pamatais ir suinteresuotas lik 
daina — lietuviškuoju menu.

Kadangi šiais metais Pasauli
nėje Parodoje, New Yorke, Lie
tuva turi savo pavilioną ir 
sprendžiant iš aprašymų spau
doje — jis yra įdomiai ir gra
žiai įtaisytas, tai kiekvieno lie
tuvio didžiausis noras yra: pa
matyti tą viską savo akimis, 
ypač lietuviams skirtoje dieno 
je, 10 d. rugsėjo. Kada mažytė 
Lietuva, bus lygiateisė didžiu
lėms tautoms; kada lietuvio žo
dis pasklis galingai radio tink
lais po visą Ameriką ir Euro
pą, o lietuviška daina dar galin
giau suskambės! Tik pamany
kit, kokis tai svarbus momen
tas Lietuvai ir jos vaikams, ne
žiūrint kokiame pasaulio kam
pely jie gyventų.

Neabejoju, kad ekskursijų į 
Lietuvių Dieną, didžiausias — 
skaitlingiausias grupes, sudarys 
vykstantieji chorai iš visų A- 
merikos lietuvių kolonijų. Nuo 
šios Dainų šventės ir kanadie
čiai nenori atsilikti. “Aušros” 
choras irgi užsiregistravęs ir 
mokosi tai dienai skirtas dai
nas; bet kad choras pasiektų 
savo tikslo — reikia kokiu nors 
budu sukelti fondą, kurio pa- 
gelba, choristų nuvažiavimas į 
New Yorką, butų palengvintas.

Taigi, šiam tikslui ir ši ge
gužinė rengiama. Choro jauni
mas, šiai gegužinei ruošiasi su 
visu atsidėjimu. Todėl, mic!i 
Toronto lietuviai, įvertinki t to 
jaunimo pasiryžimą ir norą pa
silaikyti ir dirbti kultūrinį, dar
bą lietuvių tarpe ir sk .illiūnai 
itsilankykit šioje choro geguži
nėje. Štai įvairumai, kurie bus 
pildomi:

Programas
1) Tautiški šokiai, pildomi 

choristų, kuriuos išmokino šo
kių instr. p-lė M. Baronaitė.

2) Perstatymas pirmųjų To
ronto lietuvių.

3) Supažindinimas visuome
nės su “Aušros” choro veikla ir 
jo tolimesniais siekiais.

4) Dainos^ kurias pildys “Au
šros” choras.

5) Fotografavimas visų gegu
žinės dalyvių. Nuotrauka tilps 
“Pasaulio Lietuvyj”. Pageidau
jama, kad moterys ir merginos, 
kurios turi tautiškus kostiumus, 
dėvėtų juos gegužinėje, nes bus 
pakviesti spaudos atstovai ir 
norima parodyti ko daugiaus 
lietuviško spalvingumo. (Tas lie
čia ir moteris viešnias, ne tik 
choristes.

Taipgi bus pakviesti dalyvau
ti gegužinėje musų tautos bro
liai: latviai ir estą1’. Kaip matot, 

MES WINNIPEGIE- 
ČIAI DĖKOJAME 
“NAUJIENOMS”

Birželio 12 d. atvykęs į Win- 
nipego Lietuvių Klubo valdy
bos susirinkimą draugas Ka
zys Beniušis pridavė Klubui 
Lietuvos žemėlapį ir pareiškė, 
kad “Naujienos” tą žemėlapį 
prisiuntė klubui kaipo dova
ną. . . '

Už tai mes W. L. Klubo val
dyba ir visi šiame susirinki
me dalyvavusieji tariame 
“Naujienoms” širdingą ačiū. 
Tąja proga norime pasakyti, 
kad draugas Kazys Beniušis 
porą savaičių lajko atgal klu
bo susirinkime pažadėjo gau
ti Lietuvos žemėlapį ir pado
vanoti klubui. Tam tikslui 
drg. K. Beniušis sako pasiun
tęs “Naujienoms” $2 ir prašęs 
“Naujienų”, kad už tuos du 
dolerius prisiųstų Lietuvos že
mėlapį, jei turės. Bet “Naujie
nos” tą žemėlapį prisiųsdamos 
drg. K. Beniušiui parašiusios, 
kad lą žemėlapį siunčia nemo
kamą*, kaipo dovaną klubui ir 
atsiklaususios K. Beniušio, ką 
su tais dviem doleriais dary
ti.

Ką draugas K. Beniušis pa
rašys “Naujienoms” su tais 
dviem doleriais daryti, tai ne 
musų dalykas, bet už paauko
tą žemėlapį mes dar kartą ta
riame širdingą ačiū “Naujie
noms”.

W. L. Klubo Valdyba.
NUO ADMINISTRACIJOS — 

Draugas Kazys Beniušis mums 
prisiuntė dar $3 ir paprašė 
siuntinėti “Naujienas” Winni- 
pego Lietuvių Klubui. K. Be
niušis savo laiške pasakė, kač. 
W. L. Klubas savo vardu dar 
neturįs jokio laikraščio, išė
mus kieno tai užrašyto “Liau
dies Balso”. Toliau Beniušis 
savo laiške sako: “...todėl aš 
kaipo “naujienietis” ir “Nau
jienas” klubui 'užrašau, nes 
musų klubas kol kas dar silp
nas finansais, o “Naujienų” 
daug kas pageidauja, .sakyda
mi, kad vien “Liaudies Balso” 
neužtenka. Beniušis sako, kad 
ir “Keleivis” yra pageidauja
mas, tai gal kas ir “Keleivį” už
rašys?

Mums malonu priminti ir 
tai, kad draugas K. Beniušis 
savo laiške išgyrė visą klubo 
valdybą, ypatingai pažymėda
mas, kad klubas turi labai ga
bų vyrą už pirmininką, tai 
draugą M. Vidruką, kuris su
sirinkimų tvarką labai sėk
mingai vedąs.

Iš viso drg. K. Beniušio laiš
ko turinio mes suprantame, 
kad winnipegiečiai lietuviai 
labai gražiai vienybėje sugy
vena, i —* - -

Jurgis Paleliunas 
jau “atsiprašė”

AVINNIPEG, Man. — “Nau
jienose” iš gegužės 31 dienos 
antrašte “Kur dingo Kazys Be
niušis”, rašiau, kad “Liaudies 
Balsas” 330 numery patalpin
damas J. Paleliuno korespon
denciją antrašte: “Winnipego 
Lietuvių Svetainės Reikalais” 
raštą išdarkė, žodžius (du treč
dalius visos kirespondencijds) 
išbraukė ir net rašto turinį 
iškraipė. Pagaliaus ir buk tai 
J. Paleliuno - klaidų pridarė. 
Kad tai buvo ne Paleliuno, o

gegužinė, savo įvairumu žada 
pralenkti daugel kitų, tad iki 
malonaus pasimatymo visi lie
tuviai ir lietuvaitės! Neužmirš
kit liepos 16 d.

Choro Korespondentas

paties “Liaudies’ Balso” pri
darytos klaidos, tai tą paliu
dys tokia pat J. Paleliuno ko
respondencija tilpusi “Naujie
nose” antrašte “Winnipego 
Lietuvių Žinios”, tris kartus 
ilgesnė, negu “Liaudies Balse”. 
Dėl tų klaidų “Liaudies Bal
se’ prirašymo ir dėl jo, J. Pa
leliuno, korespondencijos su
trumpinimo, Paleliunas Win- 
nipego Lietuvių Klube pasakė,, 
kad jis buvęs daug daugiau 
“Liaudies Balsui” parašęs, ne
gu “Liaudies -Balsas” įdėjęs.

Gi J. Paleliunas turi pas sa
ve draugijos rašomą mašinėlę 
ir iš sykio bent kelis egzem
pliorius parašąs. Tai reiškia 
“Naujienoms” ir “Liaudies 
Balsui” tokios pat korespon
dencijos buvo pasiiįstos žodis 
žodin. “Naujienose” įlipusioje 
korespondencijoje klaidų ne
buvo. Tai kaipgi įvyko “Liau
dies Balse”? Aišku, kad tik 
dėl to, kad “Liaudies Balsas” 
norėjo, kad Paleliunas butų 
priverstas į “Liaudies Balsą” 
rašyti nors dėl “savo” klaidų 
atitaisymo. Kad Kanados lie
tuviams butų galima įrodyti, 
kad Paleliunas “neučionas” ir 
kad jis su savo raštais “var
gina” “Liaudies Balso” piso- 
rius dėl “savo” klaidų atitai
symo. Ir tik dėl to, kad J. Pa
leliunas naujienietis. Aš ra
šiau “Naujienose”, kad jei ko
kios, tai gal “Liaudies Bal
sas” dar ims ir parašys, jog 
J. Paleliunas atsiprašo Beniu
šio. Tai taip ir buvo: dabar 
“Liaudies Balse” 336 nr. pa
sirodė korespondencija “Klai
dos Atitaisymas”. Toje kores
pondencijoje J. Paleliunas at
siprašo ne tik Beniušio, bet ir 
šių Winnipego lietuvių: Bu
kauskienės, Samulaitienės, Bu
kausko, Gutausko, Pūro, Pau- 
plio ir Beniušio. Taip pat at
siprašo montrealietės Matulai
tytės.

Tai vis “Liaudies Balso” po
litika apjuodinti J. iPaleliuną.

Socialistas.

Lietuvos Respubli
kos Prezidentui 
Antanui Smetonai

REZOLIUCIJA
Mes Winnipego ir apylinkės 

lietuviai, susirinkę į Winnipego 
Lietuvių Klubą, po adresu 210 
Manitoba Avė., Winnipege, Ka
nadoje, birželio 19 dieną, 1939 
metais, į Winnipego Lietuvių 
Bendro Fronto Lietuvos liaiu 
džiai ginti masinį per spaudą 
sušaukią susirinkimą, dalyvau
jant visoms Winnipege ir apy
linkėj esančioms lietuvių orga
nizacijoms ir pavieniams asme
nims, apsvarstę Klaipėdos pa
bėgėlių, Lietuvos Ginklų Fondo 
rėmimo klausimą ir visos Lie
tuvos dabartinę padėtį, priėjo
me išvados ir permalėme reika
lą statyti sekančius griežtus rei
kalavimus.

1) Reikalaujame paliuosuoli 
visus Lietuvos poltinius kali
nius besąlyginiai.

2) Reik'daujarfie duoti visai 
Lietuvos liaudžiai spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę.

3) Reikalaujame leisti Lietu
vos liaudžiai išsirinkti tokią val
džią, kokios ji pageidauja.

4) Reikalaujame, kad be ati
dėliojimo butų besąlyginiai pri
imami atgal į Lietuvą Lietuvos 
sūnus, buvusieji išvykę į Ispa 
iii ją už demokratijos palaiky
mą kariauti, ir dabartiniu lai
ku esantieji Francijoje — kon
centracijos stovykloje; taip kaip 
kitos demokratinės valstybės, 
kad priėmė atgal savo krašto 
žmones. (

< 5) Kada Lietuvos Vyriausybė 
išpildys musų virš minėtus pa
statytus reikalavimus, tai mes

TORONTO ĮVAIRENYBES
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tą, tad bus daugiau progų pla
čiau pažinti Toronto lietuvius.

hotelio savininkai Tunylai.
Publikos nuolaika buvo labai 

draugiška ir linksma. Nors šo
kiams platformos nebuvo, bet 
šokių mėgėjai šoko ir žaidė ant 
pievos.

Bufetas turėjo nemažai reik
menų, bet į pabaigą paliko tuš
čias. Mat rengėjai nesitikėjo 
turėti liek daug svečių.

Viešnia iš Detroito
Sąryšyje su minimu išvažia

vimu aš užkviečiau SLA Pažan
gos vajaus 13-to distrikto gene
ralinę org. drg. M. J. Kemešie- 
nę, kuri išpildė mano kvietimą,

Grobavičiai, stambiausi mu
sų kolonijoje biznieriai, paau
kavo dvi dėžes dešrelių, taipgi 
yra kelios moterys, kurios au
kavo įvairių daiktų loterijai, 
kuri prisidėjo prie pelno padi
dinimo. Išvažiavimo apyskaita 
rodo, kad abiems kuopoms liko 
gražaus pelno.

Užuojauta
Giliausią užuojautą reiškia

me Mrs. Kurtinaitienei dėl mir
ties jos mylimos mamytės Mrs. 
Parukcvičienės, kuri buvo pa
laidota birželio 19 d. 1939 m.

E. ir A. Frenzeliai

Linksma gegužinė tik gaila kad drg. M. J. Kerne- 
Birželio mėn. 18 d„ SLA 23C'fienS "e«al6jo l>a*ilik,i i,gaU' 

. . -ii ikaip tik tą vieną dieną, nes pir-ir 278 kuopos surengė bendrą! * ....... .. .' madienį ji turėjo būti savo tar
nyboje.

Drg. Kemešienė yra prityrusi 
visuomenės veikėja, ir malonu 
su ja kalbėtis organizaciniais 
klausimais, tik gaila, kad ji 
taip trumpam laikui tegalėjo 
atvažiuoti. Tikiuos, kad ateity
je drg. Kemešienė ras progą il-

išvažiavimą privalė j farmoj, 
kur yra gražus miškelis ir ap
link gražios pievos. Nors gam
ta buvo šykšti saulės spindulių 
atžvilgiu, tuo labiau pavakariu 
ir gerokai atvėso oras, bet į ge
gužinę privažiavo arti 50 maši
nų ir du trokai.

Malonu pažymėti, kad į šfTš- 
važiavimą buvo atvažiavę ir ke
li tabako augintojai, būtent 
Treigiai, Stradomskiai, Janus,
Krasauskas, ir Delhi miestelio Broliškas Ačiū aukavusiems

Winnipeg, Kanada
Ir amerikietis daktaras A. L. 
Graicunas išbarė ^Liaudies 
Balsą”. — Winnipegieciai dak
tarui dėkingi, nes “Liaudies 
Balsas” kanadiečiams lietu
viams laisvą žodį varžo.

Amerikietis daktaras A. L. 
Graičunas pačiame “Liaudies 
Balse” Nr. 339 rašo, kad “Liau
dies Balsas” esąs fašistinis ir 
lietuvybės išgama. Norįs pa
vergti Kanados lietuvius, kad 
tarnautų juodašimtiškam kle
rikalizmui, kruvinam fašiz
mui ir smurto diktatūrai.

Štai daktaro A. L. Graišuno 
laiškas tilpęs “Liaudies Bal-> 
se” žodis žodin:
' LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Redakcija:

Prie progos leiskit man pa
daryti pastabą gerbiamajai 
Liaudies Balso redakcijai. Štai 
ji: duokit savo laikraštyje 
daugiau vietos kūrybinei kul
tūrai, o mažiau politikos sū
kuriui!. Kada tautos nariai 
pataps sąmoningi, lai sugebės 
ir mokės savo gyvenimo lai
vą irkluoti be pagalbos pirš
lių.

Amerikos laikraštis tai yra 
tikra lietuvių tautos narių mo
kykla, todėl nenutolkit nuo 
švietimo ir įvėrimo kūrybinės 
kultūros pagrindo. Nejaugi lie
tuvis turi būti pastumdėliu ir 
baudažiauninkų dvasios arba, 
atviriau pasakius, Inferiority 
Complex.

Nėra didelė garbė aklai tar
nauti ir versti kitus tarnauti: 
Romai, Vokietijai, Italijai, Len
kijai ar tai pačiai Sovietų Są
jungai ir neigti lietuvybės pa
grindą.

Paminkit, kad sąmoningai 
kulturiniu budu daugiau pa
siekta, negu mes senosios gen- 
tkartės kad pasiekėme. Bet 
matomai jaunajai gentkartei 
rupi ne idealas, o žibučiai ir 
paviršutoinumas.

Dr. A. L. Graičiunas
> 3312 So. Halsted St.

Chicago, III.
Nuo redakcijos: — Liaudies 

pasižadame visais galimais bu
dais remti Lietuvos vyriausybę 
kaip moraliai, taip ir materia
liai.

Pirmininkas W. Kaross 
Sekretorius K. Plečkaitis 

Balsas niekad prieš kūrybinę 
kultūrą neišstojo ir. neišstos, 
o priešingai, kaip palaikė, taip 
ir palaikys. Jis palaiko bilę 
organizaciją ar grupę, jei tik 
nors kuomi prisideda prie kul 
luros kėlimo, prie lietuvybės 
budinimo.

Mums atrodo, kad mes nie
kad nieko nevertom vergauti 
Romai, Berlynui ar Maskvai. 
Jei Liaudies Balsas kelįa ir 
aiškina politinius klausimus, 
lai, tas nėra kokiu nors verti
mu vergauti. Geras išaiškini
mas padėties padeda žmo
nėms tinkamiau orentuotis. 
Teisybė, kad politika šiandien 
užima daug vietos visuose lai
kraščiuose, bet be jos šiandien 
apsieiti negalima. Politika daž
nai nusveria ir kultūros liki
mą. Pavyzdžiui Vokietijoj 
šiandien kultūra yra verčiama 
kojomis aukštyn. Jeigu agre
soriams pavyktų taikos trokš
tančias jėgas nugalėti ir su
kurti pasaulinį karą, kultūra 
butų sunaikinta, sugriauta vi
sa ilgų metų guryba.

Tas, žinima, nereiškia, kad 
negalima butų Liaudies Balse 
kalbėti apie kulturinius reika 
lūs. Mes labai pageidaujame, 
kad kas duotų Liaudies Balsui 
straipsnių įvairiais klausimais, 
surištais su įvairiais žmonių 
reikalais. Musų štabas labai 
mažas, todėl blokuoja jam įvai 
rių sričių specialistų.

Iš tokio Daktaro A. L. Grai- 
čiuno laiško aiškiai matosi, 
kad “Liaudies Balsas” tą laiš
ką yra talpinęs tik bijodamas 
Dr. A. L. GraiČiuno opozicijos, 
kad Dr. A. L. Graičiunas ne
pradėtų “Liaudies Balsą” kri
tikuoti per amerikiečių spau
dą. Taigi, pasiteisinimui “Liau
dies Balsas” nebeturėdamas 
argumentų tik pasiaiškino 
prieš Dr. A. L. GraiČiuną nusi
žemindamas, kad “M u s ų 
(“Liaudies Balso”) štabas la
bai mažas, todėl stokuoja įvai
rių sričių specialistų.”

Mums winnipegiečiams da
bar labai malonu, kad tokį 
laišką Dr. A. L. Graičiunas 
teikėsi “Liaudies Balsui” pa
rašyti, nes su mumis—winni- 
pegiečiais “Liaudies Balsas” 
nesiskaitydavo. Tai gal dabar 
ir su mumis pradės skaitytis. 
Taigi, ačiū Tamstai didžiai 
gerbiamas Dr. A. L. GraiČiu- 
nai. —Socialistas ,---------------2-----į 
Garsinkitės “N-nose” *

■Ei



A

Trečiadien., birželio 28, 1929
į i į

Diena Iš Dienos
Kristina Milleriutė 
Jau Pasveiko

Alex ir Kazimiera MilfefĮai, 
4258 S. Westertt Avė., suren
gė Gtaduatibn Parę savu duk
relei Kristinai birž. 22-tą d. 
Susirinko daug svečią, kuriuos 
Millcriai maloniai priėmė ir 
pavaišino su skaniais valgiais 
ir gėrimais.

Jie ir dukrelė Kristina yra 
labai dėkingi visiems atsilan
kiusiems ir gėlių ir dovanų 
aukautojams.

— Steponas*

Susituokė Alvina 
Urbikaitė-Frefl Lahge

Birželio 18 d. p-nios Justi
nos Urbikienės dukrelė Alvina 
Urbikaitė susituokė su Fredu 
Lange. Pabroliu buvo Andrius 
Lange, o pamerge p-lė Juzė 
Siminaitė — jos pagelbininkės 
p-lės Lillian Lange, Ethel, Ger
trūda ir Dorothy Urbikaitės— 
jaunavedės sesutės.

š-sios Panelės Gimimo baž
nyčioj kurt, klebonas Baltutis 
jaunavedžiams suteikė motery
stės sakramentą. Kai jaU bir
želis yra rožiy mėnuo, tai ir 
bažnyčia buvo rožėmis išpuoš-

NAUJIENOS, Chicago, III

ta — prie kiekvieno suolo kvė
piančią rtožią bukietai.

Vestuvių puota Įvyko p-nids 
Ufbikiehės HaWaiiah Gardenš, 
9858 S. Artesian Avė. Visi — 
skaitlingi giminės, draugai ir 
svečiai gėrėjosi p-nios Urbl- 
kienės vaišėmis ir širdingi! 
svetingumu. O kaipo vestuvių 
Vedėja ir tvarkdarė p. Urbi- 
kienė tikrai nepamainoma. Tik
rai buvo malonios, pavyzdingus 
ir hepamitštinos Vestuves.

Vestuvių Dalyvis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Henry MeGhec, 23, su feet-

tttce Stephens, 22
Joseph T* Žoline, 26,

nice A. Kahntteiler, 24
Wessels Heuderson,

Elsie Kuchin, 31

Reikalauja
Perskiru

Caroline Ruzą nuo John 
ža

Elsie Wallett nuo Alfred
Wallett

su Jil

31, su

Ru-

Nubaudė Už Pabė 
girną Iš Nelaimės 
Vietos

LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS IR APYLIN 
KIŲ VIDURINES MOKYKLAS ,

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

MARSHALL HIGH SCHOOL
Ann Dolin
Joe Lduchiskis
Marie Si Nbriega
Chris Wi Pėtenis
Aline A* Zimont
Dorothy G. Kucheris

McklNLEY HIGH SCHOOL

HARRISON HIGH SCHOOL
John C. Alekna 
Adeline M. Bakun 
Ann L. Banick

Bružas 
G; Razmus

Pasimirė Josephine į ~ t A «*enwn ahc 
Mažeika II ę^?SI]rič;p 4PP;

BEfcEDlkTAS BRAŽAUSKiS

Evartstono miesto teisėjas 
Thomas A. Green vakar nutei
sė salesmaną Centelius Porter 
kalėti 30 dieną už pabėgimą iš 
hutomobilio
Pokter yra iš Pittsburgho. Ne
paisydamas raudonos

nelaimės vielos

šviėsos,

Anne C. 
Chester 
Marie E. Gabrys 
Sally R. Gaske 
Ed Jankaus '
Julia V. Kasper 
Adolph J. Kraujalis 
Helen M. Lepa 
Helen D. Matužas 
Adella T. Monkus 
Anne Pocius 
Robert A. Purpura 
Albert J. Ribickas 
Alex A. SaVUlsky Jr. 
Joseph Savit 
Ann F. Sterta 
William S. Tarka 
Anthony W. Urbik 
Bruno J. Urbik 
Adam E. Vasgird 
Vincfent Vysniauskas 
Irene J. Wasko 
Julius J. Žebrauskas 
Adelle B. žemaitis
AUSTIN HIGH SCHOOL

Aim V. Montvidas
Peter Zurales

ItERZL JR. COLLEGE

Alice M. Markus
Johanna M. Massas
Frank E. Rubes

(Bus daugiau)

Dainos Skambėjo
Po Visa Barža,C'

Kaip Lietuvoj
Labai Gražus Chorų 

Piknikas

lę ir įvažiavo į kitą autohiobi-

Laidotuvės Ketvirtadienį
BRIDGEPORT—Užvakar ry-1 

tą MiChael Reese ligoninėj pasi
mirė, po ilgos ligos, Mrs. Jose- 
phine Mažeika, Ji buvo 42 me
tų amžiaus ir gyveno adresu 
2841 S. Ėmerald Avenue.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, Lietuvių Tautiškose Kapinė
se. Kūnas yra pašarvotas laido
tuvių direktoriaus A. M. Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avė.

Velionė paliko vyrą Albertą 
ir daug kitų giminių.

...... T........... .........................
HELP VVANTED—MALĖ 

_______ Darbininkų Reikia_______
REIKIA selesmenų, dirbti dalį 

arba pilną laiką. Darbas prie se
niai išdirbto anglies biznio. Pagei
daujama patyrusių vyrų, kurie tu
ri daug pažin&ų. Gera proga tin
kantiems vyrams. Naujienos, Box 
1012.

HELP

RfclKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų skudurą Junk Shapoje. 
Tik patyrusios atsišaukite. Central 
Paper Stock Co., 1265 W. North 
Avė.

“Atsikėlė Iš 
Numirėlių”

Negera Turėti Panašias 
Pavardes

REIKALINGA gėrimų pardavi
nėtojų su trokais. Alga ir komisi
ja. Proga pasidaryti pinigo. Gerai 
žinomi gėrimai. Chicagoj ir arti- 
mosiuos miesteliuos. C. Jackson, 
1502 S. Michigan Avė.

REIKIA patyrusios veiterkos, 
20—25 metų amžiaus. 2040 South 
Halsted St.

EOR BENT—IN GENEI 
Renddai—Bendrai

O

RENDON štoras Su taverno fik- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

REIKALINGA patyrusių proso 
operuoto  jų prie marškinių ir kitų 
drabužių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 2816 Addisom St.

PARTNERS WANTED
_______ Keikia.Partnerių________

IEŠKAU našlės ar merginos į 
partnerius prie taverno biznio, su 
mažai pinigų. Turi suprasti biznį.

3359 S. Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE-WANTED

PAIESKAU naujos mados 12 sta
lų ir 28 krėslų dėl taverno. 936 E. 
75 St. TeL Triangle 3887.

BUSINESS ČfaANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA tavernas su geru 
bizniu. Savininkas turi kitą biznį. 
4816 S. Wentworth avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 27 dieną 7:10 vai. ry
to 1939 m., sulaukęs pusam
žio; gimęs Raseinių mieste. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, po tėvais Ka
raliūtę, ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas randasi Zolpo koply? 
čioj, 1646 W. 45th St.

• I J I si < I i J » . J « . •* i -

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 29 d. 1 vai. • 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Benedikto Bra- 
zauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame
Moteris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Zolp. Tel. 
Yards 0781.

VVILLIAM
(Vincentas

Persiskyrė su 
birželio 26 dieną 5:15 vai. ry
to 1939 m., sulaukęs pusam
žio; gimęs Suvalkų rėd., Mą- 
riampolės apskr., Kvietiškių 
vaisė. Amerikoj išgyveno 45 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime 3 seseris: Agnešką 
Dalasevičienę Springfield, III., 
Magdaleną Adomaitienę, Pet
ronėlę Stankevičienę, švoge- 
rius Petrą, Juozą ir Mykolą 
ir kitas gimines, Lietuvoj bro
lį Juozą. Priklausę Keistučio 
Kliubui. Kunasię pašarvotas 
randasi Lachaviciaus koply
čioj, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 29 dieną, 1:30 
vai. po pietų iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. William Lewis gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Seserys, Švogeriai ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Lachawicz 
ir sunai. Tel. Canal 2515.

LEWIS 
Lušaitis) 
šiuo pasauliu

VERONICA DAUDERIS
(po tėvais Bigeliutė

Persiskyrc su šiuo pasauliu 
birželio 27 dieną 2:10 vai. ry
to 1939 m. sulaukus 38 metų 
amžiaus; pimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Povilą Dauderį, motiną 
Veroniką Bigelienę, tris bro
lius, Vincentą, švogerką Emi- 
ly, Kazimierą, švogerką He
len ir Juozą, švogerką Helen 
ir jų šeimynas, du dėdes, An
taną ir Vincentą Leškauskus 
ir jų šeimynas, diedėnas An- 
na Zubris ir Mary Shamans- 
ki iš Pennsylvania ir daug 
kitų giminių ir draugų. Pri
klausė Chicagos Lietuvių 
Dradgijai (Waukegano skyr.) 
Kūnas pašarvotas randasi 
4529 S. California Avė. Tel. 
Virginia 1331.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, birželio 30 d. 1:30 vai. 
po pietų iš namų bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Veronikos Dau- 
deris giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Broliai, švogerkos, 

Dėdės, Giminės ir Draugai. 
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius P. J. Ri
dikas. Tel. Yards 1419.

M. E. Domash 
June A. Domrose 
Anthony D. Jablonsky 
William F. Karnes 
Jean E. Komar 
Gertrūda R. Morkus 
Al J. Medalittskas 
fedward J. Savage 
Thomas J. Tūlis

CRANE HIGH SCHOOL 
feobert J. Dilba 
Frank J. Macekohis 
Albert A. Marcenkas 
Joseph C. Balicki 
Kasimir Galas 
Vity Bi Gricius 
Louis J. Litwin 
Edward Matus 
Joseph Mažienis

FARRAGUT HIGH SCHOOL
Hernice L. Austis
Charles Kiauda
FLOWER HIGH SCHOOL
Jean Altis
Sophie Balodinuis 
Hlanche A. Mūris 
Cktherine SzepUtis 
Helen E. Tumavas 
Georgia Sheraitis 
Mildred Vaidyla 
Helen E. Milewski
MANLEY, HIGH SCHOOL 
Ida E. Kapeika

11 ft H A Gėlės Mylintiems 
M K fl Vestuvėms, Ban- 

UII Dn kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Fhone LAFAVfiTTE S80«

Pereitą sekmadienį Liberty 
darže, buvusioj Dambrausko 
farmoj, įvyko Chicagos Liet. 
Vyrų Chorų kartu ir “Pirmyn” 
choro piknikas.

Kadangi oras pasitaikė labai 
gražus, tai į pikniką suvažia
vo žmonės iš yisų dalių Chi
cagos. Mašinos užpildė visą 
farmos lauką ir žmonių buvo 
gal daugiau, negu kada ten yra 
buvę.

Jaunuomenė lošė baseball, d 
jų simpatizatoriai ir bolės mė
gėjai kėlė ovacijas tai vieniems, 
tai kitiems. Pirmieji susikirto 
Pirmyn Choras su University 
klubu. Šį mūšį laimėję turėjo 
lošti su Red Star kliubu. Nors 
kova buvo sunki, bet Univer
sity kliubas laimėjo.

Tada priė^] juos stojo Red 
Star kliubascA Reikia pasakyti, 
kad Red Star yra gal viena 
iš geriausių . amatorių koman
dų Chicagoj ,< nes dar nepralo- 
še nė vieno > susikirtimo šiais 
metais. Nors University kliu- 
bos nariai dėjo visas pastan
gas, bet atsilaikyti negalėjo.

Nauji šokiai Labai Patinka / l
Po to sekė “čevėrykų” lenk

tynės vyrams ir moterims. Tai 
yra gana juokingas lošimas* 
kuriam Walter Neffas aukavo 
$2.50 vyrams ir $2.50 mote
rims. Sekantis programo nu
meris buvo kumštynės.

Kumščiavosi du universiteto 
atsižymėję studentai, sporti
ninkai, Frank Ališauskas iš 
Chicagos, ir antras J. Naujli
nas. Po to, po komanda p-lės 
Baronaitės (viešnios iš Lietu
vos), ^Pirmyn” chotas pašoko 
lietuvišką “Jonkelį” arba “Ka
drilių” ir “Kalvelį”. Buvo la
bai gražu žiūrėti, kaip jauni
mas tuos šokius stebėtinai vik
riai atliko. Tai iš tikro yra la
bai gražus šokiai. Manau, kad 
neužilgo jis prasiplatins po 
są Ameriką. ; ’

^Fundinb” Jonams
Labai vykusiai sudainavo

kelias daineles “Naujos Gady
nės” choras, Chicagos Liet. 
Vyrų choras ir “Pirmyn” cho
ras. Apie 8 valandą Chicagos 
Liet. Vyrų choras “fundijo” 
Jonams, nes tai buvo Johų diė* 
na. Visi, kurie prirodė esą 
hai, gavo gerti veltui, kiek 
norėjo.

Vėliaus dainos skambėjo 
visą daržą, kaip Lietuvoje.

Ra

Gegužes 8 d., McGoy viešbu
ty j, 749 W; Madison street, po
licija užtiko negyvų žmogų. Ra
dę kelis laiškus jo kišeniuose, 
policistai nusprendė, kad tai 
“Robert T. Williams,” 71 me
tų senelis* ir davė žinią gimi
nėms. Tie jį palaidojo. .

Vakar į Desplaines nuovodą 
atėjo senelis ir pareiškė, kad ji
sai Robert T. Williams, o ne jo 
šmėkla, ir yra labai alkanas. 
Policija nustebo “negyvėlį” pa- 
iliilčiusi, bet vėliau išsiaiškinu, 
kad numirėlis buvb Robert Wil- 
liams, bet pet klaidą sumaišė, jį 
su gyvuoju Robert T. Williams.

Joniškiečiai Ruošia 
si Važiuoti Į 
Downers Grove

Rėhgia Išvažiavimą pas
Matužus

vi-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Jaunimo 

telio svarbus 
įvyksta birželio 
vakare, Juškis 
wood), 2417 W. 
prašomi mitinge 
svarbių tarimų.

LUVEIMo vį^ p«auiio 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankiėtams 
it Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARRA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M
*

I

i

ADOMAS TAMAŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 24 dieną Kankakee, 
111. 1939 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus; gimęs Dzingiškėj, 
Alytaus apskričio. Paliko di
deliame nuliudime 
Marcelę, dukterį 
šerį Magdaleną 
nę ir jos šeimą, 
pą Svermicką ir 
gimines. Kūnas 
randasi Antano Petkaus kop
lyčioj, 6834 S. Western avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 29 d. 2 vai, po 
pietų iš koplyčios bus nuly- • 
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Tamašau
ske giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuveše ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Motėris, Duktė, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius A. Petkus 
• Tel. Grovėhill 0142. ,

moterį 
Virginia, se- 
Kalinauskife- 
dėcįę Juoža- 
jo šeimą ir 

pašarvotas

po

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros kliubas rengia šeimy
nišką išvažiavimą sekmadienį, 
July (Liepos) 2 d 
Matuzus, Downcrs 
Ben Matuzas ir jo 
ifitišų kliubo nariai 
niė jai Joniškiečių 
farma randasi prie 1 
ir Venard Road.

Važiuoti reikia 
iki La Grange, po 
dešinėn Rd* No. 34 ir važiuoti 
iki Venard Rd. Rengimo komi
sija Jonas Gasparaitis ir Jon- 
kus kviečia Visus Joniškiečius, 
kad ir ne kliubo narius, o taip
gi savo kaimynus žagariečius, 
Gruzdiečius ir Meškvitiečius 
išvažiavime dalyvauti. 3 dienos 
švenčių, tad galėsime šokti, 
dainuoti, uliavoti ir ant kve
piančio šieno miegot, kad ir 
tris dienas.'

Gaspadinės, kurios gali, te- 
atsiveža užkandos iš namų, o 
vyrai gėrimus parūpins ant 
vietos.

Rengimo komisijos narys, 
Jonas Gasparaitis.

“Ekskursija”
Jeigu kam neaišku butų kaip 

nuvažiuot, užsukit pas Joną 
Gasparaitį iki 11 vai. ryto, 
5021 So. Kildare Aye., iš čia 
prasidės “ekskursija”.

Kultūros Ra- 
mėnesinis mitingas 

28 dieną, 8 vai. 
svetainėj (Holly- 
43 St. Visi nariai 
dalyvauti, nes bus

B. Leksna, pirmininkas.
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 

pusmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 28 d. 8 vai. vak. 
Sandaros 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.

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, kliubų, draugijų ir įvairių 
organizacijų, kad nerengtų pra
mogų tą dieną, lapkričio 26 d.
X Valdybos Narys.

Chicagos Suvalkiečių Draugijos 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 

į birželio 29 d. 7:30 v. v. Holly wood 
Inn salėj, 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite visi nariai-rės dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus pusmetinis. 
Taipgi ir nauji nariai prašomi pri
sirašyti. —Sekt. O. V.

PARDAVIMUI kepykla su naihu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai, Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
avenue, Aurora, III.

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

3111 S. Halsted St.

PARSIDUODA tavernas prie 2 
karų linijų, sale teatro. Pigi ren
čia, apšildomas. 6844 S. Racine avė.

PARDAVIMUI tavernas Mar- 
ųuette Parke. Dan’s Tavern, 2449 
W. 69 St.

PARSIDUODA tavern geroj vie
toj, išdirbtas biznis. Pigiai dėl prie
žasties ligos. 5339 S. Halsted St.

DELICATESSEN ir pieno krau
tuvė, sehiai įsteigta, 4 kambarių 
flatas, apšildoma, shower, 2 karų 
garažas, rendos $35.00, kaina $1700.

Portslnouth 6411

.., pas Ben 
Grove, 
žmona 
ir geri 
kliubo. 
Ogden

III. 
yra

Avė.

Avė.Ogden 
tam pasukt

Mabto
■toMiltAMMMaMMMMNMMMMHMMMl

BUbRtKO RADIO 
PROGRAMAS

PARDAVIMUI tavernas airių ir 
vokiečių apylinkėj, biznis išdirbtas. 
Pigiai. 2853 W. 63 St.

BUSINESS—tO RfcNT
, Bizniai ^ndAL

TAVERNAS rendųp, pilnai įreng
tas, gera vieta lietuviui, nebrangi 
reųda. 3545 W. 16th St. Matyk Mr. 
O’Brien, 3810 Ogden Avė.
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MORGIČIAI — PASKOLOS

Žemos Palūkanos
Visų Rūšių Apdraųda. Rendų ir 

Nuosavybių MAhhgetnfehtas

Gordon Realty Co. '
809 W. 35th STREET <i

Chicago* III.
Tel. Yards 4329
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Buvo Užmuštas
49 metą chicagietis Albefl 

Hiown, nuo 726 jVest Monron, 
vakar rytą užmigo ieloj ties 183 
N. Ganai street. Jis nebepabudo, 
nes į ielą Įvažiavęs trokas 
Browną sutriuškino. Troko šo
feris, Charles Llppert, 2528 N. 
Spaulding < avenue, buvo paliuo- 
suotas nuo atsakomybės.

TIK fcĄ GAVOME 
NAUJA NUMERĮ 
KULTŪROS No. 5

Kdina 45 centai. Galima gauti 
NAUJIENOSE

Pereito septintadienio vakare 
Budriko radio programas, kaip 
ir visuomet, buvo geras. Pro
gramą išpildė simfonijos orkes
trą ir Žiūrono dainininkų gru
pė. Orkestrą davė linksmą mar
šą, kelis gražius valcus ir pol
kas, o žiūrono grupė padaina
vo grtažių dainelių vienu, 
dviem ir trimi balsais. Visi nu
meriai išėjo gana gerai ir bu
vo malonu jų klausytis.

P-nas Budrikas vėl primine 
reikalą sušelpti Klaipėdos pa
bėgėlius Lietuvoje, kurie yra 
be užsiėmimo ir kenčia didelį 
vargą.

Kitas Budriko Rakandų Krau
tuves radio programas bus ket 
virtadienio vakare, nuo 7 iki 
8 vai., Chicagos laiku iš sto
ties WHFC., 1420 kil. Prbgrrt- 
me dalyvaus Ciceros lietuvią 
moterų choras, akordeonistai 
ir Dėdė Pasakorius. Gražios 
dainoą, gera muzika ir sma
gus ušypt-šypt”.

Radio Mėgėjas.

R^Al ESTATE Foft SALE

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 apart

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

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

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metinė renda $5820. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmentai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

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

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323

PARSIDUODA medinis 6 kamb. 
namas, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas. Geroj apylinkėj, 
gera transportacija, $4500.00. 6831 
S. Claremont. Hemlock 0240.

AR JIESKAI 
DARBO?

——SKAITYK KASDIEN-----------

iNAUJIENAS
I ' ■ ■ IR TEMYK SKHT1S———

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS ‘

IIU Štili lililii $lr«l, CIIC1N. ILL

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 4 kambarius, su groserne. Vis
kas naujausios mados įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
CICERO, ILL.

• ' ' ‘ n r i -|j' i —

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavitnaš ir Reikmėhys

APLAMA statyba, taisymas, pėih- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 at 
Republic 1180. r , ; Y .

.. * i.
FARMS—TO EXCHANGE 

Ukiti Mainais
MAIŪUI 100 akrų farma 50 my- 

ių nuo Chicagos. Geri budinkai; 
?arma pilnai įrengta ir pilnas sta
tas. Bogusiewicz, 2845 Palmer St 
Armitage



8 NAUJIENOS, Chlcago, UI.
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IŠDUOS AUDITORIJOS DALININKAMS 
NAUJUS ŠERUS, ATPIGINO NUOMA

Naujos Auditorijos Direkcijos Pareiški 
mas Visuomenei

Chicagos Lietuvių Auditorijos naujos Korporacijos vardo. Ra- 
Reikalai

Mes tikim, kad visiems bonų 
savininkams, šėrininkams ir vi
siems kiliems, kurie yra prisi
dėję ir paskolinę pinigų pasta
tymui Auditorijos, yra svarbu 
žinoti dabartinę Auditorijos pa
dėtį ir kas ją valdo? Didekto- 
riai paskutiniam savo susirinki
me nutarė nors trumpai gerbia
mai visuomenei pranešti.

Naujų direktorių pirmas su
sirinkimas įvyko gegužės 2 d. 
š.m., Auditorijos salėje. Pribu
vo sekanti direktoriai: nuo Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje, 
J. P. Varkala; Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus draugijos, Juo
zas Bubnis; D. L. K. Vytauto 
draugijos, Martinas Kadziaus
kas; Simano Daukanto draugi 
jos, Petras Killis; Teisybės My
lėtojų draugijos, Juozas Balčiū
nas; šv. Petronėlės 
Rožė Mazelauskienė, 
Lietuvių Amerikoje
Klubo, Juozas Rūta. Direktorių 
pribuvo viso 7.

Šiame susirinkime vedėju bu
vo Juozas Rūta, sekretorium 
Martinas Kadziauskas. Apsvars
čius direktorių ir menadžeriaus 
algas, nutarta rinkti direktorių 
valdybą. Slaptu balsavimu iš
rinkta sekanti: Juozas Rūta pre
zidentas; Petras Killis vice- 
prez.; Martinas Kadziauskas 
sekr.; Juozas Balčiūnas, kasie- 
rius; dabartinis menadžerius, 
Juozas Bubnis paliktas ir toliau 
menadžeriauti.

Peržiūrėti Auditorijos inven
torių išrinkta komisija, Petras 
Killis, J. Bubnis ir M. Kadziaus
kas. Pasvarsčius kai kuriuos 
auditorijos reikalus, susirinki
mas baigta 10-tą vai. vakare.

Antras Susirinkimas

portas priimtas,
Svarstyta auditorijos padėtis, 

taipgi sistema vedimo knygų ir 
nuomavimo svetainių.

Advokatas Lansing direkto
rių buvo klausinėjamas apie le- 
gališkus Auditorijos dalykus. 
Jis viską aiškiai išdėstė ir pra
nešė, kad tvarkymas naujų Še
rų tuoj bus baigtas ir netrukus 
jie bus išdalinti šėrininkams.

Likosi išrinkta komisijos: Pa
skolos komisija — J. P. Varka- 
la, J. Balčiūnas ir J. Rūta. Ban
dų komisija — P. Killis, J. Rū
ta ir J. Bubnis. Namo komisija 
— Rože Mazelauskienė, J. Bub
nis ir P. Killis. Pasvarsčius kai 
kuriuos kitus reikalus susirin
kimas baigia 11-tą vai. vakare.

Penktas Susirinkimas

draugijos, 
ir Jaunų 
Tautiško

Penktas direktorių susirinki
mas įvyko birželio 13 d. 8 vai. 
vakare, Auditorijos salėje. Di
rektoriai buvo visi.

Perskaitytas protokolas iš di
rektorių susirinkimo birželio 4 
d. Buvusis auditorijos trustee 
pridavė direktoriams pinigų 
$200.36 taipgi knygą kontrak
tų. Pašvęsta daug laiko svarsty
mui apie Trustee’o įeigas ir iš
eigas. Kad butų galima defališ
kai viską pertikrinti nutarta iš
gauti pilną atskaitą nuo dienos 
užėmimo valdyti auditoriją iki 
paliuosavimo.

Po ilgų svarstymų nutarta sa
lės nuomą nupiginti, kad duoti 
progą visiems iš savo parengi
mų turėti pelno. Direktoriai ti
kisi ir drauge visus, kaip tai Su
sivienijimus, Draugijas, Klubus, 
Kuopas taipgi ir pavienius kvie 
čia nuomuoti sales visokiems 
parengimams ir susirinkimams. 
Paremkite kaip savo ir lietuvių 
įstaigą. Direktoriai visuomet

MIRĖ GABI MUZIKE IR MOKYTOJA 
VERONIKA BIGELIUTĖ-DAUDERIENĖ

Laidotuvės Penktadienį, Birž. 30
Chicagos muzikalę šeimyną 

patiko nelaimė. Vakar, antra
dienį, mirė viena jos rimta ir 
nenuilstanti darbuotoja, Veroni
ka Bigeliutė-Dauderienė.

Paliko ji šį pasaulį būdama 
pačioj jaunystėje, vos 38 metų 
amžiaus. Jos graži siela, kuri 
kalbėdavo tiek daug per jos pia
no skambinimą ir grupes dai
nininkų, kuriuos ji taip mėgo 
ir pasišventusiai mokino, liko 
vien tik gražus atsiminimai...

Veronika, arba Verną, kaip 
mes buvome papratę ją vadin
ti, paėjo iš labai muzikalės šei
mos. Visi trys jos’ broliai ir pa
ti Verną daugel melų studija
vo muziką, įvairius instrumen
tus ir nemažai dalyvavo musų 
lietuvių parengimuose. Iš visų, 
rodos, Verną turi ilgiausią ir 
gražiausią rekordą visuomenės 
veiklos. Muziką pradėjo studi
juoti būdama visai maža mer
gaitė. Kadangi jos tėvai buvo 
progresyviško palinkimo, tad 
Verną nuo pat mažens pradėjo 
dalyvauti pažangiųjų parengi
muose kaipo pianistė, daininin
kė, ir vaidintoja.

Daug Darbavosi “Birutėj’’
Visai jaunutė būdama, ji 

pradėjo dainuoti ir Birutės cho
re. Birutės prezidentas, Povilas

tas, pasakė man, kad Verną bu
vo tikrai gera ir rimta birutie- 
te. “Pradėjo ji dainuoti būda
ma maža ‘ mergaitė, dainavo 
daug metų ir choro sunkiais lai
kais dirbdavo su didele energi
ja, kad chorą palaikius. Kelis 
kartus buvo ir choro valdyboj 
ir nesuskaitomus“ sykius dirbo 
įvairiose komisijose. Tai buvo 
ištikro pavyzdinga lietuvaitė, ir 
mes visi birutiečiai giliai apgai
lestaujame, kad ‘ji taip jauna 
liko išskirta iš to pasaulio ir 
darbo kurį.ji taip mylėjo, ir ku
riam tiek daugMgalėjo duoti.”

Keli metai atgal, Verną ište
kėjo irgi už da'iįčs mylėtojo ir 
dainininko, Povilo Daudėrio. 
Apsigyveno jiędti Waukegan’c 
ir užlaikė duonkepyklą. Nežiū
rint to, kad Verną buvo bega
lo užimta savo namais ir biz
nio reikalais, ji visgi neapleido 
muzikos ir tankiai rodydavosi 
scenoj, daugiausia kaipo akom- 
panistė savo dainininkui vyrui 
ir kitiems solistams.

pasek-

širdyje 
kuris

. Mokino Chorą Waukegane
Per kelis rtietus ji buvo mo

kytoja Waukegano Liuosybės 
choro, ir po jos vadovybe šis 
choras turėjo ne vieną 
mingą parengimą.

Ir todėl, su skausmu 
išgirdome, kad žmogus,
tiek daug prisidėjo prie lietuvių 
kultūrinės veiklos, kuris tykiai, 
bė jokių didelių pretenzijų, šu
kavimų ir pripažinimų darbo, 
ir dar daugel metų galėjo dirb
ti, buvo šalto likimo paimtas iš 
musų tarpo.

Liūdi jos motinėlė, liūdi jos 
vyras ir trys broliai. Liūdi skai
tlinga giminė ir draugai ir pa
žįstami. Visi rasite daug paguo
dos, daug nusiraminimo tuose 
gražiuose atsiminimuose, ku
riuos Vernos kilni siela ir pa
vyzdingas gyvenimas sutvėrė ir 
paliko jos amžinai atminčiai.

—Nora Gugienė
Vernos Dauderienės kūnas 

yra pašarvotas jos brolio na
muose, 4529 So. California A- 
venue. Laidotuvėmis rūpinasi 
direktorius P. J. Ridikas, ir jos 
įvyks penkiadienį, birželio 30 
d. kaip pusė po pirmos valan
dos po piel. Tautiškose kapinė
se.

PROĮESTUOJA PRIEŠ REIKALAVIMU 
PAKELTI GATVEKARIŲ PERUS 

IKI 8 CENTU
Birutės veiklą ir visus jos dar
buotojus geriau ne kaip kas ki-

jums suteiks mandagų patarna
vimą.

Direktoriai nutarė kaip lik 
advokatas viską prirengs, tuo- 
jaus sušaukti visų bonų savi
ninkų susirinkimą ir tame su
sirinkime išduoti naujus Šerus. 
Susirinkimas baigta 11-tą vai 
vakare.

Martinas Kadziauskas, Sekr. 
3131 So. Halsted St.

Pagamino Susisiekimo Susivienijimo 
Planą

aldermanųMiesto tarybds 
tarpe vakar pasjręiškė didelis 
n epas! tenk i n i m t veka ri ų i r
kitų susisiekimo bendrovių rei
kalavimu pakelti, gatvekarių fe- 
rus iki 8 centų.

Tas reikalavimas buvo įdėtas 
į Chicagos susisiekimo suvieni
jimo planą, kurį1'įvairios Chica
gos susisiekimo bendrovės pa
gamino. Plano sudaryme daly
vavo gatvekarių 'linijos, elevei-

•erių linijos ir autobusų ben
drovės.

Tos bendrovės nustatė savo 
turini ir įrengimams $220,000,- 
000 vertę. Plane jos siūlo panai
kint daug gatvekarių linijų ir 
jų vietoj įvesti autobusus, taip
gi įvesti kelias linijas ekspresi
nių autobusų tuose ruožtuose, 
kur susisiekimas yrd lėtas.

Plane toliau numatoma įves
ti naujos mados gatvekarius to

SKOLINIMO IR TAUPYMO LYGA PAGERBĖ 
“NAUJIENŲ” “SPULKOS” VEDĖJUS

B-vės Sekr. A. Rypkevičia Pirmas Baigė 
“Spulkų Kursus”

Antanas Rypkevičia
Lithuanian Bldg. Loan & 

Savings Ass’n (žinoma kaipo 
“Naujienų” spulka), gavo spe- 
ciališką diplomą iš The Ame
rican Savings and Loan Insti
tute, kuris reiškia, kad vedė
jai šios įstaigos yra pabaigę 
3 metų finansinius “spulkų” 
mokslus ir yra kompetentiški 
tokios įstaigos vedėjai.

Mat, kada vadinamos “spul- 
kos” pradėjo bujoti, tai U. S. 
Bldg. & Loan League įsteigė 
specialę mokyklą, kad prireng
ti šioms bendrovėms tinkamus 
vedėjus ir darbuotojus.

“Naujienų” spulkos sekreto
rius A. Rypkevičia, iš lietuvių

pirmutinis pabaigė šią mokyk
lą 1935 metais. Birželio 13 d., 
š. m. Sherman Hotelyj buvo, 
šios mokyklos užbaigimas ir 
dalinimas diplomų. Buvo išda
linta apie 50 diplomų, iš ku
rių rodos 2 teko lietuvaitėms.

Bet kaipo Bendrovė, tai iš 
visų lietuviškų “spulkų” tur
būt vienintelė “Naujienų” 
“spulka” gavo tokį certifikatą. 
Man yra žinoma, kad tą mo
kyklą lankė ir dauginus lietu
vių. Ar jie neužbaigė mokyk
los, ar jų bendrovės likviduo
jasi to nežinau, bet tame va
kare daugiaus lietuvių “spulkų” 
nebuvo iššauktą*

Jaunuoliai Interesuojasi 
“Spulkomis”

Man, po kelių metų nedaly
vavimo buvo nuostabu, kad 
tiek jaunų darbuotojų atsira
do šioje dirvoje. Iš kokių 500, 
dalyvavusių mokyklos užbaigi
mo iškilmėse, buvo apie 300 
jaunų vaikinų ir mergaičių. 
Tas reiškia, kad Skolinimo ir 
Taupymo Bendrovės užima da
bar gana svarbią rolę musų 
gyvenime, ir ateityje užims 
dar svarbesnę.

Mat, Skolinimo ir Taupymo 
Bendrovėse padėti pinigai yra 
valdžios įstaigų gvarantuoti, 
kaip ir bankose čia nuošimtį 
gauna didesnį ir vedėjus ren
ka visi tie, kurie yra pasidė
ję pinigus.

Korespondentas.

susirinki- 
dieną gegužės, 
Lansing ofise.

direktoriai pa-

Antras direktorių 
mas įvyko 4-tą 
š. m., advokato 
Direktoriai visi 
susirinkime visi
sirašė ant aplikacijos čarteriui 
naujai korporacijai. Kilo ir nau
jo vardo klausimas, nes, paaiš
kėjo, kad seno vardo Auditori
ja turėti negali, nes gali įvykti 
nereikalingų klinčių. Išgvilde
nus visų nuomones, galutinai 
nutarta naują korporaciją pa
vadinti Chicago Lithuanian 
Community CelTtcr, Ine.

Toliau daug laiko pašvęsta 
svarstymui kur gauti paskolą, 
ir užsilikusių taksų mokėjimo. 
Nutarta tuos reikalus atidėti
ant toliau.

Trečias Susirinkimas^
Trcčias direktorių susirinki

mas įvyko gegužės 24 d. advo
kato Lansing ofise. Direktoriai

’SVEIKA

2. šaulių rikiuotė, kariuomenės vadas gen. Raštikis įteikia vėliavą, šauliai raiteliai, dviratininkai ir tautiškais 
rūbais pasipuošusios raseiniškės šaulės.

j
ta

Advokatas Lansing paaiškino, 
kad jau gauta naujas čarteris ir 
visi nuveikti darbai ir planai y- 
ra priimti ir patvirtinti federa
linio teisėjo. Advokatas Lansing 
direktoriams prižadėjo, pasi
stengti viską nuveikti, kad

suolas nuo birželio 1 d. ir kad 
nuo tos dienos paimtų Audito
riją valdyti dabartiniai direkto
riai. Toliau adv. Lansing palin
kėjo direktoriams gero pasise
kimo ir dirbti sutikime dėl taip 
svarbaus auditorijos labo.

Ketvirtas Susirinkimas
Ketvirtas direktorių susirin

kimas įvyko birželio 4 d. 8 vai.
vakare, Auditorijos salėje. Di
rektoriai visi pribuvo.

Perskaityta protokolai iš di
rektorių susirinkimų ir prez. j. 
Rūta pranešė, kad nuo birželio 
1 d. direktoriai paėmė valdyti 
Auditoriją. Taipgi Trustee An- 
tonisen pridavė visas Insurance 
polises, katros bus pervestos ant

se linijose, kur galvckariai jau 
pasenę ir reikia mainyti.

Visų tų pagerinimų įvykini- 
inui ;— reikia daugiau pinigų, 
sako bendrovės, todėl tai jos ir 
siūlo 8 centų fėrą, vietoj 7 cen-

Atrodo, kad miesto taryba jų 
reikalavimo nepriims.

Apiplėšė Goldblatt
Krautuvę
Town of Lake

T0WN OF LAKE -- Trys 
žinomi vyrai vakar anksti 
tą išdaužė langę Goldblalt 
parlamentinėj krautuvėj, prie
4700 S. Ashland avenue, ir pa
vogė aštuonis radio aparatus, 
$50 vertės.

ne-

de-

Kaitros Auka
atė-Varginanti kaitra vakar 

me gyvybę 33 metų chicagie- 
čini Henry Woodlee, nuo 6850 
Yalc avenue. Netikęs vakarykš
tis oras kankins chicagiečiųs 
dar apie dvi paras.

!^WĮĮj!

VAKAR
CHIČAGOJ

DVIDEŠIMT METŲ LIETUVOS ŠAULIAMS
Šį pavasąrį sueina 20 metų nuo Lietuvos Šau

lių Sąjungos įsikūrimo. Prasidėję iš kelių žmonių 
ratelio Kaune, kurie dar 1919 m. žiemą pradėjo 
pratintis vartoti ginklą, šauliai greitu laiku susior
ganizavo įvairiose Lietuvos dalyse ir jau pirmai
siais metais aktingai stojo į kovą greta kariuome
nės ginti savo žemės laisvę nuo skaitlingų priešų. 
Šiandien šaulių Sąjunga apima plačiausius Lietu

vos gyventojų sluoksnius ir yra galinga musų ka
riuomenės talkininkė. Besirengdamos visuotiniam 
suvažiavimui, kuris įvyks birželio 24—26 d. Kaune, 
šaulių rinktinės apskričiuose šiuo metu daro savo 
jubiliejinius suvažiavimus, kuriuose lankosi aukš
tieji kariuorftėnės vadovybės asmenys ir ąkaitlinga 
visuomenė ta proga gausiai aukodama savo šau- 
liams ginklų.

Šiuose paveiksluose matoma Raseinių šaulių 
rinktinės šventė, įvykusi per Sekmines;

1. Sunkvežimiuose sukrauti visuomenės šau
liams paaukoti ginklai, kalriuomenės vadas gen. 
Raštikis (viduryje), šaulių S-gos vadas pik. Salą- 
džius (dešinėje) ir Raseinių apskr. komendantai 
pik. Liormonas apeina šaulių eiles. Naujai įstoję 
šauliai priima priesaiką.

• Į Fillmore policijos nuova
dą vakar atėjo 21 metų mote
riškė Mrs. Annabelle Meyers, 
nuo 2841 W. Madison. Ji pa
siskundė, kad vakar rytą iš
ėjo iš apskričio ligoninės, kur 
pagimdė kūdikį, bet neturi bu
to ir nežino kur su kūdikiu 
dingti. Vyras ją apleido keletą 
mėnesių atgal. Moteriškė sutin
ka atiduoti kūdikį globėjams, 
kurie apsiims jį auginti.

« » »
• Illinois valstijos legislalura 
vakar nutarė prijungti sklypą 
žemės netoli Chicagos, “No 
Man’s Land”, prie Wilmette 
miestelio.

» » »
• Cincinnati, Ohio valstijos 
grand džiury patraukė atsako
mybėn 19 chicagiečių. Juos kal
tina apgaudinėjimu žmonių ir 
naudojimu pašto savo apga- 
vingo biznio varymui. Jie už
siėmę pardavinėjimu beverčių 
kapinių liotų.

» » 8
• Du jaunuoliai nakties laiku 
išdaužė langą Marks auksinių 
daiktų krautuvėj, 218 S. State 
ir pasivogė penkis laikrodėlius. 
Už valandėlės jie jau buvo cen- 
tralinėj nuovadoj. Mat, neto
liese pasimaišė policija. Suim
tieji jaunuoliai yra Ronald 
Northy, 20, nuo 949 West Ma
dison Street, ir Richard Majew- 
ski, 25, nuo 551 W. Madison 
Street.

» » »
• Penki ginkluoti piktadariai 
atėjo į Hydrox lengvų gėrimų 
korporacijos raštinę, adresu 
2400 S. Lake Street, ir sudau
žę seifą pasiėmė $1,100.

W » 0
• F. L. Smith, valstijos .vie
šų darbų direktorius, vakar iš
davė $421,957 kontraktų vie& 
kelių taisymui Cook apskrityj 
ir kituose artimuose apskri- 
čiuose.

Garsinkitės “N-nose”




