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NACIAI PAŠALINO PENKIŲ ČEKU MIESTU 
SAVIVALDYBES

l- ■ --r

Atkeršijo čekams už tai, kas buvo padaryta 
prieš dvidešimt metų

PRAHA, liepos 4. — Baro
nas Konstantin von Neurath, 
Bohemijos ir Moravijos “pro
tektorius”, pašalino penkių mie
stų savivaldybes. Tuo budu li
ko atšauktas patvarkymas, ku
ri čekai buvo išleidę prieš dvi
dešimt metų.

Atšauktos liko šių miestų 
savivaldybės: Budweis, Brunn, 
Iglau, Ostrava ir Olmutz. Da
bar tuos miestus valdys va
dinamieji komisijonieriai, ku
riuos,' žinoma, paskyrė naciai.

Kalbami miestai ir vėl bus 
tvarkomi tokiu pat budu, kaip 
prieš pasaulinį karų, kada jie 
priklausė Austro-Vengrijai. Vi
sų miestų savivaldybės, išėmus 
Budweis, buvo vokiečių kon
troliuojamos. Mat, rinkimai bu

Dancigas draftuos 
darbininkus

DANCIGAS, liepos 4. — Na
cių kontroliuojamas Dancigo 
senatas išleido patvarkymų, ku
ris nusako, jog visi miesto 
darbininkai gali būti draftuo- 
jami “valstybės gynimo” rei
kalams.

Tuo pačiu metu Dancigo ban
kas paskelbė, jog nuošimčiai ir 
amortizacija skolų bus mokami 
“užšalusiais” guldenais. Vadi
nasi, tokiais pinigais, kuriuos 
negalima į svetimų valiutų iš
mainyti ir negalima iš Danci
go išsivežti, kadangi kitur tie 
pinigai jokios vertės neturi.

Aišku, kad tatai liko Berly
no padiktuota, ir Dancigas šo
ka taip, kaip jiems yra dik
tuojama. Tiesa, visa bėda ban
doma suversti ant lenkų: esu, 
ekonominė Dancigo būklė la
bai pasunkėjusi, kai lenkai 
įrengė Gdynios uostų ir per jį 
pradėjo eksportuoti ir impor
tuoti įvairias prekes.

Meškos sudraskė 
daktarą

CHARLESBOURG, Que., lie
pos 4. — Vietos zoologiniame 
darže įvyko tragedija: liko po
liarinių meškų sudraskytas Dr. 
Joseph Germain.

Dr. Germain su savo vai
kais aplankė zoologinį daržų ir 
priėjo prie poliarinių meškų 
narvo. Jis turėjo su savimi že
mės riešutų, kuriuos mėtė meš
koms stovėdamas visai arti nar
vo. Staiga viena meška kirto 
savo letena daktarui į petį ir 
suleido nagus. Kai daktaras 
bandė išsilaisvinti, kita meška 
pagriebė jį už kito peties. Po 
trumpo laiko daktaras liko 
tiek sumaigytas, jog jis su
smuko ant žemės ir netrukus 
mirė.
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vo sutvarkyti taip, jog j savi
valdybes daugiausia atstovų 
pravesdavo tie, kurie daugiau 
mokesčių mokėjo.

Kai čekai ir slovakai 1918 
m. įsteigė respublikų, tai kal
bamuose miestuose liko įves
ta demokratinio balsavimo si
stema. Vėliausias gyventojų 
surašinėjimas rodo, jog vokie
čių ten gyveno tik apie 20 nuo
šimčių.

Sunaikino sustiprinimus
čekų padarytos požeminės 

tvirtovės ir apkasai, kurių tik
slas buvo saugoti Prahų, pa
skutinėmis dienomis liko vo
kiečių sunaikintos. Tos tvirto
vės buvo išsprogdintos, nežiū
rint, kad tai padarė daug nuo
stolių apylinkės ūkininkams.

Vidurines klasės 
lyga ’

ELYRIA, O., liepos 4. — 
Walter B. Pitkin, žurnalistas 
ir profesorius, pasiryžo čia 
steigti “Vidurinės klasės ly

gos” buveinę.
Pereitų ketvirtadienį Pitkin 

pasakė čia didelę kalbų, kurio
je pravedė tų mintį, jog Ame
rikos išganymas ~ yra •‘vidurį 
nės klasės” rankose. Tai kla
sei reikia tad nieko nelaukiant 
organizuotis, nes kitaip Ame
rika susilauksianti labai “juo
dų dienų”.

Dabar, pareiškė profesorius, 
vidurinė klasė yra piktai iš
naudojama tiek turčių, tiek 
biedniokų. Ji vyriausiai turinti 
pakelti sunkia mokesčių naš
tų.

Vidurinei klasei Pitkin ski
ria tuos žmones, kurių meti
nės pajamos siekia nuo vieno 
ki penkiolikos tūkstančių do

lerių.
Apie patį Pitkinų galima štai 

kų pasakyti: prieš kelis metus 
jis mažai kam tebuvo žinomas. 
Bet kai parašė knygų “Life 
Begins at Forty”, tai, kaip sa
koma, išgarsėjo per vienų nak
tį.

šiandien pilna visokių išga
nytojų, tad visada yra vietos 
“dar vienam”. Pitkin, kuris pa
sižymi dideliais “seilsmono” 
gabumais, gal ir suras kelias 
dešimtis tūkstančių lengvapėd
žių savo lygai.

Iškilmingai pasitiks 
Bulgarijos premjerų

BERLYNAS, liepos 4. — 
Naciai su didžiausia ‘ pompa 
rengiasi pasitikti Bulgarijos 
premjerų George Kiosseivanoff. 
Pats Hitleris atvyksta į Ber
lyną, kur jis turės pasitarimų 
su Bulgarijos premjeru.

Naciai dabar deda visas pa
stangas, kad galėtų patraukti 
į savo* pusę Bulgariją, kuri yra 
savo kaimynais (ypač Rumu
nija) nepatenkinta. Bulgarija 
norėtų iš Rumunijos atgauti 
tas teritorijas, kurias prarado 
karo metu. Naciai remia tas 
bulgarų aspiracijas, nes juo 
mažiau tarp Balkanų valstybių 
bus vienybės, juo Hitleriui ge
riau, juo jam lengviau bus do- 
minuoti Balkanus.

Uždės m tt i t ą ant 
daiktų, kurie buvo 
importuoti 1695 m.
MIAMi; Fla., liepos 4. — 

Dėdė Šamas norį > iškolektuoti 
muitą ant tų daiktų/kurie Ame
rikos vandenyse jau buvo tuo 
laiku, kada dar nebuvo nepri
klausomų Jungtinių Valstijų.

Dalykas tokis, kad 1695 me
tais netoli nuo čia nuskendo 
anglų laivas Winchester. šio
mis dienomis liko iš juros dug
no ištrauktos 32 to laivo ka-> 
nuolės. Federalės valdžios agen
tai sako, jog tos kanuolės yra 
“importuotos”, todėl už jas rei
kia muitas mokėti.

Kanuolių savininkai argu
mentuoja, jog daiktai buvo 
“importuoti” dar tuo laiku, ka
da nepriklausoma Amerika ne
egzistavo, todėl ant tų daiktų 
negalima muito užkrauti.

Kol kas nežinoma, kaip tas 
įdomus ginčas bus išspręstas.

Ašis laimi, sako 
italai

ROMA, liepos 4. — Fašistų 
laikraščiai daug rašo apie tai, 
jog Berlyno-Romos ašis laimi 
vadinamąjį “nervų karą”. Esą, 
pastaruoju laiku aiškiai mato
si, jog anglai nebetenka pusiau
svyros ir pradeda karščiuotis. 
Tas pat, girdi, dedasi ir Pran
cūzijoje. Tai esąs ženklas to, 
kad jų nervai jau pradeda ne- 
beatlaikyti įtempimo. O tai rei
škia, jog anksčiau ar vėliau 
jie turės pasiduoti.

Ir tokių pasitaiko
MEMPHIS, Tenn., liepos 4. 

— Jaunuolių teismas čia pri
glaudė šešiolikos metų Alma 
Mardis, kuri atvyko iš Missis- 
sippi farmos pasidairyti po 
miestą.

Ji gyveno tokiame užkampy
je, kad iki atvykimo į miestą 
nebuvo mačiusi elektros švie • 
šos, niekuomet nebuvo kalbėju
si per telefoną; nežinojo, kad 
Franklin D. Rooseveltas yrfi 
Amerikos prezidentas ir niekad 
savo gyvenime nebuvo ragavu
si “aiskrimo”. i

GLENDILE, Mont. — Glarence Giles, vietos gy
ventojas, kuris nuplaukė 176.8 mylių distancijų 
Yellovvstone upėj, iš Billings, Montana, į Forsyth 
Danį. Jisai distancijų atliko 52 valandų 35 minučių 
bėgyje, nustatydamas naujų Amerikos? rekordų.

Nuplaukė 288 mylią
GLENDIVĖ, Mont., liepos 

4. —- Čia,. Atplaukė Clarence 
Giles iš BilŲngs. Iš viso van
denyje jis išbuvo 771/2 valan
dų vandenyj ė ■ ir nuplaukė 288 
mylių, padarydamas rekordų. 
Pirmesnį. rekordą laikė Pedra 
Candiotti, kuris Parana upe 
(Pietų Amerikoje) 1933 metais 
nuplaukė 281 "mylią.

Tik kartą Giles buvo susto
jęs, kai atsiliko automobilis, 
kurio važiavo jo žmona. Susto
jo jis tik 10 minučių plaukęs 
ir tai iš vandens neišlipo. Plau
kimo metu jis buvo maitina
mas šokoladu ir sviestainiais.

Išplaukdamas Giles svėrė 220 
svarų. O kai baigė plaukti, tai 
jo svoris sumažėjo septyniais 
svarais.

Chamberlain tarėsi 
su karalium

LONDONAS, liepos 4. — 
Premjeras Chaftiberlain aplan
kė karalių ir su juo tarėsi vi
sų valandų.

Koks to pasitarimo buvo po
būdis, tikrai nėra žinoma. Be 
abejo, premjeras karaliui rapor
tavo apie susidariusią rimtą 
situaciją Dancige. Tačiau spė
jama, jog svarbiausias vizito 
tikslas buvo Chamberlaino su
manymas pakviesti į kabinetą 
Winston ChurchilFą, kuris yra 
griežtai nusistatęs prieš nacių 
ekspansijų. Apie tą numatomų 
permainą kabinete karalius ir 
buvęs painformuotas.

ChurchilFo įėjimas į kabine
tą reikš galą Anglijos nuolan
kumo politikai. Tuo pačiu me
tu tai bus griežtas įspėjimas 
Hitleriui, kad Dancigo užgro
bimas neišvengiamai prives prie 
karo.

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

Gal būt lietaus.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR k. - ■■. — ------- —

• BERLYNAS, liepos 4. —- 
Nacių valdžia įvedė šokių cen
zūrą. Nauji šokiai turės būti 
patvirtinti muzikos ir teatrų 
cenzorių pirm negu juos bus 
galima šokti ballrumiuose. Na
ciai sako, kad' moderniški šo
kiai yra nepadorus.

* * • • •
• CANTON, Kinija, liepos 

4. — Japonija skelbia, kad grą
žino laisvę dviems Amerikos 
jurininkams, kurie apkūlė ja
ponų kareivį už jų įžeidimą.

• • ___ • •
• PHILADELPHIA, Pa., 

liepos 4. — Vietos paštas įve
dė lėktuvų susisiekimą tarp 
pašto rūmų ir airporto Cam- 
dene, kur nusileidžia pašto lėk
tuvai. “Aūtogiro”-malunspar- 
niai lėktuvai skraidys tarp paš
to rūmų ir airporto- nešiodami 
paštą ten ir atgal. Lėktuvai lei
sis ir kelsis į orą nuo pašto 
rūmų stogo.

• • __ _ • •• • 1 • •
• NEW YORK, liepos 4. — 

Gegužės 29 d., 23 metų Mil- 
waukee, Wis., jaunuolis Harry 
Meyers išplaukė su “baidare” 
į New Yorko parodą. Jisai pa
sirinko tuos vandens kelius, ku
riais senovėj pirmieji amerikie
čiai važinėdavo. Vakar jisai 
jau buvo parodoj.

• NEW YORK, liepos 4. — 
čia pasimirę neturte 72 metų 
Halsey Corwin. Keletą metų at
gal jisai gavo miliono dolerių 
palikimą. Tuos pinigus prašvil
pė keturių metų begyj. Išlei
dęs paskutinį centą gavo dar
bą prie New Yorko “subway”, 
kur uždirbdavo $12 į savaitę.

• CHICAGO, liepos 4. — 
Per pirmas dvi “Fourth of 
July” švenčių dienas, sekma
dienį ir pirmadienį, Amerikoj 
žuvo- 358 žmonės. Daugiausia 
žuvo automobilių nelaimėse, 
prigėrė arba buvo mirtinai su
žeisti fejerverkų sprogimuose. 
Sako, kad su šiandienos nelai
mėmis žuvusių skaičius sieks 
apie 600.

• • ’ • •
• WASHINGTON, D. C., 

liepos 4. — Jungtinių Valsti
jų kongresas autorizavo vald
žią šiais fiskaliais metais, ku
rie prasidėjo liepos pirmą ir 
pasibaigs birželio 30, 1940, iš
leisti $13,110,000,000 įvairiems 
reikalams — pašalpai, ūkinin
kų subsidijoms, ginklams, etc.

Traukinys užmušė 
du žmones

CHICAGO, liepos 4. — Prie 
142-tros ir Western avenuc 
Grand Trunk gelžkelio trauki
nys šiandien užmušė du žmo
nes ir du sunkiai sužeidė. Už
muštieji yra Joseph Los ir 
Walter Janros, abu chicagie- 
čiai. Traukinys sudaužė auto
mobilį, kuriame jie važiavo.

Anglai gavo Sovietų 
atsakymų

LONDONAS, liepos 4.— So
vietų atsakymas į. vėliausį an 
glų ir prancūzų pasiūlymą su
daryti “nepuolimo fronto” liko 
čia gautas.

Turinys to atsakymo tikrai 
nėra žinomas, tiksliau sakant, 
jis dar viešai nepaskelbtas. Ta
čiau spėjama, jog sovietams ir 
Vėliausias pasiūlymas dar nėra 
priimtinas.

No. 156

SUSKILO JAUNIMO KONGRESAS
Dvidešimt trys jaunuolių organizacijos atsime

tė nuo kongreso, kai liko atmesta komuniz
mą pasmerkianti rezoliucija.

NEW YORK, liepos 4. — 
Amerikos jaunimo kongresas 
suskilo, kai iš 135 organizaci
jų 23 atsimetė, kadangi buvo 
atmesta jų vado siūloma rezo
liucija prieš komunistinę dik
tatūrą.

Mažumos delegatai apleido 
kongresą, kai clevelandietis 
William Bali atsišaukė į visus 
gerus patriotus išeiti iš salės. 
Bali įnešė rezoliuciją, kuri sie
kėsi pasmerkti ne tik nacius 
ir fašistus, bet ir bolševikus. 
Vadinasi, visų spalvų diktatū
ras.

Kai toji rezoliucija liko at

Rusija, Anglija, 
Francija susi

tarė?
LONDON, liepos 4. — So- 

vietų Rusijai artimi žmones 
šiandien tvirtino, kad Anglija, 
Rusija ir Francija galutinai su
sitaikė visais svarbiausiais ka
ro sutarties punktais. Beliko 
sutvarkyti tiktai kai kurios 
smulkmenos.

Tie patys šaltiniai sako, kad 
visos trys šalys sutiko garan
tuoti Baltijos šalių nepriklau
somybę.

Mongolų-Japonų 
mūšiai tęsiasi

Iš MANCHUKUO MONGO
LIJOS PASIENIO, liepos 4. — 
Japonijos kariuomenė skelbia, 
kad rusų remiamos Išorinės 
Mongolijos spėkos laiko užėmu
sios 12 mylių plotą Manchukuo 
žemės. Mongolai ten turi apie 
3,000 kareivių armiją.

Vėliausiomis žiniomis iš ja
ponų šaltinių, Japonijos kariuo
menei pasisekė mongoliečius 
apsupti, ir jie turės arba pa
siduoti arba žūti nelygiam mu- 
šyj. Japonai sako, atėmę nuo 
mongolų 30 rusiškų tankų, daug 
kitų sunaikinę, ir nušovę ke
letą karo lėktuvų, taipgi rusiš
kos gamybos.

Mūšiai Mongolijos Manchu- 
kuo pasienyj vyksta jau antras 
mėnuo, prie Lake Bor ežero 
ir Khalka upės, Manchukuo 
pusėje. Japonams pasisekę at
siimti strateginį kalną ir porą 
kaimų. Visos šitos žinios yra 
iš japonų šaltinių, tad jos ga
li būti vienpusiškos ir veikiau
sia tikros padėties nenušvie- 
čia.

Tai bent veislumas
MILWAUKEE, Wis„ liepos 

4. — Prieš metus laiko Alma 
Mueller įsigijo porą baltų pe
lių vaikams žaisti. Netrukus 
tos pelės pragraužė narvelį ir 
dingo. Po poros mėnesių “hu
maniškumo draugijos” nariai 
pagavo 50 baltųjų pelių, kurios 
buvo prisiveisusios sienose. 
Praėjo kelios savaitės ir vėl 
teko “ablavą” kelti: ir Vėl apie 
tiek pelių buvo pagauta. Paga
liau pereitą sekmadienį trečiu 
kartu atsilankė kalbamos drau
gijos agentai ir išsivežė dar 
porą tuzinų baltųjų pelių.

• MILAN, Italija, liepos 4. 
— Trys žmonės buvo užmušti, 
apie 60 buvo sužeista, kai ne
toliese susidūrė prekinis ir ke
leivinis traukinys.

mesta, tai newyorkietis Alfred 
M. Lilienthal atsistojo ir pa
reiškė protestą. Jis pridūrė, 
kad i o vadovaujamos organi
zacijos pasitraukia iš kongreso 
nepakęsdamos toliau tokios 
veidmainystės, kad vienos rų- 
šies diktatūros butų smerkia
mos, o kitos nutylimos. Jei 
kongresas nori būti tikrai de
mokratiškas, tai jis turi griež
tai pasisakyti prieš visas dik
tatūras, nežiūrint, kokios jos 
bebūtų. Dabar kiekvienais me
tais vis smerkiamos fašistų ir 
nacių diktatūros, o apie Sta
lino diktatūrą nė per pusę lu
pų neprisimenama.

Iš Lietuvos
TILŽĖ. — Birželio 7 d. Lie

tuvių Mokyklų Draugijos rei
kalų vedėjas, mokyklos pata
rėjas Martynas Purvinas ir mo
kytojas J. Užpurvis iš Klaipė
dos lietuviško veikimo reika
lais buvo nuvykę į Gumbinę 
pas Valdžios Prezidentą. Kele
tą valandų užtrukusioje kon
ferencijoje pirmoje eilėje buvo 
iškelti mokyklų reikalai, nes, 
atsiradus nemažam skaičiui 
vaikų, norinčių eiti į lietuviš
kai mokyklas, kaip tik šis klau
simas Klaipėdos lietuviams ir 
kelia nemažo susirūpinimo. De
rybos galėsiančios užtrukti dar 
kurį laiką. Klaipėdos lietuvių 
delegacija rengiasi vykti ir į 
Karaliaučių pas vyriaus, pre
zidentą Kochą, tačiau dar nė
ra žinoma, kada ji bus priim
ta.

.KLAIPĖDA. — “Pienocen
tras” šiomis x dienomis uždare 
savo valgyklą ir 3 krautuves, 
kurias turėjo Klaipėdoje. Žinią 
apie “Pienocentro” pasitrauki
mą iš Klaipėdos klaipėdiečiai 
sutiko su nusiminimu, nes 
“Pienocentre” dar galima bu
vo gauti vis rečiau Klaipėdoje 
matomų ir gaunamų pieno pro
duktų.

KAUNAS. — Birželio 10-11 
d. Kaune pirmą kartą žaidė vo
kiečių krepšininkai, šį kartą de
biutavo vokiečių kariuomenės 
sporto mokyklos komanda BS. 
šeštadienį svečiai žaidė prieš 
LFLS ir pralaimėjo 63:42 
(31:19), o sekmadienį žaidė su 
rinktine, kuriai irgi pralaimė
jo 47:29 (28:14). *

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 kostumerf, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CIassified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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LIETUVOS ISTORIKAS
TEODORAS NARBUTAS

“Susijungusi su Lenkiją, JJp- 
iuva geru noru neteko savo ųe-

kos sukuriu, kuris jai atėmė iš
orinę stiprybę ir sumažino jos 
reikšmę kąimynų ąkysp. Griu
vo'' slipiios pi ys, pati sostine 
keliolika kartų buvo gaisrų su
naikinta ir apiplėštą, ąrchyvai 
sunaikipti arba <|el blogos prie
žiūros pasidarė netinkami nau
dotis.” (Dzieie Narodu TJtows-

Toliau jis sako:
“Lietuva galėjo užtikrinti sau 

amžinų būvį, kurį, be abejo, 
matytų ir musų akys, jei nebū
tų susijungusi su kitos giminės 
tauta, linkusia prie amžinos ne
tvarkos, kuri pati smilkdama, 
savo griuvėsiais prislėgė ir su 
savim sujungtus kraštus, 
deni, IV t. 30 pusi.).

Tų milžjniškų Lietuvos 
rija T. Narbutas baigia:

“Parašiau istorijų iki to ląi-

(ibi-

istp-

; 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 
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kotarpio, kuriame lietuvių tau
ta nusilpo. Tolimesnį istorijos 
rašymų palieku lenkų istori- 
kaipą. Pas|$Įjhpy§į§ pepriklau
somos Jogailieeių giminės Lie
tuvos monarchas Zigmantas mi- 
rjė... ir aš an| jo kapo sulaužiau 
sąyo plųnĮisnų.”

Nors savo plunksnų T. Nar
butus sulaužė paskutiniąjam 
monarchui mipus, bpt Lietuvos 
prisikėlimų jis ikį mirties ne
nustojo tikėjęs. Prasidėjus 1863 
m. sukilimui, turėdamas jau 79 
metus amžiaus, jis prašo sūnų 
paimli jį su savim, nes jis dar 
galįs kovoti...

Teodoro Narbuto visas gyve
mpiąs buvo pašvęstas savo kra
štui ir savo žmonėms. Jis vie
nintelis visoj apylinkėj žymiau
sias bajoras, senos lietuvių ku-

veda paprastų lietuvaitę, Kos
ciuškos sukilimo dalyvio dukte
rį ir tuo budu nuteikia visus 
bajorus prieš save. Bet jis ne-

vina ir moko savo žmonų ir tik
rai neapsivilia. Savo Įgimta in
teligencija ji pralenkia bajorai
tes, o visus vaikus išauklėja gi-

Labiausia Teodoras mylėjo 
vyriausiąjį sūnų Liudvikų. Jis 
slapta vylėsi turėti sūnuje sa
vo didelių patriotinių tikslų 
vykdytojų. Ir jis neapsiriko. Pa
triotinė dvasia lydėjo Liudvikų 
Narbutų visų gyvenimų. Besi
mokydamas Vilniuje, pradėjo 
organizuoti patriotinius bure-

PASKOLOS PIGIAI
a

ant 1-miĮ MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 nietų mažais mėnesiniais ątmokc- 
jimais, arba 5 metąms be menesių atinokėjimų.

.qir,SIMANO':BAUKANW 
| i Federal Savings 
0 AND LOAN ASSOCIAJION

Of CHICAGO

2202 W. Cermąk Įld Chicągp III

Dividendai jšnjokanii sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAJ apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loąn Insurance Curpora-

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

COPR. t9*>, NEEDLCCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEt?ALLION z . PATTERN 1976

No. 1976 — Medalionai, iš kurių nųmęgsit gražių praktiš
ką kapą.
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TelepbOtb\ NAUJIENŲ-ACME AVioppvviF

CHĮCĄGO. — Ilarry Tepnęy, l<prįs Ijfcp nuteis
tas į kalejįiųą visam gyvenimui kąįPP pepątąUomąs 
kriminalistas. Jis yrą tik 20 nietų ąplžįątta.

liūs. Atsirado išdavikų. Liudvi
kų nuteisė aštriausiai: 100 rykš
čių ir atįdųoti į rekrutus. Liu
dviko tėvai, Teodoras ir Kris
tina Narbutai, atvyko į Vilnių 
ir turėjo dalyvauti sūnaus eg
zekucijoj. Liudvikas net nesu
riko, nenuriedėjo jam ne viena 
ašara. Tada tėvas suprato, kad 
jo sūnūs vertas, tėvo vardo ir 
išdidus jį išlydėjo į ištrėmimų.

Liudvikas Narbutas Kaukazo 
armijoj parodė nepaprastų drą
są, buvo pakeltas į karininko 
laipsnį ir apdovanotas šv. Jur
gio kryžium. Pp dešimties me
lų grįžo Į tėviškę, į Šautis.

Kilus 1803 m. sukilimui, Liu
dvikas Narbutas suorganizavo 
savo būrį ir kaujasi iki mirties. 
Sužeistas į kojų, iš visų pusių 
apsuptas rusų, jis nesiliauja 
drąsinęs savo draugų ir jiems 
vadovavęs. Antrų kart sužeistas 
į krutinę, sušunka: “palikite 
mane, ąš įnirštu, gelbėkitės kas 
galite!” Mirė ant savo brolio 
adjutanto Balio Narbutą rankų 
su žodžiais: i<■" •, •

. . -f .* A 4 v
p v • - ’ *»

“Dųjce esi, py.o patylą mori” 
(saldu miiti už tėyynę).

Kai sūnūs Liudvikas žuvo, 
Teodoras Narbutas sunkiai sir
go. Nuo jo šlepe sūnaus mirtį, 
nes jis laikėsi vien tikėjimu dėl 
sukilimo pasisekimo ir savo sū
naus laimėjimo.

g

g

g

g

I NAUJIENOS NĘEPLECRAFT pEPT.
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

I čia

No. 1976

Įdedu 10 centų ir prąšąu atsiųsti man Pavyzdį No.

Išvyka į Lietuvą

Vardas

1 Adresas

ir pavardė -

Miestas ir valstija

“buvo dąr sunkesnį laikai...” 
ir dnhąF? kai ypįųypą dąngus 

debesįu,Q|^ ir gHISP DHbRS pa
vojui įš visų pusių, prisimin
ki ip rfepy(Jqrp Narbuto Jai|<us, 
kai Tigtuvą bbvo likęs tik islo- 
rij(|s vąrdąs iy npt apie praeitį 
istorikus iMFpjp rašyti svetipia 
kaĮpą, į<ą4 ąpip jos garbę ir gąf- 
sų išgipsln pąsąulis, kad jps 
vardų miRPlM žmpnija. Gyyepą- 
nie spi)Į<ips laikus, bet tokių 
lai|<ų, tpkių sunkių valandų, kp- 
kioniįs juirgą įpusų praeitis, gal 
tikrąi jau neprigyvensipi.

Apie tai ryškiai mums kal
ba didysis musų istorikas T. 
Narbutas. “P. L.”

Ąpa^ązija paąįųųąs sų du- 
kyėle AĮjįiną Norpiąndie laivu 
išvyko į Lietuvą ir dabar jos 
vyrąs JCazjpiieras įr dukrelė li
kę taverno bizny j, 8756 Hous- 
ton Ave., laukia žinių iš ana
pus Atlantiko.

Jos numykusios į Lietuvą 
ketina sustoti pas savo mama 
bgi hąhųtę Bąybprų Stonis, Kai- 
yįš|<ių l$ąįąi^> Teškiu aps-, o iš 
fęp jps ketįpą vykti į Kauną ir 
Įąnkyti istpriškąs vietas: Di- 
džipjp Vytautą Karo Muziejų; 
Čiųrliopies pąleyiją; Nep Litu
anikos rurųųs; Kimo Kultūros 
Bumus; Rytinių apeigų Įgulos 
Bąžnyčią ir “Lietuvos žinių” 
įstaigų. Iš JĮaųno grįžusios į 
Žemaitiją ketiną aplankyt jos 
didipiesčiųs: Šiaulius, Mažei
kius, Telšius, Triškius, Rasei
nius, etc. Vasaros metu ketina 
susipažinti su Žemaitijos upė
mis ir ežerais, k. t. Telšių (Ma
stis) ir Plinkšių ežerais ir di
džiausią upe Venta, į kurią į- 
teką Vardava r Virvytė. Taip 
pąt jos vizituos didžiuosius 
Žemaičių jomarkųs ir atlaidus: 
jQĮ<nŪĮ|)p.S> Utat|<ibožų, purei 11- 
kulį, AbĮųbįnįčios šventos, Kai- 
vari j ų, etc.

Albiną Dąnipnąs yra baigu
si sĮaųgęs nip)<sl.ų ir diyba St. 
Bernardo 
Lietuvoje 
lankys ir 
jodu.

Kazimieras Daniunas tikisi 
kad jos jam iš Lietuvos pri
sius įvairių žinių ir jis ketino

mane karts nuo ! 
muoti, kad praneščiau 
jienų” skaitytojams.

—žemaičių Duktė

'““r: Dr. V. L SIEDLINSK1

Darius-Girėnas 
Mejnorial Namo -

DENTISTAS 
Pnm., Trečiadienį, šeštadienį 

4631 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 

\ntrad., Ketvirtadn Penktadienį 
4143 So. Archer Ave.

IcL Lafayette 3656

DR. STRIKOL’IS
Kampinio akmens padėjimo I Gydytojas ir Chirurgas 

ceremonijos Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

SpklDądipnį, liepos 9 dienų, vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
antrą vai. po pietų, įvyksta Da- Ofiso Tel.: YARDS 4787 
nus-G menas Memonal Namo___
kampinio akmens padėjimo ce; Teit Yards 3146 
rejnpnijos. Ceremonijomis va- VALANDOS:^Nuo n iki 12, 2 iki 
dovaiis pats Chicagos Majoras pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 
Edward J. Kelly, taip pat daly- šventadieniais: 11 iki 12 
vaus Illinois valstijos Lcgijono Dr. V. A. Šimkus 
Komendantas ir kiti Legijono GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
vadai, taip pat dalyvaus įžymus 3343 HALSTED ST- 
visuomenės veikėjai ir politikai,--------------------------------------
Lietuvos Konsulas p. P. Dauž- J)R £ Z> VEZEL’IS 
vardis ir daug kitų lietuvių pro-’ 
fesionalų ir biznio vadų.

Visa tai įvyks prie statomo 
namo 4414-16-18 South West- 
ern Avenue.

Visi lietuviai nuoširdžiai esa
te kviečiami dalyvauti.

W. B. Sebastian, 
Cominander

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ave, 

arti 47 Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

ligoninėj, tat ji ir 
šios rūšies įstaigas 

susipažins su jų me-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
o

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

įAMBULANCE
. , 2 DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonui YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Herji)itąge Avę. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

-c -r- 2 koplyčios visose
-I—-J?*-X Chicagos dalyse

Kerbkite tuos, kurie 
garsinasi 

••NAUJ1ENO«D”-

AK1Į1 SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu# 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

gaus mįrtį žmonų ištrėmė, vįsų 
Šeinių įšsklaiiĮč, visų simaikipp. 
Q įaip daug buvp tikėtasi! Tiek

(Jidiš patriotas įy mokslininkas 
Tepdorąs Narbutas nusineša su 
savim į anų geresnį, ramesnį 
pasąųlį viso savo audringo gy- 
vepįnio kapčiąs, nusivylimus iįr 
neišsipildžiusias viltis. Miršta, 
bet jo darbai, jo icĮejos ir jo 
įpiplys gyvepa ir ryškėją diena 
dipnon, jos kelia ir šąukįa vis 
didesnį būrį palikuonių, eina 
karta iš kartos, kol įsikūniją 
didžiųjų Lietuvos sūnų širdyse 
ir darbuose, kol jieprisikelią 
Lietuva, laisva ir savaiminga;, 
tokia, kokios jis troško ir ko;- 
kįąi pašvcilč visų savų gyvenk 
ipų.

Iš Išarto jo idėjos buvo puo- 
apios, su nepąsįtįkėjimų buvo 
žiūrima į jo Jį.etuyiškajį sepųpar 
tįzmų, į ųpįjų kritikų, į iškelk 
inų Lietpvps virš visų tautų. 
Bet keilpsi laikai, keitėsi ii’ 
žmones. Ir štai, Teodoro Na r* 
buto istorijų tapo pipnųjų Lįey 
tuvos kovotojų darbų ir siek ir 
mų evangeliją. Joje jie rasdavo 
sustiprinimų ir paguodų sunkioy 
mis tautai valandomis, iš j oš 
puslapių jis, tarytum bylojo:

Klausykite musų Lietuvių radię programų Antradienio ir Šešta- 
dieniu vakarais 7 vai. yakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VARDS 7299

TeL Office Wentworth 4339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vaa. 
išskyrus seredorois ir aubatomli

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj ’•
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

: 18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akušeris. x

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

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

-11 .. .......................................... ........... ............................«... ...................■*. ■ ■■■ n, ................

LACHAlVICZ IR SŪNUS
2314 West 28rd Place Phone Capal 2515
SKYRIUS: 42-^4 Eąst ip8th SĮrp^Tpl. Pullnum ĮZįį

NARIAI 
Chicagos, 
Cicprę 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kemvood 5107.

Phoųe CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tplephone PLAZA 3200

s ALBĘRT V, PĘTĘUS
4704 So. Westerp Ave. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS 
6$34 §p. Weątern Aye. 
14ię Špųįh 49th ępurt

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIŲ^ĘVĮČIUS
4348 S. California Avengę Phone LąfayeĮtĮe 3573

P. J. RIDIKAS “
3;i54 So, Halsted Street z YĄRD§ 141?

I. J. ZOLP Phone Yard« 0781
1Q46 West 4Qth Street Yards 0782

S. P, MAŽEIKA
4319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ofisę Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro
^39 SOUTH CLAREMONT AVE.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį. - 4 r »•••*•.

ADVOKATAI

l)r. F. Pulsucki Le Van 
GYpYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS ♦

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

telefonas SEfiLEY 7330.
Namų telefonas Ęrąųswick 0597

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

DR. ŠT, NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3305

Garsinkite “N-nosę”
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AKMENINE PROBLEMA ŽEMAITIJOJ
TEN, KUR AKMENYS ANT AKMENŲ AUGA 

Lietuvoje yra apie 15,000,000 kvadratinių metrų pirmos 
rųšies vieškelių. Jiems išgrįsti reikalinga' apie 15,- 
000,000 kubinių metrų akmenų. Toks kiekis akme
nų galima surinkti vien tik Kretingos apskrityje.

Kam yra tekę pavažinėti po 
Žemaitiją, tas bus pastebėjęs 
Mažeikių apskr. aplink Akme
nę ir ypatingai Kretingos apskr. 
aplink Darbėnus, Klibins, Di
mitravą, Tūbausius, Kurmai- 
čius, Grušlaukę ir kitur didelę 
gausybę akmenų, kuriais nusė
ti didžiausi žemės plotai. Vie
tomis akmenų tiek daug ir jie 
tokie dideli, kad ūkininkai nė 
nemėgina juos iš vietos judin
ti. Tokie daugelyje vietų ištisi 
hektarai nugulti akmenų dir- 
vonauja, nes ten neįmanoma 
nei su arklu, nei su akėčiomis 
bei kitokiu darbo įrankiu že
mės purenti. Todėl ir stovi di
deli plotai nejudinami, nedir
bami, kimšotomis pievomis 
virtę, krūmokšnių prižėlę, kur 
ir avis per dieną žolės nesuran
da tiek, kad vakare į tvartą 
grįžtų soti. Menka, labai men
ka nauda iš tokios žemės, kur 
akmenys šonais siekiasi...

52.25
51.45

PATAISYK!!!
SAVO NAMĄ 

Plaster board 
spesial ....................
Sietinės durys 
po ............................
Stogo materiolas 
po ............................
Mes dastatome — pirkite ant 
kredito.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

MADOS

No. 4161—Jaunoms panelėms iš
eiginė suknelė. Sukirptos , mieros 
12, 14, 16, 18, ir 20.

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

NAUJIENOS Pattera Dept.
17» S. Halsted SU Chleafa, BL

čia įdeda 15 eentt hr prašąs

atsiųsti man pavyzdi Na ,

Mieros . per kratitaų

(Vardas ir pavardę

(Adresas)

Atsimenu gerai, kai praeitą 
vasarą netoli Dimitravo vienas 
žemdirbys su dalgiu kankinosi 
norėdamas iššienauti pievą, ku
rioje įvairaus didumo akmenų 
buvo daugiau negu žolės. Ten 
akmenys žolę stelbė. Todėl tas 
sienpiuvys labai atsargiai, lė
tai skabė smilgas, žvangučius ir 
skurdžius, labai retai pasitai
kančius dobilus. Jo lėtumas ir 
atsargumas buvo visiškai su
prantamas, nes žmogus priva
lėjo žiūrėti, kad į akmenis ne
išmuštų, arba visiškai nesu
laužytų dalgį. O kai besišne
kant jam buvo prasitarta apie 
tai, kad akmenis reikėtų iš
rinkti iš laukų ir pievų, tai jis 
taip pat lėtai, tarsi nenorėda
mas, atsakė, kad tai neišsimo- 
ką. Jo manymu, akmenų per 
daug, o kiti per giliai žemėje 
įsėdę, kad butų galima dirvas 
visiškai nuo jų išvalyti. Jis to
linus papasakojo apie pastan
gas “atsikratyti” akmenų, apie 
tai kas buvo daryta ir kokių 
rezultatų pasiekė jis ir jo kai
mynai.

Akmenys auga...

Pasakymas “akmenys auga” 
skamba keistokai. Tačiau kre
tingiškiai ūkininkai, kurių lau
kuose akmenys šonais siekiasi 
ir kurie yra mėginę tuos ak
menis išrinkti, žino, kad po 
kiek laiko, vietoj išrinktųjų, 
nauji atsiranda. O taip yra to
dėl, kad akmenys akmenų sle
giami yra įsėdę giliau žemėje 
ir viršutinius nuėmus, dirvą 
sujudinus žagre, jie išsiverčia 
į paviršių. Be to, yra pastebė
ta, kad akmenys, kurių iškart 
tik žmogaus galvos didumo 
“smaigalys” būva matyti, po 
ilgesnio laiko išauga gero avi
no ar veršio didumo. Manoma, 
<ad taip įvyksta dėlto, kad že
mė juos išmeta, išstumia į pa
viršių veikiama atmosferinių 
sąlygų. Svarbiausia to priežas
tis, bent, bus ta, kad pavasarį 
einant pašalui žemė savaime 
juda, kiek pasipučia ir tokiu 
judu akmenis iškelia.

Dirvas išlaisvinti nuo akme
nų yra sunku dar ir dėl to, kad 
be smulkesnių, vienam ar 
dviem žmonėm pakeliamų ak
menų, yra labai daug tokių, 
kuriuos nesuskaldęs nė iš vie
tos nepajudinsi. Tokie akme
nys dažniausiai ir nejudinami.

Žemės išlaisvinimas nuo akme
nų brangiai kaštuoja

Jeigu pasakyti, kad akmenis 
neišsimoka iš dirvos išrinkti, 
tai koks nors suvalkietis, aukš
taitis ar dzūkas ūkininkas, ku
rio laukuose sunku rasti akme
nį galvai prasiskelti, ironiškai 
nusišypsos. Jis negalės to su
prasti jau vien dėl to, kad sa
vo gyvenime gal niekad nėra 
matęs ir čiupinėjęs akmens di
desnio kaip vištos kiaušinis. 
Toks ūkininkas tuoj pasakys, 
kad tik duokit jam akmenų, o 
jis žinosiąs ką su jais padary
ti. Jis jų ir trobų pamatus pri
krautų, ir trobesį tvirčiausią iš
mūrytų, ir kiemą akmenimis 
išgrįstų. Tačiau kretingiškiai, 
kurie į akmenis kasmet žagrių 
noragus dilina, dalgius laužo ir 
kojas daužosi, žino, kad su ak
menimis susidoroti nėra leng
vas dalykas.

Apskaičiuota, kad turtingo 
akmenimis vieno ha žemės plo
to išvalymas kaštuoja apie 300- 
100 litų. Tai suma, už kurią 
beveik galima nupirkti tokį ga
balą žemės be akmenų. Todėl 
tad taip palengva ir nyksta ak
menys iš kretingiškių ūkininkų 
žemės.

Akmenis ant akmenų krauja f
Kai kurie ūkininkai, norėda-

uu ji.cu lį-Acmu 'leicpnuiu

ST. LOUIS, Mo. — Mary 
Patricia Creegan, 5 metų, 
kuri išmoko skaityti būdama 
3 metų.
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mi turėti daugiau dirbamos že
mės, visomis išgalėmis stengia
si atsikratyti akmenų ir, pasi
gavę laisvą valandą, pasitelkę 
daugiau darbininkų švarina sa
vo Laukus. Per eilę metų kiti 
didokus plotus atkariavo ir 
dabar ten, kur pirma akmenys, 
lyg avinai, kimšotose pievose 
gulėjo, vešlus javas auga. Bet
gi tie ūkininkai nusiskundžia, 
kad neturįi kur dėti iš laukų iš
rinktus akmenis.

Ir iš tiesų, daugelyje vietų 
teko matyti didžiules krūvas 
akmenų palaukėse, ant rube- 
žių, šalikelėse ir prie trobų. 
Kai kur iš akmenų yra pada
rytos tvoros, saugojančios vie
no ūkininko žemę nuo kaimy
no.

Tūlas pasakys, kad ūkinin
kas akmenis gali parduoti, 
ba statybai sunaudoti. Taip 
rodo tam, kas nėra arčiau 
šiuo reikalu susidūręs.

Tačiau kretingiškių ūkinin
kų teigimu, iš akmenų, nors jų 
pilna aplink sodybas, trobesius 
statyti neišsimoka. Daug bran
giau kaštuotų tokios statybos 
darbas, negu visas medinis ar
ba net ir plytinis pastatas. Be 
to, esą, reikėtų sugaišti labai 
daug laiko ligi tinkamos me
džiagos statybai paruoštom, nes 
akmenys nėra vienodo didumo 
ir reikėtų gerokai pasidarbuoti 
juos skaldant ir lyginant. Taip 
pat ir pamatams pamūryti ak
menų Kretingos apylinkės ūki
ninkai nedaug naudoja, nes ir 
tai, jų teigimu, neišsimoką. Gal 
dėlto akmeningiausiame Lietu
vos kampe mediniai trobesiai 
sukrauti tiesiog ant žemės?

Tokius samprotavimus girdė
damas, kai kas gali nurodyti 
senų dvarų akmeninius trobe
sius. Taip, tokių trobesių yra 
nemažai, bet jie statyti dar tais 
laikais, kada musų krašte žmo
nės baudžiavą ėjo, kada dva
rininkams nieko nekaštavo dar
bo jėga.

Kretingiškiai ūkininkai daug 
akmenų parduoda. Jų laukuo
se surinktais akmenimis grin
džiamos Klaipėdos, Kretingos, 
Palangos ir kitų miestų gatvės, 
statomi šventosios ir Klaipėdos 
uostai. Traukiniais iš Kretin
gos, Darbėnų, Tūbausių gele
žinkelių stočių daug vagonų 
akmenų išvežta ir išvežama, 
bet dar daugiau jų yra apylin
kės žemdirbių laukuose, kur 
akmenines tvoros kraunamos 
galulaukėse ir prie trobų.

ne tik namų savininkams — 
ūkininkams, bet ir visai Lietu
vai. Čia turiu galvoj akmenų 
pardavimą ir jų transportą.

Ligšiol Kretingos bei kitose 
arti esančiose geležinkelių sto
tyse už 1 kubinį metrą akme
nų buvo mokama 3.5—4.5 lt. 
Tai kaina, kuri apmoka tik 
darbą ir tai tiems ūkininkams, 
kurie gyvena arčiau stoties ir 
per dieną spėja bent du kartus 
suvažinėti. Vadinasi, patys ak
menys neapmokami. Tačiau 
ūkininkai mielai ir už tokią 
kaiųą atiduodą savo akmenis, 
nes vistiek jie neturi kur juos 
dėti.

Išeinant iš to atrodo, kad 
musų krašte kelių grindimas 
akmenimis galėtų būti labiau 
paspartintas, nes statybine me
džiaga palyginamai pigi. Ta
čiau tikrenybėje taip nėra, nes 
1 kiib. metras akmenų, vos tik 
jis iškraunamas iš ūkininko 
vežimo, pradeda taip brangti, 
kad pravežus juos kokį 100 
km. kubinis metras jau kaštuo
ja ne 4—5 litus, bet 15—18 li
tų. Tai tik transportas. O kur 
tų akmenų apdirbimas? Tokiai 
padėčiai esant akmenys darosi 
tikrai neįperkami tiems neak- 
meningų plotų gyventojams, 
kuriems akmenys yra reikalin
gi mažesniems grindimo dar
bams atlikti.

Savaime kyla klausimas — 
kodėl toks brangus transportas, 
kodėl akmenys prakeliavę 100 
kilometrų pabrangsta trigubai.

Nekalbant ap?e reikalą iš 
esmės, norisi pastebėti, kad 
šitam atsitikime reikėtų taiky
ti kitokį tarifą. O atpiginus ak
menų pervežimą geležinkeliais 
butų galima akmenų daug dau
giau pasiųsti į tas krašto vie
tas, kur jų reikia, bet nėra.

Besiplečiant miestams, esant 
reikalui grįsti daugiau gatvių 
jei kelių, akmenys reikalingi 
visai Lietuvai. Betgi yra tokių 
rajonų, kur laukuose nerasi di
desnio akmens kaip kumštis. Ir 
tokių ten ėsti labai mažai. Juk 
imkim, pavyzdžiui, tokią Ma
rijampolę, šakius, Alytų, Pane
vėžį, Raseinius ir eilę kitų vie
tovių, kur akmenio, kaip žmo
nės sako, nėra galiai prasiskel
ti. Ten prireikus keliolikos met

rų akmenų gatvei išgrįsti, lau
žoma galvos kur jų gauti. O 
galima butų sutvarkyti taip, 
kad prie geležinkelių stočių bu
tų sukrauti didesni kiekiai ak
menų, iš kur jų reikalingi ga
lėtų nusipirkti. Juk taip aprū
pinami medžiais nemiškingi ra
jonai.

Be to, čia atsirastų darbo be
darbiams, kurių daugiau ar 
mažiau yra kiekviename mies
te. Dabar gi akmenų skaldyto
jai į Kretingos * apskritį suva
žiuoja iš visų kampų ir čia, tar
si, ištrėmime gyvendami pelno
si duoną kasdieninę skaldyda
mi akmenis. Išvažiavę iš namų 
toki darbininkai privalo dau
giau uždirbti, kad galėtų patys 
pragyventi ir dar kiek šeimai 
liktų. 1

Tą reikalą reiktų išspręsti to
kia ar kitokia prasme. Tik reik
tų žiūrėti, kad iš ūkininkų vel
tui gauti akmenys pakeliui taip 
smarkiai nepabrangtų. Tai 
klausimas priklausąs Geležin
kelių V-bos kompetencijai, ku
ri ir privalo jį tinkamai sutvar
kyti ir svarbiausia taip, kad 
butų atpigintas transportas, nes 
butų galima brangiau mokėti 
ūkininkams, kas juos žymiai 
paskatintų akmenis rinkti iš 
laukų.

Apskritai, “akmeninė proble
ma” darosi kas kart vis aktua
lesnė, nes keliant žemės ūkio 
kultūrą Kretingos apskrityje, 
teks išrinkti visus akmenis iš 
ūkininkų laukų, o jų yra tiek, 
kad galima išgrįsti visus Lietu
vos vieškelius. (“V.”)

Žemos kainos ir kokybės darbas
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Ką daryti su akmenimis?

Šia proga tenka pastebėti tai, 
kad kalbant apie ūkinės kultū
ros kėlimą Žemaitijoj apskri
tai, o Kretingos apskrityje ypa
tingai, nereikėtų užmiršti ir 
“akmeninės problemos”, kuri 
reikia kuo skubiausiai išspręs
ti, nes norint pakelti žemės na
šumą — reikia ją išlaisvinti... 
Šį kartą nuo akmenų ir tarp 
jų augančių krūmokšnių.

Palietus “akmeninę proble
mą”, negalima tylomis praeiti 
pro reikalą, kuris yra svarbus

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -
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Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija
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Meksikos aliejus
Šio krašto valdžia, reikia pripažinti, parodė gana 

daug takto ginče su Meksika dėl konfiskuotų aliejaus 
fcojųpanijų turto. Paprastai tokiuose atsitikimuose, kur 
yra paliesti didelių kompanijų interesai, kapitalistinės 
valdžios siunčia grasinančias notas ir imasi kokių nors 
represijų priemonių. Bet Washingtonas stengėsi susitar
ti su Meksika geruoju. Kai pastaroji atsisakė atsteigti 
Amerikos kompanijų teises, jisai sutiko, kad už jų tur
tą Butų priimtas atlyginimas, lengvais išmokėjimais.

Amerikos kompanijos savo įgaliotiniu deryboms su 
Meksika paskyrė žinomą advokatą, Donald R. Richbergą. 
Jisai kelis kartus važinėjo Meksikon derėtis, ir kiekvie
ną kartą spaudoje buvo skelbiama optimistiški pranaša
vimai, kad netrukus įvyksiąs susitarimas.

J. V. valdžia nori, kad tas klausimas butų išspręstas 
gražiuoju, nes Amerikos lotynų šalyse ji veda "gerų kai
mynų” politiką ir jai rupi, kad nekiltų su Meksika aš
traus susikirtimo, kuris tą politiką sugadintų. Bet Wash- 
ingtono kantrybė jau pradeda išsisemti. Valstybės depar
tamentas neseniai pasišaukė Meksikos ambasadorių, Dr. 
Francisco Castillo Najera, ir pasikalbėjo su juo taip aš
triai, kad jisai, susipakavęs savo lagaminus, urnai išva? 
žiavo namo raportuoti savo valdžiai.

Washingtonas yra painformuotas, kad Meksika ėmė 
flirtuoti su Vokietijos naciais, kurie siūlo jai pasirašyti 
mainų sutartį, pagal kurią vokiečiai imtų Meksikos alie
jų, o užmokesčio vietoje siųstų jai visokias mašinas ir 
pramonės prekes. Turėdama tokį pasiūlymą iš Berlyno, 
Meksika nesiskubina su Jungtinėms Valstijoms susitar
ti. Tai ir yra priežastįs, dėlko Washingtonas pradėjo ne
tekti kantrybės.

Galima neabejoti, kad Roosevelto administracija dėl 
aliejaus nedarys ginkluotos intervencijos Meksikoje, kaip 
kad darė Wilsonas, kuris buvo pasiuntęs Meksikon ka
riuomenę gaudyti “banditą Vilią”, — nors Amerikos ka
talikų organizacijos už tokią intervenciją seniai agituoja, 
norėdamos padėti Meksikos klerikalizmui atsigauti. Bet 
Washingtonas gali pusėtinai spustelėti Meksiką, ir ne
vartodamas ginklo. Vien tiktai atsisakydamas pirkti 
Meksikos sidabrą, jisai galėtų suardyti jos finansus. O 
be to, Meksikoje visuomet yra generolų, planuojančių su
kilti prieš valdžią. Jiems nesunku butų rasti Jungtinėse 
Valstijose rėmėjų, kurie noriai jų “revoliucijas” finan
suotų. Bet Washingtonas tokį veikimą šiame krašte prieš 
Meksikos valdžią draudžia. Jeigu jisai šitą draudimą nu
imtų, tai Meksikos valdžia susilauktų daug keblumų.

“Paskutinis įspėjimas”
Iš Paryžiaus pranešama, kad pereitos savaitės gale 

naciai jau buvo pasiruošę daryti “pučą” Dancige, Gink- 
lųoti rudmarškipių būriai iš Rytų Prūsų ir kitų reicho 
dalių buvo slaptai suvažiavę į Laisvąjį Miestą ir tik lau
kė iš Berlyno signalo sukilti ir paskelbti, kad Dancigas 
grįžtąs į “vaterlandą”. Tuomet Hitleris butų pasiuntęs 
jiems pagalbon sąyp ąrjniją, kuri irgi jau buvo paruoš
tą —- ir Dancigo klausimas butų buvęs “išspręstas”.

£et Londonąs ir Paryžius pereito penktadienio va
kare gavo pranešimus apie tą nacių planą ir tuojau įspė
ję Vokietijos valdžią, kad toks Hitlerio žygię reikš karą. 
Šįs įspėjimas privertė “fiurerį” planuojamą "pučą” ati
dėti.

Jei tai tiesą, tai pasirodo, kad Hitlerįs visgi nedrįs
tą iššaukti kąrą su didžiosioms valstybėms. Jisai buvo 
“drąsus” prieš Austriją, Čekoslovakiją ir Klaipėdą, kuo
met jisąi įš ąnMtR kad tos didžiosios valstybės 
dėl šitų teritorijų nekariaus.

Taigi yra būdas Vokietijos nacius suvaldyti, tiktai 
reikia pasiryžimo.

Universiteto choras visgi atvyks

Prieš keletą metų daugelis 
Amerikos liberalų inteligentų 
kooperavo su komunistais. 
1932 m. buvo susidariusi pro- 
fesionalų grupių sąjunga ko
munistų kandidatams, Fpstę- 
riui ir Fordui, remti. Tos są
jungas sekretorius buvo rašy
tojas James Rorty. Joje veiku 
taip pat Waldp Frank, Mal- 
cplm Čowley ir k.

Vienas tų komunistų 
tizatorių buvo žinomas 
jas John Dos Passos.

Bet pastaruoju laiku 
beralai inteligentai vienas po Į 
kito traukiasi nuo komunistų, 
kuriuos jie pažino, kaipo neto
lerantiškus žmones ir demo
kratijos priešus. Kai kurie jų 
ne tik nutraukė ryšius su ko
munistais, bet ir pradėjo aš
triai juos kritikuoti. Ir tai ko
munistai, kurie tuos asmepis 
pirmiaus girdavo, dabar jaul 
pradėjo juos savo spaudoje ter
lioti. Paprastas būdas apjuo
dinti savo oponentą pas komu
nistus tai—apšaukti jį “trpę- 
kistu”.

Taip jie dabar elgiasi ir są 
minėtuoju rašytoju Dos Passos. 
Už tai, kad jisai parašė novęlę 
“Advcntures pf ą Young Map”, 
kurioje kritiškai nupięšiamąl 
patyrimai sų ięoipųnistąjjs ir 
sovietų diktatūrą, tąi Sįąljno 
klapčiukai niękipą jį ir jo kuri
nį. Pavy. R. Mizara jako:

“Na, ir ką gi rašytojas 
Dos Passos tuo pasiekė? Ogi 
savo . misižęmipo (I—“N. 
Red.). Beveik kiekvienas be
šališkas kritikas tą jo knygą 
skaito menkos yęyfęg sektan
tišku traktatu I”

“ ... Trpckįzųias ‘ spnaiįci-! 
no ne viepą ge^ų žmogų. Jis, 
matyt, paikipa ir rašytoją 
Dos Pąssps. įįmį dąr nepęr- 
vėlu, šis rašytojas tylėtų su 
trockizmu atsisvęikh}tp” 
“Trockizmo” prikaišiojimas 

tam rašytojui, žinoma, yra žio
plas plepalas. John Dos Passos 
su Trockiu arba trockizmu ne
turi niek? bępęįro.

Bęt pą$ kpmupjstus Trockis 
vaifįįpa tą pąęįą rpįę, kaip “vel
nias” pas katalikus. Geri žmo
nėm kojpynistų aj<yse yra tik
tai tję, kurie aklaį seka paskui 
visagalintį, vi^ažipantį, neklai
dingą, gępialų “vadą” Staliną. 
O jeigu gęra Stalino ąyęlė “iš
krypsta iš kęįičr, tai kas kal
tas? Kaltas “vęlpiąs Trppkis”, 
kuris gerų ?mpgų sygądippl

šitaip komypi^tąi “aiškiną” 
buvusiųjų “skĮpkĮpip^” ąt^i- 
metimą nuo “tikrosios stalipiš- 
kps vięros”. Taip jį? kąlbą ąpįp 
Ispanijos socialistų voikpją Ą- 
rąųuistain’ą, kuris iškėlę aik
štėn Maskvos agentų šunybes 
lojalistų Ispanijoje. r|mP j tą 
bapdo “apsidirbti” ir su rašytų
jų Dps Passos: jį, apot Miza-- 
ros, “sųnąikipo trockizmas”. 
Girdi, buvo geras žmogus, bet 
prisimetė velnias ir “sunaiki
no”! Na, o velnio pristotą tai 
jau reikia smerkti ir “peizoti”, 
iki jisai nęnusikratys piktos 
dvasius, negaus išrišimo iš' sa
vo nusidėjimų ir nesugrįš į sta- 
linišką avidę.

Tikra sarmata, kad šitokia 
abskurantizmo filosofija komu
nistai dar sugebą mųlkįnti kai 
kuriuos darbininkus, nekalbant 
jau ąpįe dalį vadinamų inteli
gentų, kurie politkoje, deja, 
dažnai nusimano ne daugiau, už 
ąnalfabetus.

šimpa- 
rašytp-

tie Ii-

■"■ ■■■■■ ■ .. ....... . . . |Lęnkįjp§ apijų centras, Fpn-
ęuzįjps ir Meksikos. Bet jam

A T įZ /\ ___  grMtąj prješinasi Ąmęrįkos
Lpąrbęj' Feclęracija, Švedijos,

jii.■■■■j ..........ni,;. ■■■ j ■ ■■■■/ Pąnjįoą ir daugelio įdtU šalių
2—' darbininkų unijos. Anglai, rei-
NĄUJOS INTERNACIONALO hią pastęj^ėti, elgiasi laĮjąj ne- 
VĄLpYBOS SUSIRINKIMAS ųųp^akįąį; pamie jię nępop

- ---------: dępdrp su l^olše-
Prięš kiek laiko Socialistinis yį^ąįs, įęt Įptęrpaęipnalę jįe 

Darbininkų Internacionalas iš- Liųlp gų jąią vęikĮi bęndrai. 
sirinko naują prezidentą J. Jęįgp tąg ąpglų pasiplymąs 
Albardą (iš Holandijos), vię- f)ųtų priiiptąs, tai upijų įker
toj e'" rezignavusiojo dėl seno pąęippąląs ^Įlįų, uęs iŠ jo tuo- 
ąmžiaps De Brouckerę’o. Buvo ; 
priimtos taip pat naujos taisy- : 
klės apie socialistų partijų at
stovybę vykdomuose Interna- 
cjonalp organuose, sumažinant 
atgtoyų skaičių iš tų šalių, ku
rios nebėra demokratijos.

Liepos 18 d. susirinko vyk
domasis Internacionalo komite
tas po Ąlbardos vadovybe. Da
lyvavo šie atstovai: M. Buset, 
A. de Block ir H. de Man (iš 
Belgijos); H. Hedtoft-Hansen 
H. Jaęobsen (iš Danijos); O. 
Wels (iš Vokietijos); S. Grum- 
bach, J. Zyromski (iš Francu- 
zįjps; C. Gvadžaladze (iš Gru- 
zįjps); G. Dalias, W. Gilleis, 
J. Wajker (iš Didžiosios Bri- 
tąpijps) ; P. Nenni (Italija); 
Ą. Hpmmer (Luxemburg); 
Finn Moe (Norvegija); G. 
Richtęr (Austrija); M. Jar- 
blum (Palestina); H. Lieber- 
man, M. Niedzialkowski (Len

kijos P. P. <C.) ;F. Kurski (Len
kijos “Bundas”); Th. D.ap 
(Rusijos s. d.); M. Cordero (Is
paniją) ; E. Bųchipger, P. Grą- 
bęr (švęicarijo); A. Vought 
(Šyedija); Z. Rpnai (Vengri
ja) ; Ą. Pęls (Tarptautinis Mo
torų Komitetas); E. Ollenhauer 
(Jaunimo Internacionalas); J. 
Vap Rppsbrpeęk (iždininkas), 
ir Fr. Ądlęr (sekretorius).

Vykdomasis Komitetas išrin
ko naują Internacionalo Biu
rą, į kurį dąbar įeina šie as
mens: Henri de Man (Belgija), 
Hans Hedtoft-Hansen (Dani- 
įja), J. , Keto (Suomija), 
Lęon Bliim (Prancūzija), Wil- 
liam GilĮipš (n. Britanija), J. 
W. Albardą (Holapdiją), Ėinąr 
Gerhąrdsen (Norvegiją), Her- 
man Liebęrman (Lenkija), 
Rickard įLiridstrpem (Švediją), 
Robert Grimm (Šveicarija), ii 
Manucl Cordero (Ispanija).

Internacionalo reikalų vedi
mui paskirta administracija, 
kuri susidaro ir prezidento, se
kretoriaus, iždininko, Belgijos 
atstovų Internacionale ir trijų 
narių, gyvenančių ne pęjgijoję. 
Vykdomasis Komitetas juos iš
rinko po vieną nuo D. Britani
jos, Francuzijos ir Skandina
vijos kraštų.

Šiame posėdyje vėl pakarto
jo savo rezignaciją sekretorius 
Fr. Adler, kuris toje vietoįe 
dhbo nuo pat Internacionalo 
pęrsįprganizavimo 1923 m. Ad- 
jgp papj>, kad butų geriau, jei-

^kretęĮfįaus pareigas etių 
ągjpųp ig tpkips partijos, ku- 
fįps šalyje demp}<ratmė 
tvarką. stpifinkimąs nu
tarė pąųjp šękFP^Pau^ perink- 
įį, ikį atsiklaustą įvairių

41. A

Baltijos savaite Lietuvoje
Vienybės draugijos. — Kongresas. — šovinizmas trukdo 

artėjimui’ 
valiavo iš Lįętuvps ląbąi nepątenkinti. — į pralai
mėjimą vąržybpse žiuri lyg i kokią tautos nelaimę. 
— Ką reiškią pažąįąi, jęį jię nėra pildomi. — Gy
venimas vietoje nestovi.

šovinistinę latvių dvasią. — Latviai iš-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Liętuvoje, Latvijoje ir Estijo
je veikią taip vadinamos vieny
bės draugijos. Tų draugijų tik
slas kultūriniai vieni kitiems 
artėti, skintu tų tautų viehybę 
ir visose visuomeninio gyveni
mo šakose bendradarbiauti, šios

jąųs pą^itrąųktų Ąiperįkps u- 
ąijp^ ir, yęikįausia, Skapdina- 
yijps ųpįjps.

^pyįętų “prpf-saju^ų” prie- 
Šąkyję (po daugelio “čįstkų”) 
įįąhąp ątpyį švernik. Jų §ųva- 
žįayįmg jisai neseniai pasakę,, .. . . .• .
Ud esą atsidavę ‘^gijos jau štai iš eiles šau-
|“bplšpyiku partijos rėrnėjaf-.r'a penktą bendrą kongresą. 
Q tą Wtiją'yra valdžips fotą- l*k toTk?a‘ ko"6resas da’ 
litarines politikos įnagis. | Jar vyksta Lietuvoje.

 Šio kongręso proga kartu ei
na dar visa eile kitokių konfe- 

, renęijų posėdžiai. Mat, be tų 
vienybės draugijų visose trijose 

ŠVENTOJI. — Sudaryta su- *iallij°s valstybėse veikia dar 
tartis su latvių akcine “Vairo- lvairlls bendradarbiavimo biu- 
go” bendrove šventosios uostui la’’ ar s?iun8os> ar kitais paya- 
gilinti. šiomis dienomis atplau- dinimais organizacijos, kurios 
kė viena žemsemė ir du vilk- larP sav«s Palaiko g>a«d^s 
tuvai, gilinimo darbams pra. sant>'kius- lš lokni bendradar- 
dėti. šventosios uostas pagili- b.iavim° organizacijų minėtinos 
namas iki 4 metrų gilumo. Bus | os:. ^ool)craciios 
reikalinga iš uosto angos iš-ib*aykT*° biuras,

kietis ir vienas sulatvėjęs lietu
vis. Tikrumoje kas gi čia tokio,

ję, štai lenkų sporto komanda 
taip pat turėjo vienų lietuvių, 
o prancūzų tarpe butą, rodos, 
pora rusų, vienas žydas.

Be to, latvių sporto koman
da buvo nepatenkintą, kad juos 
žiuppyąi taip nedraugingai pri
ėmę ir viso to pasėkoje štai

r

Iš Lietuvos

UNIJŲ INTERNACIONALO
SUVAŽIAVIMĄ^

Netekus Klaipėdos, Lietuvai susibarė tam tikrų fi
nansinių sunkumų, ir todėl kilo abejonė, ar galės kiek 
didesnis skaičius žmonių iš Lietuvos atvykti į New Yor- 
ko pasaulio parodą. Buvo girdėt, kad vargiai beątvyk- 
siąs Lietuvos universiteto choras.

Bet Kaune laikraščiai rašo, kad tas choras atvyks.

bendradar- 
motinoms ir 

mesti'”apie W,bo7kub7metruivaika“U guboti organizacijų 
žemės įr smėlio, kurie bus lai- matininkų, gaisrmm-
vais išvežami ir išverčiami to-M- agronomi- Juristų, gydyto- 
liau* i'iiira ' jų veterinonų ir kitos. Taigi da-

___ bar Kąunę veik visos sios or- 
KAUNAS. - Dėl sauso paJganįzacijos turi savo bendrus 

vasario smarkiai nuseko vąn- P^gręsus, ar konferencijas, 
duo Nemune ir pradeda pasi- lai atrodytų, kad visuoincni- 
rodyti nemaža salų ir salelių, umme gyvenime visos los trys 
Taip pat gerokai vanduo nu- valstybės tarp savęs glaudžiai 
seko Neryje, Nevpžyje, šešu- l^eadradarbiauja ir viena kilai 
pėje ir kt. upėse.____________ artėja.

 $iąis didelio šovinizmo lai- 
BIR$TONĄS. — šiepaet pa

sinaudojo žymiai didesnis lan-lteHllI skaityti teigiamu reiški 
kytojų skaičius, negu kitais Mu.
metais. Jau iš. ankstyvo pava- Aktingęsni visuomenės nariai, 
sario į šią vasarvietę pradėjo įvairių kultūrinių ir visuome- 
yažiuoti ligonių l<asų nariai, organizacijų atstovai tų 
ūkininkai ir šiaip mažiau pa- p°nferęncijų proga susirenka, 
siturį ligonys. Birželio pirmo- pasidalina savo gyvenimo įspu- 
je pusėje įvairių gydomųjų vo- džiąis, patyrimais, vieni iš kitų 
nių buvo duodama po 2’50-260. pasimoko ir tuo pačiu brpliškąi 
Žymiai daugiau gydymui nau- artėja. Bęt gi gyvenimo likru- 
dojamasi purvo vpnįomis ir IPPJC šioks artėjimas eina lą- 
kompręšais. Šiemet Birštoną Uai sunkia vaga, o kartais net 
aplankė jau apie 2,000 ekskur- sutinka tikrai nenugalimų kliu- 
santų. Parko centre pastatytas pių ir tasai šovinizmas kur ręi- 
mineralinių vandenų paviljo- pia nereikia kartais staiga 
jjgįg. ' " I parodo didžiulius savo ragus.

pigintuoju sezonu Birštone pa- bendradarbiavimą

visuomeniniu organizacijų ben
dram vienybes kongresui Latvi
jos sporto organizacijos prane
šę, kad jos su Lietuva nutrau
kia bendradarbiavimo ryšius... 
Jei norite tai savos rųšics ui- 
įima luinas ir tų dviejų valsty
bių ko gero, santykių pakriki
mas... štai tau ir vienybė!

Štai tau ir broliškų santykių 
ugdymas!

Tiesa pasakius, paskutiniais 
melais Latvijoje labiausia yra 
įsigalėjęs šovinizmas ir patylo
mis jaučiama, kad lenais varo
ma savotiška prieš lietuvius ne
apykantą. Vokietijos įtakai įsi- 
galint Latvijoje vis labiau jau
čiama, kad lietuviai tenai vis la
biau nekenčiami, tai aišku iš 
kur toji neapykanta atsiranda. 
Vokiečiams labai naudinga, kad 
šios dvi tautos šiuometu turė
tų daugiau įvairių nesusiprati
mų...

Štai imkime latvių kalbą. Tai 
nėra paslaptis, kad latviai turi 
daug skolintų žodžių iš rusų,

KAUNAS. — Užsienių pre
kybos departamento direkfo- 
rius įsakė muitinėms neišleisti 
į užsienius be atskiro užsienių 
prekybos departamento leidimo 
jokių mašinų, ar jos butų se
nos, ar mažai vartotos ar ir 
visai naujos. Direktoriaus ap
linkraštyje nurodoma, kad kai 
kurie eksportininkai tuo budu 
bando apeiti finansų ministro 
įsakymų, kuriuo draudžiama iš
vežti į užsienius senų gęležį jr 
ketuas laužų. Tokie eksporlinįn- 
kąi išveždavo į užsienius senų

tai esančios senos mašinos ay- 
ba jų dalys.

Darbo unijų (profesįąių są
junga) Internacionalas susi
renka šiandie t Zuriche (Šveica
rijoje) ir posėdžiaus iki liepos 
8 d. Venas įdomesniųjų dienp* 
tvarkęs punktų tai—p. Brita
nijos unijų kongreso pasiūly
mas pakviesti į Internacionalą 
vadinamas SSRS “profesines 
sąjungas” (kuripg yrą ne lais
vos darbininkų prgąnisąęijps, 
bet greičiau “kompanijos uni
jos”, nes jas koptrpliųpja val
džia).

Anglų sųmąnymui pritaria

KAUNĄS. — žydų spauda 
pradėjo raginti savą tautiečius 
vengti vąsąrvietėse, papludy- 
muose, gatyėse, kavinės? ir kt. 
viešose ‘ vietose naudotis rusų 
kalba. Pripienama, kad butų 
gerai visai nekąlbėti rusiškai, 
bet kas be to negali apsieiti, 
tenekalba vįešai.
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Į Ameriką jisai išvyksiąs rugpiučio 15 d. O dabar cho
ras, vedamas K. Kavecko, “intensyviai ruošiasi”: moko
si, ir koncertuoja provincijoje bei Kaune, ripkdąmas ke- 
lipnei lėšų. Vyriausybės busią prašyta tiktai 15,000 litlįį 
subsidijos.

ĘĄUNAS. — Į Klaipėdą jąu 
pradeda plaukioti Lietuvos gar
laiviai ir baidpkai Nepiupu, ku
rie iš Klaipėdos uosto gabena 
į Kąuną anglių transportus įr 
kitokias sunkesnes prekes. Taįp 
pąt iš Klaipėdos į Kaunu daž
niau pradeda atplaukti klaipė
diškių baidokai.

'KAUNAS. — Birželio 15 d. 
Pranas Lubinas išvyko į Vil
nių, kur apie dvi savaites tre
niruos liętųvių sporto klubo 
krepšininkus.

Štai tik imkime šių dienų į- 
vykius. Jums jau žinoma, kad 
dar ne taip seniai, Kaune buvo 
krepšinio Europos pirmenybės. 
Tose pirmenybėse be kitų vals
tybių dalyvavo ir Baltijos vals
tybės. Pirmenybes laimėjo Lie
tuva, o Latvija jau iš seno sa
vųjų tąulininkų šovinizmo ska
tinamą jaupiąsi, kad ji sporto 
srityje visa galva yra pranašes
nė už Lietuvą. Ir jei Lietuvos 
sportininkai kada nors dalyvau
ja Latvijoje sporto rungtynėse, 
tai latvių visuomenė šovinizmo 
dvasia persisunkusi lietuvius 
sportinipkus visuomet šaltai su- 
tiųjka, o latviai sportininkai, 
kaip sakomą lietuvius sportinin
kus vis “pakausto”, tai yra vie
nu ar kitu bųdu juos lengviau, 
ar sunkiau sužeidžia...

Tai visai nieko nuostabaus, 
kad šių metų krepšinio pirme
nybių metu Lietuvos visuomenė 
latvių sportininkams buvo ga
ną šiurkštoka ir visų laikų žiū
rovai reiškė simpatijas kitoms 
valstybėms, bet tik ne latviams. 
Tik tuo metu, kai latviai žaidė 
su Lenkija, Lie|uvos žiūrovui 
palaikė latvius.

Latviai išvažiavo iš Lietuvos 
lajjai nepatankinti, kad jie nę- 
Jaimėjo pirpienybių ir jų spau
dų tiesiog įžeidžiančiai rašę, 
kad Latvija žaidimus prakišo 
ne prieš Lietuvų, bet prieš š. 
Ameriką. Mat, supraskite, Lip- 
iuVps komandoje žaidė keletas 
Jiętųvių jaųpuolių iš š. Ameri
kos. Bet Lietuvos krepšinio ko
mandoje buvo visi lietuviai, o 
tuo metu Latvijos komandoj? 
buvo vienas rusas, vįenas vo?

tų pakeiki ąayp giminingos tau
tos, būtent lietuvių kalbos zo- ( 
džiais. pastębiųma, kad latviai 
šito spiriasi, jų kalbos mokovai 
lyg ir stengiasi, dar labiau sa
vųjų kalbų nutolinti nuo lietu
vių kalbos. Veik kas panašu 
pasiekiama ir lietuvių tarpe, 
juk lietuvių kalba ilgų metų bė
gyje taip pat nemaža žodžių yra 
pasiskolinusi iš slavų kalbų, 
juos taip pat galėtų pakeisti, 
kaip kuriais atsitikimais latvių 
kalbos žodžiais ir vieni ir kili 
jpkių čia nei moralių, nei kul-

tik dar ąrčiau broliškai vieni- su 
kitais susirištų, bet šiokių norų 
nepaslebiama.

tikrumoje toji vienybė sunkiai 
įgyvendinama, čią nęt sportas 
turi savo lęmiąmos ręikšmės, o 
juk sportas rodos kaip tik vie
na iš tų šakų, kuri tautiniuose 
santykiuose turi įnešti daugiau 
žmoniško sugyvenimo, bet spor
tas čia tik viena iš tų kliūčių 
geram, nuoširdžiam sugyveni
mui, nps Latyijoję sportas įgijo 
didęlių profesionalizipo žymių 
ię kartu tapę špviųįzmo ugdyto
ju! Visai kiti Lietuvos sanly-

tikras nuoširdumas ir noras vic

tą latviai gerai jaučia ir šnai
ruoja.

(Bus daugiau)

JAUNAS. — Birželio 15 d. 
Vilniaus ir Baranovičių radijo- 
fonai pirmų kartų perdavė iŠ 
Vilniaus lietuviškų koncertą, 
vilnietes liętuvaitės Elviros Pa- 
levičiutės fortepijono rečitalį 

’iš lįetuviškų kompozitorių ku
rinių.

KAUNAS. — Savanorių są
jungos naujoji valdyba VI. 15' 
išrinko savo prezidiumą. Pir
mininku išrinktas ats. pik. Ma- 
čuika, I Vicepirm.—ats. pik. Itn. 
P. Gužas, II vięępirm.—J. Vi
liąsis, sekretorium—J. Kalnė
nas, iždininku—Matulevičius.
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Ar nugalėsime senatvę?Ar atsirastų bent keletas tokių žmonių pasauly, kurie norėtų greitai pasenti- Reikia manyti, kad tokių keistuolių jei ir atsirastų, tai visai nedaug. O šiaip jau visi žmonės norėtų kuo ilgiausiai būti jauni, sveiki, stiprus, džiaugtis gyvenimu, pasauliu, džiaugtis jaunyste. Tačiau senatvės ne vienas organizmas negali išvengti: pasensta patys mažiausieji gyvūnėliai, pasensta patys didžiausieji gyvuliai, pasensta ir pasaulio valdovas —
$50.00 Sutaupoma 
Perkant Dabar

IT SAVĘS STEPSI 
Food storage is so 
•fficiooi wUh 
Shelvador ihor*** 
oo unpaduag—-re- 
jpaclting every tūno 
yo« waot 
thiog. The lltfla 
tfuogt are heady 
os the apačiai 
sheiiree te ihe 
Sbelvador.

IT SAVĘS MONEYt 
tacreased stora g o 
p artai H purchase 
of larger guantitiea 
o f f oo d. M • w 
mechaiUn da~ 
veiops lowerf oper-j 
ating cosH. New 
features are pee- 
focfed develop-' 
manta from yeara 
of experieace.

žmogus. Senatvė ateina ne- laukiąjną, neprašoma, nękvie- čiapia. Ir ji Hažjiiąusiai taip greitai ateina, kad niekas ir apsidairyti nespėja: čia dar taip neseniai, vaikas bėginėjai, dar taip neseniai buvai jaunuolis-ė, dar taip neseniai galvojai apie gyvenimą, apie gražesnį, laimingesnį gyvenimą, o čia va jau ir senatvė atėjusi. Paklauskite pačių seniausiųjų žmonių, ir jie jums tuos godžius patvirtins—iš tiesų greitai atėjo toji senatvė, nepasitebimai išseko jėgos, pražilo plaukai, susirąukšlėjo oda...Visais laikais žmonės svajojo, kokiu čią bųclti išrasti priemonių, kad žmogui nereiktų taip greitai pasenti, kad orgą- nizmas ilgesnį laiką gajėįų Išlaikyti pirmykštes jėgas, patvarumą, stiprumą, kad toji baisioji senatvė taip greitai neateitų. Buvo ieškomos priemonės sulaikyti organizmo senimą, buvo ieškomos priemonės ir pasenusiam organizmui atjauninti.Kovoti su senatve bandė jau senovės graikai. Graikai galvojo, kad palts svarbiausias žmogaus gyvybės palaikytojas yra kraujas. Jie tikėjo, kad žmogus sensta todėl, kad pradeda nusilpti jo kraujas. Todėl graikai, norėdami sustiprinti senesniųjų žmonių organizmą, norėdami, taip sakant, Senesniuosius žmones atjauninti, įpildavo jiems jaunesniųjų žmonių kraujo. Jie tikėjo, kad jauno žmogaus kraujas, patekęs į senio organizmą, tikrai jį sustiprins ir atjaunins. Kraujų darniausiai paimdavo iš jaųpų, stipriu vergi]. Tačiau ręikią pųžyjųoti, kad tokių bandypių is vįsp tėra buvę padaryta labąi nąąža.Apie organizmo pajaunini- mą galvota ir Viduramžiais. Kadangi Viduramžiais nepaprastai buvo prasiplatinęs į- vairių burtų darymas ir burtais tikėjimas, taį, suprantama, ir kova su -senatve taip pat buvo vedama burtų pagalba. Neretai pasklisdavo žmonėse gandai, kad, štai, ten
INSURANCE
(ABpEĄĮJBA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-TcjipOBflLppiS. 2
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIUS. *
• APDRAUDĄ RĄ^ANDŲ.
? APLAUPĄ qUO YĄpiŲ.
• APORĄŲDĄ ŲĄN(ĮŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liahi* litieš.

NAUJIKŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVI0IĮJ
1739 Š. Halsted St.

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

po pietų.

JOS. F.
BUDRIU

Furniture House
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088
BUDRIO annex, 

3417-21 So. Halsted St.
Tel. VAROS W

7vmus Budrike Radio progra
mas leidžiamas iš WCFL-970 
k. stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą.

..................... h •****

LIETUVOS 
KLAUSOMYBEŠ 

20 Metų Sulpk t 
Minėjimo Žeų^ldiuą

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 C.E^TĄl

Pelnas einp
LIETUVOS AERO KJJUBf) 

NAUDAI. '

ir ten iš sepio vyro ar moters pasidaręs jaunas, kad ten ir ten burtais buvę atjauninti žmonės. Tos paskalos, suprantama, dar labiau sustiprindavę ^iponių tikėjimą burfais ir jų galią. Svarbiausias dalykas ęsąs čia ^inpti, kokius burtus pavaitoti, o tai žinant pasijąu- ninti, iš seno pasidaryti vėl jauųu ir gražiu bėra vieni niekai. Tačiau visiems turi būti ąiškų, kad tos pasakos ir Jiko pasakomis ip ųiekam nei pasi- jauninti, iš senio vėl pasidaryti gražuoliu nepavyko.Pajauninimo klausimas rimčiau imtas svarstyti tik praeitojo amžiaus pabaigoje. Kai kurie mokslininkai ilgai tyrė organizmo nykimo, taip sakant senėjimo priežastis ir ieškojo būdų, kaip galima butų tą nykimų bent šiek tiek suturėti. Pačius reikšmingiausius tyrinėjimus čia padarė austrų mpksĮminkąs SĮcinachas (gj- męt» 1861 mt.) ir rusų moks}. S. Voronovas. Jų pajauniniųip mętodai rėmėsi lytinių liaukų gaminamais syvais — hprP)Q' nais. Hormonai, kaip patirtą, yra būtinai reikalingi palaikyti gyvybinėms organizmo jėgoms. Nustatyta, kad lytinės ĮiaukPS hppųųpų ųžtenkaųiąi pajėgia pagaminti tik tuomet, kai organizmas yra jaunas, stiprus, tik jaunystės ir -subrendimo amžiuj. Kai organizmus pradeda senti, lytinės liaukos apsilpsta ir hormonų vis mąziąu bepagaminamu. Pradėjus organizmui trukti gyvybinių medžiagų— hormonų, jis pradeda nykti, menkė- ti- Tuo bildu štęinąchas su Vo- ronovu nustatė, kad organizmo senėjimui didelės reikšmės turi lytinių liaukų nusil- piipąs ir nebepajėgimas pakankamai pagaminti hormonų.Jei organizmas visą laiką turėtų pakankamai hormonų, tai jo nykimas tebūtų daug lėtesnis ir, gal būt, daug yėr liau teateitų, štėinachas ir Vp- ronovas ir ėmė galvoti, ar nebūtų galima dirbtiniu budu organizme, lytinėse liaukose, padauginti hormonų skaičių. Šita kryptimi ir nuėjo jų pa- jaupiųiino metodai.Pasirodė, kad padaryti tai, kad lytinės liaukos visą laiką vienodai gamintų hormoųų, vadinasi, priversti lytinęs liaukas gaminti atitinkamą skaičių hormonų, prie dabartinių mpksĮo atsiekimų dar nėra įmanoma. Tupinęt imtasi lengvesnio budo, būtent, trūkstamų hprmpnų jpjjĮti į lytines liaukas. 0ia dąugiausia pasidarbavo prof. Voppnovas.Jyrinėjimai pradžioje buvo darųmi su žiurkėmis, šunimis ir įvairiais kitais gyvuliais. Iš jaunų gyvulių paimdavo lytinių liaukų pagamintų hormonų ir juos įleisdavo seniems gy- vujiąins. Voronpvas pastebėjo, pąd po šitokios operacijos -senieji gyvuliai lyg tikrai atjaunėdavo: ne tik lytinis jų pajėgusias, bet tąip pat atgydavo ir visas organizmas, sustiprėdavo, senatvės požymiai pradingdavo.Po ilgų bandymų su įvairiais gyvuliais buvo prieita ir prie žmogaus. Bet čia susitarta su kai kuriomis kliūtimis. Pirmiausia, iš kur paimti reikiamų hormonų. Jei juos imsi iš jąupųjų Žippųių, Ui savaimę aišku, įąd tuo bus nusiįpųinti JU prgnuįzpiąį, ’pįekąs są- ¥9 hW9DU duoti ju?< besutiks. Tuomet Ycųžpapviii kilo tokią mįntĮs: p aj? Rcgųlima butų paįmtį lytinjų }i|ykų bpr- pionų, sakysiųi, iš bę^d^pnių miausĮą vęĮ buvo padaryti ty- riipaį sų gyvųiiąi§; pabąr jau gyvuliam^ Jiųyo įpilami hebę jų pačių giminės gyyuįių. hormonai, bet paimti kitos artimos gimįnėš. Sakysim, žjųr- kėpis buvo įpilami pelių Jipr- ippnąj, į yijkąm^—ŠĮtpų jf a't- virkščiąi. pasirodę, kad ir da

bar, ųprs ne taip ręikšinipgųi, horipfipąi PbdbFfŠ gftvp: PFga- niziųas yistiėk gymiai sustipę- davę.Tųp |iu|u beliĮto su I’0 ilsu pnstFPi)*girnų pąg'ajĮąu if mai 'JjUyp j^SFyti- I? liP?9 pasiryš. Hfl BPllHYP SPR!- rikt£i' i lyti- neslioriųflpų, ^pjpgąiĮg žymių} isų|yir$m, lyg pBjąųilg- jo, sppųtyps pplypiįaj pili p lyg pranylfti. Tftįp V«>n>|io- vas ėmė daryti §ąvp pąjauųi- nimųs (ręikU, mėti, pperaęij^ bpvįsup: met pavykdavo kariais žmogui yįętpj pąsjjąwUhjl9 ir į kąptf? niikeliautij.Prof. Voronovas padarė gana daug pajauninimo operacijų. Operuotis—atsijauninti pas jį atkeliaudavo žųionių net iŠ tolimiausių pasaulio kampų— Australijos, Indijos, Javos, A- merikos ir k t. Prof. Voronovas apie savo bandymus parašė net knygą, kurioj sužymėjo beveik 500 padarytų operacijų. Pavykusiomis operacijomis jis laiko tas, kurių geras veikimas trunka bent penketą metų.Bet esama ir kitokių pajauninimo bandymų. Sakysim, rusų moksl. prof. Tušnovas ė- mė dirbti šitokia kryptimi: kaip žinome, žmogaus organizmas susideda iš mažyčių dalelių, vadinamų ląstelių. Kaį ląstelės yra veiklios, tai ir visas organizmas yra jaunas ir stiprus. Pradėjus nusidėvėti ląstelėms, ima nykti ir organizmas. Prof. Tušnovas panoro dirbtiniu budu sužadinti jau apsilpusių ląstelių veikimą. Tam tikslui jis į žmogaus organizmą įleidžia nedidelius kiekius tam tikrų skysčių, kurie turi sužadinti ląstelių veikimą-Indas Pandit Malavyia, esą, atsijauninęs visai nauju, europiečiams beveik nesuprantamu budu. Indiškai tai esą vadinama “Yogl-Kaya-Kalp” metodu. Yoga indų kalba reiškia susikoncentravimą. Kayą—kūną, Kalpą—atsinaujinimą. Taigi, Yogi-Kayą-Kalp reiškia kūno atsijauninimą susikoncentruojant, kūno jėgų atgavimą dvasinėmis jėgomis. Reikia žinoti, kad pagal senovės indų mokslą siela turinti viešpatauti ant kūno. To indąi siekia į- vairiausiais budais: kūno marinimu, grūdinimu, pandekini- pm ir t. t. Ir reikia pažymėli, indai čia yra daug ko pasiekę: tik prisiminkime jų fakirus, jogus ir kt., kurie su savo kuliu išdaro tiesiog stebuklus.Pandite Malavyia buvęs 76 nietų senis, kai pradėjęs atsijauninti, t. y. taikyti sau “Yo- gi-Kaya-Kalp” metodą. Ir iš tiesų jam esą pavykę atsijauninti (maždaug bent 20 me-

Pandit Malavyia pareiškęs, jh 4sng SfIPres- jiU, šyęllpsfljų. jo plųuligl pa- taPS tapyta ta F^ima’ žytatai staavs»PiFmtaH bHVH?Į MlJlFH yriškų «ah9 ir ta Mintai ^mta* i,a- ?itai?fH?l-Ptairth Ištaryta spta die- bw gyvPBsg vtata mIsMrfs8 at- $lF8ffls hntataT: Tpb buvs vmi taitata; i»W B«fealb5- |s?t Rtal9 nmprau- itastataiM nsstatavse- Maistui PfflSS taHJtaiį' pieno’ hi fcHFlHtai YfthiHg IF f|aržo- yęs, Jy ksį jję įifų gąyp grabą ąpjptap?. kaip Įis psta Bflaako- $• ’|l? JlBVSS fflf^taltata 20 tasta jaws«>is-fiFSRBižHta sltauni- ninio bandymai dar iš tiesų ir tebėra bąndypiais. Bet negalų- ipą butų nppęigti, kad kupinę} ųprs ipoksląs čia nepasieks gražių rczuĮtątų. Tįkė'kiniės, kad kuomet nors tikrai ątpis laikai, kai žnioncs galės, jei ne vigai, (ai ben žymiai sustiprinti savo senstantį ir nykstantį organizmą, taigi, galės tapti jaunesniais, stipresniais, gražesniais žmonėmis.
Cmks.

(“L. p.’2)

------H. BEGEMAN----- -
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipgkąįčiavirnąs—įarfcas užtikrin
tas.

Ąręlięr Avė.—-

Renikitt .uos. kurie 
gai .■siiiji.S!

•\ v, ilh'NOMb

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATĘ 
Insurance and Ųcans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmpk^jimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cas|i įmokė- 
jimb apt lengvų mėnesinių išrnpkėjįmų 
(Išgaunu geriaūsį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo ąpdęgu- 
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
seųų namų ant lengyų mėnesinių išiųp- 
kęjimų ųuo 5 iki 20 metų. Ręikalę kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. \Vestern Avė. Phppe Grovehill 0306

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
PR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

tų!). Po atsijauninimo kurso
NAUJIENOS1739 South Halsted Street ČHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Ca^al 8500

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLtKOS 
PARJ3A1. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT roofing and 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

atimtų automobilių 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
l. I

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

Musų parodos 
yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
pralęiskitę šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas 
LOCAL LONG DlRTANCF 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA stokerius

JOHN YER
2422 W. 69th

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.CH1CAGO, ILL.
GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuyes, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

• LIGONINES— 
HOSP1TALS

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

dieną Ligoninėje .... $ 15-po
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS ligas gydoma $ J .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DPUGLAS PARK HOSFITAJ, 
1900 So- Kedziė Avė., Chicagp

- ' Tel. Latyridate 5727.

FQTOGRAFAS
CONRAD
fonografas r||

Studija įrengta pir
mos rųšies $u mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
§Viesoęnis- Da r b a s 
garantuotas.

<20 W. 63rd $t- 
Tęf ENp. 5983-5841



NAUJIENOS,' Chicago, UI.

Diena Iš Dienos
Padėka “Naujienoms” 
Ir Draugams

Dėkojam visiems svečiams 
ir giminėms už atsilankymą 
į musų sunaus, Dr. Edvvardo 
Krikščiūno, išleistuvių vakarą 
ir Už įteikimą dovanų/

Dėkojam ir p-lei L. Nar- 
montaitei už tokį gražų tvar
kos vedimą, nes ji, kaipo pa
sekminga “toast-master”, gi
liai patenkino mus ir musų 
svečius.

Ypatingai dėkojam “Naujie
noms” už plačiai suteiktas ži
nias apie musų sunaus mokyk
los užbaigtuves.

Taipgi dėkojam draugams 
Pilkiams, savininkams Liberty 
Grove, už malonų priėmimą 
darže, ir visiems draugams,

Iškilmingoje “Shower” 
Parėję '

Birželio 29 d. ponai Cukurai 
iš Spring Grove, Illinois, su 
Maid of Honor, Onytė J. Gai- 
liutė’s pagalba pakėlė iškilmin
gą vestuvių “shower” parę 
Hollywood Hali, dėl savo vien
turtės dukrelės Aldonos ir jos 
sužiedotinio Anthony Milauskas 
Jr. iš Cicero.

Į parę atsilankė virš 200 as
menų, už tai, kad ir vyrai bu
vo kviečiami.
prie^ gražios muzikos ir prie 
gražių valgių apkrautų stalų, 
kurie buvo šauniai papuošti.

Jaunavedžiai gavo daug do
vanų nuo visų ir surinko iš vi
so 350 dolerių cash dovanų. 
Aldonėlė ir Antanas visiems 
gražiai padėkoja.

Dovanų davėjai 
Milauskas uošvė, 
tėvai, pp. Gricus,

Visi linksminosi

naus atsisveikinimo vakaras 
buvo taip sėkmingas.

Povilas ir Leokadija 
Krikščiūnai.

MIDVVEST PREVIEW 
Ketvirtadienį, 7:45 vakare. 2-ras 
perstatymas 10:15 vakare.

Paskiau taip pat kasdien 
Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN IN 1918” 
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 25c iki 1 vai. po pietų. 
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Michigan ir Wabash 
šaltas oras

yra: pp. A. 
pp. Cukuro 
pp. Gailus, 

pp. Žukauskas, Frank Cukur,
pp. Lackavich, pp. Valentienė, 
pp. Balis, pp. Mažeikas ir daug 
kitų, kurių vardus man neteko 
patirti.

Aldonėlė yra graži ir gabi 
mergaitė; ji gera dainininkė ir 
savo svečius palinksmino su 
savo gražiu ir maloniu balsu.

Labai linksmai laiką pralei
dę, nenoromis svečiai išsiskir
stė anksti rytą, linkėdami daug 
laimės tai gražiai porai.

Mano linkėjimai jums Aldo- 
nėle ir Anthonai: Lai tas mei
lės kelias, kuriuo abudu ke
liausite kartu būna su lelijo-

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

visa

ATSIMINUS
PRANĄ BALSI

mirė

N AUJIENV-ACMK TelephotO
BROCKVILLE, Canada. — Broliai Ronald (deši

nėj) ir V/ilmot Young, kurie suėmė Louisiana uni
versiteto viršininką Dr. L. M. Smith ir jo žmoną. Abu 
yra policistai.

mis išpuoštas ir laimingas.
Onytė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Andrevv Barkulis, 22, su

len Mallas, 22

Reikalauj’a
Perskiry

Anna Retsky nuo Carl Rct- 
sky

Kabio
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He-

Gavo
Perskiras

William Skiba nuo Bertha
Skiba

Oro Pranašas “Pri 
žadėjo” Gražią Die 
ną SLA 260 K-ai
Nepamirškite Būti Jos Piknike

Nors jau daug piknikų buvo, 
bus dar jų ir po liepos 9 d., bet 
SLA 260 kuopos piknikas bus 
linksmiausias. Bet neimkite 
vien (tik mano žodį. Atvažiuoki
te į Geo. Bell daržą, 83 ir Kean 
Avė., Liepos 9 d., iv patys per
sitikrinkite.

Oro pranašas prižadėjo kuo-

Musų biznieriai, marąuelte- 
parkiečiai, dėl laimėjimų tai 
dienai pridavė labai gražių do
vanų, kurių vertė bus apie $100. 
Tie kurie prisidėjo yra sekanti: 
Alešauskas rakandų įstaiga, 63- 
ios ir Western Avė.; Sloan’s 
Dept. Store, 71-ma ir Western 
Avė.; P. Wolf groc. and meat 
market, 71 ir Talman Avė.; 
Marąuette Hdwe. Store, 69-ta ir 
Ar lesiau Avė.; p. Grigas groc. 
and meat market, 72-ra ir 
Campbell Avė.; pp. Belskis, Da- 
rašunas, Karteckis, Mačiukas, 
Pužauskas, Radasevičius, Šim
kus, Strankosky ir Urbonas.

Bus visokių žaidimų, lenkty
nių ir šokių. Atvažiavę nesigai
lėsite arba tikriau sakant, ne
norėsite namon važiuoti.

Pasimatysime jauni ir seni, 
maži ir dideli, visi į SLA 260 
kp. pikniką, liepos (July) 9 d., 
Geo. Bell darže, 83 ir Kean Avė.

Genovaitė Zelhis

Kaip Pranas Balsis 
jau prabėgo 4 metai; vienok 
jis tarp gyvųjų ir dabar dar 
tebėra gyvas. Nors dabar jo 
lindi jo moteris Julia ir 3 duk
terys: Julia, Francis, Bernice 
bei giminės, draugai ir pažįs
tami, bet jis vistiek tebėra gy
vas. Jo šeimyniška darna ir 
kilnus gyveninio darbai jį 
įamžino.

Jis priklausė įvairiose lietu
vių draugijose ir jas dosniai 
rėmė. Jis mėgo laisvę, skaitė 
“Naujienas”, rėmė 
katalikų bažnyčią. 
Broliją ir visuose
darbuose jis buvo uolus talki
ninkas.

Amerikos 
Jonistų 

kilniuose

WGES. 
muzikos 

tobulai

Pagirtinas Progress 
Radio Programas

Nebūtų tikros šventadienio 
nuotaikos, jei neturėtume pro
gos išgirsti tų malonių radio 
programų, kokias duoda Pro
gress rakandų krautuvė kas 
sekmadienį nuo 11 iki 11:30 
vai. ryto iš stoties 
Klausant melodingų 
kurinių, kuriuos taip
atliko muz. G. Steponavičaius 
grupė praeitą sekmadienį, sie
loj jauti tikrą šventę, žavė
tinai gražiai sudainavo rinkti
nes daineles. Dainininkų (var
dų nepamenu) gražios liaudies 
dainų melodijas ir komp. Al
eksio kompozicijas. Ypatingai 
buvo malonu išgirsti p-lę Ievą 
Lukošiūtė diriguojant progra
mą. Jos balsas gražus ir malo
nus skambėjo oro bangomis. 
Irgi ady. Gugioi patarimai 
vo įdomus. . į(

Mums lietuviais tenka 
rai pasidžiaugti iš tokių
mių radio programų ir todėl 
Progress Furniture bendrovei 
linkėtina kuo geriausios klo
ties. —Jonas ir Elena Šukiai

bu-

tik • 
įdo-

Dr .A. L. Graičiunas 
Prašo, Perskaitykite

Paremkim Kultūros
Jei mano brolis ir

Nešėjus
sesė per
siąs tris

— Petroknygas: 1: Baudžiava
Rusecko parašytą; 2. Varpinin
kų Kelias, Studentų varpininkų 
XV metų sukakčiai paminėti ju
biliejinį leidinį, kurį suredaga
vo T. Zaleskis ir 3. Nuo Perkū
no iki Bazilikos — parašytą Un
tulio ir Laisvūno, tai jiems akys 
atsidarytų ir jie pamatytų: kas 
jie buvo ir kuomi jie dabar y- 
ra. i

Tada jų nereikėtų kviesti tal
kon prisidėti prie kūrybinės — 
kultūros darbo darbuotės tarp 
lietuvių tautos narių. Jie patys 
nekviesti ateitų talkon ir ran
koves atsiraitę stotų į eiles kul
tūros nešėjų.

Dr. A. L. Graičunas

UŽSITIKRINK
priedinę
apsaugą

______Trečiadienis, liepos 5, 1939
Jam įnirus, jo kūnas paki

to; bet jo dvasios kokybė mu
sų gyvenime liko žibintuvu. 
Jo kūnas lyg ir žolė mirties 
pakirsta nuvyto, bet jo dva
sia lyg ir jezmino sužaliavęs 
ir žiedais apsikrovęs krūmas 
visų praeivių patraukia akis. 
Mes savo draugijoje jo nebe
matom, bet jo kilnios sielos 
šeimyniška meilė ir gyvenimo 
kilnus darbai amžinai, bus ne
marus.

Iš kur žmogus į musų pa
saulį ateina ir kur jis vėl iš
eina, nė vienas to nežino, bet 
žino, kad jis gema, kenčia ir 
miršta ir kad jo sėkla yra iš
tikima jo paties prigimčiai. 
Jis gailisi musų ir mes gaili
mės jo ir taip gailesčiui nėra 
galo. —Žemaičių Duktė.,

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

46

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.
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INDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

Visi indėliai padėti pas mus, yra APDRAUSTI iki $5000, 
už ką musų oirganizacija imasi pilnos atsakomybės.

Patirkite kaip galite investuoti savo dolerius, kad 
gauti geras pasėkas ir tuo pačiu laiku turėkite juos pil
nai—DVIGUBAI APSAUGOTUS, o tai yra pastovaus po
būdžio. Neatidėliokite, bet veikite—DABAR.

Indėliai apdrausti iki $5,000.

■FederalSavings
L AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOClATIOhl 

or CICERO

AUGUST F. SOBOTKA, Sekretorius, 
2444 South 52nd Avenue.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiit*

SOBOTKA-JAROŠ
2444 South 52nd Avenue

APSAUGOS DĖŽUTĖS—galiite renduoti iš musų apsaugos 
dėžutę už tilk 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS*’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-ve 

Nr. 153. LITHUANIA.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"

pasislėpę jį 
savo parapi
ją į rankas

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE 
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančių; vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.

žemo
for skinj.r6itations

PETER PEN

She's pretty as 

e a pieture, 
būt ....
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin any girl's popularity . . . her 
elosest friendsnips.

The insldious thinę about halitoais is 
that anyone might have it and never 
realize the fact. Friends know, of course 
. . . only too well. Būt, unfortunately, it 
is such a delicate subject they won’t telk

Don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities... your happiness. It is so simple 
to guard against this offensive condition. 
Just gargle with pleasant tasting Lister- 
ine Antiseptic. Fermentation, a major 
cause of mouth odora is ęuickly checked 
and the mouth odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar- 
macal Company, Si. Louis, Mo.

LISTERINE 
for HALITOSIS
• (BAD BKKATH)

-



Trečiadienis, liepos 5, 1939

Iš DARIUS-GIRRNAS AMERIKOS URMO
NO POSTO VEIKLOS CLASSIFIEP ADS

Darius-Girpnas Amerikos |L.e- 
gijono Postas labai daug vei
kia. Birželio 11 dieną norju įp 
lietus lijo bei buvo šalta, vie
nok buvo surengtas Kubaičio 
darže piknikas gana gerai pa
sisekė. Birželio 25 dieną ekskur
sija į Mįlvvaukec, VVisconsin, su
tra ūkė per 500 žmonių. Žinoma, 
čia reikia pastebėti, kad ponas 
Wm. Kareiva pridėjo labai 
daug darbo, |)ct pastekinės bu
vo gana geros.

Liepos 14 ()ieną yra rengia
mas naktinis, arba taip sakant, 
“Moonlight” piknikas Vytauto 
darže Darius-Girėnas Druni ir 
Bugle Corps jaunuoliu naudai, 
ir tikimasi, kąd visuomenė mu
sų jaunuolius parems.

Darius-Girėnas Memorial 
Hali statymas — tai, be abejo
nės, yra didžiausias darbas, ką 
Darius-Girėnąs Postas yra su
manęs atlikti, ir tas darbas su 
pritarimu narių ir geros valios 
bei širdies lietuvių bus įvykin
tas. Namo statymo sumanymas 
buvo duotas ir darbas pradėta 
pirmyn varyti tik keletas mė
nesių atgal; na, ir į tą trumpą 
laiką jau ir lotai nupirkti ir 
keletas tuksiančių dolerių aukų 
surinkta, planai padaryti ir vi
sas tas milžiniškas visuomeni
nis darbas varomas pirmyn.

Birželio 11 dieną buvo pra 
laužta žemė dėl statynio namo. 
Ceremonijose dalyvavo teisėjas 
John T. Zuris, aid. Bryan Hart
nett ir James McDermott; Pos
to komendantas W. B. Sebas- 
tian, komiteto pirmininkas B. 
R. Pietkicwicz, Moterų Skyriaus 
pirmininkė Marian R. Sebas- 
tian, buvusios pirmininkės Mrs. 
Helen Zuris ir Mrs. Virginia 
Trust, architektas Michael Lom- 
bard, l)r. S. Bicžis ir daug le
gijono narių, ir šimtai kitų 
žmdnių. Po ccrčmdniją Augdst 
Sievers Sons tuoj pradėjo savo 
darbą iškasimui skiepo su ga
linga mašiną, ir šeštadienį, bir
želio 17 dieną susirinko apie 
pora tuzinų legionierių, išpylė 
visas pogrindis cemento dėl na
mo pamato. Talkon pribuvo ir 
ne legijoniepų, kurie sunkiai 
dirbo net iki vėlaus vakaro kar
iu su legionieriais, būtent, Ste
ponas Narkis. Stepono pagalbos 
ir jo liuosnorio pristojimo prie 
sunkaus darbo legionieriai nie
kuomet neužmirš.

Birželio 24 dieną buvo su
šaukta apie keturiasdešimt le
gionierių, pastatyta dvi cemen
to maišymo mašinos ir išpilta 
visas fundamentas. Darbą pri
žiūrėjo M. Lombard, architek
tas, o prie mašinų stovėjo pa
tyrę tame darbe darbininkai. Ki
tą visą darbą vedė posto na
riai, kurie yra unijos darbinin
kai ir prie lokių darbų turi tin
kamą patyrimą. Prigelbstint ki
liems posto nariams, darbas

Į f! A Gėlės Mylintiems 
11 K K l\ Vestuvėms, Ban- IIIIUpl kietoms, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 

*S?unc?amGčles 
' Telegramų į 

Visas Pasaulio
- - - . . - • Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tek Y AR D S 7308

LOVEIKIS

NAUJAUSI HR GERIAUSI• RAKANDAI :
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA *

;   ' ‘' LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE KOKSE, Ine.
•“THE HOME OF FINE FUBNITUBE“ 8ĮNCĖ 19M 

i 1748-50 West 47th St. Phone Yards §069 I
/ę

yra atlįpkąmąs taip, kąd geriau 
ip negalintą Ukčlįs.

Ljcpos 1 dieną ir vėl susirin
ko apie pora tuzinų legijonie- 
pų, ir tuoj |ęąįp $u linkąmą 
mašina nusipąląvo iš ląuko pu
sės fundamentą, kad yanduo bęį 
drėgnumas nejtų. Tuoj legijo- 
nįeriąį pripildė ir sulygino že
mę aplinką fundamentą. Per pa
stangas posto pirmininko W. B. 
Sebastian ir namo statymo pir
mininko B. R. Pietkięwicz gau
ta iš unijų leidimas dirbt su- 
batomis, šventadiepiais ar va
karais, tai labai daug sumažins 
namo statymo kainą, nes suba- 
tomis daug namų statymo dar
bininkų aukoja savo darbą be 
skriaudos sau. Ppr pastangas 
Posto nario John Yerkes, kuris 
yra vienintelis lietuvis unijos 
plumberis Chicagoj ir kuris rū
pinasi visu plumberio darbu 
Darius-Girėnas Legijono na
mui ir su pagelba 12-to wardo 
aldermono Hartnett miesto val
džia praleido tinkamą įstatymą, 
kuris Darius-Girėnas namui su
teikė veltui reikalingą miesto 
leidimą ir miesto darbininkai 
veltuii įves vandenį ir kitus rei
kalingus įtaisymus į Darius-Gi
rėnas Mejnęrial Hali.

Teisėjas John T. Zuris būda
mas Posto narys ir namo staty
mo garbės pirmininkas, taip 
pat daug dirba ir visokiais bu
dais prigelbsti, kad namas bu
tų pastatytas kuo geriausia ir 
už pigiausią kainą. Posto narių 
tarpe yra daug amatninkų ir 
namų statybai patyrusių darbi
ninkų, o pasišventimas darbui 
ir ūpas yra toks, kokio postas 
dar nėra matęs.

Pastatytas Darius-Girėnas na
mas niekuomet nebus Amerikos 
Legijono namas, nes Darius-Gi
rėnas Postas yra Illinois vals
tijos korporacija ir visuomet 
bus. Namas jokių taksų bemo
kės, nes tai bus pastatytas at
minimui žuvusių didžiojo karo 
lietuvių veteranų. Išmirus pos
to nariams namas palieka jų 
vaikams, kurię jau ir dabar yra 
susiorganizavę kąįpo Pąrius-Gi- 
rčnas Druni & Ędg|e Corp, o 
po to jų vaikų vaikaųis ir 1.1., 
taip kad pantas iš lietuvių ran
kų niekuomet neišeis. Jokių na
mo šėrų ar bonų nebus, taip, 
kad jokių triukšmų niekas ne
galės kelti, kad paimti namo 
kontrolę. Lietuviai legijonigrial 
taip visus dokumentus sutvar
kys, kad su Darius-Girėnas Me
morial namu niekuomet tas ne
atsitiks, kas atsitiko su Lietu
vių Auditorija.

Palys posto nariai gausiai na
mo fondui aukoja ir savo tarpe 
sukels keletą tūkstančių dolerių, 
na, o lietuvių visuomenė, lie
tuviai biznieriai, lietuvių drau
gijos taip pat visi eina ir stoja 
lietuviams legijonieriams tal
kon, kad tą visuomenišką dar
bą kuo geriausiai atlikt. Tik tie 
Pbslo nariai, kurie su pinigu 
ar darbu prisideda prie to pra
kilnaus darbo, turės balsą na
mo valdyme, prisidėj tįsiems su 
pinigu ar darbu ne Posto na
riams bus išduodamos svečio 
kortelės (guest card), taip, kad 
jie galėtų į namą įeiti ir pama
tytį savo vąrdus ant bronzįnės 
lentelės ir kitiems parodyti, kąd 
štai ir aš esu prisidėjęs prie sip 
nąmp pastatymo, ir mano var
das čion yra ir paliks amžinai.

Žemiau paduodu dalį aukotų*

Y

NAĮŲIffNOS, Chįcagg, III.

‘ . 1 ' '" ACME-NAUJIENŲ Tolephvto
CĮHCAGQ. — Roy Boesc ir Mrs.Edna Boesc Elstrom, įr jų 16 melų duktė 

Shirlęy, kurįos pci vienas nei kitas nenorį. Abu yra pergiskyrę ir vedę antru kar
tu.

jų Pąpius-Girėnąs Memorial 
Namo Fondui:

Pp $25.00 aukojo: William 
Kareivą, Dan Seifas tiąp, Wil- 
lįam Sebastian, J. J. Ezcrski, 
Michael Ezerski, Anthony Ra- 
iijon, J. S. Chase, AJex Snore- 
wicz, NIatthew Massey, Paul M. 
Smili), B. R. Pietkįęvyicz, Chąr- 
lęs Norusis, Charles Yaksiboga, 
Judge John T. Zuris, Pcter 
Young, I. J. Zolp, Alcyander 
Precin, S. M. Skudas, Anton J. 
Bartkus, International Liąuor 
Co., John Kodis, Anthony Phil
lips, Stanley & Sophie Welins- 
ka, Joseph Miksis, Amelia Paš- 
kauskienp, Lackawicz & Sons, 
Alias Fuel Co., James McDer- 
moti, Frajik Kayris, Charles 
Brazaitis, John Barsketis ir Mi
chael Biago.

Po $50.00 Aukojo: Anthony 
Kasper, Juįius Balchunas, Aid. 
Bryan Hartnett, Michael Nar
vui, John Kaledinskas, Joseph 
Kibort, Inland Coal Co., Stan
ley Mažeiką.

Po $70.00 aukojo: Darius-Gi
rėnas Auxiliary Unit 271.

Po $75.00 aukojo: Darius-Gi
rėnas Post 271.

Po $100.00 aukojo: Miss 
Fra neės Kumskis.

Vėliau paskelbsime kilų au
kotojų vardus, o dabar Darius- 
Girėnas Amerikos Legijono 
Posto ir namo Komiteto vardu 
tariu visiems aukotojams labai 
nuoširdų ačiū.

—)V. B. Sebąstįan
Commąnder

Br. Parko Moterys 
Pagerbė Dr. Emiliją 
Krukienę
Išvažiavimas Beverly Shores, 

Indianoj

Nesepiai Brighton Parko Mo
terų Kliubas surengė išvažia
vimą Beverly Shores, Ind., pas 
p. A. Zabųkienę.

Kliudąs kartų pagerbė Dr. 
Emiliją Krukas, kuri neseniai 
užbaigė piedicinos mękslą ir 
birželio 17 dieną iš Chicago 
Medicaį Sc^pol gavo (įiplomą. 
Musų moterių-daktarių eilės 
auga.

Diplpmai buvo duodami 
Goodmąn Memorįal teatre. 
Kliubie^ės įt.eikė Daktarei gė
lių bukietą, o Susivienijimas 
Liet. Amerikos, Albumą.

Gaspądiųės pp. M. Cąrter, 
Ragauskienė, Kiaunė, Z. Pu- 
niškienp ir A. Zabukienė, pa
gamino gerus pietus. Po pietą 
pasimaųdėrpe, pasikaitinome 
saulėj, kiti liko pasišokti, pa
dainuoti, ir taip linksmai lai
kas praėję. Buvo kartu su tė
veliais bosu atvykęs hur^lis 
gražaus jaunimo.

Ilgai ątmintyj pasilies tokis 
smagus išvažiavimas, nors ko
misija turėjo sunkiai padirbė
ti iki jį surengė.

Lauksime kitę tokio sma
gaus i^yąžią'viųĮO. fiąl kHubiė- 
tės surengs. .

A. M-nė.

Dabar Laikas 
Prisirašyti

Nąuja serija prasideda šią 
savaitę

Jei kokios netikėtos laimės 
neatsitinka, lai tėra tik vienas 
būdas palikti turtingu. Kas die
ną, ar kas savaitę, ar nors vie
ną sykį į mėnesį reikėtų pasi
dėti nors mažą sumą uždarbio 
saugioj vietoj, kur nuošimtis 
bus prirašytas arba /išmokėtas 
ant jūsų su taupų.

Talkos arba skolinimo ir tau
pymo bendrovės šią progą kaip 
lik ir duoda visiems. Nuo pat 
pradžių talkos įsteigė “šeriai'’ 
planą taupymo, kuris ragina na
rius ateiti nuolat pasidėti mažą 
sau nusitartą sumą ir taipogi 
susitaupyti ncjpajunčiamai grei
tai geroką dalį. Nuošimtis au
gantis padeda šiai sumai dąr 
greičiau padidėti.

' • •■te

šią savaitę prasideda nauja 
serija taupytojams CHICAGO 
SAVfNGS AND LOAN ASSO- 
.CJĄTJON, kur jūsų padėti pini
gai yra valdžios apdrausti.
Draugijos kreipiasi prie talkų

Pastaraisiais laikais ir valdy
bos draugijų ddugiau ir dau- 
gįaų kreipiasi su draugijų fkam
šomis į laikas. Kadangi bankai 
dabar tik bemokės vieną nuo
šimtį, tai apsimoka draugijoms 
perkelti pinigus, kur geresnį 
nųęšimtį gaus. CHICAGO SAV- 
ĮNGS AND LOAN ASSOCIA- 
TĮQN, 6816 S. Wėstęrn Ąvę., 
draugijoms pataria pasiteirauti 
apie Paid-up kjasę, Prępaid ir 
Oplięnal klases, ai)t kurių buvo 
mokėta 4-las nuošimtis.

Talkos valdyba susideda iš 
Jol)ų Pakęl, pirminiųkę, Alęx 
Daygis, vice-pirmininko, Fi-ank 
Savickas, rašliųinko ir Michael 
Nąrvįd, iždininko. —Ap.

Viešas Ačiū ir Žino
tina Geros Valios 
Lietuviams

-------i—Į

J^To. L Buvo tai pakvitavimas 
ir paačįąvinjas pępiąi O. Vįzba- 
rįęnęi iš Moiilreąl, Kąųada, ku
ris tilpo Naujienose No. 149.

Štai No. 2. Paačiavimąs ir 
pakvitavimas p. Ą. M. IVĮetelię- 
iiiui pętfoit, Mich., kuris pri
siuntė auką $§A0 Liaudįęs Na
mo Statybos Fęndaų Kupiškio 
skyriui L. B K. D-jos.

Ląiv. Ęt. Kult. Dr-jos 2 kuo
pa Detroit, Mich. — $5.,00, Dr. 
Pręlkus — $1.00, J. Šųripaitis 
— $1.00, Ą. M. Metelionis — 
$1.00, Savickas ir J. Povilai
ti po 25c. — 50c. Viso — $8.50.

pinigai nevhkinant bus pa
siųsti Liaudies Namo Statybos 
Fondan Kupiškio skyriui L. E. 
K. p.

Aukotojams tariu nuoširdų 
-ačiū. Dr- A. L. Grąičųųa^,

3312 So. Halsted St., 
Chicago, III. . ' ■ X: i - k

Golfininkąi 
Protestuoja

Laiškas Redakcijai
Ljcliivoj sakydavo, jeigu mo

lina tikrai vaiką jnyli, lai sų 
viena ranka muša, o su kita 
glosto.

Panašus įvykis tapo atspaus
dintas iš “Naujienų” No. 141, 
(birželio 16 d.) 5 puslapyj ko
respondentas “Lietuvis”, rašy
damas už L. G. Fondą gana 
puikiai ir reikšmingai išdėsto 
reikalingumą aukų L. G. Fon
dui, bet tuom pačiu kartu vie
nus, kjtus barų už šykštumą. 
Ir golfininkams tenka galiukas 
to botago, ypatingai skaudus, 
nes juos visai artimai suglau
džia su “kazirninkais”.

Tame pačiame “Naujienų” 
numeryje puslapyj 8, Lietuvos 
konsulo atskaitoj ramiame, kad 
gojfininkai paaukavo L.G.F. 
$25.00. Taigi, atskaita su “Lie
tuvio” raštu a ta tinka los moti
nos anekdoįui. Bet: kadangi gol- 
fininkai yra' jau “subrendę” ir 
nebemano grįžti į vaikų «^loną, 
todėl ir nepageidauja užnieli- 
mų.

G oi f i n i n k ii Ko resp o n d e n tas

Žągariečių Klubas 
Laimingas Savo 
Parengimais

Prąeįto šeštadienio išvakarėje 
į Spaičio ąžuolyną, į žagariečių 
draugišką išvažiavimą suplau
kė — suvažiavo tiek daug sve
čių, ka.d nustebino visus. Apie 
j0-ll valandą tamsi naktuže 
maloniu oru ir labai palankia 
savo atmosfera teikė kiekvie- 
nąpi gražios savijautos. Nors 
buvo daug pačių žagarįečių, bet 
naujų žųionįų dar daugiau, y- 
pač to judraus jaunimo. Kultū
ros ratelio jaunuoliai savo skar
džiais balsais puikiai dainavo. 
Taip jau ir moterys žagarielės 
prie prožektorių traukė sutar
tinę, o aidas dainos dingo toli 
miškuose. Vaišės prie stalų, bu
fetas pilnas, kur putojantį Pil- 
ziną traukė — fundinos vieni 
kitiems.

Kadangi supuolė šis žagarie- 
čįų išvažiavimas su šv. Petro 
vanjuvįų minėjimo diena ir sy
kiu sukako penki metai, kaip jų 
draugiškas klubas gyvuoja, ir 
tvėrėjas ir pirmininko pareigas 
eina’ įf pąsiŠventusiąi darbuojas 
Petras sArlauskas,' taigi šia pro
ga nuoširdžiai buvo sveikina
mas. Sųdainąvo ilgiausių melų 
pritariant Alberto Bala|<o muzi
kai ir draugai įteikė gražią do
vanėlę, regis, rankięį laikrodė
lį (wrist vvatch). J. Keturakis 
trumpai keletą žodžių pratarė.

Jau ir dvylikta naktięs. Plač- 
burnis mėnulis pro lapuotų me
džių šakęs šypsosi ir žiuri kaip 
žagariečiai linksminasi. Dar sa
lė pilna šokikų ir daržas maši
nų. Nerangus vykti nakvynės, 
tik mes su žagarięčiais Elžbie
ta ir Mykolu Radauskais pasi
leidom link Chicagos. R. š.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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- 
kienė-Baginškaitė; Olandų gatvė 
Nr. 7, Šančiai, Kauno paštas, Lith- 
uania.

HELP VVANTED—FEMALE
, ., Reikią"

R^ElKlA auklės, $5 į savaitę, 
kambarys ir valgis ir praktiškos 
maitinimo instrukcijos. Room 708, 
116 S. Michigan Avė.

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

PAIEŠKAU draugės Anne Šiur- 
kaitės, Purvių kaimo, Papilės pa
rapijos, po vyru J. Kastečkas. Gir
dėjau gyvena Chicagoj. Užsiima 
larigų plovimu. Mrs. P. Mosgers, 
7106 Stevvart Avė. Aberdeen 3808.V • ' ‘

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikią

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

SUSIRINKIMAI _ _ J
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 visuonSet turėsime 
ką nors tokio svarstyti.

J. Najalis, rast.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, liepos 6 d., 7:30 
v. v. Lietuvių Darbininkų svėt., 
10413 Michigan avė. —S. Dilis, ras.

Burnside SLA 63 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, liepos 6 d., 7:30 v. vak. Tieley 
Park svet., 90 St. ir St. Lawrence 
avė. Gerbiami SLA 63 kuopos na
riai rpalonėkite atsilankyti į minėtą 
susirinkimą, nes turime svarbių 
reikalų. —A. Laurutanas, fin. rast.

Morning Star Kliubas laikys pus
metinį susirinkimą liepos 6 d. 1939 
8 vai. vak. Grigaičio svet., 3800 W. 
Armitage avė. Visi draugai privalo
te būti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. —M. Chepul, rašt.

Association of Lithuanian Pro- 
perty Owners laikys pusmetinį su
sirinkimą trečiadienį, liepos 5 d., 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Su
sirinkimas labai svarbus. Kiekvie
nas savininkas privalote būtinai at
silankyti. —S. Kunevičius, rašt.

Beliajus Steigia 
Gražią Šokių 
Studiją

Persikėlė į Naują Vietą
Vylau las Beliajus persikėlė 

gyventi į naują vielą kur ati
darys gražią ir įdomią šokių 
studiją. Vieta pamokoms bus 
prirengta liepos 8-tą. Tą dieną 
bus studijos formalis atidary
mas. Vieta taip ruošiama, kad 
ji butų viena iš' gražiausių Chi
cagoj. Vytautas Beliajus turį 
daug įdomių liaudies menę rin
kinių iš įvairių pasaulio valsty
bių ir tautų, tad studija atrodys 
kaip mažas muziejus.

Atidarymo Bankietas
Atidarymui yra rengiamas 

bankietas, kuris susidės iš aš- 
luonių patrovų skaniausios va
karienės bei įspūdingo progra
mų. Įžanga atidarymui turį būti 
rezervuota iš anksto ir kainuos 
dolerį, bet bus trigubai vertą lę 
dolerio. Studijoj tilps lik pen
kiasdešimts asmenų, tad visi 
svečiai, kurię žada dalyvauti, y- 
ra prašomi rezervuoti sau vie
tas ankstis Beliajaus naujas an
trašas yra 514 E. 61st Street, 
PLAza 8177. (Sp.)

AR JIESKAI 
DARBO?

s-------------- ---—RAITYK KASDIEN-- - - - - - - - -Mjienas^* —IR TEMYK SKILUS ■

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

039 3n|| lilild Street. ClIUtO. ILL

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yrą 

naudingos.

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

RED SEAL ZIP CO., 
234p W. Erie St.

REIKALINGAS farmos darbinin
kas, Vidutinio amžiaus, mokančiam 
farmos darbus $25 į mėn. ir užlai
kymas, žiemą kiek mažiau.

John Kurtinaitis,
R. 1, B. 76. THORP, Wis.

BUSINESS CHANCES
- yro^°?- _ -. _ _

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Bižnis įsteigtas 25 mė
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
avenue, Aurora, 111.

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

3111 S. Halstecį St.

LIKERIŲ krautuvė, moderniški 
baldai, 24 pėdų baras, 6 kambarių 
apt. nebrangi renda, pirkėjas turi 
turėti $1500. Tikra proga. Apsimo
kės jums apžiūrėti.

2747 W. 63rd St.
Hemlock 0499

REAt ESTATĖ FOR ŠALĘ! 
Namai-žemė Pardavimui •

'PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 4 kambarius, pu grosernę.' Vis
kas naujausios mados įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
„.CICERO, ILL.

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

5616 TRUMBULL — didelis 5 
kambarių, stikliniai porčiai bunga- 
low, yra ugniavietė, 32x125 lotas, 
įmūryta maudynė, 2 garažai — 
$6,000, arba mainysiu į 10 ar )2 
flatų namą, dadėsiu pinigais. Ne
toli 5$ St. ir Rockvvell, 6 kambarių 
bungalow, 2 garažai, $6,300.00 arba 
mainys į 2 flatų namą.

MR. MEDORA, 
Stewart 3601

5331 MOODY Avė. (62p0 West) 
5 kambarių mūrinis bungalbw, 3 
metų senas, karštu vandeniu Šildo
mas, 3 miegruimiai, lotas 75x125, 
garažas. Bargenas $5250. Veikit 
greit. Sheehan, Radcliff 4150.

BUILDING SERVICE & SUPPLJES 
Namų^ Patarnavimu ir

APLAMA statyba, taisymas, peįn- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 735Į ar 
Republic 1180.

FARMS FOR SALĖ
U kiai Pardavimui_______

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 beįsmentas, dviejų 
karų garažas, vištininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir žuvauti. Kai
na $4,900 su visu krapu, be gręip- 
sų krapo $4,400.00.

Nereikia agentų, nė visų pinigų, 
savininkas tūri gerą biznį mieste 
ir duoda savo paskolą pusei sumos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti,

ANDREW WASKO, 
Paw Paw, Midi.

mile East of Paw Paw City

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

MARTIN ŽAROMS K Y, 
R. 1, -Box 208 

KENOSHA, WIS.
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Gatvekariai Užleis Vietą Autobusams
Pereitais- metais miesto val

dyba, su federalės valdžios pa
galba, pradėjo kasti “subway”
— požeminių traukinių tune
lius Chicagoj.

Federalė valdžia sutiko duo
ti to darbo vykinimui $18 mi- 
lionų dolerių su sąlyga, kad 
miestas pasirūpins sutvarkyti 
visą kitą Chieagos susisiekimą
— gatvekarius, eleveiterius ir 
autobusus, kurie kursuoja mies
to ribose.

Miestas, pirmiausia, nori vi
sas tas bendroves sujungti po 
viena administracija, o antra, 
padaryti visą eilę pagerinimų, 
kurie palies kiekvieną Chieagos 
apylinkę ir gal, galų gale, pa
rūpins chicagiečiams žmonišką 
susisiekimą.

Miesto valdyba turėjo visus 
planus išdirbti iki liepos 1-mos, 
bet nepaspėjo. Federalė valdžia 
sutiko prailginimo laiką kelio
mis savaitėmis, bet dabar mies
tas yra priverstas reikalą su
tvarkyti, žut-but, prieš šio mė
nesio pabaigą.

Susisiekimo bendrovių su
jungimo planas dar nebaigtas, 
bet miestas ir pačios bendro
vės jau galutinai nustatė visą 
eilę susisiekimo pagerinimų ir 
visi gal su mažomis pakaito
mis bus įvykinti kaip greitai 
galima, bet nevėliau kaip dvie
jų metų bėgyje.

Iš pagerinimų projektų atro
do, kad jau ir Chicagoj auto
busai pradėjo stumti gatveka
rius laukan. Stambiose gatvė
se, kur iki šiol kursavo šlubuo
ją ir trafiką trugdą gatveka
riai — netrukus pasirodys mo
derniški autobusai.

Autobusų linijos taipgi bus 
įvestos tose gatvėse, kur iki 
šiol jokio viešo susisiekimo ne
buvo. 0 vėl kitose linijose, kar
tu su gatvekariais kursuos eks
presiniai autobusai, kurie pa
greitins susisiekimo laiką tarp 
Chieagos tolimesnių apylinkių 
ir miesto centro.

štai kur tie ekpresiniai 
autobusai vaikščios:

1. Addison Street linija — 
Addison-Narragansett, Western, 
Clybourn ir New Orleans gat
vėmis į miesto centrą;

2. Archer avenue linija — 
nuo Archer ir Kedzie, Archer 
ir State gatvėmis į vidurmies-

3. Garfield Linija — nuo 
Garfield ir Kedzie, Garfield, 
Union ir Canal gatvėmis Į vi- 
durmiestį;

4. Lief Eriksen linija — Nuo 
Woodlawn ir 67th via Wood- 
lawn, 47th ir Lief Eriksen 
Drive į vidurniiestį.

Kiti ekspresiniai autobusai
(Šie autobusai kursuos tarp 

svarbesnių punktų už vidur- 
miesčio)

1. Milwaukee linija — Nuo 
Milvvaukee ir Lawrence iki Lo- 
gan Square “L”

2. Western linija — Nuo 
Lavvrence avenue (šiaurėj) iki 
63rd st. (pietuose);

3. Central linija —* Nuo Irv- 
ing Park iki Madison;

4. South Chicago linija — 
Nuo S. Chicago avė. ir 95th st., 
via S. Chicago, Yates, Oglesby, 
67 th ir Jackson Park drive iki 
Jackson Park “L”;

Naujos autobusų-gatvekarių 
linijos

(Žemiau paduotuose ruožto- 
se bus įvesti autobusai arba bus 
prailgintos dabar veikiančios 
gatvekarių linijos);

1. Laramie — nuo Synnyside 
iki Wabansia;

2. S. Laramie — nuo Har- 
rison iki Roosevelt;

Medikalė Priežiūra 
WPA. Darbininkams
WPA. patvirtino planą lyges

niam išdalinimui medikai io 
aptarnavimo tarp legalizuotų 
gydytojų,
Illinois Medikalė Draugija 

bus paskirta teikti mędikalę pa
galbą WPA. darbininkams, 
ypač sužeistiems darbinin
kams.

Operacijas sužeistiems dar
bininkams darys tik kompeten- 
tiški gydytojai, įsakymu 'fede
ralinės administracijos. Drau
gija parūpins gydytojus kiek
vienoj apylinkėj, išdalins mc- 
dikalį aptarnavimą lygiai tarp 
kitų gydytojų. Paskirstimas 
bus daromas kas mėnuo. Rapor
tai bus siunčiami Washingto- 
nan.

Nuo 1935 iki kovo 1, 1939 
prie WPA. darbų susižeidė 63,- 
443 darbininkai. Iš jų 63,143 
reikalavo atlyginimo, 59,659 
nesugaišo laiko ir pasitenkino 
tik pirmąja pagelba.

Per pirmas 30 dienų atlygi
nimų sužeistiems mokėjo WPA 
Illinois sekcija, paskui byla 
buvo perduota Washingtonan, 
sulig 1934 m. akto.

Daugiausia susižeidimų buvo 
dėl įrankių, medžiagų ir kri
timų. Vežimai buvo priežastis 
sunkiųjų sužeidimų.

Kitos priežastys nelaimių 
ouvo paslydimai, griuvimai į 
griovius ir krintantys medžiai. 
Sužeistieji paprastai būna ga
benami į U. S. Marine Hospi- 
;al.

Kurioj kitoj ligoninėj sužeis
tasis gali pasirinkti savo gy
dytoją. — B.

Šeimynos Gaus Tiktai apie $22
Chieagos bedarbių šelpimo 

administracija skelbia, kad šį 
mėnesį ir tol kol negaus dau
giau pinigų iš valstijos, mokės 
jedarbių šeimynoms liktai 65% 
reguliarės pašalpos, kurią šei
mynos turėtų gauti, šelpiamos 
šeimynos gaus tiktai apie $22 
<as mėnesį.

3. Caliofrnia — nuo N. Ca- 
lifornia ir Howard iki Ravens- 
wood “L”;

4. Touhy — nuo Kedzie iki 
Sheridan Road;

5. Montrose — nuo Broad- 
way iki Clarendon;

6. Homan — nuo Kimball iki 
Central Park prie 25th st.;

7. North— nuo Narragansett 
iki Harlein;

8. Division — nuo Grand iki 
Mozart;

9. Racine — nuo Milwaukee 
iki Erie;

10. Canal-Wacker — nuo 
Michigan avė., iki Canal ir 
Archer;

11. 51 st — nuo Central Park 
iki Pulaski;

12. 59th — nuo Central Park 
iki Cicero avė.;

13. 74th — nuo Ashland iki 
Damen;

14. 83rd — nuo State iki 
Green Bay avė.;

15. 87th — nuo Damen iki 
VVestern;

16. South Park nuo 81 st iki 
95th;

17. Jeffyry — nuo 67th iki 
83rd ir Jeffery;

18. Yates — nuo 71st iki 
87th;

19. 111 th — nuo Sacramento 
iki Pulaski;

20. Western — nuo 111 th iki 
119th;

21. 115th — nuo Halsted iki 
Vincennes;

22. Halsted — nuo 123 iki 
127th.
Gatvekariai bus pakeisti auto

busais sekamose linijose:
1. Sheffield
2. Twenty-sixth
3. Forty-third-Root

t 4. Windsor Park, Ewing- 
Brandon *

5. South Deering
6. South Chicago
7. Seventy-first
8. Seventy-fourth-Seventy- 

fifth
9. One Hundred and Third
10. One Hundred and Ele- 

venth
11. Vincennes, 119th
12. One Hundred and Fif- 

teenth
13. Riverdale
14. Mon trose
15. Clybourn
16. Canal-Larrabee
17. Morgan-Racine
18. Fourteenth
19. Sixteenth-Eighteenth
20. Thirty-first
21. Thirty-eight ir Pershing
22. Fifty-first-Fifty-Fifth
23. Fifty-ninth-Sixty-first
24. Sixty-seventh-Sixty-ninth
25. One Hundred and Sixth
Čia dedame šį ilgą naujų ar

ba pagerinamų susisiekimo li
nijų sąrašą tikėdami, kad ji
sai bus naudingas, jei ne da
bar, tai netolimoje ateityje, na
mų savininkams, biznieriams ir 
nuomininkams, kurių nuosa
vybių, biznių ir butų vertę per
mainos susisiekime artimai pa
liečia. Aišku, negalima garan
tuoti, kad visos čia paduotos 
permainos bus įvykintos, bet 
dedame sąrašą atsidėdami ant 
miesto inžinierių žodžio, kad 
tai bus padaryta. —R.

Nauja Vieta 
Garfield Park 
Susirinkimams

GARFIELD PARK — Liepos 
9 d., įvyks Garfield Parko Vy
rų ir Moterų Klubo susirinki
mas naujoj vietoj. Adresas yra 
3953-55 W. Harrison Street, vir
šuj Napoleon restorano ir arti 
Crawford avenue. Visi nariai y- 
ra prašomi atsilankyti. Susirin
kimas prasidės 1 valandą po 
pietų. J. Woski

INDIANAPOLIS, Ind. — Paul V. McNutt, Filipinų salų komisionierius, ku
rį draugai nori statyti kandidatu į prezidentus. Jis liko labai entuziastiškai pa
sitiktas.

UAUJIejiN UelepiioUj
Republikonų vadai: senatorius Arlhur Vandenberg, šen. Warren Austin ir 

šen. Robert Taft. „ ...................
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p-lės Baronaitės išleistuvės
P-lė Marė Baronaitė, kuri at

važiavo iš Lietuvos mokyti lie
tuviškus liaudies šokius lietu
vių kolonijose, apleido Csicago 
šeštadienį, liepos 1 dieną. Ji va
žiuoja į Pittsburghą, kur mano 
sustoti porą savaičių ir ten to
liau tęsti savo darbą.

Prieš panelės Baronaitės iš
važiavimą buvo jai surengta 
“surprise party” penktadienio 
vakare konsulate. Iš tikrųjų 
p-lė Baronaitė tapo nustebinta 
ir išsireiškė, kad toks susirin
kimas yra tipiškai amerikoniš
kas. Jai buvo įteiktos gražios 
dovanos nuo chorų Birutės, Pir
myn, Vyčių ir nuo atskirų sve
čių.

Taipgi buvo'laikytas mažas 
susirinkimėlis, ir tarp kitų da
lykų buvo paduota rezoliucija, 
kad p-lei Baronaitei butų duota 
’eidimas iš Lietuvos pasilikti 
Chicagoj nors per žiemos sezo
ną toliau tęsti . jos pradėtą dar
bą.

Dalyvavę asmenys susidarė 
daugiausia iš jaunimo repre
zentuojant įvairius chorus. Da
lyvavo irgi Birutes vedėjas J. 
Byanskas ir V. Byanskienė, V. 
Beliajus, C. Janus, C. Krikščiū
naitė, J. Monkus, L. Narmontai- 
ė, O. Skeveriulė, A. Rauk ly s, 
Pirmyn choro vedėjas C. Stepo
navičius ir A. Steponavičiene, 
J. Žukas ir kiti.

Konsulas ir ponia Daužvar- 
džiai maloniai pavaišino susi
rinkusius svečius. —L. N.

• r>4 • TSunkiai Susižeidė 
Nukritęs Nuo 
Dviračio

18 metų brightonparkietis 
Anton Gedvilas,* 4634 So. Fair- 
field avenue, sunkiai susižeidė 
nukritęs nuo dviračio, ant ku
rio važiavo įsikabinęs į troką.

Nelaimė įvyko prie 50th ir 
Harlem gatvių. Gedvilas buvo 
paguldytas Berwyn ligoninėje.

Ruoš Rankdarbių 
Parodą Chicagoj 
Liepos 29—30
Iš Vidur vakarinių Valst. Mote

rų Sąryšio Veikimo
Vidurvakarinių Valstijų Lie

tuvių Moterų Sąryšio susirinki
mas įvyko, Victoria Tea Gar
delis, 3119 S. Morgan St.

Susirinkime atsilankė visos 
komisijos narės, apart mok. E. 
Mikužiutės ir A. Zabukienės. 
Nutarta surengti rankdarbių 
parodą liepos 29 dieną ir 30-tą, 
Y.M.C.A. rūmuose su gražiu 
programų. Iš tų rankdarbių ge
riausi bus siunčiami į New Yor- 
ko parodą, kurią lietuvės mote
rys rengia. Komisija parodos 
surengimui susideda iš M. Car- 
tes, A. Jonikienės ir A. Mišei
kienės. Kurios turite išdirbinių, 
ar čia padarytus, ar iš Lietuvos 
malonėsite priduoti vienai iš 
komisijos narių.

Išrinktos 4-ios delegatės į 
New Yorko suvažiavimą, kuris 
įvyks rugsėjo 7, 8 ir 9 d. Iš 
Chieagos ir apylinkių miestelių 
jau yra išrinkta keletas delega
čių. Kartu atliksime suvažiavi
mą, rankdarbių parodą ri pa
saulinę parodą pamatysime. A- 
pie tą laiką įvyks ir lietuvių die
na Pasaulinėje parodoje.

Rezoliucijos Senatoriams
Motinų dienos apvaikščioji- 

me išneštas rezoliucijas, sveika
tos klausime, prieš ateivius var
žančius bilius ir neutraliteto ak
to klausime. M. Carter pasiuntė 
musų senatoriams Scott W. Lu- 
cas ir James M. Slatlcry.

Gavę rezoliucijas, abu sena
toriai davė atsakymą ir pareiš
kė pasitenkinimą, paačiavo už 
susirūpinimą tais klausimais.

Sąryšio komitetas išnešė re
zoliuciją ir prieš mažinimą W. 
P. A. darbų. Ją taipgi pasiuntė 
į Washingtoną abienis Illino- 
jaus senatoriams.

Susirinkimas buvo gyvas en
tuziastiškas ir išsiskirstė apie 
12 vai. vak. A. M—nė

GRAŽUS PARENGIMAS SUPAŽINDINIMUI 
KITATAUČIŲ SU LIETUVIAIS

Tūkstančiai Jų Gėrėjosi Lietuviškomis
“Joninėmis”

“Joninių” išvakarėse, Mark 
White Square parke susirinko 
apie trys tūkstančiai žmonių pa
matyti “Jonines”, kurias suren
gė Vytautas Beliajus ir jo gru
pė su Chieagos parkų pagalba.

Apie devyhiasdešimts nuošim
čių svečių buvo svetimtaučiai, 
kurie susirinko iš visų dalių 
miesto, susipažinti su lietuviais 
ir jų papročiais. Viena grupė su 
moksleiviais atsilankė iš North- 
western Universiteto, iš Evans- 
ton, III. WPA grupė, kuri visuo
met lanko įdomias Chieagos 
vietas, atsilankė su buriu 300 
žmonių. Jų vadovai, pp. Good 
ir Przedryga, išsireiškė, kad tai 
buvo jų įdomiausias vizitas šių 
metų bėgy j. Po programos su
sirinkusiems svečiams kalbėto
jai trumpai paaiškino apie lie
tuvius, jų dainas, šokius ir pa
pročius. Tarp kalbėtojų buvo ir 
Konsulas Daužvardis, kuris ke
liais žodžiais prabilo apie Lie
tuvą. ,

Programas atsidarė su maršu 
darbininkų, kurie ėjo į darbą 
su dalgiais, grėbliais ir arkliais 
kinkytu vežimu. šallimiero 
Kvartetas, kuris susidėjo iš Kri
stinos Kriščiūnaitės, Florence 
Balsiutės, Jono Rukšlelos ir Al. 
Brazio, sudainavo “Gieda Gaide
liai Anksti Rytelį”, o p-lė Lau
cių tė sudainavo “Po Močiutes 
Vartų”. Su kiekvienu grupės

Bandė Nužudyti 
Savo Sūnų 
Ir Dukterį
Uždarė Bedarbį — Tėvą Proto 

Ligų Ligoninėj
Chieagos proto likų ligoninėj 

sėdi 36 metų chicagietis bedar
bis Edward M. Dressden, nuo 
167 W. Hill Street.

Sekmadienio vakare jisai į- 
metė savo 2 metų dukrelę Palri- 
cia ir 7 metų sūnų Eugene į 
Michigan ežerą, prie Deleware 
gatvės kranto, ir po to pats įšo
ko į vandenį. Praeiviams pasi
sekė visus išgelbėti.

Pasirodė, kad apie mėnesį lai
ko atgal Dressden pasitraukė iš 
WPA, nes gavo darbą privati
nėj pramonėj, bet birželio 25 d., 
ir tą darbą prarado. Negalėda
mas gauti kito darbo, Dressden 
pamišo. •

Naktinis Piknikas 
Gerai Pavyko

Marquette Garden savinin
kas p. Louis Belskis birželio 
17 d. Sunset darže buvo suruo
šus naktinį pikniką, kuriame 
dalyvavo daug svečių. Jie ten 
širdingai vieni kitus susitikę 
per visą naktį linksminosi 
prie švelnios muzikos ir gar
džiai valgė jų pačių gamintą 
maistą ir iš gausybes rago gė
rė seną vyną, degtinę ir lauki • 
nių bičių medus buvo jų sąsko- 
niu.

z Vidurnaktyje buvo užėjęs 
noras miegoti, bet odų, vabz
džių ir parplių nuolatinis or 
kestrų griežimas nedavė nei 
akių užmerkti, o taip pat ir 
nimfos lenda į ausis, kukždena 
ir akstiną aistras. Taip besi- 
skaninant pradėjo aušti ir gai
džiai giedoti. Mes irgi su gai
džiais kartu ruošėmėsi ir pasi- 
valgę pusryčius ir apsidairę li
kome į vežimus ir traukėme 
dainuodami namo.

) P-nas L. Belskis širdingai 
dėkoja svečiams už atsilanky- 

-mą į naktinį pikniką ir “Nau- 
jenoms”, “Jūsų Onai” už pa
lankų patarnavimą.

—Žemaičių Duktė 

veiksmu buvo sudainuotos tam 
tikros dainos. Iškilmių dalyviai 
atvaizdavo rungtynes dėl pro
gos laužą uždegti ir komiškai 
vaidino liaudies dainą “Ant Kal
no Karklai”. Birutė Kremiany- 
tė buvo “karklai”, Priscilla 
Kempskytė—“liūliuojantis van
duo”, Josephine Kasmauskaitė 
“balta gražin lelijėlė”, o Alfas 
Lankus — “baltas gražus dobi
lėlis”.

Panelė Marija Baronaitė, mu
sų viešnia iš Lietuvos, pareiškė 
per mikrofoną pasitenkinimą iš
kilmėmis. Ji niekad nesitikėjo, 
kad jai teks matyti grynai lie
tuviškas Jonines Amerikoje.

Po programo daug svetimtau
čių norėjo pramokti keletą len
gvų lietuviškų šokių, tad parko 
salėj jie buvo mokinami Khun- 
pakojo ir “Noriu Miego”. Pro- 
grame publikai teko pamatyti 
pirmą kartą Amerikoj ir p-lės 
Baronaitės tradicinius šokius, 
Blezdingėlę, “Sukčius” ir “Mi
kita”.

Svečiams buvo paruoštas ir 
gražus programo tekstas, kuria
me buvo paduota informacijų 
apie lietuvius ir jų papročius.

Šios “Joninės” ir rengimas ki
tų panašių* liaudies vakarų yra 
vienas iš pasekmingiausių būdų 
supažindinti lietuvius su Ameri
ka ir jos žmonija. Z.

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

• Trys ginkluoti piktadariai 
užpuolė aludininką Anton Ma
rino, prie Hoyne ir Pierce gat
vių, jį pašovė ir atėmė $7. Ma
rino užlaiko alinę adresu 1655 
N. Damen avenue.

a 0 »
• Nežinoma motina paliko 
naujagimį berniuką ieloj lies 
3228 South Wood strcct. Kūdi
kis buvo įdėtas popieriniam 
“shopping” maiše.

» » »
• Raihvay Express Motor 
Transport Company raštinėj, 
410 Milwaukee avenue, širdies 
liga pasimirė 51 metų chicagie
tis Vincent Gaske. Jisai stovėjo 
eilėj, laukdamas savo algos. 
Gaske gyveno adresu 2158 Van 
Buren Street.

O O O
• Prie 16-tos ir Canal gatvių 
automobilis užmušė 43 metų 
moteriškę, Sadie Nagel, nuo 
2125 Fullerton Street.

O O O
q Apskričio ligoninėj guli sun
kiai serganti 74 metų moteriš
kė Mrs. Adeline Henry, nuo 
1207 East 63rd Street. Nuvažia
vęs ją aplankyti, moteriškės vy
ras William staiga susirgo šir
dies liga. Ir jis ten dabar guli.

s a c>
• 36 metų chicagietis Rudolph 
Kremske, 2553 S. Harding ave
nue, jo žmona Alicc, ir du drau
gai, Louis Kochan, 2450 N. 
Rockwell, ir Edmund Coda, 
2212 Palmer, nuvažiavo į Navy 
prieplauką žuvauti. Kremske su
gavo šešias žuvis, bet Kochan 
pareiškė pretenzijas prie tų žu
vų, tvirtindamas, kad jisai dalį 
jų sugavo. Kilo ginčas, ir Ko
chan Kremskę ir jo žmoną į- 
stumė į ežerą.




