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Vokiečių ambasadoriui buvo duota aiškiai su
prasti, jog bandymas pagrobti Dancigą ne
išvengiamai prives prie karo.

---------- J-
PARYŽIUS, liepos 2. — Iš 

patikimų šaltinių čia kalbama, 
kad prancūzų vyriausybė ir vėl 
įspėjo vokiečius, kad pasimo- 
j imas Dancigą pagrobti reikš 
karą. Esą prancuzai savo pa
sižadėjimą pildys. Vadinasi, jie 
eis lenkams į pagalbą.

Po to, kai ministrų kabine
tas pačiam prezidentui daly
vaujant atlaikė trijų valandų 
posėdį ir užgyrė premjero Da-

ladier nusistatymą, buvo pa
kviestas Vokietijos ambasado
rius grafas Johannes von Wel- 
check. Užsienio reikalų minis
tras Bonnet ambasadoriui pra
nešė apie griežtą vyriausybės 
nusistatymą priešintis tolimes
nei agresijai Europoje.

Bonnet Dancigo klausimu 
taip pat turėjo pasitarimą su 
Lenkijos ir Anglijos ambasa
doriais.

LENKIJA PASIRYŽUSI TĘSTI 
“NERVU KARA”

_________________________________ No.. 155

HITLERIS VĖL GRĄŽINO DR. SCHACHT’Ą
Buvęs reichsbanko valdytojas dabar bus asme

ninis Hitlerio patarėjas

Kai kurie politikai yra Įsitikinę, jog naciai blo- 
fo pagalba nori atgauti Dancigą

Fašistai įspėja ang 
lūs ir prancūzus

NACIUhVEIKLA 
AMERIKOJE TRUMPOS ŽINIOS

BERLYNAS, liepos 2. — Dr. 
Hjalmar Schacht, buvęs reichs
banko valdytojas ir naciškos 
mainų prekybos autorius, vėl 
kviečiamas į Berlyną sutvar
kyti visomis siūlėmis Irstan
čius Vokietijos finansus. O kad 
su tais finansais reikalai yra 
pusėtinai blogi, tai numanu iš 
Dr. Funk’o, ekonomijos minis
tro kalbos, (kurią jis šiomis 
dienomis pasakė. Savo kalboje 
jis pareiškė didelį susirūpini
mą alarminga Vokietijos finan
sine būkle.

Kai Dr. Schacht pasipriešino 
kai kuriems nacių patvarky
mais ryšium su finansais, tai 
jo pareigas pasiėmė Dr. Funk.

Netrukus Dr. Schacht iš visų 
pareigų rezignavo ir išvyko po 
pasaulį pasivažinėti. Pastaruo
ju laiku jis buvo Indijoje, iš 
kur dabar ir grįžta.

Pablogėjusi finansinė būklė 
privertė Hitlerį reichsbanko 
valdytojo vadeles į savo rankas 
pasiimti. Bet apie finansus, ži
noma, jis beveik nieko nenu
sivokia, todėl jis ir pakvietė 
Schachtą skubiai grįžti į Bei'- 
lyną.

Dr. Schacht daugelio buvo 
laikomas “finansų burtininku”. 
Bet ar jam šį kartą pasiseks 
“stebuklą padaryti”, tai dide
lis klapsimas.

VARŠUVA, liepos 2. — Ne- 
žiūrint alarmingų žinių, kad 
Dancige yra organizuojami va
dinamieji “laisvieji būriai” bei 
iš Vokietijos šmugeliuojami 
ginklai ir net kareiviai, lenkų 
politiniuose rateliuose nėra jau
čiamas didelis neramumas. Da
lykas tokis, kad kai kurie po
litikų tiesiog tvirtina, jog vo
kiečiai paskelbė “nervų karą” 
ir jo pagalba stengiasi Danci
gą laimėti.

Esą, visos alarmingos žinios 
apie Dancigo nacių prisirengi
mą yra su didžiausiu atsidė
jimu pačių hitlerininkų skleid
žiamos. Tuo budu bandoma pa
veikti lenkus. Būtent, manoma, 
kad pagaliau lenkai tiek išsi
gąs, jog paskelbs pilną mobi*

lizaciją. Tuo atveju lenkų ar
mija paaugtų iki trijų milijo
nų kareivių. Aiškus daiktas, 
kad tokią milžinišką armiją 
Lenkija nepajėgtų ilgai išlai
kyti, nes tai reikštų ekonomi
nį susmukimą. Ilgainiui lenkai 
butų priversti derėtis su vo
kiečiais ir grąžinti jiems Dan
cigą, o gal ir daugiau ką.

Lenkai sako, jog tuo budu 
jie nepasiduos išblofuojami. 
Pilnos mobilizacijos jie neskelb
sią, o pasitenkinsią dalina mo
bilizacija, kuri buvo prieš kiek 
laiko pravesta. Tos -mobiliza
cijos dėka Lenkija dabar tu
rinti apie 1,000,000 kareivių. 
O tokią armiją Lenkija įsteng
sianti išlaikyti, jei bus reika
las, nors dvidešimt metų.

ROMA, liepos 2.— Fašistų 
savaitraštis Relazioni Interna- 
zionale įspėjo Angliją ir Pran
cūziją nesikišti į Dancigo rei
kalus, nes tai neišvengiamai 
sukurs karą. O jei Vokietija 
bus įvelta į karą, tai Italija 
automatiškai stos jai į pagal
bą. Tuo atveju Italija jėgos 
pagalba suvesianti sąskaitas su 
Prancūzija ir pasiimsianti lai, 
kas jai priklausą.

Sakoma,. į jog naciai j 
Amerikoje, gyvenan
čius vokiečių ' daro 
'spaudinių, kad jie re- 
gistruotųsi ir butų 
pasirengę militarinę 
prievolę atlikti.

• BUCHARESTAS, liepos 2. 
— Buvęs Albanijos karalius 
Zog, kurio kraštą prieš pat Ve
lykas okupavo italų armija, 
drauge su žmona iš Turkijos 
vyksta į Paryžių.

ANGLIJOS DARBININKŲ ATSIŠAUKIMAS 
Į VOKIEČIUS

Gengsteriai nužudė 
trečią brolį

Netekęs turto nužu
dė žmoną ir sūnų

Naujoji Zel a n d i j a 
treniruos lakūnus

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
2. — Gengsteriai nužudė pa- 
skilbusį Willie Lanzetti, kurio 
kūnas buvo įkištas į maišą ir 
išmestas už miesto ribų.

Vienas jo brolis buvo nužu
dytas 1925 m., o kitas 1936 
m., kai jis New Yorke rengė
si linksmai Naujus Metus pa
sitikti.

Visi broliai buvo pasižymė
ję įvairiais nusikaltimais ir pa
laikė ryšius su visuomenės pa
dugnėmis.

Bankininkas išeik
vojo $126,000

DETROIT, Mich., liepos 2*. 
— Walter P. Jacobs, kuris re
zignavo iš Adrian nacionalio 
banko prezidento vietos, prisi
pažino išeikvojęs $126,000 ban
ko pinigų.

Prieš kelis metus Jacobs bu
vo plačiai žinomas Chicagos fi
nansiniuose rateliuose. Vėliau 
jis išsikėlė į Adrian, Mich., ir 
ten užėmė banko prezidento 
vietą.

4 d. Liepos
(antradienį),

Nepriklausomybės šventėj, 
“NAUJIENOS” neišeis ir 
raštinė bus uždaryta visą 
dieną.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
2. — Albert Singer, 65 metų 
amžiaus, pradėjo pusėtinai ger
ti po to, kai jis prarado $30,- 
000 vertės nuosavybes. Dėlei 
to dažnai turėdavo šeimyninių 
nesusipratimų.

Kadangi jis buvo keliaujan
tis vienos firmos pardavėjas, 
tai dažnai namo negrįždavo po
rą savaičių, šį kartą kelionėje 
jis irgi išbuvo dvi savaites, o 
kai grįžo, tai šeimoje tuoj pra
sidėjo nesusipratimai. Ir tie ne
susipratimai baigėsi labai tra- 
gingai: Singer mirtinai pašovė 
savo žmoną ir sūnų Harry, ku
ris buvo 27 metų amžiaus. 
Tiek vienas, tiek kitas po po
ros valandų pasimirė.

Po to baisaus įvykio Albert 
Singer pabėgo, bet vėliau pa
sidavė policijai.

Net Mikado aukoja 
auksą karui finan

suoti
TOKIJO, liepos 2. — Karas 

su Kinija jau įžengė j trečius 
metus. Gyventojams jis suda
ro baisiai sunkią naštą, šalies 
finansai labai pašliję. Karui 
vesti reikia pinigų, kuriai? bu
tų galima pirkti ginklus, amu
niciją ir kitokias reikmenes. 
O pinigai turi būti auksu pa
remti. Kadangi aukso ištekliai 
jau beveik baigia išsisemti, tai 
gyventojai yra raginami auko
ti savo auksą. Pats mikado 
(atseit, Japonijos imperato
rius) padaręs pavyzdį: tarp ki
tų dalykų, jis paaukojęs net 
auksinius akinių rėmus.

W ELLINGTON, liepos 2. — 
Naujosios v Zelandijos vyriausy
bė paskelbė, jog ji pradėsianti 
vykinti apsiginklavimo sutartį 
su Anglija. Pagal tą sutartį 
Naujoji Zelandija pasižada per 
metus ištreniruoti 220 lakūnų, 
o karo metu pasiųsti į Angli
ją 1,300 lakūnų kiekvienais ka
ro metais. Be to, ji pasižada 
suteikti ir kitos rųšies specia
listų.

Iš Budapešto operos 
pašalinti 53 žydai
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie

pos 2. — Įėjimas į galią anti
žydiškų įstatymų pusėtinai at
siliepė į operą. Penkiasdešimt 
trys operos štabo narių gavo 
pranešimus, kad jie daugiau 
nebėra pageidaujami, 
pranešimus gavo žydų 
dainininkai, muzikantai 
ristai.

Tokius 
kilmės 
ir cho-

Suomija renka par 
lamentą

HELSINKIS, liepos 2. — Per 
dvi dienas (liepos 2 ir 3) Suo
mijos piliečiai rinks naują par
lamentą.

Balsavimuose gali dalyvauti 
visi piliečiai, kurie yra sulau
kę 24 metų amžiaus.

Anglija pašaukė 
34,000 jaunuolių 

į armiją
LONDONAS, liepos 2. — An

glijos parlamento prieš kurį 
laiką priimtas konskripcijos 
patvarkymas jau pradeda veik
ti. Jau 34,000 jaunuolių, kurie 
gimė prieš 20 metų, liko pa
šaukti verstinai kariuomenės 
prievolei atlikti. Stoti į kariuo • 
menę jie turės liepos 15 d.

Tai pradžia. Vėliau bus pa
šaukta ir daugiau jaunuolių į 
kariuomenę.

NEW YORK, liepos 2. — 
William E. Dodd, buvusio Ame
rikos ambasadoriaus Vokietijai 
sūnūs, kreipėsi į valstybės de
partamentą, kad tasai ištirtų 
nacių veiklą ? Amerikoj e.

Dodd paręįškė, jog vokiečių 
pasiuntinybėhfr konsulatai da
ro spaudimą net į naturalizuo-, 
tus piliečius, kilusius iš Vokie
tijos, • kad jie užsiregistruotų 
militarinei prievolei atlikti.

Savo tvirtinimą Dodd remia 
faktais: jis’ turi registracijos 
blankų, kurios yra siuntinėja
mos Amerikoje gyvenantiems 
vokiečiams.

$ BREMEN, liepos 2. — 
Naujas 10,000 tonų Luetzow 
kriuzeris liko formaliai nuleis
tas į jurą. Ceremonijose daly
vavo admirolas Raeder, vokie
čių laivyno vyriausias komen
dantas.

LONDONAS, liepos 2. — 
Anglijos darbininkai išleido at
sišaukimą į Vokietijos žmones. 
Tas atsišaukimas “Kam žudyti 
vieni kitus?” buvo transliuo
jamas per radiją angliškai ir 
vokiškai. Vėliau eą atsišauki
mą transliavo slaptos radijo 
stotys, kurias palaiko anti-na- 
cinės organizacijos.

Atsišaukime sakoma, jog

Anglijos žmonės nori draugiš
kai sugyventi su Vokietijos 
žmonėmis. Visos pasakos apie 
tai, kad anglai norį apsupti vo
kiečius, yra be pagrindo. Ne 
iš išorio vokiečiai yra apsupa
mi, bet iš vidaus, ir tą apsu
pimo darbą atlieka Hitleris.

Atsišaukimas taip pat įspė
ja Vokietijos žmones, kad Dan
cigo nesusipratimai pagaliau 
gali privesti prie karo.

Anglai atšaukė Vie
nos konsulą

Vienos 
Donald 
namo, 
atšauk-

VIENA, liepos 2. — Angli
jos vyriausybė įsakė 
generaliam konsului 
St. Clair Gainer grįžti

Konsulas Gainer liko
tas todėl, kad Vokietija to rei
kalavo. Dalykas tokis, jog prieš 
kiek laiko Anglija pareikalavo, 
kad naciai atšauktų 'generalį 
vokiečių konsulą Walther Rein- 
chardtą iš Liverpool, kadangi 
jis buvo nužiūrėtas šnipavi- 
mu.

Naciai labai įsižeidė tuo rei
kalavimu, bet buvo priversti 
jį patenkinti. Bet kad, kaip sa
koma, nepasilikus “skoloje” jie 
iš savo pusės pareikalavo, kad 
anglai atšauktų savo konsulą 
iš Vienos.

Užsimušė šeši armi
jos lakūnai

ROMA, liepos 2. — Čia gau
tomis žiniomis, užsimušė šeši 
italų armijos lakūnai, kai du 
bombonešiai, kuriais jie skrido, 
susidūrė ir nukrito žemėn.

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

P^RVŽIŲS, 'liepos 2. — 
Prancūzijos ministrų .kabinete 
premjeras Daladier pareiškė, 
jog armija yra sargyboje. Kaip 
tik vokiečiai bandys pagrobti 
Dancigą, tai prancūzų armija 
eis lenkams į pagalbą.

• GRANITE CITY, III., lie
pos 2. — Vietos ligoninėje dir
ba slaugė Helen Brown. Neto
li miestelio* įvyko nelaimė ir į 
ligoninę liko atgabentas kritiš
kai sužeistas vyras vardu 
Brown. Nieko blogo nemany
damas, internas juokais slau
gei pranešė, kad gal jos Brown 
liko mirtinai sužeistas.

Slaugė nuėjo pažiūrėti su
žeistojo: ir iš tiesų jos vyras 
buvo mirtinai sužeistas.

e MANCHUKUO, liepos 2. 
—i Prie ežero Bor eina kariuo
menės judėjimas. Laukiama, 
kad netrukus japonai ir vėl čia 
šusirems su rusais.

• WASHINGTON, D. C., 
liepos 2. — Socialės apsaugos 
taryba skelbia, jog nedarbo ap- 
drauda galės pasinaudoti 27,- 
000,000 Amerikos žmonių. Va
dinasi, tiek žmonių yra apdrau
sta ir jie, jei darbo neteks, ga
lės gauti apdraudą.

• SALEM, Ore., liepos 2. 
— Keturi pamišę kriminalistaį 
išlaužė geležines užtvaras ir 
pabėgo iš valstijos ligoninės, 
kur yra laikomi pamišėliai.

• ST. LOUIS; Repos 2. — 
šešių metų amžiaus “Sunny” 
Cole yra tikras čempionas plau
kikas: jis perplaukė skersai 
Mississippi upę, kuri toje vie
toje buvo apie 1 mylią pločio.

• BROCKVILLE, Ont., lie
pos 2. — Čia pasidavė Dr. 
James Monrce Smith, Louisia- 
na valstijos universiteto pre
zidentas. Jis yra kaltinamas pa
sisavinimu $100,000, kurie pri
klausė universitetui.

Dr. Smith pareiškė, jog jis 
važiavęs į Kanadą atostogų ir 
visai nežinojęs, kad yra ieško
mas. Esą, kai apie tai patyręs 
iš laikraščių, tai ir nutaręs pa
siduoti. 

* * - • •
• PARYŽIUS, liepos 2. — 

Pagaliau čia liko formaliai ati
darytas paminklas vienam di
džiausių pasaulio rašytojų, Ho- 
nore Blazac. Tas paminklas tu
rėjo būti atidarytas 1898 m. 
Tačiau- dėl protestų atidarymo 
ceremonijos tada liko atidė
tos.

• PALO ALTO, Cal., liepos 
2. — Jei nenorite pasigerti, tai 
drauge su alkoholiniais gėri
mais gerkite obuolių sunką.

Tai toks vėliausias receptas, 
kurį siūlo Dr. Ira A. Manville. 
Jis daręs eksperimentus su šu
nimis. Iš tų eksperimentų pa
aiškėję, jog obuolių sunka žy
miai sulaikanti apsvaigimą.

• 1

Protarpiais lietus su perkū
nija; atmainos temperatūroje 
nebus.

šiais metais Palesti 
noje jau žuvo 643

žmones
JERUZALE, liepos 2. — Nuo 

šių metų pradžioje Palestinoje 
jau liko 643 žmonės nušauti 
ir 700 sužeisti. Daugiausia nu
kentėjo arabai: jų labai daug 
žuvo susirėmimuose su žydais 
ir kareiviais. Žuvo taip pat 25 
anglų kareiviai ir policinin
kai.

KAUNAS. — Patiriama, kad 
“Maisto” fabrikas Kaune sta
tys papildomą skerdyklą, kuri 
kainuosianti apie 1,5 mil. Lt. 
“Maistas” taip pat statysiąs 
Kaune didelę paukščių skerdyk
lą, kurios statyba atsieis apie 
409,000 Lt. Susisiekimo Mini
sterija pradeda statyti Babtuo
se elektros stočiai trobesius. 
Ta stotis tieks elektros ener
giją naujai radijo stočiai ir 
Babtų miesteliui.

' Suomija kratosi 
Sovietų Rusijos

HELSINKIS, liepos 2. — 
Suomijos premjeras A. K. Cajn- 
der formališkai pareiškė, jog 
Sovietų Rusijos pasižadėjimas 
ginti Suomijos nepriklausomy
bę yra nepageidaujamas.

Esą, Sovietų Rusijos užsi
spyrimas garantuoti drauge su 
Pabaltijo valstybių ir Suomijos 
nepriklausomybę nėra draugin
gas aktas. Suomija atsisakė 
daryti sutartį su Vokietija, ka
dangi ji su kitomis Skandina
vų valstybėmis yra pasiryžusi 
laikytis pilniausio neutralite
to.

Užkerimas garantijos prieš 
Suomijos norą nėra draugin
gas aktas, pareiškė premje
ras.

e PARYŽIUS, liepos 2.—Po
lą Negri, išgarsėjusi kino ar
tistė, iškėlė vienam laikraščiui 
bylą ir reikalauja $26,000 at
lyginimo už jos įžeidimą ir re
putacijos žeminimą.

Tasai laikraštis parašė, kad 
ji esanti Hitlerio drauge.

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

. . .
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
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 arba at- 
veždami:

CANa! 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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LIETUVOS ISTORIKAS!
TEODORAS NARBUTAS K
galioja gražus Šaurų dvaras, buvo rusų nuteistas mirti ir tu 
Jis plačiai žinomas VJn.aus 
krašte, nes iš t»n prasidėjo lie
tuvybės idėja, ten gimė 1784 m. 
pirmasis tautinis Lietuvos isto
rikas ir patriotas Teodora* Nar- 
Lutr.š, nito kurio gimimo šiemet 
sukanka 155 m. ir nuo mirties 
— 75 m. Ten taip pat gimė ir 
augo jo didvyriški sūnus: Suki
limo vadas Liudvikas Ir jo ad
jutantas Balys.

Teodoras Narbutas mokslą 
pradėjo namuose ir Dydos bajo
rų kolegijoj. Aukštesnius mok
slus baigė Vilniuje ir gavo in
žinieriaus diplomų. 1803 m. į- 
stojo į rusų karo laivynų.

Greit kilo ir avansavo, bet 
1509 m. buvo sužeistas ir nuo 
to laiko apkurto. Po kurio lai
ko buvo paleistas į atsargą in- 
žinierijos štabo kapitono laips
niu.

1812 m. nušvito Lietuvos at
gimimo viltis, bet po Napoleo-

rejo slapstytis svetima phvarde. 
Sulaukęs amnestijos, grįžo į na
mus ir turėjo vesti ūkį.

Greit patobulino savo ūkio 
tvarkų, įsteigė savo dvare audi-* 
lito, odų dirbimo, stalių dirbtu-

Sutvarkęs ūkio reikalus Teo4 
doras Narbutas pradeda rinkli 
archeologines iškasenas, suraši
nėti lietuvių dainas, pasakas ir 
legendas, taip pat įsigyja visų 
iki šiol rašytų medžiagų apie 
Lietuvų, pagyvina jų savo pa
triotizmu, sutvarko ir pradeda

tos istorijų”, kuri 1835 — 1841 
m. buvo išleista Vilniuje, 9-iais 
didžiuliais tomais.

Nors 1812 m. Teodoras smu
kiai nukentėjo ir laisvės sųjm 
dzin nusivylė, bet, kilus 1831 
m. sukilimui, stoja į sukilėlių 
eiles ir pasiduoda gem Gclgau-

' s
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\ SžiAįįį

buvo blogais istorikais, bei todėl, 
kad jam rūpėjo sumenkėjusiai 
ir susmukusiai bajorijai paro
dyti jos protėvių didybę ir į- 
diegli išdidumo jausmų.

Lietuvos praeities idekinto- 
jams T. Narbutas sako:

“Tegu lietuvių niekintojai jų
jų kariuomenę laukinių gauja 
vadina, tegu skeptiškai stengia
si užginčyti tos tautos istorijų, 
aš, prieš jų tvirtinimus, prieš 
jų pavydulingų netikėjimų, pa-

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern a V.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3
i <■ e m. ,^1.

buvo šiaurėje gražesnės, Šaunes
nes ir narsesnes kariuomenės 
už lietuvių kariuomenę.”

Lenkai giriasi, susijungę su 
Lietuva, atnešę jai vakarų Eu
ropos kultūrų ir tvarkų. Į tai T. 
Narbutas atsako:

(Bus daugiau)

JUOKAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASII
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rele. 4910 80. MICHlGAN BLVD.

Tel. Kenmod 5197.
Phone CANAL 6122
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AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimu* 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina fcKių Įtempimą, kuria 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

j Norėdami pigiai pirkti lumberį, 
kreipkitės į

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

Sibley Lumber Co.
30 East 147 Street 

HARVEY, ILL

visiškų sukilimo vadų ištižimų. 
Jau istorinėse studijose jis at-

kad ten, kur lenkai ėmėsi lie
tuviams vadovauti, įsivyrauda
vo kivirčai, nesutikimai ir galų 
gale reikalas būdavo prakištas. 
Dabar jis iš gyvų faktų įsitiki
no, kad taip yra. Sukilimo va
dai apsikarstė blizgučiais, išsi
galvojo puošnias uniformas, 
gere brangius vynus ir šoko 
mažurų. Tuo tarpu baudžiau
ninkai, pašaukti į sukilimų, 
laukdavo ištisas valandas, dal-

Katuienu-Achie Telephoto
MICBIGAN CITY, Ind. — Mrs. Ruth JoiriėP iš Črawford- 

sVillc, Ind., kuri buvo sunkiai Sužeis t A laike susišhudymo tarp 
kalinių vietos kalėjime ir sargų. Kaliniai bandė' pabėgti.

Li v 1 lį l' y 1 < ■« t. J > j" a - f—vi’l u j . i 'fe »

mas istorinių vertybių, tai drą
sus atmetimas svetimųjų pažiū
rų į.musų istorijos ir tautos 
praeities vertihipliį.

Lenkai apkaltino T. Narbutų 
šališkumu Lietuvoš naudai, bet 
jau rusų objektyvus istorikai 
pripažįsta jį ‘‘pirmuoju kovoto 
ju su lenkų istorijos šališkumu 
ir prieš Lietuvą nukreiptomis 
tendencijomis ”

T. Narbutas iškėlė ir išaukš
tino Lietuvą ne todėl, kad jis

gių atsirėmę, kol baigsis “vadų” 
puotos ir nesulaukę, išsiskirsty
davo.

Matydamas tuos išsipuošusius 
pliuškius, besiveržiančius vado
vauti, norinčius vyrauti ir ne
prileisti prie lietuvių separaci- 
jos sukilimo metu, Teodoras 
šnibždėjo: Niekados lietuvis ne
šoks mazuro lakiau!

Apgaudinėjimas
Plikis su savo žmona 

joną perilgai užsibuvo šlapio
se vaišėse. Ir dar taip užsibu
vo, kad vos vos grįžo nugriuvę 
pakelėj.

Kambaryje 
no pasižiūrėti 
išsitraukia iš 
dūkų. Žmona

—Aa a! Ką ten turi. Tai jau 
kokios nors biaurybės foto. 
Duok, o ne lai gausi! — rėkia 
žmona.

Plikis atiduoda, žmona, pa
sižiūri ir pasipiktinusi jam

Juli-

Plikis užsima- 
į veidrodį. Jis 
kišenės veidro-
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GYDYTOJAS ir chirurgas
2201 West 22nd Street

Valandos: huo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGEčIŲ
Nuo 5 iki 20 melų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokė] imu.

☆

IiFederalSavings
®[AND LOAN ASSOC1ATION

M Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd Chicago III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNlAI apdrausti iki 
$5,(MM).00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, I). C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas
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COWL *39, NECBLrČUAFf SERVICE, ihG

CROCHETED ACCESSOR1ES PATTERN 2225

No. 2225 — Mezginiai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 80. Halsted St, Chicago, HL

No. 2225

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yalrds 1829
i Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Ofiso Tel. vn-gima 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415T ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Numalšinus sukilimų, Teodo
rų Narbutų rusai kalino kelis 
mėnesius Vilniuje, bet, atsi
žvelgdami į jo nuopelnus Rusi
jai, paleido. .

Sugrįžęs į Šaurus, T. Narbu
tas dar energingiau ėmėsi mok* 
slinio darbo. Jis suprato, kad, 
iškeldamas senosios Lietuvos- 
didvyriškumų, jis geriausiai pa
rodysiąs ateinančioms kartoms 
kelių į laisvę; kad užakcentavęs 
lenkų neigiamų yeikšnj£ f lietu
vių tautos istorijdj, įskiepys pa- 
silikejimą savo jėgomis, suža
dins tautinę lietuvių ambicijų 
Tuo bildu, - T. Narbutas buvo 
pirmasis musų tautinio savai
mingumo žadintojas lenkiškai 
kalbančios bajorijos tarpe.

Nors jis rašė lenkiškai, bet jo 
raštų dvasia, jo idėjos buvo 
griežtai lietuviškos. T. Narbu
tas su pasididžiavimu vadina 
save lietuviu ir džiaugiasi, kad 
jį lenkai puola. Tais laikais va
dinti save lietuviu, reiškė kovo
ti dviem frontais: su rusais ir 
lenkais. Rusai užgniaužė poli
tinę Lietuvos laisvę, lenkai per 
bažnyčias ir dvarus varė nutau
tinimo darbų. Aplinkui buvo 
kapų tyla. Apie savaimingos 
tautinės Lietuvos idėjų nebuvo 
nė kalbos.

Ir štai Teodoras Narbutus iš
girdo lietuviškųjų girių ošime 
skirtingų dainų, skirtingų nuo 
lenkų ir rusų. Pamatė, kad tr 
pės teka į kilų šalį, kad Nemu
nas ir Neris ne Vislos ir nfe 
Volgos broliai. Įsiklausė į lietu 
viškosios dainos graudų liūde
sį, tylių ir nepalaužiamų Viltį -- 
ir suprato, kad ši tauta nemirė, 
kad gyvens per amžius, kad ji 
turi vietų ne tik legendoj, dai
noj ar pasakoj, bet, kad ji ir 
gyvenime turi savo vietų.

Besigilindamas į Lietuvos val
stybės didžiųjų praeitį ir jos ap
verktinų būklę lenkų ir rūstį 
vergijoj, T. Narbutas pasižadė
jo pašvęsti jai, jos istorijai vi
sų savo gyvenimų, prikelti jų ir 
parodyti pasauliui visoje jos di
dybėje ir grožyje. Iki šiol sveti
mieji istorikai žemino Lietuvos 
vardų, iškreipdami faktus, ša
liškai nutylėdami senovės lietu
vių aukštų kulturinį lygį, gra
žias ir kilnias tradicijas, jos va
dų narsumų ir politinę išmintį. 
T, Narbutas parašė 9 tomus 
Lietuvos istorijos ir keletu 
smulkesnių knygų apie Lietu
vos praeitį. Jo istorija — tai ne 
sausas faktų sugrupavimas, bet 
kilnia tėvynės meile persunktas 
didelės auklėjančios reikšmės 
kūrinys, tai drąsus perkainoti-

—Ir dar Su tokia sena karve 
tu mane drįsti apgaudinėti!

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

l)r. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

/AMBULANCE .
' ■ " DIENA IR NAKTĮ

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

■’ • U-‘ ; ''H.'
Telefonas LAFAYETTE 0727

T—• koplyčios visose
J—J I -C cSl l Chfcagos dalyse

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

^-Pranešėjas Y. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių' 
Asociacijos

’ * • ' /. \ --dnit ’.

• - ’ • • • * Vti, t i ai a h-ifc.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

____________________ i____________________________________________-

CHAWIČZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
S K YRI if S: 42-44 East 108th Strefcl

Phone Canal 2515
Tfcl. Pulhnim 1271

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Westėrn Avė. 
1410 South 49th Court

Phone GroVehilI 0142
Cicėrn Phone Cicero 2109

. J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572 

-y- . ..n.m,. 1 „I HM « i ». ■ imi r i iiiuuauiiiuh 1....

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
■HM 1 >■■*.■ . ■-

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

4 M*

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

2400 WĖST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 8597

Office and 'Rėš. Phone CAiumet 747t‘ 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-3:30 p. m.

DR. ST. N AIKEL1S
Phyšician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
. O fa J- 6 t A' S » - ■ -»J

4729 So. Ashland Avė. '* 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2888.

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 17 

Rez. Telephone PLAZA 3200
A*

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.: Prospect 1931

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

S

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kitt Dam

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Svėntadientafe tik susitarus.
______ Phone YARDS 7299______
TeL Office Wentworth *3X9 

Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir valkų ilgų gydytoja 
6960 So. Halsted St. 

Valandns-“-l-^-4 po pietų, 7—-8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomii

Čia
i ir pavardė

Miestas

i

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

Vardas

1 Adresas

» S. P. MAŽEIKA Yafds 1139
3319 lituanica Avenue Yards 1138

_________ ■ ■

Į. ■

Peln&a eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

ir valstija

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų ___ _________
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 6701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230,

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

_______
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NAUJI ČEKU “DEŠIMTS PRISAKYMU”
Platinami Čekoslovakijoj Su Pagalba 

Laiškų “Grandinės”
Pittsburgho laikratyje “The 

Pittsburgh Press” tilpo/iš Čeko
slovakijos prisiųstas laiškas, ku
ris yra platinamas Čekoslova
kijoj kaipo “chain letter”. Kiek
vienas čekas, gavęs tokį laiškų, 
parašo penkias kopijas ir siun
čia savo draugams. Tie gavę, ir
gi taip daro. Tokie laiškais la
bai plinta, ir Hitlerio žvalgyba 
jokiu būdu negali nieko pada
ryti.

Tas laiškas yra užvardintas 
“Čekų Dešimts Prisakymų” ir 
skamba sekamai:

“L Tikėk teisei Čekų tautos, 
susidedančios iš dešimts milijo
nų, gyventi savo nepriklausomų 
gyvenimų ir savo nepriklauso
moje Valstybėje.

“2. Tikėk, kad toji teise ne
galės būti ilgai panaikinta.

“3. Netikėk, kad Bohemia bu
vo kada nors dalis Reicho ir 
per tūkstantį metų. Žiūrėk į Is
torijos knygas, pats persitikrin
si, kad tai yra melas.

“1. Netikėk spaudai ir radio; 
jie yra kontroliuojami nacių.

“5. Netikėk, kad mes vieni 
esame visų apleisti.

“6. Netikėk, kad musų vadai 
pritarė okupacijai. .Jei jie butų 
pasipriešinę, mes neturėtumėm 
vadų.

“7. Kalbėk čekiškai ir pro
tauk čekiškai.

“8. Niekados nedalyvauk jo

Lietuvių Balsuotojų i Ed. Baltrušaitis 
Lygos Piknikas J Apsivedė Su Rože 
Gerai Pavyko Lukas-Lukoševičiute
Organizuoja Visos Pennsylva- 

nijos Lietuvių Lygų
PITSSBURGH, Pa. — Sek

madienį, birželio 25 dienų, gra- 
žiųjame lietuvių ūkyje (Lith
uanian Country Club), įvyko 
Allegheny County Lietuvių Bal
suotojų Lygos piknikas. Oras 
buvo labai gražus, tad publikos 
suvažiavo nemažai iš visų ap- 
link'nių Pittsburgho miestelių, 
nes daugelis priklauso prie ši
tos naudingos ir būtinai mums 
lietuviams reikalingos organi
zacijos.

Jau daug laiko atgal Lietu
vių Balsuotojų Lyga pradėjo 
dėti pastangų sujungti visus lie
tuvius bendram politiškam ir 
visuomeniniam darbui, bet da
bar tai tikrai pasiryžo sutverti 
didžiulę “Pennsylvanijos Lietu
vių Balsuotojų Lygų”, pritrau
kiant ir kitų miestų lietuvius. 
Tai gražus ir naudingas darbas, 
ir mes lietuviai, visi kaip vie
nas, turime suprasti ir įvertin
ti tų naudų. Jeigu visi susibur
tame vienon organizacijon, tai 
daug palengvintų būtį, įgautu- 
mėm geresnį vardų, ir tuomet 
daugiau visi su mumis skaity
tus!, kaipo su didele jėga, nes 
Pennsylvanijos valstijoje yra 
gana didelis skaičius lietuvių.

Nesiduokime svetimtaučiams 
aklai išnaudoti save, burkimės 
į vienų būrį, ir tada daugiau 
laimėsime. Balsuotojas 

kiuose nacių paraduose ir šven
tėse.

“9. Elkis su vokiečiu taip, 
kad jie kitaip nesijaustų, kaip 
tik atėjūnai ir įsibrovėliai į mu
sų namus, kurie neša neteisybę 
ir žiaurų terorų. ,

“10. Niekados neužmiršk kad 
reikmenų ir nuosavybių vertės 
40 bilijonų čekų krovinių ir pa
gamintų čekų žmonių prakaitu, 
naciai išplėšė ir išvežė.

Kitas toks atsišaukimas 
skamba sekamai:

“Buk stiprus ir nepalaužia 
mas. Įkvėpk si pnesnius. Mes tu
rime laimėti. ‘Musų Respublika 
tebeegzistuoja akyse civilizuoto 
pasaulio. Šis faktas yra pripa
žintas vakarinių valstijų. Musų 
valdžia yra sudaryta užsienyje.

“Musų vėliava tebeplevėsuoja 
ambasadose ir konsulatuose, y- 
patingai Suvienytose Valstijose, 
Legijonai formuojasi kovai už 
laisvę. Turėkime dabar tų ko
vos dvasių, kurių turėjome 1911 
— 1919, nes mes dabar esame 
prispauti alkanų nacių ‘Židikų’.”

Esu įsitikinęs, kad didelė di
džiuma lietuvių simpatizuoja če
kams ir jei tik butų galima, lai 
ir padėtų kovoti.

Kas gal žinoti, gal kartais ir 
Lietuvos lietuviams priseis pa
našiomis priemonėmis kovoti 
už savo tautos laisvę. Tada gal 
būt čekai mums simpatizuos ir 
kovoje parems. —S. Bakanas

Vestuvėse Dalyvavo Svečių Iš 
Clevelando Ir Pittsburgho; 
Aukos Lietuvių Kambariui.
YOUNGSTOWN, Ohio. —Bir

želio 24 d. “neatmezgamu maz
gu” buvo surišti inžinierius Ed' 
vvardas Baltrušaitis, pittsburgh- 
ietis, ir visiems žinoma daini
ninkė, p-lė Rožė Lukas-Lukoše- 
vičiutė, youngstownietė.

Vestuvės įvyko jaunosios tė
vų Lukoševičių namuose.

Dalyvavo gražus būrelis sve
čių ir viešnių iš Clevelando, 
Pittsburgho, ir vietinių būrelis. 
Iš Clevelando dalyvavo: K. S. 
Karpius su žmona, inžinierius 
J. P. Žuris su žmona, Jonas Pet
rauskas ir keletas kitų, kurių 
pavardes pamiršau. Iš Pittsbur
gho dalyvavo: Juozas ir dakta
rė Baltrušaičiai, jaunojo tėvu
kai, S. Bakanas su žmona, ir 
jaunosios giminės iš East Pitts
burgho, kurių pavardžių nete
ko sužinoti.

Vietinių youngstovvniečių tar
pe teko sutikti keletu žymių 
SLA darbuotojų. Gana daug te
ko pasikalbėti Susivienijimo rei
kalais su SLA 157 kp., sekreto
rium, gerb. Martynu Suboniu, 
kuris jau per daugelį metų eina 
sekretoriaus pareigas ir nuošir
džiai darbuojasi organizacijos 
gerovei, nepaisydamas jokių 
kliūčių ir sunkumų, su kuriais 
tenka susidurti. Buvo svečių 
vestuvėse ir iš Akrono.

Nors vestuvėse dalyvavo vi 
šokių politikiškų ir religiškų įsi
tikinimų svečiai ir viešnios, bet 
nuotaika buvo graži ir už tai 
tur būt, priklauso didžiausias 
kreditas jaunosios tėvukams, 
kurie taip sumaniai ir nuošir 
džiai visus mokėjo vaišinti. Jau
nieji Edwardas su Rože savo 
malonia nuotaika irgi daug ma
lonumo visiems suteikė.

Vestuvių proga, daktarei Bal
trušaitienei paraginus, buvo pri
siminta ir Lietuvių Kambarys. 

Svečiai kambario įrengimo rei
kalams aukavo sekamai: po $1 
aukavo senieji Baltrušaičiai, Ba- 
kanai, jaunieji Baltrušaičiai, 
Jonas Petrauskas, Žuriai, Andri
jauskai, Miss Jeanette Jankaus
kas, Lukoševičiai — 50 centų ir 
Anthony Petulis — 25 centus. 
Viso $8.75.

Nors nemalonu buvo skirtis 
su youngstowniečiais ir kitais 
maloniais svečiais, ir, nors gerb. 
Subonis kvietė pasilikti nakvo
ti ir rytojaus dienų dalyvauti 
SLA kuopos išvažiavime, bet, 
kaip amerikonai sako, “Busi
ness before pleasure”. Reikėjo 
skubintis namo, nes rytojaus 
diena reikėjo eiti į darbų.

Baigdamas noriu tarti kele 
a žodžių a i) i c jaunąjį Edwar- 

.ią Baltrušaitį. Edwardas dar iš 
studentavimo laikų yra žinomas 
šio skyriaus skaitytojams, ne > 
jisai bendradarbiaudavo “Pitts
burgho Naujienoms” ir daly
vaudavo draugijiniam veikime, 
ypatingai Lietuvių Mokslo 
Draugijoj. Jaunoji taip pat pitt- 
Jnirghiečiams yra ne svetima, 
nes daugelį kartų dalyvavo, kai
po daininkė, Pittsburgho lietu
vių parengimuose.

“Pittsburgho Naujienos” lin
ki abiems jauniesiems daug vi
sokios laimės jų šeimyniniam 
gyvenime. —S. Bakanas

Pakvietimas į 
SLA Šventę
Gerbiami Tamstos.

SLA 3-čio apskričio metinis 
išvažiavimas — piknikas įvyks
ta liepos 16 d. Lietuvių Ūkyje 
(Lithuanian Country Club), 
WiIĮocks, Pa. prie 511 kelio, ne
labai toli nuo AirportO.*1

Todėl šiuomi kreipiamės į 
jus, broliai ir seserys — SLA 
nariai ir kuopų darbuotojai su 
širdingu prašymu ateiti į talkų 
pakelbėti mums padaryti šį iš
važiavimų tikrai sėkmingu ir 
didele SLA iškilme Pittsburgho 
apylinkėje.

Kviečiame ne tik jus visus, 
kurie tik galite dalyvauti išva
žiavime, bet pasidarbuokit savo 
kuopose, savo kolonijose, pakal
binkite ir kitus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
musų išvažiavime. Tuomi atlik
si t didelį ir naudingų darbų 
SLAui.

Jums tur būt yra žinoma, kad 
SLA 3-čias apskritys visados 
gelbsti savo kuopoms ir kas S. 
L.A. Seimas visados apmoka 
kuopų delegatų kelionės lėšas jr 
finansiškai paremia Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos svarbiuo
sius reikalus, taipgi rūpinasi 
bendra Susivienijimo gerovę. 
Tad mes esame įsitikinę, kad 
visų gerų SLA narių šventa pa
reiga pagelbėti SLA 3-čiam ap
skričiui.

Kaip visados, taip ir šiais me
tais apskričio komitetas ir ko
misijos ruošiasi prie šio metinio 
išvažiavimo su dižiausiu rūpes
tingumu, kad jis butų linksmas 
ir suvažiavę svečiai ir viešnios 
butų patenkinti. Yra pakviestas 
SLA prezidentas Bagočius ir ki
ti Pildomosios Tarybos nariai 
dalyvauti šiame išvažiavime, y- 
ra rengiama kitokių painargi- 
nimų ir visokių pramogų. Už- 
tikrinam, kad visi busit paten
kinti. ✓

Todėl broliai ir seserys, vist 
kaip vienas ruoškitės ir kitus 
kalbinkit dalyvauti liepos 16 d. 
SLA metinėje šventėje Lietuvių 
Ūkyje, (Lithuanian Country 
Club).

Iki pasimatymo liepos 16 d., 
su broliškais linkėjimais SLA 
3-čio Apskričio Komitetas:

Prezidentas — J. P. Milleris, 
Sekretorius — S. Bakanas, 
Iždininkas — K. Šinkūnas.

Jei kas norite padaryti pra
nešimus per “Pittsburgho 
Naujienas” arba užsisakyti 
“Naujienas” ar kitų kokį laik
raštį, kreipkitės į “Pittsbur-. 
gho Naujienų” vedėjų,

S. BAKANAS
2404 Charles Street,

N. S. Pittsburgh, Pa. 
Telefonas Fairfax 3710

Pittsburghiškos 
Pastabos

RENGIA EKSKURSIJĄ Į 
NEW YORKĄ

Kiek teko nugirsti, kai kurie 
..ymesmeji Pittsburgho veikėjai 
.engia ekskursijų į Pasaul.nę 
Ncw Yorko Parodų. Šita eks
kursija yra rengiama tam, kad 
pakelti reikšmę Lietuvių Die
nos, kuri įvyksta rugsėjo 10 
dienų. Pasaulinėj Parodoj. Šita 
diena yra skiriama vien dėl Jie-? 
tuvių, todėl visi iš Pittsburgho 
kaip vienas važiuokime, nes ge- 
resnios progos bus sunku su
laukti.

Dėl smulkesnių informacijų, 
kreipkitės į visiems gerai žino
mų veikėjų, Charles K. Pikielį, 
629 54th St., Telef. St. 3298, 
o nuo jo gausite visas ekskursi
jos informacijas.

Aš nuo savęs irgi visiems pa
tarčiau dalyvauti ekskursijoj, 
nes tuo budu vienu šūviu nu
šauname du zuikiu; pigiau kai
nuoja ir smagiau laikų pralei
džiame. $ • —Stasys

KARTOJASI SENOS KLAIDOS

Mes, pittsburghiečiai lietuviai, 
kažkodėl neturime tarpusavio 
sutarimų ir .draugiškumo, kaip 
kad turėtų būti. Pavyzdžiui, 
kad ir su piknikais. Jeigu ko
kia organizacija ar draugija 
rengia piknikų, tai nepasiklau- 
sia kitų draugijų, Jkada jos ren
gia, kad nebūtų tų pačių dienų, 

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ĄSSJĮ
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

o daro kaip išmano. Pasitaiko 
taip, kad vienų dienų būna po 
3 ar 4 piknikus, o kitų sekma
dienį tai nei vieno.

Šitokia konkurencija yra ne
graži ir nuostolinga mums pa
tiems, nes jeigu būna keli pik
nikai vienų dienų, tai nei vie
nas gerų rezultatų neduoda. 
Ląi|<o yra užtektinai, visa vasa
ra dar prieš akis ir visi dar ga

Turtas virš - - - $3,300,000.00

JOHN PAKF.I.
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

RE AL ĖST ATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgąunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance ęompanijų 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

lės net ir po kelis piknikus su
ruošti. Eikime šiek tiek prie 
tvarkos ir didesnio tarpusavio 
bendravimo, ir tuomet patys la
biau busime patenkinti, kada 
vieni pas kitus į piknikus nu
važiuosime.

Dabar pasitaiko dar ir taip, 
kad kai kurios mažos organi
zacijos rengia kiekvienų sekma
dienį piknikus ar šokius, ir de

Atsargos kapitalas
Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai, iki $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA Lietuvių federal sav- 
INGS CHICAGOJ.

- $250,000.00

FEDERAL SAVINGS AND 
loan"ass’n~of'čhiča'go 

Justin Mackiewich, Pres.

juoja, kad mažai kas atvažiuo
ja, o patys pas kitus tai niekuo
met niekur nenueina ar nuva
žiuoja. Tai iš kur galima tikė
tis gerų pasekmių.

—Tėvynainis

žemos kainos ir kokybės darbas

Cermak Construction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIM

UŽDARYMAI PORCIŲ 
ViŠ»\Ų FLaiaI
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 
_ __1 1KI 15JMIETŲ_
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
VICtory 9526 

r

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

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

Duodame išmokėjimais, 
k--------------------------------------------------'

Sophie
i M / * ■

Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

PAVASARINIŲ

Į?PATTERN BOOK

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Ufa&kyKCt kaišai
Chicago} e—paštu:

Metams -------------- i—i—
Pusei metų------------ —
Trims mėnesiams ----- —
Dviem mėrltešiamb------
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija--------------
Savaitei---------------- -
Mėnesiui -------- -------- i—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metaniš_________________________ $5.00
Pusei metų________________ — 2.75
Trims mėnesiams  1.50 
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui —i—:  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ...-----------------------— $8.00
Pusei metų---------------------4.00
Trimš mėnesiams---------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.Ginklų embargo

jeigu taip butų, tai rimtų priekaištų nebūtų galima 
jiemš daVyti. SUprantAmaš dalykas, kad taktika (vbikirtio 
budAs) privalė kėistis^ kuomet keičiasi aplinkybės; Butų 
juokingas tas žmogus, kuris liepos nienesio karščiuosi 
vaikščmtų, apsivilk^ smmia, ‘dėlto, kad škramaų jisai1 
dėvėjo žiemą, ir jisai nori bUti “paštOVUš”.

Bet tUs komuhistų Hšytpjhs sako netiesą, komunis
tai pakeitė hė tiktai šAvo taktiką, bet ir savo partijos 
principus.

Pet ilgus metus jie skelbė, kad kapitalistinio impe
rializmo gadynėje darbininkai savo “tėvyhėš neturi”, tb- 
dėl darbininkų atžvilgiu butų nusidėjimas eiti į karą ir 
“žudyti kitų šalių darbinirikus”. Čia ne taktika, bet prih- 
cipas. O šiahdien komunistai skelbia jau visai ką kita. 
Jie nė tiktai pripažįstu įvairių tautų darbininkams teisę 
ginti savo tėvynę, bet jie sako, kad tai yra jų pareiga! 
Pavyzdžiui, komunistų spauda labai piktinosi, kai Frah'-j 
euzija ir AdglijU pethai metais patarė čekams be kovos 
pasiduoti Hitleriui. L

Be to, komunistai peir metų metus skelbė, kad “bu!r- 
žuazinė demokratija” esanti “supuvusi”, “atgyvenusi sa-l 
vo amžių”. Jie vadino “opbrtuhizmU” ir “darbininkų mul
kinimu” tokią dembktatiją remti. O dabar komunistai 
pataria darbininkams net savo galvas guldyti už demo
kratiją. Čia irgi ne taktikos, bet principo klausimas. Juk 
“buržuazinė demokratija” šiandien nėra nėkiek geresnė, 
kaip tais laikais, kuomet kbmunistai ją apsiputoję smerk
davo ; priešingai, tais laikais gyvavo visa eilė demokratų, 
geresnių už dabartines. Sakysime, Vokietijos demokrati
ja Weimaro respublikoje ir Austrijos demokratijų teikė 
darbininkams platesnių politinių ir socialinių teisių, ne
gu demokratija Amerikos arba Prahcuzijos.

i Taigi hetiesa, kad komunistai tiktai pakeitė savo 
taktiką. Jiė išsižudėjd ir daugelio pagrindinių savo par
tijos printipų — tų phiheipų, dėl kurių buvo suskaldytas 
visame pasaulyje darbihinkų judėjimas ir įsteigtas “Ko- 
minternds’^ Tai, ką jie pirmiau statė, jie dabar griaUja, 
o ką pirmiau griovė* tai dabar stato.

| Toks darbas tai tikrai yra “didžiausia kvailystė”.
Gyvenimo praktikoje komunistų principai neatsilai

kė nė per dvidešimts metų. Komunistai šiandien faktinai 
jokių principų nebeturi. Jie yra idėjiniai klajokliai, ir 
dėlto jie taip aklai seka pAskui “vadą”, Maskvos diktato
rių. Nežiūrint, kokią šlykštybę jisai padaro, jie vis rėkia 
“Ura”.

Tai dvasios pavargėlių armija.

Visokios žinios iš Lietuvos
■

Trečias “Minties” numeris-. Vokiečiai laikė slaptą su
sirinkimą. — Generolb Raštikio vizitas; — Derybos 
šu Vokietija.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Birželio 13 d. J. V. kongresas priėmė naują neutra
liteto įstatymą, kuris skiriasi nuo senojo įstatymo tuo, 
kad ilUiftia embargo (gabenimo draudimą) nuo “karo 
įtaisų”. Dabar bus draudžiama pardavinėti kariaujan
čioms šalims tiktai “ginklus ir amuhiciją”, t. y. kanuo- 
les, šautuvus, šovinius, karo lėktuvus ir panašius daik
tus. Bet kariaujančios valstybės galės Amerikoje pirkti 
sunkvežimius (trokus) ir įvairias medžiagas ginklams ir 
amunicijai gaminti.

Šis naujas įstatymas yra kompromisas tarp valdžios 
sumanymo ir opozicijos. Ėoosevelto administracijos šali
ninkai siūlė visai panaikinti privalomą ginklų ir karo 
medžiagų embargo ir leisti juos pardavinėti kiekvienai 
šaliai, kuri už juos mokės grynais pinigais ir pati tas me
džiagas saVo laivais iš Amerikos išsigabens. Tuo tarpu 
opozicija norėjo uždrausti pardavinėjimą kariaujančioms 
šalims ne tiktai ginklų ir karo medžiagų, bet ir kitų 
daiktų, kurie gali būt vartojami karo reikalams.

Opozicija laimėjo daugiau, negu administracija. Bet 
daug priklausys nuo to, kaip naujasis įstatymas bus in
terpretuojamas ir vykinamas. Sakysime, įstatymas drau
džia pardavinėti bombnešius. Bet kol bombardavimui ski
riamas lėktuvas nėra galutinai įrengtas, jisai yra pana
šus į paprastus aeroplanus, skiriamus komercijos reika
lams. Tokių aeroplanų arba jų dalių švėtimoš šalys ga
lės pirkti Amerikoje kiek tik norės, t) paskui jau bus ne
sunku joms pritaikyti juos karo tikslams. Tokiu budu, 
jeigu Europoje kils karas, Amerikos pramonė turės pro
gos iš kariaujančiųjų skalių pasipinigauti.

Demokratinės šalys, žiiibihA, galės pirkti daugiau, 
negu fašistinės, kadangi pirmosios turi daugiau pinigų 
ir stiprius laivynus, kurie kontroliuos susisiekimą oke
anais. Anglų ir franeuzų laivai atvyks į Amerikos Uostus 
ir pasiims nupirktas čionai medžiagas; o vokiečiams ir 
italams Amerikos prekės bus neprieinamos, negut jie 
pirktų jas aplinkiniais keliias, per kurias nors neUtrales 
šalis.

Todėl Hitleris ir Mussolini gali nesidžiaugti, kad 
kongresas nepanaikino embargo ginklams ir amunicijai Ia" 
karo metu.

L

Kiti laikai kiti principai
Net komunistų eilėse pasireiškia nepasitenkinimas 

savo partijos vadais, kurie šiandien skelbia griežtai prie
šingus jos pirmeshei “linijai” Šukius. Tie nepasitehkihU- 
siėji stebisi, kaip galėjo komunistų partija Užmiršti tas 
vishš idėjas, už kurias ji kovoju per metus* fanatiškai 
niekindama visus savo priešus.

Vadai yra priversti prieš tubš savo žtnones teisintis. 
Ir štai Vieilas jų rašo:

“Yra tokių žmonių, kurie džiaugiasi, kad jie am
žinai siuvi aht Vibtos. Ot, girdi* dš iėbėgiedu taip,! 
kai giedojau dhais metais. i

“0 dnie metai, tai nebe šie mėtai. Laikai Visai | 
pasikeitė it SU jais ta senoji giesmė paseno, nubluko,! 
įasidafė didžiausia kvailystė. Bet jib ją‘tebetraukia 
ir reikalaUjd, kad ttieė juos pripažintume labai pa
stoviais žmonėmis, tiesiog didvyriais;”
Vadinasi, komunistų pasiteisinimas tas, kad dabar 

“laikai visai pasikeitė”, kiti laikai, todėl turį būt ir kita 
“giesmėj

Bet Šitokiu bUdu teisinasi ir- kiekvienas kailio mai- 
nytbjas, kiekvienas rehegatas. Tai kodėl kaillb mainyto- 
jai ir renegatai yra smerkiami?

ir kuo nūo jų skiriasi komunistai?
Aukščiau paminėtas komunistų šulas aiškina, kad 

jų agiesmėb esanti kitokia tiktai fotmbje, o ne esmėje. 
Sako: i

-APŽVALGA
ŠUKIAI GYVI, bet 

SKUNDŽIASIligą laiką nebuvo jokios ži ilios apie buv. amėrikiėčiiis Jub- zą Šukį-Sakalauską ir jo žmoną, kuriČ prtaš keletą metų iš- važiaVb { SOViblU Rusiją “socia-

“Kiekvienas komUhistų pasisukimas, kibkffenAs 
taktikos pakeitimas (musų pabraukta.:
susilaukia tokių balsų: Kur atsidūrėte? Kur nuva
žiavote? Dešimt metų atgal Sakėte vienaip, o dabar 
jau kalbate kitaip.”
Tačiau, ar iš tiesų komUnistų pasisukimuose yra tak

tikos pakeitimai? ♦ k

“N? Red.)

venb MiUškte ir gavo darbą su neblogu htiygihimU. Iš Minsko 
J. šukyš ptattiHu dažnai parašydavo Adiei’ikOs komunistams, pasigtadattias, kaip jam gerai gyventi “dairBininkų tėvynėje”. Ėtet HUb to laiko, kdi įvykd “Va- lyhiąs^ tarpe liteluvlų kOUhmis- IU BailgUdijOjte, jisai HUlilbj ta pdštablibjU taikli pasklido gaidai, kad L šukyš bhV^ BVUš- luotaš.Dabar Vėl atėjo laiškas nuo šukių. Jį parašė vienai hlotėbei Grand Rapids’ė (fcch.) J. Šukiene. Laiškas datuotas gbgU- žės 14 d. 1939 m., taigi užtruko kelionėje apie pusahtro ttta- nešib laiko.tš Ihiško; kuteis tapo paskelbtas komunistų spaudoje, patiriame, kad Šukiai dar gyvi, bet jo tonas ir turinys jau visai ne tokie, kaip būdavo pirmiau. Šukienė hiisiskundžia, kad jai “labai ranka tirpsta, kada rašau”, o jos Vyras jau taip ndsilpęs) kad nebegalįs apeiti šimtus kambarių valdžios name, kurio rakandus jisai prižiūri, bet vis- tiek jisai yra priverstas dirbti, hes dUr negauna pensijos (J. Šukys daugiau, kaip 60 metų anižiads).Keista ir tai, kad Šukienė nusiskundžia, jogei jie nebegauna “LhisVČs”

rinkimą. Tame susirihkiihe Buvo buvo pasidžiaugta vokiečiais Klaipėdą okupavus ir net buvo sugiedota Vokietijos valstybės himnas; Kažkur atsidurtų Klaipėdos lietuviai, jei jie dabar išdrįstų tenai sugiedoti lietuvių tautos himnąj tur būt, tokiu dt- sitikirųu jie butų apkaltinti kdi- po Vokietijos valstybės išdavikai !O čia Lietuvoje vokiečiai išdrįso savo susirinkime pasidžiaugti, kad Klaipėdos kraštas

Jau išėjo trtečias socialdemokratų “Minties” numeris, šitas ilumeHš, kaip ir praėjusieji labai turiningas ir įvairus. Jame labai plačiai nušviesti tarptautinės politikos klaušiinai. Čia į- hėsama daug aiškumo, kiltie plačiai visuomenei iki šiol ne-Į buvo žinomi. xTikrai džiugu patirti, Itad Šiaurės Amerikos draugai s'o- sialistai “Mintį” užprenumeruoja ir riet jai aukų siunčih. Tai stipri moralė parama, kuri čiaLietuvoje gyvenantiems šutei-1 vokiečių okupuotas. Taigi, malda gerų Vilčių ir dar didesnio no žinios, kad Lietuvoje vokiė- iloro ir pasiryžimo dirbti. Jiik čiai pradėjo varyti provokacinį tasai laikraštis eina labai nepa- darbą štai višai pasitvirtina, lankiose sąlygose. Lietuvoje sb- Kaune jie išdrįso visai be lei- cialdeniokratų partija iš seno dimo bent koks septyniasde-• | šimts žmonių susirinkti.Įdomu, kad tarp nubaustųjų Taigi lyra ir tokių, kurie tarnauju lie- amerikiečlų tuvių įstaigose. Taip, visai netolima ateitis parodys, kad vokietininkų tarnaujama, net pusiau valstybiškose įstaigose ir jie tenai labai saugiai jaučiasi, kas iš jų net turi tautininkų jungos hario bilietuką...Visaip būva ir visur taip

yra uždaryta. Jie susirinkti negali, tai ir savo reikalų neturi progos bendrai aptarti, tokioje valandoje draugų parama tikrai labai gražus daiktas!Reikia laukti ir tikėtis, kad amerikiečiai draugai savo prenumerata tikrai parems tą laikraštį, ir gal jisai tuomet taikiau galės eiti, nes pasisekimą turi visai gerą. Vos spėja išėi-|va, kur įsigali plačios visbome- ti ir tuoj išperkamas.Šiame paskutiniame numeryje yra parašytas platesnis straipsniš apie tragingai žuvusią jūsų draugę Jur^telionienę.

neuždirba nė užsiprėnumė- kuriuos noH ir “Uakbiniii-ir šdkienes

bteildradarbtanls tiktai dėltb, kad jie heUžsiliibkejo prenumte- ratos. Čia kame nors “pakastas šuniukas” — Veikiausia, tie lai- kmšciai htebtivO Šūkiams pristatomi, nes, gal būt, jų “gyvenimo vieta” buvo pakeišta.Antra vertus, yra įdbhius tds faktas, kad Šukienė prisipažįsta, jogei juodu tiek, kad galėtų ruoti laikraščius, skaityti! Tai tau kų gerovė”.Keistai skambapaaiškinimas, kodėl nei ji, nei jBs vyras per ilgą laiką nieko iičtašė savo. draugams Amerikoje. Ji sako:“Meš prižadėjom rašyti į ‘LhiSV^ it ‘Vilnį’ apite Sovietų Mųjuiigoš htsiekimlis, btet paskutlidUbitl lįaiku hegale- jorti dhtig kų fąšyt (tai kode! iiteitaši Hors ntažai? — ’“N?’ tUdy, nes man labui fhdkh tirpsta, kada rdšau, o visą dieną priseina rašyt dat- be.#J. Šuk^s neturi Ihlko. reina vakare pavargęs ir bepajėgia rašyti.”Bet juk skelbiama, khd vietų Rusijoje darbinihkhiba tiktai 6 valandas į dieną, tai argi Šukiams, tiek Valhhdų atidirbus, jau nebelieka htei laiko, nei jėgų parašyti, jei nb štraipš- nį apie sovietų “atsiekimus”, tai bent laiškelį draUghihs Amerikoje?Visa tai verčia madyli, khd Šiikių tylėjimas turėjo kitokių priežasčių. Atrodo, kad jienis teko ką tai nemalonaus pergy- Vtetiti.
SėH’atvė if liga, bėt 

pensijos nėr d

Pd- ne-
SOkdii-

, jogei jie nebegauna ii- “Vilnies”, ir klausia, kddSl tite laikraš'čldi hebte- siunčiami —• “gal dėl to, kad negalini prenumeratos užsimokėti”.Nesinori tikėti, kad butų bū- vęš sutaikytas “Laisves” ir “Vil- iliteš” šiUiitlhėjimaš šėhiėms j U
•4 Kokios rųšies ntesmaįtiinai ištiko J. ŠUkį ir jb žmoiių, laiško rašytoja nepasako, bet višai aiŠ- ku, kad po tų titešmagiiHių jų

uvos eksportas nemažėja. Maišto produktai dabar išvežami vairiais uostais pasinauddjant.Žinoma, dabar Ifatosportaš žymiai brangiau atsieina ir kas svarbiausia — jau tenka visur švitimą Vhlitita mokėti. Bot tolydžiai bkspoHtii didėjant šie trukumai pamažu išsilygina, hors hebe Nuostolių. >^Ai šūprdntaihd delko šventojoje saVb ubsto įrengimo klausimas vis aktualėja. Ir tuo paeiti motu Klaipėdos netekimo Aphilaudo jausmas vis darosi aštresnis. Tai jau nebe romantika, o tikras reikėiės.Jei kas nors piriniaii į Klaipėdos kraštą žiurėjo kaip į tam tikrą savos tdutos ambicijos Veikalą, tai dabar supranta, kad tasai uostas Lietuvai buvo daug reikalingesnis, negu, sakysime, Vilniaus kraštas.Bet jau dabar šaukštas popiet, reikia dairytis, reikia taikintis kitoms gyvenimo goms.Tik tiek galima tvirtai sakyti, kad juo Lietuva tai labiau stiprės, juodžiau bus atjaučiamas Klaipėdos uosio netekimas.Ne, Lietuva niekuomet ir nic- iUomot šito smūgio neužmirš ir Lietuvą pajūris Vis labiau ir labiau trauks.Tai diktuoja patsai gyveni- nlas, tai diktuoja tą jausmą Lietuvos Ūkio kilimas. Reikia manyti, kad taip pat ir Klaipėdos krašto lietuviai tik dabar pradės tikrai suprasti, kas jlenis buvo Lietuva ir jų noras

dabar ukiš- skau-

kai
baneš nekontroliuojamas rėžimas.Ėet vis dėlto labai reikšminga, kad tie vokietininkai bent adhiinišlratyviai pinigine bausme nubausti.Kariuomenės vadas generolas Raštikis išvyko į Lenkiją su vietai tik šiomis dienomis jų ke-Įzitu. Tai jau ne vien tik man-Netaip seniai rašiau apie vokiečių bruzdėjimą Lietuvoje.

lydžiai didės.Gal galų gale susi prasime ir vieni kitiems visai nuoširdžiai ranką paduosime, Klaipėdos kteašle savo tautos išdavikų skaičius mažės ir lietuviškas patriotinis jausmas didės!letas hubausti už nelegalų susi- dagumo mostas, bet šiek tiek Atrodo, kad taip, o ne kitaip
X

kad mudu ir mudviejų suiro. Šukio

nuotaika pasidarė kitokia. Pirmiau iš j ų< laiškų tryško> entuziazmas, viltis ir pasididžiavimas, o dabar Šukienės rašinyjte jaučiamas nusivylimas, kbrį ji veltui bando paslėpti kazioita fraze, kad “įneš gyvenam gerui darbininkų tėvynėje”, koks jau čia gerumas, jeigu ji dejuoja, kad juodu abu neteko sveikatos, bet yra priversti dirbti ta, abudu dirbdami, heužĮfehio liė liek, kad gdlė’tų džšiprehūhie- rubti laikraščių ?Šukiėiie apie savo “gerovę” Vąšo: V ‘ ,“Dirbame Ubu tose pačiose Vietose, kur dirbom iš pradžių. Aš dirbu Baltarusijbs (kodėl ne Baltgudijos? — “N.” Redi) Mokslų Akademijoj, o Šukys Valdžios Name. Bet bėda tame, jau pasenom sveikata visaiširdis ant tiek apsilpo, kad jis nebepajėgia savo pareigas eiti, o jo darbas toks, kad prisieina labai daug vaikščioti. Valdžios namas labai didelis, 900 kambarių. Visi to namo rakandai randasi po jo priežiūra, o jam sunku daug vaikščioti. Jo širdis labai prastai veikia. Mano darbas, nočs ir ne sunkus, dirbu tik 6 valandas į parą, bet bėda, ka’d mano akys oikčiai apsilpo, o dešinioji ranka vis daugiau pradeda tirpt. i“Parašėm prašymą, kau duotų mudviem pensiją. Jėi gausim pensiją, tai busim 1d- bai laimingi..?’Ghiia liudnhš Vaiždas, kad senatvės sulaukusi ir svėikdtdš UfetėkUši porh turi dirbti tokį darbą, khriš jlteriis ytea pete s u likus. “BUtežuazitiėšte šaVyšė”; jeigu ttarbhliiikaš turi pastovį darbą^ tai žttibhai ntereikid eiti į dirbtuvę. O Šukienė yra priversta dirbti, net ’būdama nė1 sveika, nors jos vyras visą laiką turi uždarbį, kuriuo jisdi pirmiau labai didžiavosi, ta dar jisai buVb gavęs premiją ir algos pakėliihą, kaip “iidarhikas”;

daugiau reiškia. Aišku, Lenkija šiuo vizitu labai džiaugiasi ir jani priduoda didelės politinės reikšmes.Generolą Raštikį Lenkija priima tikrai generoliškai.Nenuostabu, juk tai pirmas Lietuvos kariškio oficialus Leh- kijai vizitas. Ir vizitas tuo pačiu metu, kada Lenkijos ir Vokietijoj santykiai begaliniai į- tettiti ir kartu Lietuva su Vokietija veda prekybos sutartis. Europos spauda šiam vizitui priduoda tam tikros reikštiiės. LiettiVoš Visuomenėje tasai Vizitas suktelia tam tikro sUsido- InėjimO) bet mažai kds Lltetuvo- je tiki, kad lasai vizitas turčių didelės politinės reikšmės ir kad Lenkija po to vizito taptų nuoširdžiau palanki Lietuvai.Tiesa, dabar lenkų spauda labai daug ir palankiai rašo apie Lietuvą, bet Lietuvoje visa tai nesukelia didesnio susidomėjimo. Žiūrima į visa tai kaip į tani tikrą politinį mandagUnta ir tiek,

turėtų būti!Taigi Lietuvai, visais atvejais sunku keliauti naujais keliais! Vidaus gyvenimo kliūtys burti, telkti visas kūrybines pajėgas vis dar galutinai neįveikiamos, užsienių politika eina ne nuo Lietuvos gyvenimo priklausomais keliais, čia Lietuvai tenka tik derintis, taikintis, sukinėtis ir kantriai lukeriauti, kad netekti tai, kas turima.
Iš Lietuvos

kuris berods dabar labai reikalingas. J tik iki šiam laikui vis dar lietuvių likimo neiLenkija Vilniaus kiek nepalengvino, jei bent tiek, kad grąžino lietuvių kai kurioms draugijoms atimtą turtą. Šiaip jau tiek kultutiniai, tiek politiniai Vilniaus krašto lietuviai po sehovei yra skriaudžiami, todėl maža kas tiki, kad generolo Raštikio vizitas ką nOrs haujo čia suteiktų.

KAUNAS. — Pasirašius ekonominius susitarimus su Vokietija palengvėjo kilnojamoje, turto išvežimas iš Klaipėdos krašto ir Lietuvos piliečiai be didesnių sunkumų atgauna savo mantą, namų apyvokos daiktus, baldus ir t.p. Tokie kroviniai kasdien atvežami iš Klaipėdos krašto į Kretingos ir kitas geležinkelio stotis. Didesnių sunkumų turi nekilnojamųjų turtų, pramonės ir prekybos įmonių savininkai. Jie dabar yra gavę pranešimus iš Klaipėdos, kuriuose jiems siūloma likviduoti savo Klaipėdos krašte ir tam lui duodamas terminas savaičių iki 2 mėnesių.
turtus reika- nuo 2

ne-
su- belmetu pusėtinai kaip ką žada, pažddais maitina, o dar nieko hesiulo.

Lietuvai dabar daug įdomiau, kaip baigsis derybos su Vokietija. Nors tbs derybos jau senokai eina, bet jų dar galb matyti.Nbrs turima žinių, kad kietija šiuo kalbesriė ir kol kds tik konkretausSpėliojama, kad tos derybos Užsibaigs tik už kokios poros savaičių. Matyti, Vokietija tyčia delsia su tomis derybomis ir lukeriiioja bendrai tarptautinės situacijbš išaiškėjimo.Nepaisant, kad dar uosto reikalai lieka šUlVarkyli, Bet Lie-

KAUNAS. — Per penkis šių metų mėnesius į užsienius išvežta už 88,862,600 Lt (pernai už 92,777,800 Lt, 1937 m. už 78,739,600 Lt), įvežta už 74,- 198,800 400 Lt, Lt). Lt (pernai už 88,516,- 1937 m. Už 75,886,400
KORESPONDENCIJA

Kenosha, WisKenošha Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 5 dieną, 7:30 vai. va k. pas d r-jos pirmininką P. Polelhiiią, 4324 81h Avė.Sekr. T. Pabarškiėhč
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LIETUVIU MENO 
DRAUGIJOS PA

AIŠKINIMAS

širdingai dėkojam V. J. Ko
nčienei už jos puikų aprašy
mą laikraščiuose apie musų 
chorą, bet nariai ir narės šios 
draugijos labai nusistebėjo iš 
korespondentės tvirtinimo, kad 
Dr. Baltrušaitienė, drauge su 
sesutėmis Ormanaitėmis, su
organizavo Lietuvių Menė 
Draugiją. V. J. količienė kly
do.

$50.00 Sutaupoma 
Perkant Dabar

Ši draugija buvo suorgani
zuota balandžio 4 dieną, 1939. 
Buvo sudaryta lam Hkra kon
stitucija ir 20 narių steigiama
jam susirinkime ją priėmė 
vienbalsiai. Bet Dr. Baltrušai
tienės tų narių tarpe nebuvo.

Pirmam susirinkime buvo 
tik viena Onnanaitė ir ji bu
vo išrinkta valdyboh už sek
retorę. Ormanaitės nėra jokioš 
organizatores, tik taip pat ly
gios, kaip ir kiti nariai.

Lietuvių Meno Draugijos 
vdldyba susideda iš penkiiį 
dsmehų, Būtent: pirihininkaš 
V. Virbickas, vice-pinri. 14. 
Kaptutauskas, sekretorė B. 
drnianiutė, iždininkė H. KaZ- 
larickaš, iriaršalkd J. Katcla. 
Choro vedėja yra Milda Vir- 
Bickaitė-Broski.

Birželio mėnesio Ž0 dieną, 
1939 m., po praktikų buvo pa
keltas kldušimas šilrasti kur 
yra klaida. Visų choristų, val
dybos ir iribkytojbs Mildos 
Virlrickaitės-Broski aky Vaizdo- 
jo šis laiškas buvo skaitytas 
ir kiekvienas natys ir narė, 
kurie dalyvavo, vienbalsiai da
vė valdybai įgaliojimą laiškį 
siųsti kiekvienam lietuViškani 
laikVaščirii. Ir štai šios draii- 
gij°s įg'ūliotiniai savo 'darbų 
atlieka ir pasirašo.
Pirmiįlinka.^ Vilty Virbickas, 
Vice-pirm. A. II. Kaptiirdiishaš 
Iždininkas Heleri Kazlauskas.

(Pati V. .L Količienė rašo, 
kad kritika, kuri yra teisinga, 
yra naudinga; bet mes jau 
matome, kad jos “kritika” yra 
mums kenksminga, hes mūšų 
jaunimo darbuotę ardo.

A. H. KapturausPas.

&
Vi i 4,-A, i t i. . , i Naujienu-Acnftj ftadldbhoto
HAYVvABD, Wis. — Grupe žliionių prie lldy (ilšunb, kūHs likb ŪUšūUlas. 

Per dvi savaites Olson slapstėsi nuo policijos. Jis bušoVe du šcriSTo pndėjėjiis.
1 1 11 ........................... i .u... ■, r~tį. ii,t i it - ’ į- ■

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PranctlKai kviečia 

kitašalius stoti 
Į armiją

STOGbENGYBTR IR BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tUrt 
pilną ipdraudą už darbuB- Leng
vus išmokėjimai jei norite. . 
BRIDGEPORT roofinu and 

SHĘET METAL CO. 
3216 60. Halsted St

PARYŽIUS, birželio 30. — 
Liko išleistas pakvietimas kita- 
taUčiAms’, kurie simpatizuoja 
Prancūzijai, pareikšti pasiža
dėjimą; kAd jie stos į arriri- 
ją, jei kils karas.

Jei vėliau kitataučiai per
mainys savd hūsistatymą, tai 
jie nebus į armiją imami, ne
žiūrint savo pareikšto pasiža
dėjimo.

——H. BEGEM AN— 
BRIGHTON. PARKO pirmaująs 
CRfcDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
teška ičiavimaš—darbas užtikrin
tas.

-1181 Archer Avė.—

COOK COUNTY 
PASIŪLO

MADOS

IT

yoa wdOt tom*- 
♦blog. TU liHlo* 

♦hing* are baaJy

Shelvado*.

IT SAVĘS MONEY1 
klcreąsed ttorago 
permits purehase 
of larger guantttiea

SAVĘS STEPSt 
Food jforago ts «o 
efficieat wilh tU 
Sbelvador tbaraV 
oo unpaduag—r«-■

DEL PARAMOS LIE 
TUVIU DIENAI

Dienos tbibėjų — Aukotojų Ali- RAINAS. — feitželio 17 ir 
Ii n kalni sąrašai. femūjaihš d. į Kaulią atplaukė pirmie- 
rinkti knygutės atspausdintos ir 
daugeliui kolbnijų išsiūnlinėloš

afing cosH. New

marrtt frotn yean 
of axp«rianc«.

$9 9‘0

JOS. F.
BUDRIK

Furrtlturfe Houste
3409-11 S. Halsted St

Tei. Y8HS 3088

BbDltik’S ANNĖX, 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. VAROS 3088

žymus Ęudriko Radįd progra
mas, leidžiamas iš WęFL—-970 
k. stoties nedalios vakarais d-tą 
valandą. •

Ne\v Yorko Pas. Parodos Lie
tuvių Dienos Kortrilotas prade
da pajusti, kad jo darbas ir pa
stangos ne Viso lietuvių visuo
menės teisingai suprantamas ir 
įvertinamas. Lietuvai atsisa
kius atsiųsti V. D. Uhiversitetb 
chorą ir žAdėtį dirigentą, visas 
komiteto darbas daugiau susi
komplikavo ir pasunkėjo, šis 
reiškinys gal žymiai paveikė ir 
visuomenės nuotaikų, mib ko 
daug pareina Ll‘etriviU Dienos 
pasisekimas.

Komitetas susiduria su įvai
riomis išlaidoįriis, vykdydamas 
pasiruošimo darbą: dalies gaidų 
spausdinimas, jų išsiuntinėji
mas, specialių Lietuvių Dienai 
paminėti metalinių ženklelių 
pagaminimas, kbiiip. J. Žilevi
čiaus, lankančio ir tikrinančio 
chorus kelionės išlaidos ir 1.1. 
Pagamintieji ženkleliai yra iš- 
šiuritineti Į kolonijas, už ku
riuos iki šiol susilaukta labai 
mažai atsiskaitymo.

I b

Kai kuriose vielose yra nei 
atskiri rėmėjų koiUilelai, kurie 
tačiau rūpinasi tik sdvo apylin
kė chorų atgabenimu į New 
Yorką. Gražu, kad tos koloni
jos rūpinasi gausingai pasiro
dyti, mes tuo džiaugiamės, bei 
bb atskirų kolonijų paramos 
‘efentralinis koiiiiVctas nepajėgs 
llbkahiai reikalo pravesti. Juk 
vietoje negalima liek pinigų su
kelti, kad ir tuksiančius atvyks-

negavote, kreipk i lės į prograihd 
eiidihlo komisijos pirm. l5r. M. 
Vinilu (307 W. 30th ŠI., New 
York City). ,

Šiiiomi visi chorai, organiza
cijos ir veikėjai prašomi sku
biausiai atsiteisti už paimtus 
JelŪVių Dienos ženklelius. Jei 
<Aš nugalite jų išplatinti, grą
žinkite komitetui, nes mums jų 
jau trūksta.

Laukiame taipgi (langiau ii 
atskirų asmerių ar draugijų rė
mėjų, kuriems už suteiktą Lie
tuvių Dienai paramą bus įteik
ti garbės rėmėjų ir garbės glo
bėjų isterinės vertės lipdymai — 
‘diplomai. KAzys P. Vilniškis

ji lenkų taiško sieliai, kurie 
plukdomi vandens keliais. Iki 
administracinės linijos sielius 
atplukdė lenkų, o Kernavėje ir 
kititose (prie Nemuno ir Mer
kio esamuose punktuose) juos 
perėmė ir atplukdė į KaunĄ 
lietuviai-sielininkai. Lenkų miš
kas bus apdirbamas Kaune 
Lietmedžio ir miškų departa
mente išnuomuotose lentpiu- 
yėse.

MbkGIčtAl - PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rusių ApdraUda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordpn Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.
Tei. tardš 4329

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS

Užtikriname, kad Sutaupysite 
šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALrrfe išsimokyti

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
Sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir Sutau
pykite pinigų!

knrą,
išgalite 

gerą 
Ifku-
PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

,, Į-, -|j Į

GERR. Naujienų žkaitytt>~ 
jot ir įkaitytojcd praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tai krauHtve^ ik riet 
gkelbiaei Hiiajtenote.
įį i ■ f. i j ir ■ iJiir«'| ■■ 1 iim

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų. tai yra Wolf Lake, Michi- 
gah. Geriausia dėl maudymos ir 
žvėjbll, daug miško sū daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor- 
mąbijų kreipkitės paš PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicagp, Tel, Monroe 5533 arba Mfts. carrie ambrose 

Pėacdck, Michigan
Bok 15

RėiLkite tuos, kurie 
garsinasi 
MT.TTEN()SF”

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Vičtor Bagdonas 
locaL a long DYSTancf 

MoVTng
PfeVkrhūšloin forničius, pianus ir 
Visokius ran kandus bei štorUs 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

No. 4089 — Praktiška vasarinė 
suknelė. Sukirptos .jnieros 16, 18, 
20, taipgi, 34, 36, 38, 40, 42. 44 ir 
16 colių pet krutinę.

Norint gauti jrtfeną ar dau
giau virš J ‘ .........
prašome iŠ 
kūtę arba 
numerį pk; 
kiai pakaš 
vard| It kdtesą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Gali
te p’ašiiįšti ^idlgus ątba paš
te žehklelihls kaį-Ri sii tžsaky- 
teU. LftiŠkUk reikia adreŠtiou: 
Naujienos Diįį>t,173a
Sd. Halstt-tl SU Chiteago, DL

rpti priduotą blan- 
ĮridtiOli pavyzdžib 
teeti taierą ir aiŠ- 

IVti s&Vo Vardą pa- 
dVesą. Kiekvieno pi-

Iš
BitfeNAi. — Ratebyno kni- 

iAs šiito melu lAnkomas skali- 
iiigų Tilžės "gyventejų. Iš Lil- 

žės į ilambyrią kas šVehtadie- 
hį plaukioja keli gaHAiViai, ku~ 
He atg-ab'eha Vokiečių turistų 
ne tik- iš Liižės, bet iš tingai - 
lūs it kt. Ar šiemet Rambyho 
<alhe įvyks lietuvių trAdtehiė 
šVchtū^ rifeko negirdėta. Viši 
trys Bitėnų kaimAi, būtent:
Bitėnai, Bitėnų Užbičiai ir Bi
tėnų Šilėnai, Sujungti į vieną 
kaimą. Dabar kaime prasidėjo 
šienApiut’c. Kai kurie mažesni 
ūkininkai eina “baūdžiavon” į 
Naudvarį prie Ragainės, neš 
už tam tikrą darbo dienų skai-l 
čių gauna nUsišieriauti Sklypą j 
dvaro pievų. Pasakymas, jog 
reikia eiti į baudžiavą yra dak

imti — pavaišinti ir tinkamą 
programos leidinį atspausdinti, 
ir už padarytus ženklelius ap
mokėti, ir vyriausią dirigentą ke
lionės lėšomis aprūpinti. Tam 
darbui reikalinga visų lietuvių, 
visų kolonijų parama.

Komitetui tenka atlikti kai 
kurių formalumų, reikia rūpin
tis Viso rcikūld tvarkymu, at
skirų kolonijų judinimu. 13el 
drgi šis visas užsimojimas ii’ 
komiteto gražus norai turės pa
sisekimo ir ar AmUrikbs lietu
viai užsitarnaus tinkamo įver
tinimo, praėjus Lietuvių Dienai, 
jei kolonijos, atskilų dšriieiiyš ii 
oVgahižaeijbš itertehgtids į ko- 
hiiteto alšišaUkimtis spaudoj, 
iteprišides savo parama? Laiko 
dar yra; paskubėjus reikalą ga
lima pravesti tirikdiriai; tik bei- 
kaliJigA dAtlįihu nuoŠirdirino iš 
višuortlcnėš. Atšiiriihkile^ malo
nus lietuviai, ši didžioji istorinė 
Amerikos Lietuvių Pasirodyme) 
Šventė yra išeivijos ip visbs tau
tos gHrbėš klausimas. Nelauki
me, kad kiekvienas asmehiškai 
butume paprašytas, o savo ini
ciatyva paslsiUlykinie datbit ir 
pUtAnia.

Šia prbga horiti priminti, kad 
Koihifelas yra nutaręs išleisti 
specialų L. Dienos leidinį -- 
progranių, kurioj’e) bte informa
cijos apie Lieluva ib toš švehiės 
eigos aprašymo; bus ir Lietuvių

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITT1NGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

JRĖNGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. B9th St.

TeL Hemlock 2867
Rez Republic 5688

SPĖČIAU DEL FOURTH OF JULY
.k.:riti   ...... !__________________________________________________________

Taipgi šeštadieniais ir Sekmadieniais

Cun and Steak Pietus

- Taip sako žmonės, kurie pas

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

užsilikęs iš senų laikų ir bite-] 
niškių dar ir šiandien tebevar
tojamas.

Jųš galėsite sbčiAi pavalgyti vištienos pietus pigiau, ne- 
ga jbtes natete kainuoja 
mus valgo!

LIBERTY GROVE CAFE
(Buvęs Dambrąuško £larža§)

83 & WILL0W Si’RlNGS ROAD
KAS NORITE smagiai laiką praleisti Ir turėti daug smagumo, pra- 

šom atsilankyti į musų naujai ištaisytą CAFE. Visuomet turi
me visokių skaniausių gėrimų ir Užkandžių. Taipgi turim sviesto, 
sūrių, saldaus ir rūgštaus j)ieno. šeštadienio vakare gireš muziką.

Kviečia JOHN PILKIS.

1018 W. 18th St., Chicago, iii.

| Bo bbllgaciji} prašau prlBlusti 
I man savo valiausios literatūros 
I aVlo Home Federal apsaugą ir pa- 
I togurną.
į Adresas ........................

U>Z

<insured;
S'/?wy,vMtwT nvšEDERAL SAVINOS

N‘ ASSOClATlON of CHICAGO
ND TfcL MONROE 810Q

®X V* Y©

ieŠingam atsitikime, jus galite gauti S’/zG 
it santaupos Bus visiškai apsaugotos, pasidė
jus iloMfc FfcbERAL įstaigoje. Apsvarsty
kite musų rekordą.

tsęigia. 1Š8.6 metais su $l,bOO tdrth. Dk- 
bif, kltek Aaii&laū kMp po puSšinitniečio,- 
tŪH'iš gasfėk® $5,^00,000,00. MUSU durys 
niekad. nėi-A buvusioj uždarytos nuo biz
nio. per visą musų isterijos liikotarbi— 
hiekad nemokėjome, tokžiaii visti
šU‘škhitds iki $5,00Č.0b yra Juhgtinių Val
stijų valdžios agbAturoš Updrkiistoš.

Sykį išgirdę pilnas žiniaš apie mūšų taupo
mąjį plkną, jųš irgi prisidėsite prie to džiaug- 
stfity kokį pAdarė ntfo pAskUtibid šatisio mė- 
nėšio Apte 2,0A0 Žmbnių, pasidėdami savo san- 
taupAs pas teus.

AR GAUNATE
UŽ SAVO SAUGIAI 

PADĖTUS 
INDĖLIUS? *

•į® $$

tiirttto Feuerft! ŠAvIngs & . Loftn

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

Jeigu 
kis j 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti < tas Krautuves* 
kurios Skelbiasi Naujienose.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
raUDongyslės Išimama viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $0.00
Greitai , Palengvinama.... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $ | ,00 

fckzaminaciją įskaitant vaistus
DbUGLAfc PARK rtOSPlTAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
ipos rąšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b k š 
garantūbtAs.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5888-5841
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LITHUANIA AT THE “WORLD OF 
TOMORROW”

LITHUANIAN PAVILION AT THE NEW YORK FAIR

Copyright N. Y. W. F.

By HENRY BECKETT

(From “A Diary of the World’s 
Fair”, “New York Post”, June 13, 
1939).

Lithuania’s representatives have 
given us a World’s Fair pavilion 
which presents their country as the 
strongest in Europe during the fif- 
teenth century and also as ęoming 
of age happily this year in a new 
era of independence.

Būt there is more to it than that. 
In touring the foreign pavilions 
you become aware that certain 
small European nations are out to 
show that the effects of the World 
War were not all bad, and Lithu- 
ania is among them. The exhibits 
go to prove that the political setup 
which follovved the war had some 
virtues even if it is roundly de- 
nounced nowadays by people who 
may not know much about the 
treaty terms and the reasons for 
them ,twenty-one years ago.

Take a look at the handsome 
books written by Lithuanians and 
published in their own language, a 
laguage pleasing to hear and by 
some authorities ranked as ‘the 
most antiąue of all living lan- 
guages and, in substance and spirit, 
most akin to the primeval San- 
skrit’.

TAUGHT CHILDREN SECRETLY

Between 1863 and the end of the 
World War such books could not 
hav ebeen published openly in Li- 
thuania, because then Lithuania 
was part of Russia, and, by a uka- 
se, all printing in Lithuanian, even 
of prayer books, was prohįbi.ted,

So books were printed abroad 
and smuggled into the country. 
Farmsteads had their *book holes’ 
and mothers taught their children 
in secret. As if to show how things 
have changed the Lithuanians have 
in thęir pavilion a rich display of 
handicraft by school children un- 
der fourteen, a large murai by 
children, indicating the progress of 
education, and a boy’s pretentious 
wood carving, which is a copy of 
a bronze work, entitled “The Lithu
anian School.” It consists of a pea- 
sant mother at her spirflling) wheel 
teaching a child to read.

Because they are so variously 
charming the pavilions of smaller 
nations having a renewal of olden 
independence through the World 
War do raiše doubts as to the de- 
sirability of any European union 
of statės. This diversity, within the 
area of any small group of our 
States, is what makes travel on the 
Continent so fascinating. Not that 
Europe exists for. American tour- 
ists, būt it would be a shame if ar-

chitecture, customs and dress were 
standarized more than at present.

STRESS CHARACTERISTICS

At the Fair Lithuania has sought 
to emphasize Lithuanian character- 
istics. You see naively fine wood 
crosses and wayside shrines and 
delicately colored figures of the 
Sorrowful Christ, and saints by 
village “god-makers”, with iron 
crosses, wood engravings, dower 
chests, musical Instruments a little 
different from any others.

You see pictures of girls winning 
prizes for dresses which they made 
after raising and pulling the flax, 
of harvest home festivals, picnics, 
landscapes, folk types, sports, all 
unlike what you may see in pa
vilions representing countries which 
adjoin Lithuania and which have 
tried to absorb Lithuania down 
through history.

Exhibits include a historical sur- 
vey in mūrais; maps showing how 
Lithuania has expanded and con- 
tracted through the centuries; a 
colorful representation of a peasant 
wedding with twenty ethographi- 
cal dolls copied from life; a bust 
of President Smetona, who has 
translated Plato into Lithuanian; 
hand-woven and linen textiles, pot- 
tery and wood-carvings; objects of 
amber, Lithuania’s “northern gold”; 
handicraft of young farmers’ clubs; 
iiagrams shovving the growth of 
agriculture, commerce and indus- 
try.

^ONTENTMENT THROUGH
ABOR

Contentment through labor is ex- 
oressed in a statue, in Žront of the 
pavilion, of a country giri returning 
from the fields and holding in her 
hands a sheaf of rye and a dove. 
The pavilion supplies these odd 
facts:

The United States has been a 
haven of refuge, during a century, 
for more than a million Lithuani
ans, nearly half the present popu- 
lation of Lithuania ... The country 
holds the European basketball 
championship and has contributed 
notable athletes in our records ... 
In the eleventh century Bishop 
Adams, Apostle of the North, re- 
tnarked, "How many praiseworthy 
things could one say of the cus
toms of this people, had they only 
been Christians” ... Today 85 per 
cent of the Lithuanians, “the latest 
pagans in Europe,” are Roman Ca- 
tholics . .. When, in the fourteenth 
century, the daughter of the king 
married a Polish prince, he gavę 
her as dowry 24,000 Polish prison- 
ers of war."

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

By Helen Siman

(Con’t. from lašt week)

The Fourth of July is one day 
that is alsvays marked by some 
kind of a celebration for the visit- 
ing Americans in Kaunas. This 
year, in view of the great number 
of tourists, a ' large tea was held 
at the Karo Romovė, o hotel for 
all anny officials stopping in the 
city. ,

The Karo Romovė is a huge 
building of six stories and Gothic 
architecture on a ąuiet side Street, 
just off Laisvės Alėja. It is of 
dark red bricks, flanked by wide 
white stairs leading up to doors 
decorated with grill-work. Up 
under the eaves are figures which 
give this hotel its other name, the 
Three Giants.

Once inside and past the recep- 
tion halls and check-rooms, a 
double stair-case of marble with 
red carpeting leads you past two 
stuffed brown bruins to the ball- 
room where all of the important 
affairs are held.

It has large ceiling-high stained

glass windows through which a 
soft light comcs at aftcrnoon af
fairs, when the sun is rosily set- 
ting, and at balls which run on 
into the early inorning, the rising 

I sun casts its first yellowish rays 
' upon the merry revelers vvithin. 
! These evening affairs are usually 
held “cabaret-style” with the shim- 
mering chandaliers only dimly lit, 
būt with additional light coming 
from the star-studded spirit lamps 
v/hich keep the samovars warm 
on the tables about the room. Du
ring the times vvhen the dance 
orchestra is taking its intermission, 
a second band plays softly from 
a balcony.

At this Independence Day tea 
— stravv-berriers and cream, coffee 
and pastries were served. The 
dancing was cut short since the 
^chorus was to participate in the 
ceremonies at the bier of the Un- 
known Soldier. Once there, all 
stood bare-headed in the rain, while 
we sang and all the speeches were 
made.

(To be continued)
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LITHUANIA TAKES ITS PLACE WITH THE RĘST OF 
THE WORLD AT THE FAIR IN NEW YORK.

THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E. G. Peters
■■ ................. ...............................- -

Hitler’s Headache

Hitler is suffering from an in- 
creasingly Severe headache, as even 
chief nazi propagandist Goebbels 
admits by saying, “Germany faces 
difficult times.” Important among 
the causes of der fuehrer’s head- 
aches are four things: Danzig and 
the “encirclers”, the Czechs, labor 
anrest, and religious resistance.

By insisting that the German 
people worship Wotan and the 
other gods of nazi paganism in- 
stead of Jehovah and Christ, the 
Važis have united Roman Catho- 
lics and Protestants of the Con- 
fessional Church in defense of 
Christianity. Dr. Martin Niemoel- 
ler, in jail for two years, is the 
symbol of opposition to - this nazi 
paganism. “Not since the days of 
the Roman Empire have Christ
ians suffered such persecution as 
now under so-called Christian ru- 
lers,” writes one of the German 
Evangelical pastor.

Labor, too ,is objecting to nazi 
orders for speeding up. High speed 
for about 70 hours a week coupled 
with less and less food goes against 
the grain of human nature, espe- 
cially when the toilers often re- 
alize that the speed-up merely leads 
into another war. Hence, many 
German workers are staging a 
“slow-down” movement. An ex- 
ample of this is the drop in out- 
put of the Ruhr coal minės from a 
daily average of 420,000 /tons for 
275,000 workers in May, 1928, to on
ly 419,000 tons for 311,000 workers 
in May, 1939. Meanwhile, unrest 
among the laboring masses is grow- 
ing.

Discontent is seething among the 
Czechs. For the 7,000,000 of them 
inc|^rporated into the 73,000,000 
Germans have not forgotten what 
they learned about fighting for 
freedom during three centuries of 
Austrian oppression. Turning into 
walking newspapers, rpany 
Czechs pass on by word of mouth 
important news left out of the 
censored press, whereas other 
Czechs have built portable radio 
broadcasting apparatus easily shif- 
ted from place to place to escape 
the secret police. Hidden presses 
turn out anti-nazi handbills. Be
cause Germany needs food and 
wants manufactured goods, Czech 
farmers leave acres untilled and 
Czech workers tamper with iių- 
portant machinery. So bad is it 
that Von Neurath, nazi rulėr in 
former Czechoslovakia, favors es- 
tablishing an outright military dic- 
tatorship over Bohemia and Mora- 
via. - '

Finally, comes Danzig and the 
“encirclers”. The nazis badly need 
success in the “Danzig affair” to 
bolster up their prestige; būt France 
and England have built an anti- 
axis block, which, with Russia’s 
inclusion, can stop Hitler in his 
tracks. While not to take Danzig 
increases discontent at home, to 
take that city probably means start- 
ing a general European war in 
which the nazis have little chance 
of success.

All these things are giving Hit

ler such a severe headache that 
the new cry of the lunatic nazis is 
“Germany’s rights or war.” That 
slogan, of course, means that un- 
less the nazis are given what they 
want without fighting, they will 
plunge Europe into the maelstrom 
of conflict in the hope of bolster- 
ing up their murderous regime 
through the glory of a quick vic- 
tory. Būt Hitler and his nazis 
ought to remember that both the 
Kaiser and Napoleon III cast the 
dice of war with Marš, and lošt.

All-Around
Athlete

Pirmadienis, liepos 3, 1939

LAI
THE LITHUANIAN DAIL
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Fourth of July, 
the signing of

of Independence, 
Youngsters too young

@ TOMORROW, will be the scene 
oi the greatest of American 
days, the 
memorating 
Declaration 
4th, 1776.
to know the significance of the 
□ccasion ■— oldsters too secure and 
.'ontent in the bounty of the years 
— will celebrate the Fourth vvith 
eąual enjoyment. And to many, 
the Fourth will mean būt a wel- 
come week-end respite from work

In the recent National A. A. U. 
Decathlon Championships which 
were held in Cleveland, a Lith
uanian athlete of Benton Harbor, 
Michigan, placed high. Alphonso 
Gavrilavicz, a graduate of Michi
gan State Normai College and now 
afi art instructor in the Detroit 
school system, was awarded third 
place. He was presented with a 
medal symbolic of the National 
Amateur Athletic Union and the 
events.

Athletes from all over the United 
States participated in the Decath
lon, which consists of ten different 
track and field events; these acti- 
vities were spaced over two days. 
On the first day, the contestants 
participated in each of the follow- 
ing; 100 meter run, shot put, broad 
jump, high jump, and ąuarter 
mile run. The second day the com- 
petition consisted of the 110 meter 
hurdles, discus, pole-vault, javelin, 
and the 1500 meter. The events 
were graded on a point system 
based on the 1912 Olympic Gamės; 
the skili of the individual in each 
event determined the number of 
points awarded him. The sum of 
the scores in all events determined 
his positioiį in the Decathlon.

Mr. Gavrilavicz placed first in 
two of the events—the ąuarter 
mile, which was run in the fast 
time of 52 sesonds, and the 1500 
meters in 4 minutes and 40 se- 
conds. He also placed well in the 
high jump, with a leap of 5 feet, 
11 Vz inches, and in broad, jhmp 
(21 ft. 5% inches). He ran the 100 
meter dash in 11.4 seconds, a speed 
just .5 of a second below the 
world’s Decathlon record (10.9 se
conds).

Al, who pląns to continue with 
these- track and field events im- 
proving upon his weaker points, 
has an outstanding athletic back- 
ground. Besides winning awards

Personalities of Inter
CUPID “GOT ’EM” ALL

Even as we Americans celebrate 
the Fourth of July, the French 
celebrate the 14th of July, the date 
of the fall of the Bastille, dreaded 
French prison, in 1789, and a land- 
mark in the history of the French 
Revohition. Both events wcre oc- 
casions of tremendous sočiai and 
political importancc, and the year 
1939 sees the people of today liv
ing in the well-being that these 
two events brought about. No good 
in this world has ever been accom- 
plished būt that there have been 
individuals who have braved exile, 
impri.sonment, confiscation of pro- 
perties, removals from high offices, 
that ideology may continue. Gior- 
dana Bruno, in the 16th century,
preferred to be burnt alive at the 
stake, rather tha^i to recant his 
theorems of physics, and both his
tory and literature abound with 
likę accounts of personages whose 
narnės have been perpetuated be
cause they dared to face the truth 
— to express it though confrontec 
with persecution and death.

each 
flew

news 
wed-

For the lašt few weeks, 
time our little news birds 
back to us they carried 
of another engagement or 
ding.

Miss Anne Kairis’ is wearingl 
a diamond on “that” little fin- 
ger which is really worth show- 
ing-off. Her club-sisters (the 
K R’s) keep reminding Anne 
that she mušt raiše her hand 
to touch her hair or sumething 
a little more often so as to let 
the world see that sparkler. 
Būt you know Anne, — modest 
and all too natūrai and ever 
such a nice subject for teasing, 
especially about Mr. Joseph 
Pranaitis, her handsome and 
charming fiance.

Another K R to succumb to 
Cupid’s darts is Miss Josephine 
Schultz. (Instead of being a 
girls’ club, the K R’s will soon 
be known as the young women’s 
club, — from the way they’re 
all becoming brides). Miss Jo
sephine will become Mrs. Vyto 
Abazoris this autumn; the Ab- 
azoris family is well-known in 
the large Lithuanian colony of 
Roseland.

0 Youth has ever been foremost 
in the furthering of ideology — 
greylbeards, for /Ihe most part, 
find life too svveet to part vvith 
lightly. The passage of the years 
has done away with the guillotine 
and the stake: freedom of speech 
no longer is punishable by death. 
Youth speaks: and is heard.

Years do not necessarily make 
for wisdom nor does youth neces
sarily infer a callow statė. Youth 
of today finds kinship with Words- 
worth who, when 23, was writing 
on sočiai justice — on the over- 
throw of despotism — on the 
eąuality of men; with Coleridge 
who at 22, was finding puhlication 
with his odes for the cause of 
liberty and who, two years later, 
founded The Watchman, a period- 
ical concerned with labor acts and 
universal education. Youth of to
day can understand how Shelley 
who vvhen 21, was able to write 
— and write copiously — on the 
abolishment of child labor, the 
evils of society, on universal suff- 
rage. And so the list goes on end- 
lessly.

The voice of youth will ever 
be bold — too idealistic for dis- 
semblance, too sincere in what it 
believes to be the truth to phrasc 
its speech into conventional chan- 
nels of platitudes and niceties. 
Occasionally it offends delicate 
constitutions unable to stomach 
blunt speech, the directness, the 
absence of pretense in youth. Yet 
outspokeness, vvhile it may rankle, 
'at least it is direct, to the point 
'and without subterfuge.

Considerable criticism recently 
has been directed tovvard the L.U.C. 
in regards to a letter eondueted 
in the line of official communica- 
(tion between the L.U.C. and its 
Board of Trustees. The situation 
is not vvithout its humorous as- 
pects as since the letter in ques- 
tion was a criti,cism of the Board 
of Trustees, it subseąuently has 
drawn criticism to the L.U.C. it- 
<self, for the want of tact dis- 
played. The L.U.C. now faces the 

’ąuestion: We can dish it out, būt 
can we take it?

J. Rachens.

in track, field, boxing, and wrestl- 
ing at the Mich. State Normai Col
lege, he won in 1937 the Sigma 
Delta Psi (National Athletic Ho- 
norary Fraternity) national all- 
around athletic championship cup. 
In this tournament he placed the 
highest of all the athletes com- 
peting from 55 different colleges 
and universities.

Ah! One of our little birdies 
just flew in all out of breath 
to teil us that pretty Miss 
“Billie” Poczulp of Marųuette 
Park went and did it too, būt 
in the hurry and 
little birdie failed 
the note with the 

llucky man. We’ll 
out another bird

Miss Anne St 
of hair and fair 
even fairer lašt

scurry our 
to bring in 
lame of the 
avė to send

e.
Riekus, 
of skin,
Saturday

cause her man-of-men, 
Charn, was coming in 
cago to “settle” down.

Dr 
to

dark 
was 
be-
Bill

Chi-

'I?

v

Dr. Brazis of the Holy Cross 
Hospital is muchly much a 
married man by now, seeing 
that he has been married a 
few weeks already; so, girls, 
remember that he shall be

W<VShinjętOn walking with his wife, when
•r ji you see him this summer at
JLeiier picnics, and don’t waste your

The • Baltic American Society of most xvinning smiles.
Washington, D. C., meeting at the Miss Helen Aleksun said “I 
International Students House, on Lo” yesterday which was 
March 19th lašt, had Miss Ruth EjcIimax of a Universily of 
Henderson present a program oi . 
poetry, some verse being of her inois rornance- 
own composition and some of the Mr. Joe Žukas, 
Baltic countries. It was interesting j girls, he has n,°^ taken 
to observe the contrasts of poets 
of these northern republies expres- 
sing themselves on 
jeets.

Miss Henderson is 
the poetry study

kindred sub-

the leader of 
group of the

Washington Branch of the Ameri
can Association of University Wo- 
men and it is fortunate that the 
Society should have her as a mem- 
ber to lead a similar group in the 
study of Baltic poetry. Miss Hen
derson is a poetess in her own 
right and has written Severai 
books of poems.

It was also decided at this meet
ing that the Society sponsor a 
dance recital for Vytautas Belia- 
jus and his Chicago group and to 
invite Miss Rose Lucas (Baltrušai
tis) as. guest soloist for the occa- 
sion.

The day previous, the members 
of the Society made an official vi
sit to the Congressional Library to 
see a collection of rare historical 
books and pictures of the Baltic 
region. It was interesting to note 
the position. for instance, of Lithu-> 
ania and Latvia on some of the 
well preserved maps of the Middle 
Ages. Dr. V. V. Parma of the 
Rare Book Division at the Library 
showed the collection to the mem
bers and also took them into the 
vaults where valuable manuseripts 
and historical books were preserved.

L. J. Esunas

UNCLE SAM

came the Democrats-Repub- 
to whom he turned with 
ear. Now the Democrats 

Republicans are separate

Long years agolie was a Federal- 
ist, after that a Whig, and then 
there 
licans 
kindly 
and
groups. What is Uncle Sam?

He remains as he always was 
an American vvithout party pre- 
judice. An American that is in- 
t eres te d in the ideals that made 
this country great, — the ideals, 
policies, hopes that were the in- 
spiration and the making of tho 
Declaration of Independence which 
was signed 163 years ago. Would 
that there were millions of real 
Uncle Sams to guide Americans 
forevermore!

oh,

the
111-

no, 
the 

fatal step yet — only theiįe 
is no telling what he might 
do ’way ’out aeross the sea 
amidst the mignonette amd the 
rue; you see, he is leaving
Chicago this week for a lengthy 
stay in Lithuania. Please write 
us and tell us, Joe, whether 
the florists make up orchid 
corsages in Kaunas. Or, will 
you not present corsages to 
anyone over there?

Which reminds us that once 
upon a time we received or- 
chids and once upon a time 
we received a nasty letter from 
one we “ribbed” a little in this 
column. We were pleasantly 
surprised lašt week with a tel- 
ephone call which resulted in 
a Very gentlemanly meeting 
with a couple of representatives 
of the L.U.C. Executive Com- 
mittee, which we had “ribbed” 
just recently. Too bad that the 
other member of the commit- 
tee did not come, for we had a 
very worthwhile discussion, as 
admitted by all present, of the 
situation at hand and a present- 
ation of both sides of the pro- 
blem.

One point brought out par- 
ticularly that is possibly over- 
looked most often when dis- 
harmony arises is the fact that 
it takes two sides to create 
such a dischord. Before .blam- 
ing the other side, find out if 
there is something not lacking 
in your own camp. Being an 
up-and-coming group, the 
L.U.C’s, we hope, will do that 
more carefully hereafter.

Another concern of ours at 
present is no club or organiz- 
ation, and no more eupids, būt 
the health of Mikas Šileikis, 
author of many articles on art 
appearing in this newspaper, 
himself an artist of note, and 
the well-liked foreman of the 
printing department of this 
publication. We extend sincere 
wishes for an early recovery 
from his illness and hope to 
see him back with us mighty 
soon. —Newsy.



Pirmadienis, liepos 8, 1939 NAUJIENOS, Chicagg, UI.

Siena iš Dienos
LIETUVIŠKOS JONINĖS 
JONUI MARQUARDT

John Marųuardt, nors ir ne 
lietuvis, bet yra gerai žinomas 
bridgeportiečiams — lietu
viams.

Jo žmona Anna yra lietuvė. 
Abu dalyvauja lietuvių paren
gimuose ir “Naujienos” pas 
juos randasi nuolatos.

Praeitų savaitę, Birželio 23 
d. vakare, John grįžęs iš savo 
gasolino stoties, 3366 So. Bar
neli, natno, 3305 So. Halsted 
St., buvo labai nustebintas, ra
dęs susirinkusius savo artimuo
sius draugus, pasveikinti jį su 
varduvėmis.

Svečiai prie šaltų gėrimų ir 
visokių gardumynų linksminosi 
iki vėlyvos nakties. Svečiams 
patarnavo: Frances Indriliunas 
ir Marytė Gaigalas...

.... NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
CLEVELAND, O. — Motina Mrs, Isabelie Farrcll 

ir Dr. John Tippie, kurie pardavė naujagimį kūdikį 
už $50. Abu buvo suimti.

LIETUVIAI HAIGE CHICAGOS IR APYLIN 
KIU VIDURINES MOKYKLAS

John Marųuardt yra labai 
patenkintas lietuviško pobūd
žio Joninėmis...

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Lewis Whitton, 58, su Anna

Misiūra, 37
Charles Allen,

lotte Jozwick, 23 
Paul Samatas,

tantina Beluski,

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

WALLER HIGH SCHOOL
Irene Bushnick
Katherine
Constance

Prevenis
Trapalis

SULLIVAN :
Annie Balis

HIGH SCHOOI

HYDE PARK HIGH SCHOOI
24, su Char-

su Kos-
18

Joan Augustas
Laura Budwig
Paul Krulewitch

FOREMAN HIGH 
Eleonore August

KELVYN PARK
SCHOOL

Theodore Dabas
Anne Gudė 
John Semasko

SCHOOL

HIGH

Chicagos Draugijų, 
Kimbu Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1930 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vlcė-pir- 
mininkas— Mike čeptllevlčius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekt.—Anton Lungevicž, 1814 
Wabaiisia AVėo tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
necklš. 3247 Beach Aveų Kasie- 
rlus—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St

SLA 226 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį, lie
pos 5 d., 7:30 v. v. Nepatingėkite 
po “Fourth of July” šventės atsi
lankyti, nes mes visuomet turėsime 
ką nors tokio svarstyti.

J. Najalis, rašt.1
Draugijos Šv. Petronėlės susirin

kimas įvyks pirmadienį, liepos 3, 
7:30 vai. vakare parapijos svetainėj. 
Yra rengiamas išvažiavimas dėl lie
pos 30 dienos. Visi turime pash 
darbuoti. —A. Laurinavich, rašt.

CLAŠSIFIED APS. ]
personAl

Asmenų Ieško
BUSINESS—TO RENT 

Bizniai Randai

Reikalauja
PerskirŲ

Margaret Michaels 
bert S. Michaels

AMUNDSEN HIGH
Anhe Galaunes

SCHOOI ROOSEVELT HIGH SCHOOI

nuo Her- LAKE VIEW HIGH SCHOOI
James H. Grigg 
Beulah M. Palukaitis

Gavo
Perskiras

Jane Jacobs nuo Thomas Ja- 
cobs

JUOZAPAS ČERNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 dieną 6 vai. va
karo 1939 m., sulaukęs 58 m. 
amžiaus; gimęs Žiūriu kaime, 
Žagarės parap. Amerikoj iš
gyveno 34 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Ma
rijoną, po tėvais Adomaitikę, 
2 dukteris: Josephine ir Pran
cišką ir jų šeimynas, švogerį 
Julių Adomaitį ir jo šeimą ir 
daug kitų giminių, o Lietu
voje motiną, 2 brolius ir 3 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1918 Canalport avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, liepos 5 d., 1 vai. po pietų 
iš namų velionis bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Dorothy I. Ambrose 
Eva Just
Dorothy Sherpitis
LANE TECHNICAL HIGH
Robert Augustine
Leo Bartkus
Raymond Buda • ?
Leonard Kiras
Benedict Petraitis
Quentin Savickus
Edmund Winikaitis

SENN HIGH SCHOOL
Birutė Fabian
Audrey Ewald
Betty Zerwis

SCHURZ HIGH SCHOOL
Eugene J. Baliga
Sylvia H. Klimas
Leoną S. Mereckis
Virginia Paulus
Robert R. Rynkus
Anųą E. Vaško

f

TULE Y HIGH SCHOOL
Virginia S. Končus

VON STEUBEN HIGH
SCHOOL

Libby Dainis
WELLS HIGH SCHOOL

Violet Kuzmickas
Ignatius Lauckus

Kabiod
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VLADISLOVAS
ATRAŠKEVIČIUS

VAIKINAS 29 metų amžiaus no
ri susipažinti su mergina. Turi būt 
apsišvietusi, teisinga ir graži. Ra
šykit angliškai ir prisiųskit savo 
fotografiją. MAXIM SECREŲY, 
Box Y-500, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

TAVERN RENDON nebrangiai, 
yra barai ir 3 ruimai. Su staku ar
ia parduosiu su namu. Biznis per 
20 metų. Atsišaukit greit. 3600 S. 
Emerald Avė. Tel. Yards 5937.

Visi a. a. Juozapo černaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Ba
džius. Tel. Canal 6174.

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

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Vidas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 73*8

LOVEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 1 dieną 9:25 vai. ryto 
1939 m., Sulaukęs pusamžio; 
gimęs Panevėžio apskr., Ra
guvos parap. Titeikių kaime. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
brolvaikius Joną, Vytautą ir 
Ludviną, 
Zelnienę 
Lietuvoj 
Priklausė 
Kliubui.
randasi Lachawičiaus koply
čioje, 2314 W. 23rd St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, liepos 5 d. 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas 
kapines.

Visi a. 
kevičiaus 
pažįstami 
kviečiami 
se ir suteikti 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame
Brolvaikiai, Broliene ir 

kitos giminės.
Laidotuvėse patarnauju lai

dotuvių direktorius Lacha- 
wicz ir sunai. Tel. Canal‘ 2515

RYTOJ VAKARE
PEOPLES PROGRAMAS

brolienę Ludviną, 
ir kitas gimines, 
seserį Kulvetienę.
Lietuvių Piliečių 

Kūnas pašarvotas

į šv. Kazimiero

a. Vladislovo Atraš- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvė- 

jam paskutinį

NAUJAUSI m GERIAUSI

| RAKANDAI
J PTHTATTfiTA TTATNFA’__ PARTT AT?T.( PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine 
**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Primintina radio klausyto
jams šiandien, antradienį, 7-tų 
valandų vakare užsistatyti sa
vo radio ant stoties W.G.E.S. 
ir pasiklausyti reguliario an
tradienio programų, kurį leid
žia Peoples Rakandų Krautuve. 
Programai visuomet būna gra
žus ir įdomus.

Bus dainų, muzikos, įvairių 
patarimų ir pranešimų iš vi
suomenės darbuotės ir biznio. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Kep. XXX

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

-------- - -- -....................... .. -.........

NAUJI BIZNIERIAI 
BRIDGEPORTE

Ralph Mažeika nupirko iš 
Mr. Usausko George’s Tavernų, 
837 W. 34th PI.

Ralph Mažeika turi daug pa
žįstamų ir draugų Chicagoje, 
todėl norintieji jį sueiti, dabar 
atrasite minėtam biznyje... t.

TOWN OF LAKE — savo na
rni^ pastogėje pereitos savaitės 
pabaigoj pasikorė 51 metų 
townoflakietis Vincas-William 
Yakas. Jisai gyveno adresu 4319 
South Wood street.

AMERICAN LlTHUANIAN CITI- 
7.ENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd. St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P, Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Persning 
Rd.; Dr. kvotėją? —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. I kliubą 
priimami vyfai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

J. Svitorius, 4000 So

Paul J. Petraitis, 752 W.

sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus •— Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

PAIEŠKAU Bronislovo Stanevič, 
pirmiau gyveno 84 Salem St., Bos
ton, Mass. ir 85 Leverett St. Bos
ton, Mass. Ir Bronislovo Baginskio, 
gyveno 24 Barton St., Boston, Mass. 
Jus patys arba kas žinote prisiųs- 
kite antrašus man. Stasė Paulaus- 
kienč-Baginskaitė, Olandų gatvė 
Nr. 7, Šančiai, Kauno paštas, Lith- 
uariia.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PATYRUSIOS-merginos prie na
mų darbo, kalbančios angliškai. 
Nereikia skalbti nei lahgų mazgoti, 
nėra mažų vaikų. Kambarys ir 
maudynė. $10. Bittersvveet 3555.

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

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

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—-vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

REIKIA patyrusių moterų į 
laundrę. Nuolat darbas. Gera mo
kestis. Progress Laundry, 4677 
Elston Avė.

REIKIA moteries į virtuvę į lie
tuvių vasarnamį. Telefonuokit nuo 
8 ryto iki 8 vakaro, Crawford 1959

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkiė- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis nut. rašt.' 
3842 So. Unibn Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rast.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždinmkas, 3137 S. Hals- 
tėd St.; Jucius—maršalka;
D A J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halšfcd St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą^(2) sekmadienį, 12 
vai, dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai • ir moterys nuo 

' 18 i ki45 metu amžiaus- •

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —-Juozapas

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd street, korespondentas; 
Aresunas, 3623 S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

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

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

REIKIA patyrusio nevedusio vy
ro indų plovėjo į lietuvių vasar
namį. Telefonuokit nuo 8 ryto iki 
8 vakaro, Crawford4fc.959.

REIKIA indų plovėjo, porter ir 
pagelbėti farmoj; Stella Malinaus- 
ki, 1 block West of Kean on Archer 
Avė., Willow Springs, III.

5616 TRUMBILL —, didelis 5 
kambarių, stikliniai porČiai bunga- 
low. yra ugnavietė, 32x125 lotas, 
įmūryta maudynė, 2 garažai — 
$6,000, arba mainysiu į 10 ar 12 
flatų namą, dadėsiu pinigais. Ne
toli 59 St. ir Rockwell, 6 kambarių 
bungalow, 2 garažai, $6,300.00 arba 
mainys į 2 flatų namą.

MR. MEDORA 
Stewart 3601

SALESMEN — Ar ieškai ko nors, 
kad pagerinti savo biznį, Mes iš- 
dirbinėjame geros rųšies gėrimus 
pardavinėjimui į retail krautuves. 
Uždirbsit pinigų. Rinktinė terito
rija — gera kooperacija.

RED SEAL ZIP CO., 
2340 W. Erie St,

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
kambarius,

Taipgi 
Western 
davimai geroj vietoj ir pigiai. Sa
vininkas 7133 So. Rockwell St., 1 
lubos.

4 7133 So. Rockwell. 
bizniavas lotas ant 70 ir 
avė. su planais, abu par-

LIETUVIŲ JAlįNlMO KULTŪROS 
RATELIO VAŲDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Mkšna, 3427 South 
Lituanica AvC; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finąnsų rašt.—E. žą
sy taitė; ProtJ- rast.—B, M. Bur
buly tė, 4073 Archer, Avė-; Ižd.*— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. Jį, Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 

' Jakutis. Susirinkimus laikoj ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

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

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

LlTHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman-į-pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., , 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849;

■ Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—'patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing froad; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai dtsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą Sekmadienį 12 
vai. d. Hollyvvood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot.

Linksma muzika, tautiniai šokiai, 
meilės istorija, tas viskas deda
si stepose .Centralinės Azijos

AMENGELDY”
Pirmas muzikalis perstatymas 
Kazakhstan Teatro. Dar rodomas 
priedas “18-tas Partijos Kongre
sas”.
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir VVabash 
šaltas oras

7?

MORNING ę^TAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairus Pardavimai

—M. Chepųl, 3327 Le 
tel. Spaulding 7903;

PARSIDUODA šitie dalykai: 
akordina pilnos mieros, nedaug var
tota; barber fixtures, 2 arba 3 krės
lų. Permanent waving machine ir 
kitokių dalykų dėl beauty shop; 2 
back bars dėl tavern, tabakui ir ci- 
garetams wall case, 9 šėpos dėl in
dų ir drabužių, 2o Venetian blinds 
platumo nuo 20 ligi 50 colių, Maple 
ilooring, frėmai 3 langų, 3 po 2 
langu nauji, 1 gas range, 1 
mas pečius, 2 stalai.

Kreipkitės:
657 W. 18 St.

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė, tinkama 

bile kokiam bizniui. Dabar yra ta
verna, su namu, daranti gerą biz
nį. Storas ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisams, Marųuette 
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 greitai.

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323
šildo-

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
aVenue, Aurora, UI.

RESTAURANTAS pardavimui, 
gerpj apielinkėj, geras biznis. Prie
žastis pardavimo — nesveikata.

Boulevard 6965

GASOLINO stotis, lunch room, 
prie U. S. kelio No. 6, 5 mylios į 
pietus nuo Joliet, — $1,700. Gaso- 
lino stotis, lunch room, moderniš
ki kambariai gyvenimui, prie U. S. 
kelio No. 6, 4 mylios į pietus nuo 
Joliet — $5,500. Mr. Porter, 1122 
Bryan Avenue, Joliet, III.

LABAI PIGIAI 2 akrai geros že
mės, tinkami daržovėms auginti. 
Priemiesty prie Chicagos gatveka- 
rių. Galima pastatyti ir namą ant 
lengvų išmokėjimų, graži apielinkė, 
pigios taksos, geros gatvės, kaina 
už žemę $950.00. J. Vilimas, 6800 
So. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 
2323.

BUILDING SERVICE & SUPPL1ES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

JONIšKIEČiV LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

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

TAV&RN pardavimui, prie gat 
vekarių linijos. Geras kampas.

1724 W. 47 St.

TAVERN pardavimui. Parduosiu 
pigiai dėl nelaimės. Atsiliepkit 
greit. 4414 So. Rockvvell St. Laf. 
1487.

PARSIDUODA labai geroj vietoj 
tavernas. Renda pigi.

936 E. 75 St.

TAVERNAS pardavimui arba 
rendoju. Galima nupirkti už $180. 
Taipgi ant pardavimo arba mainy
mo namas, randasi ant 63 netoli 
Westem avė. Parsiduoda už pusę 
kainos.

Taverno
$135.00.

C.
6816

už
fixturiai ant pardavimo
P. SUROMSKIS 
S. Western Avė.

GroVehill 0306
Vakarais Prospect 0176

PARSIDUODA labai geroj vietoj 
tavernas. R.enda pigi H

r j 936 E. 75 St. y . c J

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

FARMA ant pardavimo, 1 mylia 
nuo miesto ir mokyklų, 93 akerių 
žemės, 20 akerių gerų greipsų, 10 
akerių miško, daugiaus geras lau
kas. Visi nauji budinkai, gražus di
delis staldas, 12 rūmų namas, yra 
gesas, elektra, maudynė, vanduo 
namie, namas ant cemento funda
mento, geras beisfnentas, dviejų 
karų garažas, vištininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir žuvauti. Kai
na $4,900 su visu krapu, be greip
sų krapo $4,400.00.

Nereikia agentų, ne visų pinigų, 
savininkas turi gerą biznį mieste 
ir duoda savo pąskolą pusei sumos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti.

ANDREW WASKO, 
Paw Paw, Mich.

mile East of Paw Paw City

80 AKERIŲ farma parsiduoda su 
gyvuliais, mašinom, javais, gera 
žemė, viskas auga, geros trobos, 
elektra įvesta, ant cementinio ke
lio, mailė nuo miesto.

KITA farma 70 akerių, geros 
trobos, gera žemė, viskas auga, 
1% mailės nuo miesto, parsiduoda 
pigiai. Platesnių žinių klauskit 
laiškų.

PETER WESTON,
R. No. 3, Box 35, 

SCOTTVILLE, MICH.

PARDAVIMUI 2 farmos: viena'5 5 
akrų, yra gasolino stotis, didelis 
Vištininkas, galima laikyti 1000 viš
tų, 2 karų garažas, barnė, 2 akrai 
aviečių. O antra farma 20 akrų. 
Katrą norėsit, tą galėsit pirkti. 
Parduosime pigiai.

MARTIN ZAROMSKY, 
R. 1, Box 208 

KENOSHA, WIS.
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JIS VIS DAR KASA, BET PINIGU KAIP
NERANDA TAIP NERANDA

Kitą Kartą Roy Yocum Nueis Į Banką, 
0 gal “Spulką”

Roy Yocum buvo darbštus 
biznierius. Rytinėj DeKalb, III. 
daly jis turėjo garažą ir jame 
praleisdavo visą laiką. Jis ne
užsiėmė nė žuvavimu, nė gol
fu, neužsiėmė nė daržu.

Re t vieną dieną jis staigiai 
pradėjo kasti daržą. Kaimynai 
pradėjo teirautis, bet nieko iš 
jo negalėjo išgauti. Girdi, jis 
norįs iškasti medį. Tik po ilgo 
klausinėjimo, kaimynai sužino
jo tikrąją kasinėjimo paslap- 
tj.

Roy Yocum buvo karo ve
teranas ir buvo gavęs $2,500 
kareivių bonų. Jis tuos pini
gus buvo paskolinęs savo dė
dei, bet greitai juos atgavęs.

M. Baronaitė 
Apleido Chicago

Išvyko Pittsburghan
šeštadienį, liepos 1 d., p-lė 

Marė Baronaitė išvyko iš Chi- 
cagos Pittsburghan. Ją išlydėjo 
p. Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo žmona, ir skaitlinga 
delegacija jaunimo organizaci
jų narių.

Viešnios išvykimo išvakarėse 
p. Daužvardienė surengė jai ar
batėlę, kurioj dalyvavo Birutės, 
Pirmyn ir Vyčių chorų, taipgi 
Beliajaus ir kitų šokėjų grupių 
atstovai.

Ten kilo mintis, kad Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienai 
praėjus, p-lė Baronaitė turėtų 
grįžti Chicagon ir plačiau supa
žindinti chicagiecius su lietuvių 
liaudies šokiais, kuriuos ji tąip 
gerai žino. Tuo tikslu susidarė 
ir laikina komisija. Buvęs

Prigėrė 20 Metų 
Jaunuolis
Albert Shimkus

žuvo Rock Upėj, Prie 
Beloit, Wis.

šeštadienį po pietų besimau
dydamas Rock upėj, prie Beloit, 
Wis., žuvo jaunas Chicagos lie
tuvis, Albertas Shimkus. •

Jaunuolis buvo nuvažiavęs 
ten žuvauti ir maudytis su tri
mis draugais. Beplaukiodamas 
upėj jisai pakliuvo į sukurį, 
prie elektros stoties tvenkinio, 
ir nuėjo dugnan. Jo draugai ne
laimingo jaunuolio išgelbėti ne
galėjo.

Albertas Shimkus buvo apie 
20 metų amžiaus ir gyveno Chi
cagoj, kartu su tėvais, adresu 
130 South 9-th avenue.

Rezignavo Užimti 
Kitą Vietą

Raymond P. Drymalski, fe
deralinio prokuroro padėjėjas 
rezignavo iš savo vietos tikslu 
užimti miesto iždininko Gordon 
advokato vietą.

Drymalski buvo taksų ape
liacijos tarybos nariu. Jo vie
tą užims Bolton, kuris tapo iš
rinktas Superior teismo teisė
ju.

Montgomery Ward 
Didina Sandėli

Montgomery-Ward firma ne
trukus turės naują $1,500,000 
sandėlį prie Chicago avenue ir 
upės. Naujas triobesys dabar 
jau statomas, bus keturių aukš
tų. '

Montgomery-Ward firmai 
dirba šimtai Chicagos lietuvių, 
daugiausia jaunų mergaičių. 
Tarp jų yra ir p-lė Julia Kaz
lauskas, 1938 metų “Mišk Lith- 
uania”.

Jis ruošėsi pinigus greitai vėl 
paskolinti savo draugui. Todėl 
nebuvo prasmės dėti juos į ban
ką.

Jis sudėjo pinigus į stikli
nę vaisių bonką ir ją užkasė 
darže. Bet praėjus kuriam lai
kui jis užmiršo kur savo pini
gus užkasė. Ir nors daug jis 
kasinėjo, bet pinigus surasti 
neįstengė.

Jis nemano, kad kas kitas 
pinigus butų iškasęs ir yra 
tikras, kad jie tebėra žemėje. 
Tik jis jokiu budu neįstengia 
prisiminti, kurioj vietoj pini
gus užkasė.

Kasinėjimo darbai tęsiami ir 
toliau.

Niekas Nenori 17 
Metų Mergaitės

Perskirų Auka
Paprastai perskirų bylose 

smarkiausia kova eina už vai
kus.

Bet Shirley Boese’aitės, ku
ri rudenį bus 17 m., nenori 
jos tėvai. Tėvai pareiškė, kad 
jos paėmimas reikštų naujas 
perskiras. ^Teisėjo Desort pa
stangomis mergaitė bus atduo
ta į privatinę mokyklą, už ku
rią mokės tėvas.

Pasibaigus bylai visi išėjo. 
Tik mergaitė išėjo viena nu
siminusi, neradusi sau prie
glaudos.

Ieško Alinės 
Susišaudymo 
Kaltininko 

' ** --
Alinėj ties 8822 Stony Island 

avenue įvyko ginčas tarp 37 
metų chicagiečio John Dunne, 
nuo 8814 Harper avenue, ir 
Joseph Joyce, 8640 Ellis ave
nue. Apsimainęs su Dunne’u ke
liais smūgiais, Joyce išsitraukė 
revolverį ir pradėjo šaudyti. Ji
sai sužeidė Dunne’ą, kitą alinės 
klijentą Marion Conlin nuo 
13336 Avenue O, ir moteriškę 
Eileen Owen, nuo 541 E. 71 st 
Street. Joyce pabėgo.

Sužeistasis Dunne yra 10-to 
vvardo aldermano VVilliam Ro- 
wan’o švogeris.

Atėmė $4,000 Nuo 
Skalbyklos 
Savininko

Ties Point ir Armitage gat
vių kryžkelio prie šaligatvio 
privažiavo automobilis. Iš jo iš
šoko trys ginkluoti jaunuoliai. 
Užpuolė Ralph Arensoną, nuo 
6140 N. Francisco avenue, ir 
atėmė nuo jo $4,000 pinigais ir 
čekiais. Arenson. ėjo į banką pi
nigus deponuoti. Jisai yra savi 
ninkas Independent Linen Sup- 
ply and Laundry Company, 
4308 Armitage.

Prystalski Uždrau
dė Pikietuoti
Krautuvę

Circuit teismo teisėjas Prys
talski šeštadienį uždraudė ke
turioms unijoms pikietuoti 
Farm and Food Store, Ine. 
krautuvę, adresu 6520 S. Cice
ro avenue. Nuosprendis yra at
kreiptas prieš Egg Handlers Re- 
tail Grocery CIerks, Meat Cut- 
ters ir Grocery Drivers unijas, 
kurios bando krautuvės darbi
ninkus suorganizuoti. Keli uni
jų organizatoriai buvo apšau
dyti.

Paleis 22,000 W.P.A. 
Darbininkų 
Chicagoj
Miesto projektai bus sumažin

ti visu ketvirtdaliu
Chicago WPA. direktorius 

Harold K. Seltzer pranešė vie
šųjų darbų komisionieriui Os- 
car E. Hevvitt, kad 22,000 WPA. 
darbininkų šią savaitę bus at
leista nub miesto projektų.

Visas l^etvirtdalis WPA. dar
bininkų mieste praras darbą.

Parūpinti darbą tiems bedar
biams bus svarbiausias rupes
nis viešųjų darbų komisionie- 
riaus.

MOUNDS, Ilk — Sarah 
Louise Obmert, telefono 
operatorė, kuri net gaisro 
metu ėjo savo pareigas. 
Pagaliau dėl durnų ji buvo 
priversta apleisti trobesį. 
Už tą pasižypiėjimą ji gavo

bandė pabėgti iš vietos kalėjimo: viršuj iš kairės: 
Richard Svveete ir Alphonse Suskewich. .Apačioj, Earl 
Niverson ir Leroy Hunt. ;

•X . 1 K • U £1-**^ L* -/k X- £ 41U VV

BATON ROUGE, La. — Naujasis Louisiana valstijos gubernatorius Earl Long
priima priesaiką nuo teisėjo John R. Lamb. Iš kaires dešinėn: Mrs. Long, teisėjas 
Richard Leche, buvęs gubernatorius, kiltis rezignavo, ir gub. Long.

* .■ ‘ i^HUjiuuų-Acuie leiepuuvu.

CABLE, Wis. — Ernest Moore, maršalas, stovi prie automobilio, kurį buvo 
pavogęs Ray Olson.

Children’s Civic 
Theatre at 
Navy Pier

The Children’s Civic Theatre 
opened its twenty-second season, at 
the Navy Pier.

Instruction is given free in dan- 
cing, drama, and music every Mon- 
day, Wednesday, and Friday, from 
1:00 P; M. to 5:00 P. M. during 
July and August.

This instruction is given to all 
children from 8 to 18 years of age.

i Chicago Drama League 
i

i

Nužudė Policijos 
Dept. Tarnautoją

Prieškambaryj apartamenti- 
nio namo ties 1526 E. 67th Pla- 
cg, buvo atrastas kūnas Wil- 
liam H. Luthardt’o, 68 metų 
chicagiečio, kuris per daug me
tų tarnavo policijos departa
mentui. Jisai gyveno adresu 
1417 E. Marąuette Road, apie 
blokų nuo vietos kur jo kūnas 
)uvo atrastas.

Policija spėja, kad Lulhardl 
.mžudė vagiliai.

Suėmė Už 
Atplėšinėjimą 
Laiškų

Federaliniai agentai suėmė 
brolį užmušto gengsterio “Three 
Fingered” Jack White už at
plėšinėjimą laiškų.

Jis dirbo už laiškanešį Ra- 
venswoode.

Teisme jis prisipažino prie 
kaltės ir tapo nuteistas 18 mė
nesių kalėjimam Jis prisipaži
no atplėšęs 150 laiškų ir išėmęs 
iš jų $250.

šeštadieni Prasidėjo 
Parku Koncertai

Pereitą šeštadienį Grant par
ke prasidėjo nemokami koncer
tai, kurie tęsis 'visą vasarą.

Koncertų seriją atidarė mo
terų orkestrai, vedami dirigen
tų Izler Solomon ir Phil Spi- 
talny.

Išvyksta Tarnybai 
New Yorko Lenox v
Hill Ligoninėj

Dr. Edward F. Krikščiūnas
Trečiadienio vakare, birželio 

28tą dieną, apie 8tą valandą, 
susirinko apie šimtas svečių 
Pilkio darže, atsisveikinti su 
nauju ir jaunu dentistu, Dr. 
Edwardu Krikščiūnu, kuris ap
leidžia Chicagą pradėti kitą da
lį savo mokslo. Nuo 1-mos die
nos liepos, jis užima pareigas 
kaipo rezidentas ligonbutyje 
Lenox Hill Hospital, New Yor- 
ke.

Tėvai, Povilas ir Leokadija 
Krikščiūnai, maloniai priėmė 
pikniko darže svečius ir gimi
nes. Ištikrųjų, susirinkimas iš
rodė kaip kokios draugijos pik
nikas. Pavilijone, prie gražiai 
papuoštų stalų, kaip kokiam 
banketo kambaryje svečiai bu
vo priimti su skania vakariene 
ir gėrimais.

Su diplomatiškumu ir juo
kais, L. Narmontaitė, kaipo va
karo vedėja arba “toast-ma- 
ster”, sužavėjo susirinkusius 
svečius. Tarp lietuvių kalbėto
jų buvo Daktarai Narijauskas 
ir Zubrickas, ir jų žmonos, Dr. 
Kulio sūnūs Raymond, naujas 
dentistas J. Borden, F. Nekro
šius, Daunorių šeimyna, Paim
liai, Taruliai, Carl Janus, foto
grafas V. Sakalas ir kiti.

Po linkėjimų, ir teikimo do
vanų jaunam daktarui, svečiai 
linksminosi iki ankstyvo ryto. 
Daktaro jaunas brolis, 16 me
tų amžiaus Povilas, su savo 
naujai įsteigta orkestrą, grojo 
šokiams — suktinius ir klum- 
pakojus, pagelbėdamas tėvams 
padaryti šį atsisveikinimo va
karą labai pasekmingu.

žibuoklė.

Well, Laikai 
Gerėja...

Vestuvių Varpai Gausiau 
Skamba

Kai kurie žinovai sako, kad 
geriausias grįžtančių “gerųjų” 
laikų ženklas yra vedybų pa
daugėjimas. Jeigu jie nemeluo
ja, tai tie “geri” laikai neturė
tų būti taip jau toli. Per birže
lio mėnesį Chicagos vedybų biu
ras išdavė 4,657 vedybinius lei
dimus, 599 daugiau negu per 
birželį pernai.

Per pirmus šešis mėnesius 
šiemet leidinių išdavė 16,659, 
arba 1,636 daugiau negu per 
tą patį laiką pernai.

Žmonės Prarado 
$100,000 Real- 
Estate. Firmoj 

f

Prieš keletą dienų federalė 
valdžia areštavo viršininkus L. 
B. Harris and Company real-cs- 
tate firmos viršininkus ir apkal
tino juos melagingų raportų ir 
dokumentų falsifikavimu. Per
žiūrėję firmos knygas, valdžios 
agentai surado, kad firmos kli- 
jentai praras apie $100,000. 
Harris įstaiga užsiėmė statymu 
namų prie Round Lake Beach 
ir kitų vasarviečių.

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

• Atlikęs 15,000 mylių kelionę 
Amerikoj ir Europoj, užvakar 
Chicagon sugrįžo garsusis“plie- 
niniy plaučių” ligonis Fred B. 
Snite Jr. Jaunuolis Snite, beva
žinėdamas po Kiniją 1936 me
tais, susirgo vaiku paraližium 
Ir nuo to laiko gyvena plieni
niuose “plaučiuose”, kuriuose 
būdamas jisai gali dirbtinai 
kvėpuoti ir palaikyti gyvybę. 
Savo plaučiais kvėpuoti negali, 
tad visą tą 15,000 mylių kelio
nę atliko būdamas tuose plie
niniuose “plaučiuose”. Snite bu
vo nuvežtas į garsią Francijos 
“stebuklų” vietą, Lourdes, ir 
daug kas tikėjosi, kad jisai ste
buklingu budu ten pasveiks. 
Bet “stebuklas” neįvyko. Nelai
mingas jaunuolis ir toliau tu
rės gyventi savo “plaučių” ka
lėjime. Jo tėvai F. B. Snite yra 
turtinga Chicagos šeimyna, šiuo 
laiku gyvenanti River Forest 
priemiestyje.
• 51 metų chicagietis William 
Baring išėjo pasivaikščioti eže
ro pakrantėj. Panašiai padarė 
Folka O. B. Jare, jaunas šve
das agronomas, gyvenantis 
YMCA viešbuty j. Abu, žinoma, 
susitiko. Jare nustebęs pažiurė
jo kelis kartus į Baring’ą ir pa
sileido bėgti ieškoti policijos, 
šiandien Baring sėdi ccntralinėj 
policijos nuovadoj. Pasirodė, 
kad prieš kelis menesius Bar
ing išviliojo iš švedo $100, kai 
lasai lankosi AVashingtonc.
O štai vėliausias daktarų išra
dimas. Jeigu rytojaus dieną po 
pikniko ar baliaus skauda gal
va — išgerkite stiklą ar du o- 
buolių sunkos, o jeigu patogu, 
tai gerkit sunką kartu su “skai
driąja”, kurios negalite išveng
ti. Sako, galva neskaudės ir ne- 
pasigersite.
• Apskričio koroneris sako, 
kad per pirmus šešis š. m. mė
nesius automobiliai apskričio 
ribose užmušė 402 žmones. Per
nai per tą laiką žuvo 397.
O Piktadariai mirtinai sumušė 
nežinomą žmogų prie 2014 N. 
Halsted Street. Užpuolikai, sa
ko, nebuvo vagiliai, nes užmuš
tojo kišeniuose buvo per $40.00. 
Iš rasto telegramų policija spė
ja, kad užmuštasis buvo Alfred 
Rozanskis, nuo 1968 Freemont 
avenue.
• Prie Cicero avenue kryžke
lio Rock Island traukinys užmu
šė 59 metų William Sabert, Oak 
Forest senelių prieglaudos įna
mį.
• Chicagos muitinė skelbia, kad 
per birželio mėnesį surinko 
$767,330 muitais, apie $37,000 
daugiau negu pernai. Tas paro
do, kad šiemet importai Chica
gon iš užsienio šiek tiek padi
dėjo.
• Neplaukite laivais Michigan 
ežere Fort Shcridan apylinkėj. 
Armija dabar ten laiko šaudy
mo pratimus. Plaukdami pro 
šalį forto laikykitės bent dviejų 
mylių tolyj nuo kranto.

Skiepe, Po Skiepu, 
Po Skiepu Rado — 
Bravorą

Kai Frank Kulak, 35 metų 
chicagietis, sumanė įsteigti slap
tą bravorą, jisai nutarė, pir
miausia, gerai jį paslėpti nuo 
smalsių akių. Ties 11710 India
na avenue, po namo skiepu ji
sai iškasė antrą skiepą, o po 
tuo — dar vieną skiepą ir ten 
bravorą įrengė.

Pereitą šeštadienį jisai susi
laukė svečių — valdžios agen
tai bravorą visgi, surado. Kulak 
sėdi kalėjime.




