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Kt - ucky Potvyniuose Nuskendo 46 Žmonės
KENTUCKY POTVYNIUOSE ŽUVO APIE 

ŠIMTAS ŽMONIŲ
Keturiasdešimt šeši žmonės prigėrė: spėjama, 

kad iš viso potvyniuose bus žuvę apie 100.

MOREHEAD, Ky., liepos 5. 
— Rytinėje Kentucky dalyje 
siautė pasibaisėtina liūtis, dėl 
kurios upės ir upeliai išsiliejo 
iš krantų ir padarė neįmano
mų nuostolių. Nukentėjo tiek 
miesteliai, tiek farmos. Kai ku
riose vietose vanduo tiek smar
kiai pakilo, jog žmonės nebe

JAUNIMO KONGRE
SAS PASISAKĖ 
PRIEŠ DIKTATŪRAS
Priėmė rezoliuciją, ku

ri pasmerkia visokios 
ryšies diktatūras

NEW YORK, liepos 5. — 
Amerikos jaunimo kongrese 
įvyko smarkus susirėmimas, 
kai buvo pasiūlyta rezoliucija 
ryšium su bolševikų diktatū
ros pasmerkimu. Švilpimu ir 
riksmu toji rezoliucija liko at
mesta. Tąsyk dvidešimt trijų 
organizacijų atstovai apleido 
salę.

Bet štai vėliau liko įnešta 
kita rezoliucija, kuri aplamai 
pasisako prieš visokias dikta
tūras, nežiūrint, kokios spalvos 
jos Bebūtų. Ir kongresas už tą 
rezoliuciją vienbalsiai balsavo.

Mat, tiesiogiai Stalino dikta
tūra nėra įvardyta, tai ir Mas
kvos simpatizatoriai nesiprieši
no tam, kad rezoliucija butų 
priimta. Kai kurie jų savo nu
sistatymą bandė pateisinti: gir
di, bolševikai nėra diktatūros 
šalininkai, todėl Maskvai nenu- 
sidedant galima balsuoti už 
diktatūrų pasmerkimą apla
mai.

Bundas laužo 
Įstatymus

ANDOVER, N. J., liepos 5. 
— New Jersey valstija prieš 
kiek laiko priėmė įstatymą, 
kuris griežtai draudžia dėvėti 
militarines ar pusiau militari- 
nes kitų kraštų uniformas. Bet 
tas įstatymas nesulaikė 75 
bundo (nacių organizacijos) 
narius viešai demonstruoti uni
formose.

August Klapprott, bundo ly
deris, pareiškė, jog jo vado
vaujama organizacija ir atei
tyje viešai dėvės uniformas. 
Girdi, išleistas įstatymas bun- 
distų nepaliečiąs, kadangi jie 
dėvį Amerikoje padarytas uni
formas.

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietij.

NAUJIENŲ ADM. 

spėjo išsigelbėti ir prigėrė. 
Kiek žinoma, potvyniuose pri
gėrė 46 žmonės. Tačiau spė
jama, jog iš viso žuvusiųjų 
skaičius sieks apie 100.

Ta nepaprasta liūtis įvyko 
po to, kai, kaip sakoma, plyšo 
debesys.

Prancūzai nerimauja
PARYŽIUS, liepos 5.—Pran

cūzai pradeda nerimauti dėl 
derybų su sovietų Rusija. At
rodo, jog juo tolyn, juo dau
giau atsiranda kliūčių, dėl ku
rių “nepuolimo frontas” nega
li būti sudarytas.

Stambus prancūzų politikai 
daro priekaištus Chamberlai- 
nui, dėl kurio užsispyrimo de
rybos užsikirto. Jie sako, kad 
Anglijos premjeras savo deg
simu tik visą reikalą gadinąs. 
Jis šiandien mielai sutiktų iš
pildyti tuos reikalavimus, ku
riuos Maskva statė prieš mė
nesį laiko. Tačiau dabar Mas
kvos reikalavimai jau kur kas 
didesni. • .7-1
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Prancūzų politikai mano, jog 
prie susitarimo butų daug grei
čiau prieita, jeigu anglai pa
skirtų savo atstovais deryboms 
vesti tokius asmenis, kurie nė
ra susitepę negarbingu Miun
cheno paktu.

Išsiblaškymo 
pasėkos

ELK CITY, Okla., liepos 5. 
— Whitey Long, matyti, yra 
labai išsiblaškęs žmogus. Jis 
su cigaru uždegė “fairkrekerį”. 
bet čia ir susimaišė: užuot nu
metęs “fairkrekerį”, jis nume
tė cigarą, o fairkrekerį įsikan
do į dantis. Padarinyje įvyko 
ekspliozija ir Long neteko dan
ties ir jo lupos teko gerokai 
sužalotos.

Mirė Wisconsino 
kongresmanas

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 5. — čia mirė bevažiuo-' 
damas automobiliu kongresma
nas Harry Griswold iš Wiscon- 
sin valstijos. Jis buvo 53 me
tų amžiaus.

Griswold buvo gana žymus 
Wisconsino politikierius. Į kon
gresą jis buvo išrinktas tik
paskutiniais rinkimais.

Anglijos karalius Įsi
gijęs daug draugų

Amerikoje
LONDONAS, liepos 4. — 

Joseph P. Kennedy, Amerikos 
ambasadorius Anglijai, nepri
klausomybės bankieto proga 
pasakė kalbą. Savo kalboje jis 
pažymėjo tą faktą, jog Angli
jos karalius ir karalienė įsigi
jo Amerikoje daugiąu draugų, 

■ negu bet kuris kitas asmuo, 
aplankęs Ameriką.

Pranašauja Hitlerio 
susmukimą

CHAPEL HILL, N. C., lie
pos 5. — čia kalbėjo Dr. Wil- 
helm Sollman, kuris .demokra
tinėje Vokietijoje ėjo vidaus 
reikalų ministro pareigas. Sa
vo kalboje jis pareiškė, jog vi
sas Hitlerio prestižas remiasi 
jo pasisekimu užsienio politi
koje. šantažu ir grūmojimais 
jam pasisekė prijungti Austri
ją, sudraskyti čeko Slovakiją 
ir • pagrobti Klaipėdą. Tačiau 
tai juodrankiškai politikai ar-
tinasi galas: demokratinių val
stybių pasipriešinimas naciams 
didėja. O tai reiškia, jog ar
tinasi galas ir Hitleriui, kurio 
prestižas reikalauja vis naujų 
ir naujų laimėjimų. Kai tų lai
mėjimų nebebus, tai ir Hitle
ris susmuks, nes prieš vienin
gą demokratinę frontą jis ne
drįs karo pradėti.

Universiteto prezi
dentas uždarytas 

kalėjime
———. ■ —... .. ♦

BATON ROUGE, La., liepos 
5. — Dr. James Monroe Smith, 
buvęs Louisiana valstijos uni
versiteto prezidentas, liko par
gabentas, iš Kanados ir užda- 
Tyt^.^į^^kalėjįpią šalia negro, 
'tttrią yra’ Trtftėi'štas mirti už 
žmogaus nužudymą.

Dr. Smith liko Kanadoje 
areštuotas už pinigų išeikvoji
mą. Manoma, kad jis išeikvo
jo apie $100,000 vien tik uni
versitetui priklausomų pinigų 
Be to, prikišama ir kitokios 
rųšies šmugelis, būtent, išlei;; 
dimas neautorizuotų bonų už 
kelis šimtus tūkstančių dole
rių.

Pranašaujama, kad Dr. 
Smith įvels daug ir kitų poli
tikierių. Jis jau turįs parašęs 
savo rųšies išpažintį, kurioje 
liečia kai kuriuos labai stam 
bius politikieriiis. Galima tad 
tikėtis, jog netrukus Louisia- 
nos valstijoje kils tikrai dide
lis politinis skandalas.

Japonų militaristai 
nori pakto

TOKIJO, liepos 5. — Tarp 
japonų militaristų klikos ir da
bartinės vyriausybes eina dide
lė kova. Militaristai nori, kad 
japonai sudarytų militarinę są
jungą su vokiečiais ir italais. 
Tokiam militariniam paktui 
yra priešinga premjero Hira- 
numa vadovaujama vyriausy
bė.

Kalbama, kad militaristai 
pastatę ultimatumą per dvi 
savaites sudaryti tokį paktą,
o jeigu ne, tai jie pučo pagal
ba nuversiu valdžią.

Nenori garantijos
' RYGA, liepos 5. — Iš pati 

kimų šaltinių, čia liko patirta, 
jog Latvija, Estija ir Suomi
ja yra griežtai nusistačiusios 
prieš anglų-rusų-prancuzų siū
lomą nepriklausomybės garan
tavimą. \

Kalbamos trys valstybės 
tvirtina, jog jos norinčios iš
laikyti pilniausią neutralitetą.

....... ........ ...............................
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ATVYKSTA V. D. UNIVER
SITETU CHORAS.

NEWYQĘK, liepos 3 d.— 
Neatsižvelgiant į pasunkėju
sias sąlygas; Vyt. Didz. Uni
versiteto choras, nors ir suma
žintame sąstate, visgi atvyks 
į J. A .V. r.Pilnas choro sąsta
tas sudaro 194 asmenis, iš to 
skaičiaus parinkta kelionėn 36 
asmenys — per pusę studen
tai ir studentes. Choras išvyk
sta iš Lietuves rugpiučio 15 d. 
ir rugpiučio ‘24 dieną manąs 
būti New Yorke ir tuoj pradė
ti savo koncertus, o rugsėjo 10 
d. dalyvauti “Lietuvių Dienoje” 
Pasaulinėje Parodoje; po to dar 
duoti koncertus keliose vieto-J 
se. Choras turi išvažiuoti iš 
Amerikos atgal nevėliau spalių 
5 d. Choro dirigentas K. Ka- 
veckas. Kame lietuviai norėtų 
išgirsti chorą pas save prašo
me neatidėliuojant susitarti su 
Lietuvos Generaliniu Konsula
tu New Yorke.

15,000 ŪKININKŲ MAŽEI
KIUOSE.

KAUNAS, birželio 30 d. — 
Mažeikiuose'^ (vyko ūkininkų 
koperatininkų ' šventė. Pirmą 
kartą Lietuvoje koperatininkų 
šventė provincijoje sutraukė 
net penkiolikai tūkstančių ūki
ninkų. Kalbė jai f žemės Ūkio Mi
nistras dr. Kriščiūnas.- Ūkinin
kai gyvų paveikslų, eisenomis 
vaizdavo savo pažangą. Masi
nis ūkininkų mitingas pasvei
kino Valstybės Prezidentą Sme
toną, Ministrą Pirmininką Čer
nių ir Kariuomenės Vadą Raš- 
tikį.

MINISTRAI APVAŽINĖJO
AUKŠTAITIJĄ.

KAUNAS, birželio 28 d. — 
Ministrai Černius, dr. Kriščiū
nas, Sutkus ir Musteikis apva
žiavo Aukštaitiją ir apžiurėjo 
ūkio mokyklas, pienines, kope- 
ratyvus ir melioracijos dar
bus. •

KAUNAS, liepos 1 d. — 
šiandien pasibaigė Seimo sesi
ja.

NEW YORK, liepos 1 d. — 
Laivu “GTipsholm” išvyko Lie
tuvon per Klaipėdą kap. Anta
nas Petruškevičius, kuris išbu
vo J. A. V. nuo kovo 16 d. 
New Yorke jis lankė Gaisri
ninkų Kolegiją (IFire College) 
ir pasekmingai baigė kursus 
gaisrininkų vadams. Iš sveti
mų valstybių iki šiol tą Kole
giją lankė Suomijos, Švedijos, 
Bulgarijos, Anglijos, , Kanados 
ir dabar Lietuvos komandiruo
ti gaisrininkų vadai. Kap. A. 
Petruškevičius čia, Amerikoje, 
gimęs ir gerai mokąs anglų 
kalba savo budu pritiko ir pa
tiko Amerikos lietuviams. Lais
valaikį jis naudingai išnaudo
jo aplankydamas, kai kurias 
kolonijas ir visur paliko gerą 
įspūdį. Daugiau tokių svečių iš 
Lietuvos!
1939/VII/3 d.

Perkraustys vokie
čius iš Tyrolio

BERLYNAS, liepos 5. — Po 
pasaulio karo italams teko pie
tinė Tyrolio dalis, kuri priklau
sė Austro-Vengrijos imperijai. 
Toje prijungtoje teritorijoje 
vokiečių priskaitoma iki 200,- 
000.

Kai Hitleris ėmė “laisvinti” 
vokiečius prijungdamas Austri
ją, o vėliau Sudetų kraštą, tai 
daugelis statė klausimą, ką jis 
darys su Tyrolio vokiečiais.

Atrodo, kad dabar tas klau
simas bus išspręstas: Berlynas 
su Roma susitarė iš Italijai 
priklausomo Tyrolio vokiečius 
iškraustyti į Vokietiją.

Kokiu budu tas masinis vo
kiečių perkraustymas bus at
liktas, kol kas nepaskelbta. 
Skelbiama tik tiek, kad tarp 
nacių ir fašistų įvykęs visiš
kas susipratimas ir Tyrolio 
klausimas likęs patenkinamai 
išspręstas. Iki šiol iš Tyrolio 
išsikraustę apie šeši tūkstan
čiai vokiečių.

Dar 600 legijonierių 
grižo iš Ispanijos
ROMA, liepos 5. — šeši šim

tai Italijos legijonierių liko 
parvežti į.š Ispanijos ligoninės 
feiv.u J Ąųjtfleia. . Legijonieriai 
buvo išsodinti Neapolyje.

Tai vis sužeisti ir sergą i ta 
lų kareiviai, kurie kariavo Is
panijoje.

Dar ir šiandien nėra tikrų 
davinių, kiek italų kareivių 
buvo Ispanijoje. Kai birželio 
menesį grįžo iš Ispanijos 23,- 
000 italų legijonierių, tai buvo 
manoma, jog tai viskas. Ta
čiau to mėnesio gale ir vėl bu
vo pargabenta 5,050, o dabar 
dar 600. Taigi, atrodo, jog 
Italija tikrai buvo pasiuntusi 
į Ispaniją didelę armiją.

Meksika turėsianti 
20,000,000 gyventoji!

MEKSIKOS MIESTAS, lie- 
pos 5. — Vyriausybės išleistas 
biuletenis sako, jog 1940 m. 
Meksika turėsianti 2’0,000,000 
gyventojų. >

Dabartiniu laiku Meksika 
.priskaito maždaug 19,500,000 
gyventojų. Paskutinis surašinė
jimas 1930 m. parodė, kad gy
ventojų tada buvo 16,551,722.

Keturi žuvo automo
bilio nelaimėje

LINCOLN, Neb., liepos 5. — 
Keturi jaunuoliai liko užmuš
ti, kai jų automobilis visu 
smarkumu trenkė į troką. Tro- 
ko šoferis išliko visai nesužeis
tas.

Chicagai ir apięlinkei fede* 
'alio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Gal būt, lietaus. Permainos 
temperatūroje nebus. Saulė te
ka 5:20; leidžiasi 8:28; mėnu
lis užteka 10:33 vai. ryto.

FAŠISTAI PRAKIŠO SUOMIJOS 
RINKIMUOSE

HELSINKIS, liepos 5. — Pe
reitą sekmadienį ir pirmadie
nį Suomijoje buvo renkamas 
parlamentas. Rinkimuose skau
džiausiai prakišo fašistams gi
mininga partija. Paleistame 
parlamente toji partija turėjo

Įlūžo Stovykles
3,000 žmonių nukrito že

mėn; iš jų keli liko 
sužeisti

WAUKEGAN, III., liepos 5. 
— Nepriklausomybės šventės 
proga susirinko didžiulė žmo
nių minia pasižiūrėti feirver- 
kų. Apie 3,000 buvo sulipę į 
stovykles (stand). Staiga sto
vyklos lūžo ir žmonės krito že
mėn. Septynias dešimt nuken
tėjo: jie lengviau ar sunkiau 
buvo sužeisti. Kiek žinoma, še
ši gana sunkiai liko sužeisti.

Sudegė penki naftos 
tankai •

GARDNER, Ilk, liepos 4. — 
Penki tankiniai naftos vagonai 
užsidegė ir suparalyžavo susi
siekimą aštuonioms valandoms. 
Tiek traukinių judėjimas, tiek 
susisiekimas automobiliais bu
vo toje vietoje sulaikytas. De
gančios naftos liepsnas buvo 
galima matyti iš tolo.

Slovakijoje valomos 
skaityklos

BRATISLAVA, Slovakija, 
'iepos 5. — švietimo ministras 
Įsakė visoms skaitykloms “ap
sivalyti”. Visos knygos, kurio
se kalbama apie čeko-Slovaki- 
jos respubliką, bus išimtos iš 
apyvartos ir sudegintos. k

Suėmė šnipus
GRENOBLE, Prancūzija, lie

pos 5. — čia liko suimtas pran
cūzų karininkas ir šviesiaplau
kė italė. Abu jie įtariami šni 
pinėjimu. Sakoma, kad viena 
italė spėjusi pasprukti su pil
nu lagaminu slaptų ir svarbių 
dokumentų.

Žaibas užmušė porą
BAY CITY, Mich, liepos 5. 

— Bernard C. Mayville drauge 
su žmona . ir aštuoniolikos mė
nesių sunum grįžo iš maudyk
lės. Staiga užėjo audra ir žai
bas užgavo juos einant į auto
mobilį. Abu Mayville’ai liko 
užmušti, o jų sūnūs išliko gy
vas, nors jis buvo motinos ran
kose. •

Japonai ir vėl giriasi
HSINKING, Manchukuo, lie

pos 5. — Japonai ir vėl giria
si, kad išlaukinėje Mongolijoje 
jų lėktuvai nušovę 53 sovietų 
lėktuvus.

Smarkus mūšiai tame fron
te vis tebesivysto.

14 atstovų, o dabar beturės 
tik 7. Vadinasi, pralaimėjo pu
sę savo atstovų.

Vadinamas vyriausybės fron
tas ne tik atlaikė savo pozi
cijas, bet dar turėjo ir mažų 
laimėjimų.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Respublikos 

Prezidentą Antaną Smetoną jo 
vardinių išvakarėse, birželio 12 
d., pasveikino ministrų tapyba, 
kariuomenės vadas, aukštosios 
karo vadovybės ir šaulių Są
jungos vardu, Seimo prezidiu
mas ir didelė daugybė organi
zacijų, kurios su savo vėliavo
mis buvo susirinkę į,Preziden
tūros sodą ir užtvindę gretimas 
gatves. Vakare Valstybės Tea
tre įvyko choro koncertas, į 
kurį apsilankė patsai vardinin
kas, Respublikos Prezidentas, 
Antanas Smetona.

KAUNAS. — Birželio 11 d. 
Kauno aerodrome įvyko Lietu
vos karo aviacijos 20 metų su
kakties minėjimas-šventė su 
didele programa, kurios pažiū
rėti susirinko apie 40,000 žmo
nių. Musų lakūnai parodė pu
blikai įvairių šiurpių momentų 
iš kariškų pratimų ir aukštojo 
pilotažo. Buvo demonstruojama 
priešo pozicijų puolimas iš oro, 
priešlėktuvinių pabūklų veikla, 
atginant miestą nuo priešų, 
kautynės ore su priešo lėktuvų 
padegimais ir šokimu parašiu
tais ir kt. šventes pelną musų 
karo aviacija paskyrė Ginklų 
Fondui.

AUSTRIJOS NACIAI APMĖ
TĖ KARDINOLĄ SUPUVU

SIAIS KIAUŠINIAIS

VIENA, liepos 5. — Kardi
nolas Theodore Innitzer važi
nėjosi po parapijas su vizitu. 
Keliose vietose naciai surengė 
nepalankias demonstracijas. 
Koenigsbrunne priėjo prie to, 
kad kardinolas buvo apmėty
tas supuvusiais kiaušiniais, o 
jo šoferis sumuštas.

Manoma, kad naciai keršija 
kardinolui už tai, kad jis la
bai rėmęs Dollfusso klerikali
nę valdžią, kuri priešinosi na
cių įsigalėjimui.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



Iš tylėtu vos

Telennoto

ku
kąs kiek ne- 

išnaudo-

KAUNAS, 
niomis, iki 
pabėgėliams 
Lt. Aukos

padoriai. Todėl žemyno 
buvo paliktas ramybėje, 
niekam nereikalingas, 
kas apie jį ir kalbėjo, 

tai tik kaip apie pragarų,
riame laukia mirtis visų, 
lik drįs įkelti kojų.

Afrika tuo pragaru gal

— Turimomis ži- 
šiol klaipėdiškiams 

surinkta 110,000 
dar vis tebeplau-

kia, ypač iš provincijos ir iš 
lietuvių kolonijų užsieniuose. 

[ nurinktus duomenis, vi-

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p, m. 7-8:89 p. m«

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. S1EDUNS1U 
DENTISTAS

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

Tel. Vards 0994.
AntratL, Ketvirtad^ Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

Pasaulinį vardą įgiję 
darbo žmonės

. I ERIKOS T YRI N ETOJ AS 
DOVYDAS LIVINGSTONAS

Jau seniai žmonės žinojo, 
kad Afrika yra atskiras žemy
nas, net kelis karius didesnis 
už Europą. Bet niekas nenu
manė, kas yra to žemyno vi
duryje. Turtų bei pasipelniji- 
mo ieškotojai, nuotykių mėgė
jui ir įvairus kiti išeiviai ten
kinosi liktai jo pakraščiais, 
skverbtis giliau į krašto gilu
mą bijodami ir net nenorėda
mi. Juos gąsdino nepereinami 
miškai, baisus raistai ir negy
vos dykumos. Visa tai įveikti 
anų dienų europiečiams atro
dė neįmanoma. Teisybė, buvo 
atsiradę drąsuolių, kurie lei
dosi giliau į žemyną (Mungo 
Park, Hornemanas, Domingo 
Badia, Lacerda, Garnier, Mo- 
ricas von Berman, Kizunvuni, 
Deckenas, Sogelis ir keletas 
kilų), bet nė vienas jų negrįžo 
atgal. Jie tragingai žuvo rais
tuose, buvo užmušti čiabu
vių, arba sudraskyti laukinių 
žvėrių, nežiūrint, kad keliavo 
gerai pasirengę ir lydimi gin
kluotų palydovų. Jų baisus li
kimas visuose žadino, siaubą. 
Visi manė, kad Afrika n erą. j- 
veikiama, ir naudojosi tik to
mis gerybėmis, kurias rado

žemyno pakraščiuose. Be to, 
ir pakraščiai buvo liek tur
tingi, kad galima buvo verstis 
visai 
vidus 
kaip 
Jeigu

bu- 
d ie

nų, jei ne Dovidas Livingsto
nas. šis anglas nepabūgo nei 
Afrikos raistų, nei dykumų, 
nei plėšriųjų žvėrių, nei lau
kinių gyventojų. Jis susipaži
no su anksčiau darytais bandy
mais įsiskverbti į krašto gilu
mą ir priėjo išvados, kad jie 
visi buvo suorganizuoti netin
kamai. Tie drąsuoliai, kurie 
skverbėsi į Afrikos centrą, ėjo 
ginkluoti, lydimi baltųjų žmo
nių, kurie skriaudė vietinius 
gyventojus, sukeldami jų nea
pykantą ir nesusilaukdami jo
kios paramos. Žinodamas, kad 
žmones palankiai nuteikia tik 
teisingumas, gerumas, žmoniš
kumas, jis leidosi į nežinomą-

Naujienų-Acme
BATON ROUGE, La. — Mrs. James Monroe 

Smili), žmona Louisiana valstijos univeršįteto virši
ninko, kuris yra kaltinamas išeikvojimu $100,000> ir , 
Owen Ware, jo švogeris, kuris jam gelbėjęs •.aferoj.

vien tik savo valia ir patva
rumu. Netekęs tėvų, jis buvo 
paimtas globoti kaimynų, 
šiems greitai įkyrėjo rūpintis 
svetimu vaiku ir jie pradėjo 
jį versti uždarbiauti. Pagaliau 
jie pradėjo vaikų taip, spausti, 
kad jis, vos dvylikos metų bū
damas^ paliko jų namus ir iš
vyko į Glasgową pasiieškoti 
darbo. Jaunajam Dovidui dar-

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

Zolp Mihvork & Lumber Co.
3554 S. Halsted St. Yards 2576 
Aidai a vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

priešas, bet kaip draugas; ir 
palydovais pasiėmė ne euro
piečius, o negrus, kurie žinojo 
jo gerų būdų ir buvo pasiryžę 
drožti kartu nors ir į ugnį.

Dovidas Livingstonas gimė 
1813 m. kovo 19 d. Anglijoje, 
netoli Glasgovvo, labai skur
džiai gyvenusioje šeimoje ir 
jau iš pat mažų dienų turėjo 
pasirūpinti duonos kąsniu. Jo
kių turtų nesusikrovė jis ir vė
liau. Tai buvo- neturtingiausia 

I nežinomų kraštų tyrinėtojas, 
didelius žygius įstengęs atlikti
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ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais almokė- 
j imais, arba 5 metams be mėnesių atmokoj imu.

wr

i ledėkai Savings
H AND LOAN ASSOCIATION„AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd. • Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYMAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, \Vashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas
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ŠTAI JUMS PROGA
"Natroi Gadyne”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė’*. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ąnt puses 
nukertama—už vienų dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymai Amerikos

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

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

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

§ J.

vo proga, kurios jis laukė. Vi
sai nekreipdamas dėmesio į 
tai, kas bus ateityje, jis metė 
fabriką, kuriame buvo be per
traukos išdirbęs penkioliką 
metų, v prisidėjo prie misi j o- 
uicrių ir 1840 m. išplaukė į 
Afrikos pietus, kur misijonie- 
iai buvo įkūrę misijų stotį.

Atsidūręs Pietų Afrikoje, Į pagal
Livingstonas ėmėsi darbo* suLOje Lietuvoje priglausta tiek 
Jtieiiu msitlėjimu. Per keletą klaipėdiškių: „ “J"

savaičių jis įsitikino, kad misi
onierių pasakojimai apie ne-

šį. šie, matydami, kad jaunuo
lis turi daugelį* gerų sumany
mų, pradėjo jįl ruošti misijo- 
nieriaus darbui, į siūlydami 
jam kartu su jūtš vykti į Pie
tų Afriką. Apie pasiūlymą Do
vidas ilgai negalvojo. Tai bu-

Jis buvo priimtas į vieną au
dimo fabriką patarnautoju: 
turėjo valyti fabriko patalpas, 
mašiyti dažus, reikalingus au
deklams dažyti, kūrenti kros
nis ir dirbti kilus smulkučius 
darbus. Žinoma, jis atlyginimą 
gavo labai menką, tačiau vai
kui užteko ir lo. Vis.dėl to 
ateilis rūpėjo ir jam. Numa
nydamas, kad gyvenime dide
lės reikšmės turi mokslas, jis 
nutarė griebtis knygų. Mokin
tis atliekamu nuo darbo lai
ku jis turėjo savo jėgomis, ir 
— dažniausia naktimis. Bet 
tie •sunkumai ncpalaužė jo no
rų ir po kurio laikot jis buvo 
įgijęs jau liek žinių, kad ga
lėjo stoti į aukštesnę mokyk-

Nors aukštcsjMoii mokykla 
Livingsloną labŠ^vįSdj.o,' ta
čiau ji jam nebuvo pasiekia
ma. Dirbdamas po 12-16 valan-

normaliai negalėjo lankyti. 
Bet greitai atsirado proga kitu 
budu tęsti mokslą. Viena misi
jų draugija Glasgowe atidarė 
vakarinius kursus, į kuriuos 
Livingstonas ir įstojo. Tuose 
kursuose jis susipažino su dau-

daugiausia juose buvo kalba
ma apie svetimus kraštus. Y- 
pač jį domino .svetinių kraštų 
puslaukiniai žmonės. Jam at
rodė, kad jie yra labai nclai-

tie žmonės galėtų susikurti žy
miai kitokias gyvenimo- sųly- 
gas, jeigu tik kas juos pamo
kintų. Pasikalbėdamas tuo rei
kalu su misijonieriais, jis pa
tyrė, kad tie puslaukiniai žmo
nės daugelio europiečių nėra 
laikomi net žmonėmis. Būda
mas iš prigimties teisingas, jiįs 
niekaip negalėjo suprasti, kad 
žmogas drįstų kitų žmogų iš
naudoti ir laikyti net gyvulio 
nevertu, žinodamas, kad AnL 
glijoje jo niekas nepasiges, jis 
nutarė eiti ir nors dalinai ati
taisyti skriaudas, kurias paty
rė iš europiečių tolimųjų kra
štų gyventojai. Tačiau kelian
ti į svetimus kraštus jis buvo 
dar per jaunas, o be to, netu
rėjo ir lėšų. Del to buvo pri
verstas aprimti ir dirbti fabri
ke toliau, laukdamas savo su
manymams įvykdyti tinkamos 
progos.

Ta tinkama proga, nors ir 
labai Livingstono laukiama, 
atėjo ne greitai. Metai slinko 
po metų, o jis niekaip neįsten
gė sutaupyti tiek pinigų, kad 
butų galėjęs nuplaukti į Azi
ją ar į Afriką. Ir vargu ar bū
tų tekę jam ten nukeliauti, jei 
ne misijonieria'i, pas kuriuos 
jis savo laiku mokėsi ir-su 
kuriais palaikė nuolatiinį ry-

I----------------.„.į.,,

: vyrų 5,206, mote
rų 5,025 ir vaikų 3,019. Iš vi
so pabėgėlių skaičiaus galinčių 
dirbti buvo 4,019 žmonių. Pi
niginių pašalpų buvo suteikta 
1,700 pabėgėlių, kuriems su
šelpti išleista 42,880 Lt. Kau- 

Livingstonui buvo|ne įsteigtuose keturiuose punk-

.monišką europiečių 
čiabuviais buvo nei 
perdėti. Europiečiai 
jo vielinius gyventojus, kaip 
norėdami. 7 ‘
skaudu žiūrėti į skriaudas, ku-Luose buvo suteikta prieglauda 
rias teko vargšams negrams Į įj, maistas 1,500 pabėgėlių, 
kęsti. Jis tad su dideliu įkarš- Į
čių ėmė europiečius drausti. . | įtom A i
Tačiau šie per daug buvo pa-| AKIU 01 EUAL1M Al 
laidi ir žemos sąžinės žmo
nės, kad butų galėję išgirsti 
jo žodžius. Jie iš Livingstono 
pastangų tiktai tyčiojosi.

(Bus daugiau)

AKIU SPECIALISTAI

Remkite tuos, Kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE

MOKAME A % UŽ TAUPOMUS PINIGUS
TAUPYK saugioje įstaigoje. Kiekvienos ypatOs padėti pinigai yra 
apdrausti iki $5,000 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, WASHINGTON, D. C.
SKOLINAM PINIGUS ANT I mą MORGlCIŲ nuo 3 metų iki 20 
metų mažais mėnesiniais atmokėsimais.

Ofiso Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Padėkit pinigus prlėš JUly 10, divident skaitysis nuo July i-mos.
Gediminas Building- & Loan Association

4425 s. Fairfield avė. lafayette 8248

t

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Mn F. Eudeikisy

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

J Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DR. STR1KOL1S
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

į atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Į Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugely] atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Pbohe YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš RugpiuČio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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 YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6334 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St. 
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
lykytus seredomis ir «ubatnmi>

b KITATAUČIAI
Mrs. A. K. JARUSZ

Physical Therapy 
and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

DR. HERZMAN ...
. IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

•fa

Yarda 1139
Yards 1138

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Sireėt Tel. PUHman 1279

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109 

■fa

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

* ANTHONY B. PETKUS
6834 So» Western Avė.
1410 South 49th Court

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

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų, B iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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.
Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvzood 5107.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Virglma 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

nuo 2—4 Ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT A VE. 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

e

Dr. Charles Segal
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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDOTAY 2884.

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 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N Dearborn St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-3
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 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 3395.



Ketvirtadienis, liepos 6,1939

Clevelando ir Ohio Žinios
Čalio kenkimas išėjo į naudą. — Lietuvių Kul. 

Darželio mėnesinis susirinkimais įvyks liepos 
10 d. — Teisinga pastaba. — Piknikas. 
Žmonės pasidarė saugesni. — Protestuoja 
Vedybo's padidėjo. — Lankėsi Chicagoje. 
Rengiasi paskirti penkis milijonus dolerių

“Dirvos” Čalis atsišakė gar
sinti Liet. Kul. Darželio pikni
kų, kuris įvyko birželio 25 d. 
Mat, Čalis sumanė iškrėsti 
šposų. Jam atrodė taip, kad 
jeigu jis negarsins, tai ir, pub
likos nebus, o gal dar ir vi
sai piknikas neįvyks. Bet čia 
išėjo visai atbulai, t. y. prieš 
Čalio manymų. Diena buvo 
graži ir publikos privažiavo 
daugybė, iš ko jau’ galima|čalį prie inteligentiškumo, 
spręsti, kad ir pelno darželiui 
liks gerokai. Reiškia, kad ki
tas Čalio sumanymas nuėjo

šaldo. Taigi, Čalis ne tik blo
go nepadarė, kad negarsino, 
bet padarė daug gera ir dau
gelis tuo labai patenkanti. O 
dabar, kai Čalis ateis Sų- 
jungos susirinkimų savo poli
tikų pavaryti, tai visi nariai

elgti. Nors jis ir dabar yra 
apibartas, bet reikia dar dau
giau pridėti, gal tas ir prives

Mano ir daugelio manymu 
tai kur tik Čalis neprisideda

kur jis su savo garsinimais 
prilenda, tai iš ten publikų at-

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

2*
$2.25
$1.45

— o---
Lietuvių Kul. Darželio mė

nesinis susirinkimas atidėtas 
iki liepos 10 dienos, kadan
gi po pikniko taip greit komi
sija atskaitų negali padaryti. 
Tokiu būdu susirinkimas bus 
suvėlintas vienai savaitei.

— o —
“Lietuvių Žinios” padarė 

teisingų pastabų pasakydamos, 
kad norėjęs Čalio tikrų veidų 
pamatyti nors per veidrodį, ku
rį aš laimėjau Darželio pik
nike. Tiesa, butų gerai nors 
kartų tikrų veidų ^pamatyti, 
kadangi Čalis vis mane visaip 
šmeižia savo gazietoje už asi
lo nugaros pasislėpęs. Ir jei
gu ne išlįs iš už asilo nuga
ros, tai tuoj bus sunku atskir-

NAUJIENOS, ChicagU, III.

1 1

NEW YORK. — Jack Dempsey žmona su Ned 
Brown. Jie aplankė sergantį Dempsey.

KORESPONDENCIJA Iš Lietuvos

Philadelphia, Pa
Aukos Lietuvai

Turtas virš - - -
Atsargos kapitalas

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

$3,300,000.00
$250,000.00

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

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF“ČHICAGd

Justin Mackiewich, Pres.

Garantuoju Vartotų Karu

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai

Atdara dieną ir vakarais

Bridgeport Motor Sales
30 ’0 S. Halsted St. Victory 6992

Žemos kainos ir kokybės darbas

Cermak ConsfructtonCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI
PLUMBINGAS-šlLDYMAS

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
V1ŠKŲ PLATAI
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI* APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

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

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967
VICtory 9526

MADOS

No. 4163 — Graži vasarinė suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi, 32. 34. 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

— o —
Šv. Jurgio parapijos pikni

kas įvyks liepos 23 dienų; tai
gi, visi renkitės nuvažiuoti, 
nes žinote, kad parapijos pik
nikai būna linksmi ir gausin
gi. Ten galima sueiti daug pa-

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 SL. Chicago, UI.

— o —
rekordai parodo, 

kad automobilių nelaimėse 
žuvo 47 žmonės nuo pirmos 
dienos šių metų. Perėtais me
tais iki tam pačiam laikui jau 
buvo žuvę 56 žmonės. Tai rei
škia, kad nemažiau automobi
lių gatvėse važinėja, bet visi 
būna atsargesni, tiek automo
bilistai, tiek ir pėsti. 

. — o —
Kongresmenas Ghester C. 

Bolton iŠ Clevelando pareiškė 
protestų karo sekretoriui 
Woodring, kad nevartotų me- 
dikalių instrumentų kariuome
nei padirbtų Japonijoje. Jis 
sako, kad jis turįs faktų apie 
tai, kų kalbus, ir kad tas gali 
būti pavojinga kariuomenei.

— o —
Birželio mėnesį vedybų lei

dimus išsiėmė 1,290 poros, o 
pereitais metais per tų patį 
mėnesį buvo išimta 1,132. Va
dinasi, šiais metais apsiveda 
daugiau, negu pereitais. Mat, 
daugumas mano, kad dviem 
galima pragyventi už tiek pat, 
už kiek ir vienas pragyvena. 
Gal r* tiesa. Bet jie negali to 
pasakyti tiems, kurie 
seniau apsivedę, nes 
žino, kiek daugiau 
dviem pragyventi.

— o —
Baranauskai 
savo giminaičio šer-

Tųja proga jie aplan-

Prakalbos Klaipėdos pabė
gėliams ir Ginklų Fondui da
vė viso $75.50. Aukotojų sura
šąs ir pinigai pasiųsti Lietuvos 
Konsului. Tuomi pasitarnauta 
Lietuvai ir gauta truputį kre
dito musų didelei Philadėlphi- 
jos lietuvių kolonijai. Lietu
vos valdžia su dėkingumu pa
skelbs tamstos vardų gerbia
mųjų surašo.

Prakalbų rengimo komisija 
širdingai dėkoja^visiems, ku-

dį ir pagal savo išgales pini- 
giškai prisidėjo prie nukentė
jusių šelpimo. Taipgi ačiū Lie
tuvos- Konsulato nariui p. V. 
Stašinskui už atsilankymų, pa
sakytų pabėgėlių naudai kal-

komisija labai dėkoja Lietuvių 
Tautinės Salės Klubui už su
teiktų svetainę prakalboms 
dovanai. Dar didelis ačiū lie
tuviškai spaudai už talpinimų 
musų atsišaukimų ir atskaitų.

kų rinkimas butų neįmano
mas, nes dabar visi norime už 
aukas matyti aiškias ir pilnas 
atskaitas. —P. Staniskis, rašt.

IŠVAŽIAVIMAS
Neiv Yorko Pasaulinės Paro

dos Lietuviu Dienos Naudai c 
parengimas

NAUJIENOS Pattern Dept.

jau yra 
tie jau 

kaštuoja

lankėsiPonai 
Ghicagoj 
menyse. 
kė ir savo draugus bei gimines.
Jie taipgi parvežė daug gerų 
dienų clevelandiečiams nuo 
chicagiečių. Taipgi, ir man 
parvežė gerų dienų nuo mano 
močiutės, kuri gyvena Chica
go j e.

---o----
Mano paskirti penkius mili

jonus dolerių pagražinimui 
miesto parkų ir įrengimui vie
tų dėl žaidimo. Kad jaunimas 
turėtų kur žaisti neužimdami 
vietų gatvėse. Visos žaidimo 
vietos bus įrengtos paežeryje, 
kur užims apie keturis šim
tus akrų žemės. Pagal naujų 
bulvarų yra daug vietos,

Rengia Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sųryšys. Įvyksta 
liepos 16 d. Pradžia 10 vai. 
ryto, Mikolaičio iParke, Edd- 
ington, Pa.

Sykiu bus ir Dariaus-Girėno 
tragiško žuvimo paminėjimas. 
Kalbėtojai K. Vilniškis ir Dr. 
M. J. Vinikas atvyksta iš 
Brooklyno. Dalyvaus šokėjų 
grupė. Geras orkestras šo
kiams. Bus įvairių užkandžių 
ir gėrimų. Visas gautas pelnas 
skiriamas Pasaulines Parodos 
Lietuvių Dienos naudai. Phi- 
ladelphijos ir apylinkės lietu- 
viai-lietuvės prašomi dalyvau
ti ir bent tuo prisidėti atitin
kamam pasiruošimui Lietuvių 
Dienai Pasaulinės Parodos me
tu rugsėjo 10 d. Pasimatysime 
liepos 16 d. Mikolaičio parke, 
širdingai kviečia visus komi
tetas. . Staniskis, r aš t.

KAUNAS. — Birželio, 9 d. 
įvyko Darbo Talkos komiteto 
pasitarimas. Jame galutinai nu
statyta, kad Darbo Talka bus 
vykdoma dviejose vietose: Pa- 
langa-Šventoji kelio statyboje 
ir Raudonėje. Palanga Šventoji 
ke)yje darbai bus 'vykdomi 6 
savaites, maždaug nuo liepos 
1 d. ligi rugpiučio 15 d. Dar
bas eis 3 pamainomis, kiekvie
na pamaina po 2 savaites. 
Kiekvienoje pamainoje dirbs iki 
150 žmonių. Kelio statyboje 
prie Raudonės bus dirbama 1 
mėnesį, viena pamaina iš 50 
žmonių. Darbai^įnis pradėti 
taip pat liepos 1 d. Į Darbo 
Talką bus priimamas inteligen- 
tinis jaunimas nuo 18-30 me
tų amžiaus.

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ĖSTATE 
Insurance and Loans

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

M

EGG ........................ $6.00
... no

pjC f r IMT .............. S6O0
MbxT. RUN ............ $5 75

“^SCKEENINGS ....... $5 00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE J 
DIENĄ IR NAKTĮ Pristatymas •

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306KLAUSYKIME

VAKARA ŠALTIMIERO

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

iš Stoties

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

h ■

/ »Į? PATTERN BOOK

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

f/09 VOUB X
7<įy/ 1

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ stAU

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

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDINC, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

(Vaidas fa* pararM*

bet lyguma.

reikia daug darbo padėti, kol 
padarys jį tinkamų vietų žai
dimui. Vietomis reikės ir van
dens pripildyti, kad padarius 

—Jonas, Jarus

Sophie

Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

PAVASARINIŲ

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, UI.
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The Lithaanhui Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

Baltijos savaitė Lietuvoje
virtadienis, liepos

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Chicagoje—paštu:
Metams_____
Pusei metų
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-------------
Savaitei_____________
Mėnesiui _______ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

3c 
18c 
75c

AMERIKOS JAUNIMO 
KONGRESAS

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

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

Metams ------  $5.00
Pusei metų-----------------------2.75
Trims mėnesiams ______ 1.50 
Dviem mėnesiams , „ 1.00 
Vienam mėnesiui . .... .......  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.00
Pusei metų .......... — 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Louisianos diktatūros vaisiai
Jau keli metai, kai mirė buv. Louisianos diktatorius 

Huey Long, bet apie kai kuriuos jo diktatūros vaisius 
visuomenei tenka patirti tiktai dabar.

Prieš keletą dienų rezignavo “dėl menkos sveikatos’’_ I 
Lousianos gubernatorius, Richard Leche, ir jo vietą už
ėmė leitenantas gubernatorius, Earl K. Long, mirusiojo 
diktatoriaus brolis. Leche buvo neturtingas, kai pradėjo 
užsiimti politika, o dabar pasitraukė iš gubernatoriaus 
vietos pusėtinai pralobęs. Netrukus prieš jo rezignavi- 
mą dingo Louisianos Valstijos Universiteto prezidentas, 
Dr. James Monroe Smith, kai buvo atidengta $100,000 
trukumas universiteto ižde. Dr. Smith pabėgo į Kanadą, 
bet tenai buvo suimtas ir pargabentas į Baton Rouge. La.

Buvęs Louisianos universiteto prezidentas dabar sė
di kalėjime ir laukia teismo. Jisai ketina “pasakyti vis
ką”. Svarbiausia paslaptis, kurią jisai ketina iškelti aikš
tėn, yra ta, kad jisai buvo diktatoriaus Longo įnagis ir, 
kaipo toks, padėjo jam paimti savo kontrolėn.Louisianos 
aukštojo mokslo įstaigą, gaudamas už tai progą tą įstai
gą išnaudoti savo tikslams finansiškai.

žodžiu, dabar išeina viešumon tas faktas, kad Huey 
Longo diktatūra Louisianoje buvo paremta finansine ko
rupcija ir visuomenės pinigų vogimu. Vienas stambiau
siųjų vagių tapo sučiuptas, ir kai jisai ims kalbėti, tai 
visuomenė išgirs daugiau tos diktatūros sekretus. Iki 
šiol ir patys Louisianos valstijos gyventojai nežinojo, 
kiek jie buvo apvogti.

Seniai yra patirta, kad diktatorių valdžia yra va-l 
gių valdžia — visviena, ar tie diktatoriai yra fašistai, ko
munistai, ar tokie vulgariški rėksniai, kaip kad buvo ve
lionis Long. Amerika tokį diktatorių turėjo vienoje vals
tijoje. Europoj diktatoriai valdo ištisas valstybes. Nai
vus žmonės įsivaizduoja, kad tie diktatoriai esą kokie ten 
genijai, kurie veda sa^o tautas naujais keliais. Bet tik
rumoje jie yra tiktai gabus “raketieriai”, kurie vagia, 
susidėję su tam tikromis vagių šaikomis, ir moka ligi 
laiko savo vagystes paslėpti. Kai jie bus nuversti arba 
numirs, pasaulis patirs, kiek svetimo turto jie pasiglem
žė, diktatoriaudami.

Anglų-rusų derybos vėl užkliuvo
Jau apie trys mėnesiai, kai Anglija ir Francuzija 

stengiasi įtraukti Sovietij Sąjungą i “anti-agresorių fron
tą”. Derybas su bolševikais veda D. Britanija. Dar iki 
šiol jos nedavė teigiamų pasėkų. Šioje valandoje nėra net 
tikrų žinių, ar Maskva nori iš viso su tomis demokrati
nėmis valstybėmis susitarti, ar ne. Pirmiau sovietų val
džia kalbėdavo labai karštai apie “kolektyvų saugumą” 
prieš agresorius. Bet kai “rezignavo” komisaras Litvino- Į 
vas, sovietų pozicija pasidarė neaiški.

Stalino laikraščiai ir diplomatai kaltina anglus ir 
franeuzus dėl derybų nesisekimo. Jie sako, kad Londo
nas nepripažįstąs “lygybės”. Jisai reikalaująs, kad So
vietų Sąjunga gintų Anglijos ir Francuzijos interesus, 
bet atsisakąs remti Sovietų Sąjungos interesus.

Londonas su Maskva ilgai ginčijosi dėl garantijos 
trims Pabaltės valstybėms: Latvijai, Estijai ir Suomijai 
(apie Lietuvą Maskva paliovė kalbėjusi). Sovietai atsakė, 
kad tų trijų valstybių nepriklausomybė turinti būt už
tikrinta, nežiūrint, ar jos to prašo, ar ne, nes Vokietija 
galinti į jų teritorijas įsibrauti ir paskui iš tenai pulti 
Rusijos sieną. Anglai, galų gale, sutiko toms Pabaltės 
valstybėms garantiją duoti.

Bet dabar kilo ginčas dėl Holandijos ir Šveicarijos. 
Anglija yra pasižadėjusi šitas dvi tautas ginti. Tačiąu 
rusai sako, kad jie dėl šitų valstybėlių eiti į karą neno
ri. Holandija ir Šveicarija neturinčios dargi diplomati
nių santykių su Sovietų Sąjunga — tai, esą, kam ji ta
petų už jas muštis?

Taip vis atsiranda naujų ir naujų ginčijamų klausi
mų, ir “anti-agresorių frontas” nesusiorganizuoja. Hit
leris tuo džiaugiasi.

Tos derybos iškėlė aikštėn faktą/kad Europoje yra 
dabar ne du frontai, bet trys: agresorių, anti-agresorių 
ir sovietų Rusijos. Rusijos valdžia, t. y. Stalinas, veda 
savo atskirą liniją užsienių politikoje. Ji nori stovėti vie
na koja viename fronte, kita antrame, kitaip sakant, no
ri joti dviem arkliais. Kas iš tos cirko akrobatikos išeis, 
parodys ateitis.

Spaudoje pasirodė prieštarau
jančių žinių apie Amerikos Jau Į 
irimo (American Youth) kon
gresą, kuris šiomis dienomis į- 
vyko New Yorke. Vienos žinios 
sako, kad kongresas suskilo, 
kuomet dauguma delegatų atsi
sakė įdėti į rezoliuciją pataisą, 
kuria pasmerkiama ne tiktai 
fašizmas, bet ir komunizmas. 
Iš kongreso, esą, pasitraukė 23 
organizacijų atstovai, vadovau
jami William’o Ball’o (iš Cle- 
velando), kuris šaukė visus “pa
triotus” eiti su juo lauk.

Bet vėlesnes žinios praneša, 
kad Amerikos Jaunimo kongre
sas savo liepos 4 d. posėdyje 
priėmė rezoliuciją, pasmerkian
čią visas diktatūras, “visvien ar 
jos butų komunistiškos, naciš
kos ar kitokios rųšies.

Yra žinoma, kad Amerikos 
Jaunimo kongrese veikia ir ko
munistai. Iki šiol jie tenai tu
rėjo daug įtakos. Todėl kongre
sas savo rezoliucijose šaukdavo 
kovon prieš fašizmą, kaip prie
šingą žmonių laisvei ir demo- 
kratybei, bet niekuomet neužsi
mindavo apie bolševizmą, kuris 
taip pat skelbia priešingas žmo
nių laisvei ir demokratybei idė
jas, o kas svarbiausia Rusijoje 
tas savo antidemokratines idė
jas jau daugiau kaip dvidešimts 
metų praktikuoja.

Bet jeigu šiemet Jaunimo l 
kongresas pasmerkė visas dik
tatūras, neišskiriant ir komunis
tų diktatūros, tai matyt, kad 
komunistų įtaka tame kongrese 
nusmuko.

Pataisa buvo prasta.
Pataisa prie rezoliucijos, ku

rią “gyvu balsu” (viva vocc) A- 
merikos Jaunimo kongresas at- 

|mctė, skambėjo taip;
“Mes įsakmiai smerkiame 

komunizmą/' Amerikoje, ka
dangi jisai yra nusistatęs 
prieš tikėjimo į Dievą princi
pus, žmogaus teisių neliečia
mybę, privatinę nuosavybę ir 
amžiną taiką”.
šitos rezoliucijos autoriai no

rėjo įnešti į Jaunimo kongresą 
religiją, privatinės nuosavybės| 
(t. y. kapitalizmo) gerbimą ir 
“amžiną taiką” (!).

Pataisos autoriams komuniz
mo smerkimas buvo tik prie
danga, o tikrumoje jiems rūpė
jo įbrukti kongresui savo atža- 
gareivišką nusistatymą. Jauni
mo kongresas gerai ir padarė, 
tą pataisą atmesdamas.

Bet ją atmetęs, kongresas pa
sisakė prieš komunizmą, kaip 
diktatorišką valdžios formą. Tai 
reiškia stambų žingsnį progre
so keliu. Amerikos pažangusis 
jaunimas pradeda suprasti, kad 
negalima sėkmingai kovoti prieš 

i fašistiškų diktatūrų idėjas, tuo 
pačiu laiku remiant bolševikiš
ką diktatūrą arba toleruojant 
jos žiaurius ir despotiškus dar
bus.

LAISVI ŽMONĖS SAVO 
KRAŠTĄ GINA

Vienybės draugijos. — Kongresas. — šovinizmas trukdo 
artėjimui. — šovinistinė latvių dvasia. — Latviai iš
važiavo iš Lietuvos labai nepatenkinti. — Į pralai
mėjimų varžybose žiuri lyg į kokių tautos nelaimę. 
— Kų reiškia pažadui, jei jie nėra pildomi. — Gy
venimas vietoje nestovi.

respublikos gyvenimo krizių:
“Štai”, rašo jisai, ^tarp 

1920 ir 1938 m. lenkų brovi- 
mųsi Lietuvon yra nemažas 
skirtumas. Esant demokrati
niam 1920 m. seimui ir val
dymui, visa visuomenė į len
kų 1920 m. puolimus atsakei 
energingu, vieningu pasiprie
šinimu. Lenkai ties Giedrai
čiais ir širvintais buvo su
mušti. Po demarkacijos juos
tos likvidavimo Lietuva, pa
lyginti 1920 m. su 1923 m., 
padidino savo teritoriją apie 
2,000 kv. kilometrų (Vievis, 
žąsliai, Giedraičiai, Širvintai) 
ir prisiartino prie Vilniaus.

“Kitaip išėjo 1938 m. po įmetu estai sportininkai nugale- 
paskelbimo Lenkijos ultima
tumo Lietuvai. Tuo metu, ka
da reikėjo parodyti nepapras
to pasiryžimo ir noro auko
tis, iškilo aikštėn net kitokių 
reiškinių — kai kurie musų 
patriotai vietoj bėgti ginti 
nepriklausomybę, skubėjo į 
bankus pasiimti savo sutau
pytus indėlius, suprantama, 
ne tam, kad juos aukotų gin
klų fondui arba kitiems val
stybės gynimo reikalams. 
Liūdna, bet reikia tikrovei iš
drįsti pažiūrėti stačiai į akis. 
Taip buvo, ir tokių gėdingų 
atsitikimų buvo nemaža.” ( 
Toliau, Dr. Grinius nurodo, 

kad Lietuvoje labai įsivyravęs 
kyšininkavimas arba korupcija. 
Kokia šitos biaurios ydos prie
žastis? Ta, kad permažai kon
troliuojamas valdininkų darbas.

“Jeigu butų demokratinis 
seimas”, rašo autorius, “tai 
vienais paklausimais minis
trams butų ne vienas kyšia- 
vimas ir, sukčiavimas, o taip U J J* į 
pat ir apsileidimas, sulaiky
tas ir perspėtas. Be to, dar 
ir patys piliečiai gal butų į- 
pratinti saugoti valstybės rei
kalus, ųo vieną kyšininką jie 
sudraustų arba aikštėn išves
tų. Dabar gi daugelis gyven
tojų mano, o kai kas ir sako: 
‘tai ne mano reikalas, tesiži
no su IU6' valdžios ponai’.”
Dr. K. Grinius savo straips

nyje parodo, kad lietuvių de
mokratijos idėjoms formuotis 
labai daug padėjo Lietuvos So- 
vial-Demokratų Partija, kuri ė- 
mė organizuotis 1892 m. ir iš
leido savo programą 1896 me
tais, kur yra straipsnis, nuina- 
tąs nepriklausomą Lietuvos Res
publiką.

“Tai chronologiškai pirma
sis aiškiau surašytas los rų
šies pareiškimas”, sako auto
rius.

| Mykolas Sleževičius lame 
I “Varpininkų” leidinyje rašo a- 
Ipie demokratiją istorijoje nuo 
[senovės laikų iki dabar. Albinas 
[Rimka gvildena demokratiją iš 
ekonominio atžvilgio. Tai vis į-

I domus straipsniai.
Į Jaunieji “varpininkai” rašo 
[apie demokratijos idėjas dabar
tiniais laikais, paliesdami įvai
rias šių dienų ideologijas — li
beralizmą, socializmą ir t.t.

Tai tikrai rimtas ir gražiai 
techniškai atliktas leidinys. .

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Estai taip pat skundžiasi iš 

latvių pusės nuoširdumu ir jie 
patvirtinh, kad latviai perdaug 
dideli šovinistai ir perdaug iš 
aukšto žiuri į estus. Mat, lat
viai tiesiog liguistai sau į galvą 
įsidėjo mintį, kad jie už visas 
Baltijos valstybių tautas visose 
gyvenimo srityse esą pranašes
ni. Štai krepšinio pirmenybių

Lietuvos universiteto studen
tų “Varpininkų” organizacijos 
15 metų sukakčiai paminėti ta 
organizacija išleido knygą “Var
pininkų Keliais”. Joje įdėti “se
nųjų varpininkų”, Dr. K. Gri
niaus, M. Sleževičiaus ir A. 
Rimkos straipsniai ir.keleto jau
nųjų “varpininkų” rašinių, pa
švęstų įvairiems 
klausimams. r, .. . .. v.daryti keli apžiūrėjimai vieto-

Dr. Kazys Grinius patiekė tamlje, suraytas papildomas proto- 
jubiliejiniam leidiniui straipsnį Į kolas prie Berlyne sudarytos 
“Demokratinių idėjų vystymasis 
Lietuvoje”. Autorius įrodinėja, 
kad demokratinė santvarka 
valstybei (ypač mažai) naudin
gesnė, negu despotiška. Jisai 
paduoda pavyzdį iš Lietuvos |tuvos ir kt.

KAUNAS. — Birželio 15 d. 
prasidėjusios Kaune lietu vjų- 
yokiečių techniškų delegacij ų 
derybos laisvosios zonos Klai
pėdos uoste smulkmenoms ap
tarti po poros dienų buvo per-

visuomenės kep-os į Klaipėdą, kur bus pa-

laisvosios uosto zonos sutarties 
ir bus sutvarkyti visi techniš
ki klausimai, susiję su laisvo
sios zonos naudojimu, susisie
kimu su zona iš laisvosios Lie-r

jo latvius, na tai kas čia tokio, 
bet latviai šį atsitikimą pergy
veno lyg savo tautos kaž kokią 
skaudžią nelaimę.

Iš šalies žiūrint, atrodo lyg 
truputuką juokinga... Bet pase
kite latvių spaudą ir įsitikysite, 
kad tikrai latvių visuomenė tas 
neseniai buvusias sporto varžy
bas pergyveno lyg kokią tautos 
nelaimę ir tik tenkinasi ir sa
ve pateisina viena apystova, kad 
jie buvo nugalėti ne Lietuvos, 
bet š. Amerikos. O apie estams 
pralaimėjimus veik visai nuly
ta lyg tai butų buvę visai atsi- 
[ tiktinas daiktas.

Žinoma, jei tam tikra visuo
menes dalis sporte pralaimėji
mus taip skaudžiai pergyvena, 
tai visai natūralu, bet kaip tasai 
reikalas tampa lyg visos valsty
bės reikalu, tai jau atrodo tru
putuką komiška!

Baltijos savaitės metu Kaune 
plevėsuoja visų tų trijų tautų 
vėliavos. Kaunas visus svečius 
labai nuoširdžiai priima ir spor
tu neatsirugsta. Kauno visuo
mene tas sporto pramogas ki
taip įvertina ir savo kartais pa
sitaikiusius sporte pralaimėji
mus neskaito bendra nelaime. 
Supraskite, kad šioksai nusista
tymas pasiputusius kartais la
bai neigiamai veikia. Jie tą sa
vo pasiputimą tokiais atvejais 
dar skaudžiau pergyvena. Kau
nas svečius vaišina. Dabar kas 
vakars eina didžiulės vaišės, se
ka prakalbos ir susirinkimų 
metu bendri pranešimai.

Supraskite, kad tenai kur da
lyvauja šimtai žmonių, kur su
sirenka daugiau ar mažiau pri
puolami žmonės tenai gali bū
ti tik bendro pobūdžio praneši
mai, o ypač jei jaučiamas ir 
tam tikras ne iš visų nuoširdu
mas. Bet vis dėlto nepaisant į 
visas tas apystovas neabejotinai 
toksai kongresas turi dideles ir 
svarbios reikšmes.

Apie kongreso tolimesnius 
darbus ir apie jo įspūdžius pa
rašysiu vėliau, nes dabar kaip 
tik pačio kongreso patsai įkarš
tis, lai lokiu melu dar sunku 
kas nors daugiau parašyti.

Tasai kongresas vyksta kaip 
tik tuo pąčiu metu, kaip Ber
lyne Latvija ir Estija pasirašė 
su Vokietija dešimčiai metų ne
puolimo sutartis. Tai ir šiame 
atsitikime visos trys Baltijos 
valstybės turi veik bendrą su 
Vokietija pasirašiusią sutartį, 
taigi lyg ir susidaro naujas vi
siems bendras reikalas ir kartu 
naujas rūpestis. Šioji su Vokie
tija sutartis mažiau turi tam 
tikros realios vertės, kiek poli
tinės reikšmės. *

Kad Baltijos valstybių dėl 
šios sutarties pasirašymo jų pa
dėtis žymiai sustiprėtų dabar 
butų sunku spręsti, nes šiuo 
metu visos sudarytos sutartys 
turi labai problematišką reikš
mę, kuomet politikas šachma
tų lentoje eina aistringi žaidi
mai. Juk štai ir Lenkija su Vo
kietija turėjo dešimčiai melų 
pasirašytą labai draugingą su
tartį, o dabar toji sutartis tiek 
tėra verta kiek tasai popierga-

lis, ant kurio ji, sutartis, buvo 
pasirašyta.

• Čekiją Vokietija taip pat bu
vo pasižadėjusi nepulti ir tuo
met, kuomet Vokietija jungė 
sau Austriją, net Čekijos adre
su buvo pasakiusi gražių kom
plimentų, o dabar toji pati Vo
kietija jau Čekiją galutinai pa- 
krikdė! Tiesa, SSSR labai bau
džiasi garantuoti Baltijos vals
tybių sienas, o Lenkija tvirtina, 
kad Baltijos valstybių nepri
klausomybių reikalais, tai jos 
gyvybinis interesas, bet deja vi-' 
šame tame chore Baltijos vals
tybių balso visai negirdėti, jos 
tyli... O jei to balso negirdėti, 
tai išvada lyg savaimi prašosi, 
kad šiame atsitikime Baltijos 
valstybės liko tik derybų objek
tu, tai jau liūdniau, kaip toms 
trims valstybėms netenka pa
čioms savistoviai tame koncer
te reikšti balsą.

Tiesa, Estija net viešai pareiš
kė, kad ji nėra linkusi būti I 
SSSR globojama. Tiesa pasa
kius, gal šiuo metu tos visos su
tartys ir nėra reikšmingos, bet 
sunku butų dabar spėlioti, kaip 
netolimoje ateityje tos politikos 
šachmatų lentoje išsirykiuos fi
gūros ir kai tuomet tos sutartys 
įgyli tam tikros ir tvirtos reik
šmės, o dabar visos tos sutar
tys turi tik popierinę reikšmę.

Gyvenimas vietoje nestovi, jis 
dabar eina galvatrūkčiais ir 
sunku numatyti, kas netolimoje 
ateityje įvyks, gal visai kitaip 
palitinėms pajėgoms susidėjus 
ir tos sutartys gali turėti savo 
svarbą.

Dabar tik viena galima kon
statuoti, kad visos trys Baltijos 
valstybės su Vokietija turi vie
nodas sutartis ir kad tos sutar
tys toms valstybėms sudaro 
naujus bendrus rūpesčius ir 
kartu tarptautinėje politikos 
dirvoje tas tris valstybes dar la
biau suartina.

Tai šituo požiūriu dabar vyk
stąs tų valstybių visuomeninių 
organizacijų bendras kongresas 
įgyja dar didesnės reikšmės.

Atrodo, kad visos los trys val
stybės jau neišvengiamai vienu 
likimu rišamos, o jei taip tai 
ir tų valstybių visuomenė ir jų 
atstovaujamos organizacijos ga
li turėti ir privalo turėti

(GALAS)

geresnes vietas, be to, labai 
daug mokytojų atkeliama iš 
Vokietijos gilumos. — Klaipė
dos krašte prasidėjo vokiečių 
kariuomenės artilerijos ir tvir- 
Įtovės patrankų šaudymo į ju
rą pratimai, šaudymas labai 
aiškiai girdimas ir Palangoje. 
— Klaipėdiečiai yra raginami 
stoti savanoriais į steigimą 
Berlyne “Didžiosios Vokietijos 
pėstininkų pulką”. — Klaipė
dos policijos direktorius šio
mis dienomis visą eilę žmonių 
nubaudė piniginėmis bausmė
mis nuo 20 iki 50 markių, ka
dangi jie savo žemės ūkio pro
duktams buvo nuleistinu budu 
pakėlę kainas. Policija perspė
ja, kad lik atsižvelgiant į per- 

|einamąjį laiką bausmės esan
čios tokios mažos, bet ateity
je, o ypatingai jei nusikaltimai 
pasikartotų, bausmės busian
čios daug griežtesnės ir nusi
kaltusiųjų pavardės busiančios 
skelbiamos viešai.
[dienomis Klaipėdoje įvyko dide
lis valdininkų suvažiavimas, į 
kurį atvykęs Vokietijos nacio
nalsocialistų partijos valdinin
kų skyriaus centro atstovas 
pareiškė, kad visi, kurie užima 
valdiškas vielas, turi būti iš
tikimi ir pavyzdingi nacional
socialistai. Nuo aukščiausio li
gi žemiausio valdininkai priva
lą visiškai pasišvęsti kancle
riui Hitleriui ir Reichui. — Į 
Klaipėdą naujai atkelti 3 paš
to inspektoriai: 2 iš Rytprū
sių, 1 iš Berlyno. — Klaipė
dos apylinkėje daugelyje vietų 

[pradėta nuo vieškelių ir plen
tų kirsti medžiai. Privačių ke
lių savininkai aiškinasi, kad jų 
žiniomis pakelių medžiai busią < 
valdžios nusavinti ir paskiau 
nebebusią galima jų kirsti.

Šiomis

k

k

t*

Klaipėdoje jau

daug

Iš Lietuvos
KLAIPĖDA. — Nuo birželio 

15 d. Lenkija likvidavo savo 
konsulatą Klaipėdoje, kurs tik 
šių metų pradžioje buvo įsteig
tas. — Klaipėdiškis vokiečių 
laikraštis “Memeler Dampf- 
boot” ligi kovo 23 d. turėjęs 
gana didoką tiražą, po Klaipė
dos prijungimo prie Vokietijos, 
pavirto paprastu provincijos 
laikraštėliu ir tiražas esąs smar
kiai sumažėjęs. — Daugelio pa
bėgusiųjų iš Klaipėdos krašto, 
ypač žydų, kilnojama ir nekil
nojamam turtui komisaras dr. 
Neumann paskyrė savo globė
jus, kurie šiuos turtus ir val
dė. Pabėgėliams pradėjus reik
šti į savo turtą pretenzijų tie 
globėjai daug nuosavybės par
duoda iš varžytinių ir iš gau
tų pajamų pirmoje eilėje pa
dengia turto savininko Klaipė
doje turimas bet kokias sko
las. Kadangi turtas 
išvaržomas tik už 
savininkams beveik 
belieka. — Visame
krašte vyksta mokytojų pakei
timai. Nusipelnę nacionalsocia- 
lizmui mokytojai perkeliami į

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
šte pastaruoju laiku labai pa
plito girtuokliavimas. Vynai, 
likeriai ir pan. gėrimai yra 
vienintelis atpigęs krašte daik
tas. Dėl to geria darbininkai, 
ūkininkai ir kiti. Kovai su ne
paprastu girtuokliavimu Klai
pėdos krašto policijos komisa
ras paskelbė, kad girti bus be 
jokios atodairos uždaromi ka- , 
Įėjimuose nemažiau kaip 12 
vai., be to, bus nubausti ir jų 
pavardės skelbiamos laikraš
čiuose. Nors bausmės jau tai
komos, bet girtuokliavimas dar 
nemažėja
prasidėjo visų vyrų gimusių 
1906-1920 m. registracija. Vi
si šie vyrai busią netrukus pa
imti į Vokietijos kariuomenę. 
Apie 200 - Klaipėdos smogikų 
išsiųsti į nacionalsocialistų ideo
loginių kursų stovyklą už Ka
raliaučiaus, kur jie bus moko
mi specialių vadovams dalykų. 
— Visame Klaipėdos krašte ne
paprastai, padidėjo eismo nelai
mių skaičius. — Kaimų ir vie
tovardžių vokietinimas tęsia
mas toliau. Ramučiai pavadin
ti Tennetal, Grabupiai — Hei- 
dewald. — Klaipėdiškiai labai 
nusiskundžia, kad kraštą yra 
užplūdę iš Reicho atvykę įvai
rus agentai, tarpininkai ir ke
liaujantieji pirkliai, kurie gy
ventojus suvilioja Visokiomis 
loterijomis, gyvybės draudimu 
ir t.t., paimdami prekėms ir 
užsakymams rankpinigius ir, 
dažniausiai, užsakymų nepri- 
statydami. - - Lietuvos ir Klai
pėdos krašto pasienyje smar
kiai išsivystė kontrabanda. 
Klaipėdos krašte jau suimti ke
li ūkininkai, kurie kontraban
dos keliu gabendavosi iš Didž. 
Lietuvos sviestą, kiaušinius ir 
kt. produktus, kuriuos paskiau 
už gerą kainą parduodavo vo
kiečių valdiškiems supirkinėto
jams.

šiomis die-

dažniausiai 
skolas, tai 
nieko ne-- 
Klaipėdos

. KLAIPĖDA.
nomis buvo prisaikdinti visi 42 
naujai paskirti Klaipėdos kra
šte seniūnai. Pirma seniūnų bu
vo apie 200, tačiau dabar pa
liekama tik 42, o tie veik vi
si yra nauji žmonės.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Kaip keitėsi žmonių valgių stalasPrimityviškosios tautos nesupranta, kad maistą reikia palikti ir rytdienai. Jie mano, kad maistą reikia suvalgyti kiek galima greičiau ir kiek galima daugiau, ir tai esąs geriausias maisto sunaudojimas. Maisto atsargų, pavyzdžiui, visai nepažįsta Kongo srities ir Australijos čiabuviai. Todėl jie dažnai esti persivalgę, bet dažnai ir badauja.Tikriausia taip pat gyveno ir musų senieji protėviai, kurie mito medžioklės grobiu. Bet, susipažinę su ugnimi, jie
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įsitikino, kad kepta arba džiovinta mėsa išlaikoma ilgesniam laikui, negu žalia. Pagaliau, jie surado, kad šviežią mėsą galima išlaikyti dar įlgiau, jei sučiuptus gyvulius palaikyti gyvus ir juos pašerti- Daugelis iš tokių sugautų gyvulių prijunko ir tuo budu atsirado naminiai gyvuliai.Tuo pačiu motu šeimos moterys netoli gyvenamosios vietos stengiasi surasti šakniavaisių ir sėklų, kurios papildytų mėsos valgį. Iš netyčia nubyrėjusių žemėn sėklų išaugo nauji augalai, kurie ėmė nešti grūdus visiškai netoli neapgyventos vietos. Tuo budu buvo surasta žemdirbystė. Iš pradžių grūdus tryne akmenimis, ir valgė juos sutrintus, kaip tai daro daugelis indėnų giminių, bet vėliau miltus ėmė maišyti su vandeniu ir pienu. Valgant tokią tešlą, kartais jos atlikdavo, bet jos nebuvo galima išlaikyti ilgesnį laiką, kad nesurugtų ir nesupelėtų. Kai primityviškoji šeimininkė tą tešlą pabandė konservuoti busimoms dienoms, lygiai taip pat, kaip ji darė su mėsa, tuo budu buvo surasta duona.Kepta mėsa ir duona kasdieniam maistui jau buvo didelis laimikis, bet, tur būt, praslinko dar daug laiko, kol žmogus išmoko virti. Virimui būtinai reikalingi nedegą indai, bet tokius indų ir dabar daugelis primityviųjų tautų neturi. Tokios tautos naudoja iš medžio arba žievės pagamintus indus, o vandenį sušildo įmesdami karštą akmenį į tokį indą.
z-----H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

v—4184 Archer Avė.—'

ASTH MA
WRE£ML OFF£R!

Jei jus kenčiate nuo Dusulio ženklų, nuo 
kosulio, uždusimo—rašykit greitai, gausit 
DYKAI IŠBANDYMUI tikrą palengvinimą. 
Atsiliepimai nuo vadinamų "neišgydomų” li
gų specialiai pageidaujami. Rašykit NACOK, 
H.36—S, State Lite Bldg., Indianapolis, Ind.
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RTPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

Į po pietų.

JOS. F.
BUBRIK

Furnitūra House
3409-11 S. Halsted St.

Tel Kartis 3088

BUORIK’S ANNEX,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088
žymus Budriko Radi© progra
mas, leidžiamas iš WCFL—97Q 
k. stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

•
Pc nas eina 

LIETUVOS AKRO KLIUDO 
NAUDA!.

i

Bet palengva buvo surasti jr moliniai indai. Tada prasidėjo virtuvės meno raida. Suprantama, kad tas menas buvo labai paprastas, nes visos medžiagom buvo labai primityvios. Pav., senųjų graikų ir senųjų germanų pokyliuose buvo valgoma beveik išimtinai tik kepta mėsa be jokių prieskonių ir jokių užkandžių.Geresnius ir įvairesnius valgius pagaminti išmoko senieji romėnai savo valstybes paskutiniame laikotarpyje. šiuo smukimo laikotarpiu išlepintieji romėnai 'turėjo pakankamai laiko sukinėtis po virtuves ir ruošti pokylius, nes sunkesnius darbus dirbo vergai- Pav., Juvenalis pasakoja apie imperatorių Domicijaną, kuris vidurnakty sušaukęs senatą skubaus posėdžio tik dėl to, kad nemokėjęs (pats iškepti juroje sugautos didžiulės plekšnės. Rytui auštant senatas ir imperatorius sutikę, kad šis “juros fazanas” turįs būti iškeptas ir į stalą paduotas su žolių padažu.Romėnų nebaidė jokios priemonės. kad tik valgius padarytų gardesnius ir įvairesnius. Jauniems balandžiams jie laužydavo kojas, kad tuo budu, nebūdami tokie judrus, greičiau nusipenėtų. Bet romėnų valgiai, vis dėlto daug kuo skyrėsi nuo musų laikų valgių. Pav., romėnai vietoje lėkščių vartodavo duonos plutas, valgydavo tik pirštais ir pavalgę taukuotus pirštus visuomet nusišluostydavo į tarnų plaukus.Daug kas iš romėnų papročių užsiliko iki viduramžių. Daugelio gyvulių kankinimą prieš paruošiant valgius, išnaikino tik Liuterio laikais. Ir vis dėlto viduramžių virtuvė dar tebebūdavo gana paprasta. Dar penkioliktame amžiuje sriubos buvo verdamos iš balandų ir kitų žolių, kurių dabar niekas nenaudoja. Pipirus tada vartojo tik gydymo reikalams, o druska buvo toks retas ir brangus dalykas, kaip ir cukrus', su kuriuo Europos tautos pradėjo ’susipažįmti tik po Kryžiaus karo laikų. Pirmasis cukrus buvo pagamintas iš cukrinių nendrių, kurios buvo auginamos pietuose, užjūrio kolonijose. Pirmą cukraus fabriką kur cukrų ėmė gaminti iš runkelių, pastatė tik 1799 m.Ir sviestas viduramžių laikais buvo retas dalykas. Vėlai teatsirado ir musų laikais vartojami gėralai. Iš apynių pagamintą alų pirmą kartą mini 768 metais, degtinę—1106 metais- Bet degtinė tada buvo vartojama tik kaip vaistas^ Arbatą pirmą kartą į Europą atgabeno portugalų ir olandų pirkliai 1559 m. Tą patį šešioliktą šimtmetį Europoje pasirodė iš Amerikos a įgabentas kakao ir iš Afrikos—kava. Bet dar devyniolikto šimtmečio pradžioje arba, kava, šokolo- das ir kakao buvo labai brangus ir platiesiems gyventojų sluoksniams neprieinami. Ir paini dorus anais laikais valgė tik labai dideli turtuoliai.Bet apie septynioliktą ir aštuonioliktą šimtmetį, žinome, kad tada buvo valgoma daug ir ilgai. Prancūzųz karalius Liudvikas XIV-sis per vienus pietus suvalgydavęs 4 lėkštes sriubos, visą fazaną, viščiuką, du nemažus gabalus kiaulienos ir, pagaliau, didelį kiekį vaisių. Prūsų karaliui Fridrichui Didžiajam paprastai pietums patiekdavo 8 patiekalus, o kai būdavo svečių, tai ant stalo sunešdavo net 30 patiekalų. Gausiai būdavo valgoma ir šiaip jau turtingųjų namuose. 8 arba 9 patiekalai buvo dažnas dalykas, ir jei pietus neužsitęsdavo mažiausia 4 valandas, tai apie juos nieks ir nekalbėdavo. Taip maždaug valgė Gete, Kantas ir kiti to j meto žymus žmonės. Menininkai, politikai ir valdovai į vir

tuvės reikalus kreipė didžiau- sį dėmesį, o apie karalių Liudviką XI V-tą jį ebroni ninkai sako, kad jis kreipęs didesnį dėmesį į savo majonezus, negu į Prancūzijos ministerių kabinėta. iDaugelį atmainų į paprasto žmogaus valgių stalą įnešė iš Amerikos atgabentos bulvės. Pirmą kartą Europoje jos pasirodė 16-tam šimtmety, bet lik 17-tame šimt. jas pradėjoropoję buvo auginamos, kaip gėlės. Liudvikas XIV-tasis bulvių žiedus nešiodavęs įsikišęs į švarko atlapą, o jo dvaro damos bulvių žiedų prisikaišio- davo pilnus plaukus- Bet Liudvikas XIV-tasis išbandė ir bulvių' sriubą, kurią jam išvirėBet plačiosios liaudies masės išpradžių bulvių nepripažino, jas vadino nuodingomis velnio ropėmis. Kai valdovai, įsitikint bulvių naudingumu a- didele reikšme, pradėjo prievartos keliu jas platinti liaudyje, daugelyje vietų “įvyko “bulvių maištai”. Fridrichas Didysis turėjo pasiųsti prieš tokius sukilėlius net savo gra- nadierius, nes žmones apsi-' ginklavę kirviais ir šakėmis nenorėjo pasiduolti. Ir Kotrynaminti ne vieną “bulvių maiš-

tą”. Dabar mums tiesiog neįsivaizduojami valgiai vių.19-tame ir 20-tome tyje didesnę reikšmę įgijo sveikatai labai
be bul-šimtme- maistui svarbus

vaisiai. Provincijoje užauga daug obuolių ir uogų soduose, o miestuose atgabenama pietų vaisių, bananų, apelsinų ir kt. Visa Vidurio Amerika musų (Tęsinys 7-am pusi.)
TeL Victory 4965.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi | 
pilną apdraudą už darbus- Leng-| 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

Buk Rimtu—Taupyk su I()0% Saugumu
Pas

Keistuto Loan and Building
Association No. 1

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

4% Mokame Už
/v Padėtus Pinigus

Paskolos Duodame Nuo 5 iki 20 Metu
TIIOMAS S. JANULIS, Prcs. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

POCAUONTAS Mine Run 
(Screencd) Tonas .............................
SMULKESNĖS
To ‘ v. .............................................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022
$7-25
$7-00
$7.25■

JllSU
yra svarbi — apsaugok įą

Jis yra populiarus
MALVAZ

rie
Pabandykit jį šiandien!

geria MALVAZ —GERK

— tikras 
pridavėjas
vikrumo

TŪKSTANČIAI Chicagos žmonių gardus Salyklinis Maistas-gėrimas. ne tik tarp tų, kurie nori būti sveiki, bet ir tarp silpnų, nuvargusių, nervuotų ir ku- ncgali naktimis miegoti.Žymds leidėjas sako: “Yra bū
tinas' reikalas SVEIKATOS spe
cialistų”. Šiame pasakyme yra 
daug'*‘common sence”.
Randasi šimtai tūkstančių ligų spe
cialistų visokios rūšies. Daugelis jų yra 
geri digų atspėtoj ai, kurie greitai atspė
ja zligU) simptomus ir teikia gyduolių dėl 
apsaugojimo ligos. Bet kuomet ligonis 
atsilanko pas juos, tankiausiai jau būna 
per vėlu duoti gyduolių dėl apsaugojimo 
ligos.

Koks butų puikus dalykas, kad pusė 
medicinos specialistų panaudotų savo 
brangų žinojimą, kaip užlaikyti žmogų 
sveiku, atnaujinti dvasią jaunystės, pri
duoti vikrumo ir energijos — kad žmo
gus gyventų — pilna šio žodžio prasme, 
kad žmogus butų linksmas, kai pavasa
ris. Tai butų daug vertingiau, negu mi- 
lionai dolerių banke.

UŽSISAKYKIT DĖŽĘ
NUO SAVO DYLERIO

MEMBER

iMiMi ASHLAHD

EDERAL SAVINGS
TEL. MONBOE 8100

Be
savoman

anie Home
logutną.Adresas

AR GAUNATE

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.

Musų parodos 
yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadieni.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

išgalite 
gerą 
liku-

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne-
progos Mus

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

C0MPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL * LONG DTSTANCF 

MOVING
Perklaustom fomičius, pianus u 
visokius rankančius bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS F1TTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

> ĮRENGIA stokerius

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

_ TeJ. 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 Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

S

~»>iiriii i i'i'iii'i'į i' Ssr
iiomo Federal Savings & Loan Ans’n 
1018 W. 18th St., Chlcago, 111.

obligacijų prašau prisiųsti 
včllausios literaturot 

Federal apsaugą ir pa.

UŽ SAVO SAUGIAI 
PADĖTUS 
INDELIUS? • LIGONINĖS— 

HOSPITALS
Piiešingam atsitikime, jus galite gauti 3*/2% 
ir santaupos bus visiškai apsaugoto®, pasidė
jus HOME FEDERAL įstaigoje. Apsvarsty
kite musų rekordą.

Įseigta 1886 metais su $1,000 turtu. Da
bar, kiek daugiau kaip po pusšimtmečio, 
turtas pasiekė $5,000,000.00. Musų durys 
niekad nėra buvusios uždarytos nuo biz
nio per visą musų istorijos laikotarpį— 
niekad nemokėjome mažiau 3^%. Visų 
sąskaitos iki $5,000.00 yra Jungtinių Val
stijų valdžios agęnturos apdraustos.

Sykį išgirdę pilnas žinias apie musų taupo
mąjį planą, jus irgi prisidėsite prie to džiaug
smo, kokį padarė nuo paskutinio sausio mė
nesio apie 2,000 žmonių, pasidėdami savo san
taupas pas mus.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... »15°° 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $ *| .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1990 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

' of vouh \ Ja 
INVCSTMCNT

' *INSURED

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5849
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Ketvirtadienis, liepos 6,1939

MOTINA IR DUKTĖGabrielė Petkevičaitė
RAŠO LIUDA

186018721840

dalį musų 
vien mums 
tokiam są-

mo reikalingiems.
(Bus daugiau)

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Mat, jo kratyti buvo atvy
kęs ne prokuroras su žanda
rais, bet tik Pakruojaus ant
stolis. Dvarininkas Jaloveckis 
sužinojęs, kokiu reikalu apsi
lankė antstolis, pasiūlė jam, 
tam antstoliui, kelioliką pūdų 
avižų. Antstolis tuo pasitenki
no, dar dvarininko pusryčiu 
pavaišintas, išsidangino savo 
gautais pūdais vežinas. Tuo 
budu dvarininkui paliko moky
tojas prie sunaus, o mokyto
jui P. Višinskiui nervai nebu- 
yo ardomi; antstolis gavo ar
kliams avižų, ir viskas pasi
baigė gerai.

— Manęs lankyli, mat, ne
siteikė aukštieji ponai — už
teko ir antstolio, — juokavo 
dar Višinskis.

Juokavo. Taip, juokavo, kaili

mus sutrinti, o mes turi- 
pakelti žūtbūtinę, jei gali 
taip pasakyti, kovą. Kra- 
ir suėmimai taip pasklydo

NAUJIENOS, Chicago, III.

pažeminimo jiems dėl to ne- 
j ausim.

—Dažnai pasitaiko skaityti 
laikraščiuose, jog šeima, turė
jusi šimtus ar net tūkstančius 
banke ar kur nors malrase už
sisiuvusi, naudojosi miesto pa
šalpa. Tokie žmonės, dukrele, 
yra baisesni už vagį, nes pa
šalpa negalintiems pelnyti sau 
pragyvenimą pagrįsta žmoniš
kumo jausmu ir kas apgaulin
gu budu pašalpa naudojasi, 
tas papildo šventvagystę, nes 
jis ne tik legališku budu va
gia, bet ir įžeidžia šventus 

I žmonių jausmus ir duosnumą.

» i'iuujienų-zkcuic AciupliOtO
Moterų skrybėlių raida (besikeitimas) : parodoma kokiais metais kokios skry

bėlės buvo dėvimos.

Genovaitė Gurskas 
Pabaigė Aukštes- 
nią Mokyklą

Tarp tų skaitlingų jaunuolių, 
kurie užbaigė aukštesnes mo
kyklas šią vasarą, randame var
dą jaunutės Genovaitės Gurs 
kas, kuri yra duktė šio skyriau: 
bendradarbės Barboros Girs
kienės. Genovaitė užbaigė En- 
glesvcod High School.

Genovaitės motina sekančiai 
išsireiškė apie savo dukrelės'to- 
limesnią mokyklą: “Vakacijų 
metu gal padirbės, o rudenį ža
da eiti biznio kursus. Mano 
troškimas yra, kad Genovaitė

spektaklį ir suiminėjo; 
už žydų mušimą Linku- 
Vaškuose, Kantaplišky; 
už proklamacijų lipdymą, 
už raštų platinimą, už 
gabenimą; ieškojo senų-

pasislėpusių politikos nusi- 
suiminėjo be pasi- 
Kiekvienas

A

eimantas
Rašo M. L.

gijos, ir kad stotų eilėse musų 
visuomenės veikėjų, ir kad pa
laikytų savo tėvų kalbą, kurią 
išmoko taip labai gražiai. Aš 
trokštu, kad Genovaitė gyveni
me mokėtų susitikti gerą ir blo
gą, ir pasitenkinti tuomi ką tu
ri. Tada ji bus laiminga ir link
sma.”

Geriausios kloties Genovaitei, 
lai visi jos Motinėlės troškimai

N.

galima buvo anais laikais juo
kauti... Tiesą sakant, juokavo 
per sielos ašaras, nes tikrų 
ašarų mes, veikėjai, gėdijomės 
tada rodyti. Gėdijomės draugų, 
kad jų savo silpnybe neužkrė- 
stumėm, o priešų, kad nesi
džiaugtų. O žinios nejaukių 
nejaukiausios plakė kasdien 
musų sąmonę.

Geroką tų žinių 
priešai sugalvodavo 
įbauginti; bet kas
mišy galėdavo iš greitosios at
skirti, kas liesa, kas ne? Ju
tome tik, kad priešas suma
nė 
me 
ma 
tos
po visą šalį, kaip kokia limpa
moji liga, jokios -kvarantinos 
nesulaikoma. Kratė už Palan
gos 
kratė 
voj, 
kratė 
kratė 
raštų 
ių
dėjėlių ir 
gailėjimo. Kiekvienas šviesė
lesnis lietuvis, mokąs skaityti 
rašyti, nebuvo tikras dėl savo 
rytojaus. Taip persekiojama 
anais laikais buvo vien pasau
linė inteligentija. Dvasininkų 
vos keletą tupėjo už panašias 
nuodėmes Kretingos vienuoly
ne, o dauguma iš jų laikėsi iš 
tolo... Pirmosios ugnies, jei ne
liečia 
kalai, jie paprastai vengia. Tik
sliau pasakius, taikosi visuo
met prie tų, kur didesnė jė
ga. Tad 
nę kovą 
rodavo, 
t i, tarp 
kunigų rasdavosi ir tokių, ku
rie mus širdingai užjausdavo.

(Bus daugiau)

Pastovi vertė
Kad deimantas yra gražus ir 

orangus daiktas —- apie tai ne
tenka kalbėti. Jį aukštai verti
na ir mėgia kaip moters, taip 
ir vyrai. Deimantas 
turi bendro su meile. 
<inas įsimyli panelę 
su ja susituokti, jis
deimanto žiedą. Įdėtas į dei
mantą pinigas nepraranda sa
vo vertės, nes deimanto vertė 
yra pastovi. Be i to, deimantas 
negenda ir nenusidėvi.

Bet deimantas nevisada jun
giasi su 
kasi ne

nemažai 
Kada vai- 
ir sutaria 
įteikia jai

tiesioginiai jų luomo rei-

jie ir į musų žutbuti- 
tada vien iš šalies žiu- 
nors,. reikia pripažin- 
jaunesnių ir senesnių

Reinkite tuos, kurie 
garsinasi 

NA UJIENOSE”

Bolero” dėvėti ant dieninių ar vakarinių suk-

mantą, 
tokios: 
trokšta, 
veniniai 
šeimos.

meile. Kuri panelė ren- 
sau tinkamą ir mylimą 
bet seka paskui /Įei
tai pasėkos gali būti 
yra visko, ko širdis 
bet nėra mylimo gy- 

draugo, nėra mylimos

yra deimantas?
galima vadinti 

arba minerali-

Kas
Deimantą 

brangakmeniu 
niu turtu. Jis yra vienas kie
čiausių medžiagų. Bet keisčiau
sia, kad deimantas padarytas 
iš tokios nešvarios medžiagos 
kaip suodžiai. Tam tikrose 
gamtos aplinkybėse suodžių 
molekulės taip susigrupavo, kad 
pasidarė deimantas.

Kiekvienas žmogus per va
landą iškvėpuoja dujų pavidale 
tiek deimantui renkalingos me-

užtiktas taip vadinamai Kim-,/’ 
berley deimantų laukas. Šioje 
vietoje yra kadaise veikęs ug- 
niakalnis. Ugniakalnio gerklėj 
yra daug sustingusios lavos ir 
įvairių akmenų. Tame akmeny
ne šiandien nemažas skaičius 
žmonių vargsta ieškodami dei
mantų.

Mažesniais kiekiais deiman
tų randama ir Jungtinėse Vals
tijose. Tuo atžvilgiu yra pagar
sėjusi Arkansas valstija, čia, 
kaip ir Afrikojė, deimantas 
randamas ugniakalnių akmeny
se. Didžiausias Arkansas valsti
joj rastas deimantas svėrė 20% 
karatų. Į unciją; eina apie 155 
karatai. Tas deimantas tad svė
rė apie aštuntadalį uncijos.

Didžiausias pasaulyj 
deimantas

Didžiausias pasaulyj deiman
tas buvo rastas 1905 metais ne
toli Pretorijos, Pietų Afrikoj. 
Jį nddo Premier Diamond Min
ing kompanijos kapitonas. Vie
ną rytą kasyklos sienoj jis pa-

Rašo Nina

Bukim 
(.Gražios

ma padaryti 100 karatų dei
mantą. Matote, kiek esama 
gamtoje turto, kurio mes ne
stengiame kontroliuoti.

Didelėmis ir brangiomis pa
stangomis mokslininkai labora
torijose pagamina mažame kie
kyje dirbtiną deimantą. Tie 
bandymai įrodė, kad deimantui 
pagaminti reikalingas nepa
prastai didelis spaudimas.

Deimantas ne būtinai turi 
būti baltas. Jis gali būti raudo
nas, mėlynas ir kitų spalvų. 
Tačiau kitų spalvų deimantai, 
išskyrus baltą deimantą, yra 
didelė retenybė.

Kur deimantai randami?
Iki 1871 metų deimantams 

kasyklų nebuvo nustatyta. Jie 
buvo randami kur nors prie 
bėgančio vandens, dažniausiai 
upėse. Bėgantis vanduo išplau
na žemes, 
Tuo budu 
mantus ir 
vienur ar
1871 metais Pietų Afrikoj tapo

arčiau, jis rado deimantą, ku
ris išrodė lyg ledo šmotas. Jo 
didumas buvo 4l/2X2% colių. 
Svėrė jis beveik pusantro sva
ro arba 3106 karatų, šis dei
mantas pavadintas Cullinan 
deimantu. Mat, viršminėlos dei
mantų kasyklos prezidento pa
vardė buvo T. N. Cullinan.

Atydžiai apžiūrėję, deimantų 
žinovai nustatė, kad šis dei
mantas yra atskala didesnio 
deimanto. Bet visos pastangos 
surasti kitą to deimanto dalį 
iki šiol nedavė pasėkų.

Cullinan deimantą nupirko 
Transvalio kolonija už 800.000

liui Edwardui VII, kuris tai ko
lonijai davė konstitucines tei
ses. Patekęs į anglų rankas, šis 
deimantas buvo sukapotas į 
dvi stambesnes ir keletą smul
kesnių dalių. Tas didžiausias 
pasaulyj, deimantas dar ir šian
dien yra Anglijos karaliaus 
nuosavybė ir yra stiprios sar
gybos dabojamas dieną ir nak-

Šio deimanto kopijas galima 
rasti Chicago Field Museum of 
Natūrai History.

Kruvina deimanto istorija
Kitas didžiausias pasaulyj 

(po Cullinan) deimantas yra 
taip pat Anglijos karaliaus šei
mos nuosavybė, šio deimanto 
istorija yra ilga, kruvina ir 
kančių pilna. Jo vardas yra 
Kohinoor, kas reiškia “šviesos 
kairias”.

Kohinoor deimantas

Yra sakoma, kad kas garsiau 
šaukia, tai to tiesa. Mano ma
nymu, tai toji moteris kuri kal
ba tyliu, švelniu balsu padaro 
daug geresnį ir malonesnį įspū
dį klausytojui. Garsiai skam
bantis balsas tankiai erzina 
klausytojo nervus ir tas džiau
giasi pasitraukęs nuo tokio kal
bėtojo.

Aiškiu, švelniu balsu jus su
žavėsite savo klausytojus. Jiems 
ne tik, kad nebus nemalonu, bet 
bus linksma būti jūsų draugi
joj.

Todėl, stenkitės atsiminti nie
kuomet nekelti savo balsą per 
aukštai ir nekalbėti per garsiai. 
Švelnus, muzikalis balsas daug 
geriau pritinka kiekvienai mo- 
terei., —ONA

SAUGUMAS♦ ■ ......... .
Nekilnokite sunkių dalykų 

be pašalinės pagalbos.
» »

Miegkambaryje turėkit švie
sos “svičių” po ranka, kad at
sitikus kokiai nelaimei nereikė
tų “graibaliuotis” ieškant švie
sos.

Niekad nepalikite stalčių ar 
durų atdarų.

» » »
Niekad nerūkykite lovoj.

C. Casper.

rastas pietinėj Indijoj keletą 
tūkstančių metų atgal. Delei 
šio deimanto pasisavinimo ne
mažas skaičius įvairių Indijos 
imperatorių kariavo. Kai kurie 
jų buvo kalėjimuose ir kito
kiais inkvizicijos budais kan
kinami, kad pasakytų kur dei
mantas paslėptas. Plėšimo ke
liu šis Indijos deimantas ėjo iš 
rankų į rankas iki 1849 me
tais anglai užkariavo Punjabo 
valstybę. Darant taiką, anglai 
išsiderėjo, kad Kohinoor dei
mantas butų atiduotas Anglijos 
karalienei Viktorijai. Minimas 
deimantas į Angliją tapo atga
bentas 1851 metais. Svėrė jis 
186 karatus. Smalsiems ang
lams nepatiko deimanto išvaiz
da. Jie nutarė jį pagražinti. Be- 
tekinant deimantas sumažintas

buvo iki 109 karatų.

(Tęsinys)
—Ar tu skaitei, Elenut, aną ! 

dieną laikrašty apie senelį, 
kuris žuvo nelaimėje ir buvo 
palaidotas miesto iškaščiais?

—Man rodos, kad skaičiau, 
mamyt. Ar tas pats, kuris pa
liko užauginęs keletą vaikų?

—Taip, taij), tai tas pats. 
Kaip tu į tai žiuri, dukrele, 
kad tėvas išauginęs šeimą tu- 
ėjo būti miesto lėšomis palai- 
lotas,

—Aš, mamyte, pagalvojau, 
kad tai labai tėvą žeminantis 
vaikų pasielgimas. Bet vėliau 
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man atėjo į mintį, kad gali- Į s)<irtiis vien tik to pasigailėji
mas daiktas, jog tie vaikai ir 
jų šeimos yra taip neturtingi, 
kad negalėjo laidojimo išlai
das apmokėti.

—Visko gali būti, Elenut. 
Jeigu jie ištikrųjų yra vargšai 
— lai jiems bus dovanota. Vie- 

rnok mano sąžinės balsas ne
nori sutikti su tuo, kad turint 
gerus norus ir dedant visas pa
stangas nebūtų galima tokias 
ar ir dar didesnes kliūtis 
galėti. Tuo labiau, kad tuo 
pintis turėjo ne vienas, bet 
Ii asmenys, keli vaikai, o

I vienam tėvui. Tėvui, kuris 
teikė jiems progą išvysti šį 
šaulį. Jam, kuris sunkiai irk
lavo savo šeimos valtį, kad 
tik atsilaikyti audringai gyve
nimo jurai, kad tik išlakyti tą 
jo širdžiai, jo jausmams arti
mą valtį, paviršiuje šėlstančių 
bangų. Kiek kartų gyvenime 
jo našta gal buvo jam tiesiog 
nepakeliama ir tik grįžęs na
mo, po sunkios darbo dienos, 
išvydęs savo mažyčius — jais 
pasidžiaugdavo, pasiguosdavo 
ir pamažėl, nejučiomis, jį ap
leisdavo nuovargis, ir viltis 
su šviesia ateitimi atsistodavo 
jam prieš akis. Juk ne dėl 
savęs jis dabar gyvena, tik dėl 
šių mažyčių, kuriuos jis, tė
vas, turi aprūpinti duonos 
kąsniu, drabužiais, mokslu ir 
viskuo, kas tik jiems reikalin
ga, kad jie išaugtų ne tik jam 
geri vaikai, bet ir geri pilie
čiai, geri ateities tėvai. Ta kil
ni pareiga sustiprindavo jo 
jėgas, pasiryžimą ir, rodos, 
sunkiausia našta pasidarydavo 
jam lengva. i

Metai po motų gyvenimas 
vystė jo širdies gelmėse su
krautas gražias viltis, apreng
damas jas dažnai ne tokiais 
drabužiais, kokiais jis jas tikė
josi ir norėjo matyti. Dažniau 
ir dažniau jis dabar susitikda
vo nedėkingumo tikrovę ir 
apsivylimo jausmas jį slėgė. 
Bet, och! Jeigu jis butų žino
jęs, kad atidavęs savo jaunys
tę, jėgas ir savo meilę vai
kams — jie, vaikai, pasigai
lės jam net grabo!.. Kad jis 
jiems atidavė viską, o jie ne
pajėgė jam ne* taip mažai — 
tik amžinasties namu jį aprū
pinti...

—Tikrai, mamyte, tai labai 
liūdna ir baisu.

—Taip, dukrele, ir dažniau
sia taip pasielgia ne tie, kurie 
neišgali, bet pelnagaudos, ku
rie apkloję savo sąžinę storu 
apgavystės ir suktybės purvo 
sluoksniu — ją užmigdo ir 
tuomet gaudo kiekvieną cen
tą, nežiūrint kokiu keliu jis 
pas juos ateina, arba vengia 
jiems priklausančių mokesčių 
apmokėjimo. — Lai miestas 
moka — sako jie. — Lai mies
tas palaidoja ir tėvų ar moti- 
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Rusiška Šalta Kava
2 šmoteliai šokolado, % puodu

ko cukraus, 1 puodukas vandens. 
Užvirinti ir užšaldyti. Pridėk 4 puo
dukus stiprios kavos, % šaukštu
ko druskos, 2 puodukus gero pie
no. Užvirinti ir užšaldžius supilti 
į stiklus, paduodant įdėti truputį 
ledo.

4165

No. 4165 — Vasarinė ploninanti 
suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

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 St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Patiem Dept

No. 2228

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Miestas Ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
. 1739 So. Halsted S t, Chicago, III.

moj ir net akmenis, 
upių išplautus dei- 
tekdavo žmonėms 

kitur pastebėti. Bet

Vardas ir pavardė

I Adresas_________

ną, mes jokios



Serga Monika
Kliknienė

Monika Kliknienė, 4289 So. 
Washtenaw Avė., jau antras 
mėnuo kaip negaluoja ir yra 
po gydytoju priežiūra. Ji yra 
Chicagos Lietuvių ir Teisybės 
Mylėtojų Dr jų narė.

Ji yra žmona gero naujie- 
niečio Antano Kliknos.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) ♦
Alex Asamski, 25, su Julia 

Kaucky, 23
Edward J u pa, 24, su Dolores

Pock, 23
Daniel Brophy, 40, su Ann 

Grepelis, 24
Otto Vejvada, 31, su Agnės 

Muszynski, 29
Ed'ward Briner, 25, su Ruth 

Jozwick, 19
Eric Girrulaitis, 31, su Glo- 

ria Kohr, 17
Edward Jaskiewicz, 23, su

Virginia Kalka, 21

Reikalauja
Perskiru

Suzanna Linkus nuo George
Linkus

Gavo
Perskiras

Sally Dunda nuo John Dunda
Charles Jevvell nuo Ruth

Jewell

A. + A. R
JUOZAPAS WELPS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5 dieną 7:30 vai. ryto 
1939 m., sulaukęs 62 m. am
žiaus; gimęs Scranton, Pa. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Juozapą, 
dukterį Virginia, motiną 
Magdaleną, 2 brolius: William 
ir Thomą Welps, 5 seseris: 
Petronėlę Bagdon, švogėrį 
Joseph Etatl, Magdeline Ger- 
man, Katherine MestferTr-įp- 
mines. Priklausė V. T. W. 
1128. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4601 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, liepos 8 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą; o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Welps 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- I 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sūnūs, Duktė, Moti

na, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai- K 
dotuvių direktorius I. J. Zolp 
Tel. Yards 0781.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bau- 
kletams, Laido- 
tuVems, Papuosi- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

I nilF11/lfVSiunčiaraGčlesLOVE K S1?=..!. Dalis.
KVIETK1NINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
koados Skelbiasi Naujienose^

Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį Budri 
ko radio programas buvo tik
rai nepaprastas. Išpildė Jį, kaip 
ir visuomet, simfonijos orkes
tras, du dainininkai — Chapas 
ir Juozaitienė, ir netikėtas sve
čias, žymus Berlyno daininin
kas tenoras, Leonardas Ama- 
resko, kuris padainavo tris gra 
žias klasiškas melodijas.

Kiti dainininkai dainavo taip
gi gerai. Jie padainavo: “Ka
da noriu verkiu, kada noriu 
dainuoju”, “Ką močiutė pada
rei”, “O; kas sodai do sodeliai” 
ir kitas. Visas programas bu- 
,vo labai geras.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai., Chicagos laiku, iš 
stoties WHFC., 1420 kil./ Bus 
gera muzika, gražios dainos, 
juokai ir svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai. Pasiklau
sykite.

— Radio Mėgėjas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauji Biznieriai 
J. Kuchiriskai

Plačiai žinomi garfieldparkie • 
čiai pp. Jokūbas Kuchinskai 
įsigijo taverną gražioje kolio- 
nijoje.

Pp. Kuchinskai yra geri dai
lės rėmėjai. Remia “Naujos 
Gadynės” chorą ir “Pirmyn” 
chorą. Sūnūs Wally ir Mrs. Ku 
chinskas prigulėjo prie “N. G.” 
choro nuo pat jo susitvėrimo. 
Pastaruoju laiku Wally Ku- 
chinskas priklauso ir prie “Pir
myn” choro.

Kadangi pp. Kuchinskai yra 
malonus žmonės ir daug pažin
čių turi Ghicagoje, - tai galimą 
numatyti gerų pasisekimų nau
jame biznyje. Jųjų užeiga ran
dasi adresu 2853 W. 63rd S L., 
Marųuette apylinkėj.

Kaimynas.

ALEKSANDRAS 
ALEŠAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 dieną 11:30 vai. va
kare 1939 m., sulaukęs pusės 
amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Raseinių apskr., Kražių par., 
Bumbulių kaime. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.'Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Kazimierą, po tėvais Cužu- 
laitę, 3 sūnūs, Aleksandrą, 
marčią Eleną, Vincentą, mar
čią Kazimierą ir Antaną, 
dukterį Bronislavą Yudis, žen
tą Walter, du švogerius, Ju
lius ir Leoną Cužulius ir jų 
šeimynas, uošvius Antaną 
Prusevičius ir jo šeimyną ir 
Bernauską ir jo šeimyną ir 
gimirtes. Lietuvoje paliko 5 
brolius ir 1 seserį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
7126 S. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, liepos 8 d. 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Ale- 
šausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sunai, Duktė, švoge- 

rlai, Broliai, Sesuo, Uošviai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cicero 2109.
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NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .\

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS J
BflRSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 

-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 
1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

SONOTONE TEATRE

Rodomas “Lcnin 1918 Metais” 
Šiame veikale pamatysite žymius asmenis Rusijos.

Veikalas įdomus ir vertas pamatyti. r s
Apart šio veikalo, pamatysite baletą. O Rusijos ba

letai visuomet! yra įspūdingi. Teatre bus gerai pasėdėti, 
pamatyti judžius ir atvėsti.

KAUNAS. — Gegužės mėn. 
iš Lietuvos išvežta prekių į 
užsienius už 15,9 mil. Lt, o 
įvežta iš užsienių už 17,2 mil. 
Lt. Importas gegužės mėn. at
rodo žymiai padidėjęs, kadan
gi dauguma siųstų iš užsienių 
prekių buvo kurį laiką įstri
gusios Klaipėdos sandeliuose 
arba pakeliui. Tos prekės, su
tvarkius su Vokietija preky
bos ir atsiskaitymo santykius, 
Lietuvą pasiekė tik gegužes 
mėn.

KAUNAS. — šaulių Sąjun
gos aviacijos būrys nupirko 
Vokietijoje du naujus dvivie
čius Klemo tipo lėktuvus. Bir
želio 17 d. išvažiavo į Vokie
tiją 3 šaulių aviacijos kariniu • 
ka-lakunai, kurie nupirktus lėk
tuvus oro keliu atgabens į Kau
ną, kur lėktuvai bus pakrik
štyti per Šaulių Sąjungos 20 
metų sukakties iškilmes.

šeimoms įvairių susisiekimo 
nuolaidų, o tokių šeimų, ypač 
nepasiturinčių, vaikams, kurie 
parodys moksle ar amatuose 
gabumų, stipendijas išrūpinti.

KAUNAS, i r— Pernai 872 t
įmonėse pagaminta įvairių ga
minių už 271,2 mil. Lt, o 1937\ 
m. 781 įmonėje buvo pagamin
ta tik už 240,4 mil. Lt. Iš duo
menų matyti, kad musų pra
monės gamyba praėjusiais me
tais buvo beveik 13 proc. di
desnė nei 1937 m. ir 38 proc. 
didesne nei 1936 m.

Kaip Keitėsi Žmoni
jos Valgių Stalas

(Tąsa iš 5-Lo pusi.)
laikais paversta milžiniška 
bananų plantacija, nors pats 
bananas kilęs iš Afrikos. Taip 
pat Italija, Ispanija, Kalifor- 
nijja, ir pastaruoju laiku pietų 
Afrika bei Palestina virto pa-

f SUSIRINKIMAI CLASSIFIED ADS.
Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, liepos 6 d., 7:30 
v. v. Lietuvių Darbininkų svet., 
:.O413 Michigan avė. —S. Dilis, ras.

Ueli* VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

KAUNAS. — Birželio 11 d. 
įvyko Kėdainių, Zarasų ir Pa
nevėžio šaulių rinktinių 20 me
tų sukaktuvių iškilmės. —- Į 
Kėdainių šventę- atsilankė kra 
što apšatigos ministras brig. 
gen. Musteikis, kuris, priėmęs 
iš kėdainiškių už keliasdešimt 
tūkstančių supirktus ginklus, 
daug1 šautuvų ir keletą kulkos
vaidžių, įteikė šauliams kartu 
su pašventinta vėliava ir pa
sakė kalbą, primindamas, kad 
musų valstybės kūrimosi pra
džioje Kėdainių apylinkėse vy
ko labai svarbios kovos, kurių 
metu Kėdainių laukuose krito 
pirmasis atgimusios Lietuvos 
kareivis Povilas Lukšys. — Į 
Zarasų šaulių šventę apsilanko 
ministras pirmininkas J. Čer
nius, kuris įteikė rinktinei vė
liavą, perdavė šauliams visuo
menės aukomis nupirktus gin
klus ir būrį zarasiškių dekora
vo ordinais ir medaliais. — 
Panevėžyje lankėsi kariuome
nės vadas gen. St. Raštikis, 
kuris šia proga įteikė rinkti
nei vėliavą ir perdavė šau
liams visuomenės krašto sau
gumo stiprinimui suaukotų 
daug ginklų.

KAUNAS. — Atlikus gau
singų, turinčių nemažiau kaip 
dešimtį sveikų vaikų, šeimų re
gistraciją, tokių šeimų iš viso 
buvo užregistruota 2,000. Ke
liose šeimose buvo net po 15 
ir 16 vaikų. Teko patirti, kad 
Lietuvos Motinoms ir Vaikams 
Globoti Organizacijų Sąjunga 
dės pastangų šias gausias šei
mas palaikyti: bus stengiama
si sumažinti tokioms šeimoms 
tenkančius mokesčius, bus de
damos pastangos gauti tokioms

MIDWEST PREVIEVV 
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 dras

KAUNAS. — Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona 
vardinių proga birželio 13 d. 
pasirašė apie'100 malonės ak
tų, kuriais visai dovanojamos 
kalėti likusios bausmės, kitiems 
bausmės sumažinamos ir eilei 
asmenų teisės grąžinamos.

~NEW TOOTH PAŠTE
CLEANS DANGER* 

ARGAS EVEN VVATER
MAY NOT ENTER

Imagine a dollghtfuliy difforont tooth pašto 
that foams Jnto a bath” fino tono ūgli 
to eloan plts and eraeks so tlny oven water 
may not enter thęęal

That’s oxactly what happons tho instant 
sali va and brush touch tho NEW formulė 
Listerlne Tooth Itaste, suporchargėd witli 
amazing Luster-koąm dotorgent. Yoit 
ivouldn’t belrevJ*Kiw' lt eloans, brlghtons» 
polishes . . . leaves tho entiro mduth so 
inuch fresher and cleanor.

Ask for thobig tuboor.botter štili, tho 
doublo siže 40<4 tūlio containing moro than 
M poundof tooth pašte. Atany drugeountor. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supe;ithhars2^/^

sodais. Romėnų laikais šių 
medžių Viduržemio juros pa
kraščiuose dar neaugino. Ta
da Romoje tie augalai būdavo 
auginami puoduose, bet vai
sių jie nedavė. Pirmas apelsinų 
medis užaugino vaisius 16-ta- 
me šimtmetyje grafo Lauren- 
to sode Lisabonoje. Tik pa
lengva šiuos vertingus auga
lus ėmė sodinti soduose ma
siniai. Dar 17-tam šimtmetyje 
Paryžiuje už apelsinų reikėjo 
mokėti musų pinigais 50 litų.

Dabar apelsinas pasidarė ti
kru pasaulio vaisiumi. Drau
ge su citrina jis laikomas ver
tingiausiu vitaminų šaltiniu. 
Greta vaisių vis labiau žmo
gaus maistui naudojama ir au
galų taukai, kurie gaunami iš 
kokoso ir alyvų palmių, arba 
pagaminami dirbtinio sviesto 
pavidalu. Maistui naudojama 
ir kitos, iki šiol nežinomos, 
medžiagos. Pav., daugelyje pa
jūrių ištraukiama iš Vandens 
savotiškų žolių, kurios pas
kiau perdirbamos į gerų mais
tų. Banginių taukai pasidarė 
labai vertinga pradine medžia
ga ir dirbtiniam sviestui paga
minti. Pagaliau, banginių mė
sa konservuojama dėžutėse ir 
ji yra tokia pat gardi, kaip ir 
karvės mėsa. 1

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 malonėkite atsilankyti į minėtą 
susirinkimą, nes turime svarbių 
reikalų. —A. Laurutanas, fin. rašt.

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

SLA 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pėnktadienį, liepos 
7 d., 7:30 vai. vakaro, J. Petrausko 
salėje, 1750 S. Union, Avė.

Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
?enktadienį, liepos 7 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai atsilankykite, nes 
bus komisijos raportas kaslink pri
sidėjimo prie kitos draugijos.

A. Kaulakis, rašt.

Nepaliko Mūšio 
Lauke Nė Vieno 
Užmušto ir Sužeisto

Gražus Buvo Vizitas
Downėrs Grove

ir

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

OPERATORKŲ prie zig zag ir 
flat lock mašinų. Tik patyrusios 
atsišaukite. Philip S. Bloom Co., 
529 S. Franklin, 9th floor.

REIKIA virėjos ir veiterkos. Pa
tyrimas nebūtinas. Gyvenimas vie
toje. Grove Cafe, 79th ir Archer.

HELP VVANTED—Malk 
Darbininkų Reikia

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

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

FURNITURE-FIXTŲRE-WANTED 
Rakandų ir Įtaisų Reikia

ŠVARUS vyras ieško kambario 
18-toj apielinkėj. Praneškite laišku 
1739 S. Halsted St. Box 1015.

1 u Rnii u Ue-fixtŲ»e FUK-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Fardavlinui
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, visi ar po vieną. Pigiau 
Pirmos lubos, 3138 S. Wallace St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON tavernas su visais fik- 
čeriais. Biznis išdirbtas. Pigi ren- 
da; 2 kambariai gyvenimui.

3438 S. Emerald Avė.

Žmogus moka prisitaikinti 
prie kiekvieno maisto, lygiai 
kaip ir prie kiekvieno klima
to. šiuo atveju jis labai ski
riasi nuo visų kitų pasaulio 
gyvių. . “L. A.”

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubo šeimyniškas 
išvažiavimas įvyko sekmadienį, 
Liepos 2 d., Ben Matuzų far- 
moj, Downers Grove, III.

Atsilankė pusėtinas būrelis 
kliubo narių, taipgi keletas sve
čių. Komisija: kliubo pirminin
kas Jonas Jonkus ir Jonas Gas- 
paraitis atvykusius svečius ma
loniai vaišino gėrimėliu, gaspa- 
dinčs-gi skaniais užkandžiais, o 
“Bosas” Ben Matuzas pastip
rinančiais lašais, ir savo kaš
tais tur būt.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

3111 S. Halsted, St.

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

PARDAVIMUI tavernas arba fix- 
tures atskirai, pigiai trumpu laiku. 
Tunu kitą biznį, šaukite Seeley 
3937.

Taupytojai Dabar 
Rūpinasi Pinigą 
Saugumu
Pirmiau Rūpinosi Investmentų 

Našumu

atlie-

AND-CHEESE
SEADY IN 9 MINUTESi

Taupytojai, turėdami 
karnų pinigų, dabar daugiau
sia juos pasideda statymo ir 
taupymo bendrovėse, kurios tu
ri valdžios apdraudą. Tokios 
nuomonės yra Juozas M. Mo
zeris, Keistute Loan and Build- 
jng Association No. 1 sekre
torius. Ta bendrovė gavo Fe- 
deral Savings and Loan Insur
ance^ Corporation apdraudą apie 
pdsantrų metų atgal. Pagal tą 
apdraudą visi padėti pinigai 
yra apdrausti iki $5,000 kiek
vienam taupy to j ui. /

Gavus apdraudą, Keistuto 
Bendrovės apyvarta žymiai pa
didėjo, ir sekr. p. Mozeris daro 
iš to išvadą, kad' dabar, dau
giau negu prieš depresiją, žmo
nės pirmiausią žiuri ar jų pi
nigai bus apsaugoti. Prieš de
presiją to nebuvo. Tada žmo
nės investuodavo pinigus tam, 
kad jie kuodaugiausia uždirb
tų, ir perdaug apie saugumą 
nesirūpindavo.

Per birželio mėnesį Keistu
mo bendrovė išdavė 12 naujų 
paskolų $30,000.00 sumoj. Tai 
buvo didžiausia apyvarta vie
no mėnesio bėgyj nUo 1937 
metų, žmones, matyt, pradeda 
daugiau interesuotis ir savo 
nuosavybėmis, nes visos pa
skolos buvo išduotos namų re
montui.

Per birželio mėnesį, bendro
ve taipgi pardavė namų už 
$55,000, gaudama už juos gry
nus pinigus. Bendrovė, sako 
sekr. Mozeris, dabar yfa stip
resnė, .negu kada nors praei
tyj, ir pinigus taupytojams iš
moka ant pareikalavimo.

(Skl.)

Malonios pašnekos, pinaklis, 
vežimas ir dainos ėjo pilnu ga
ru iki po 12-tos, arba iki sų+ 
temo.

Dalyvavo joniškiečiai kliubo 
nariai :• Gasparaičiai, Kazimie
raičiai, Rudžiai. Biznieriai Buk- 
niai, Raugai iš Cicero, Impo- 
liai iš Melrose Park, Rimdžiai, 
Dėdė B. Vaitekūnas su žmona, 
Bubelis, Sr. ir Babelis Jr., Kaz. 
ir Klemensas Strakšai, Rakšte
liai, Vincas Briedis, Miravičius 
su žmona, KleVinskas su žmo
na.

TAVERN pardavimui. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą dėl nelai
mės.-». Atsiliepkit greit. 4414 South 
Rockvvell St.

RE AL ESTATE ^OR SALE
, Pardavimui

5331 MOODY Avė. (6200 West) 
5 kambarių mūrinis bungalow, 3 
metų senas, karštu vandeniu šildo
mas, 3 miegruimiai, lotas 75x125, 
garažas. Bargcnas $5250. Veikit 
greit. Sheehan, Radcliff 4150.

Svečiai

PARDAVIMUI tabako 
Ir namas, 6 kamb. 
aukšto. Lotas 25x100, 
St.

Rašykit:
1739 So. Halsted St, 

Box 1015

krautuvė 
flatas ant 2 
prie Halsted

Chicago, III.

su dukrele, 
Miss Pau- 
kuriu var- v

diena, to-

Svečiai: p. Ūkas, Mrs. Ma
žeikienė, pp. Vinc. Rudis su 
žmona, Julius Adomaitis, Jr. 
su žmona ir Julius Adomaitis, 
Sr., p. Vaičiulis
Miss Rose Pikeliutč, 
giutč ir daug kitų, 
dų nežinau.

Buvo labai graži
dėl ir nuotaika svečių laikėsi 
pačioj “viršūnėj” iki 2 vai. 

,nakties, kai jau uodai “užata- 
kavo” ir turėjom užleist jiems 
.savo |pozicijas.

Už taip rūpestingą viso da
lyko sutvarkymą reikia atiduot 
kreditas pirmininkui Jonkui ir 
Jonui Gasparaičiai.

Apleidę 
parvykom 
ant mūšio 
mušto ar

“pozicijas”, namo 
laimingai nepalikę 
lauko nė Vieno už- 
sužeisto.

Dėdė B. Vaitekūnas.

© Prie 7600 S. Western ave
nue du vyrai įlipo į James Hee- 
ney, 7417 N. Clark, taxikebąw 
Jie privertė jį nuvažiuoti adre
su 4500 N. Clark. Ten iš Hee- 
ney kišenių išsiėmė $11.50, jį 
pririšo prie medžio su jo pa
ties kaklaryšiu ir šleikomis, ir 
nuvažiavo su jo automobiliu.

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

BUILD1NG SERVICE & SUPPLIES 
NamųPatarnavitnasirReikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Waiter Watkins, 57al 
S. Ashland AVe. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.
r.vr ‘.....  *.............. =FARMS FOR SALE 

Ūkiai 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 beismentas, dviejų 
karų garažas, vištininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir žuvautu Kai
na $4,900 su visu krapu, be greip
sų krapo $4,400.00.

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

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti.

ANDREW WASKO, 
Paw Paw, Mich.

mile East of Paw Paw City

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

MARTIN ZAROMSKY, 
R. 1, BoX 208 

KENOSHA, WIS.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.
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SKAUDI 4-TOS LIEPOS NELAIME
WAUKEGAN, ILLINOIS

70 Susižeidė Stadiono Sėdynėms Sugriuvus
Transportacijos 
Klausima

4-tos liepos iškilmės Wauke- 
gane, III., pasibaigė skaudžia 
nelaime, kurios pasekmės galė
jo būti labai tragingos. 70 žmo
nių sunkiau arba lengviau susi
žeidė, kai sugriuvo medinės sta
diono sėdynės, kuriose buvo a- 
pie 3,000 žmonių. Nelaimė įvy
ko iškilmėms einant prie pa
baigos. Visi žmonės buvo susto
ję Jungtinių Valstijų himnui.

Iškilmes vyko Waukegan 
Tovvnship High school mokyk
los Weiss stadione. Vieta sėdy
nėms buvo apie 250 pėdų ilgio 
ir aukščiausioj vietoj siekė 18 
pėdų aukščio. •

Sunkiai sužeistų buvo šeši: 
Mrs. Auna Zibert, 114 Lake 
Court; Eva Mullner, 412 Belvi- 
dere street; Auna Fiefel, 1416 
Ilamilton Court; John Kramer, 
224 McKinley avenue; Joseph 
Bauer, 701 Bluff Street, Gladys 
Johnson, 218 South Park ave
nue, ir Mabel Meekma, 3008 E- 
zekiel avenue, Zion City.

Waukegano meras Mancel 
Talbott įsakė padaryti nelaimės 
tyrinėjimų.

4-tos Liepos Chicagoj
Liepos 4-tos iškilmių rezulta

tai Chicagoj ir Cook apskrityj 
yra sekami:

10 žuvo automobilių nelaimė
se;

5 žmonės prigėrė;
88 žmones sužeidė fejerver

kai, ir
8 buvo pašauti.
(Visos Amerikos skaitlines y- 

ra sekamos: automobiliai už
mušė 281, 183 prigėrė, 4 užmu

Mechanizacija 
Illinois Valstijos 
Ūkiuose

Mažiau reikia akio 
darbininkų

WPA surinktomis žiniomis, 
ant kas trijų žmonių, kurie 25 
metai atgal dirbo prie smul
kiųjų grudų gamybos Illinois 
valstijoj, vieno jau nereikia. 
Tai dėka mechanizacijos 
ūkiuose.

Mechanizacija leido paga
minti didelį kiekį grudų su 
dviem trečdaliais darbininkų, 
kurių reikėjo 25 metai atgal.

Dar 1936 m. reikalavo dirb
ti 11 vai. Dabar užtenka 6.9 
vai., nors Illinois grudų pro
dukcija yra labai didelė, nes 
1937 m. buvo pagaminta 45,- 
725,000 bušelių avižų. Kernais 
gi užsėta 3,565,000 akrų.

Dėl mechanizacijos visoj 
šaly sutaupinta 400,000,000 
darbo valandų. Texas, Okla. 
ir Cal. ant akro kviečių užte
ko dirbti 3, 3.6 ir 3.2 vai., kuo
met III. siekia 11 vai. ir Dela- 
ware 19 vai. —B.

Traukia Keturis 
Advokatus 
Atsakomybėn
Kaltina Teismo Paniekinimu
Fcderalis prokuroras Camp

bell vakar kreipėsi į teisėją 
Wilkerson reikalaudamas, kad 
keturi advokatai butų nubausti 
už teismo paniekinimą.

Minimi advokatai atstovauja 
Moses L. Annenberg’ą, kurio 
finansinius reikalus federale 
grand džiury Chicagoj dabar 
tyrinėja. Advokatai atsisakę 
parūpinti kelis svarbius doku
mentus grand džiurei, aiškin
dami, kad jie yra “privatiški 
ir slapti”.

Atsakomybėn traukiami ad
vokatai yra Weymouth Kirk- 
land, narys Kirkland, Fleming, 
Green, Martin and Ellis fir
mos, ir Charles C. Cullen, James 
A. Hamilton ir Herbert Jacoby, 
visi trys iš New Yorko.

šė fejerverkai; daug žuvo nuo 
kitų priežasčių. Viso susidaro 
633.)

Tarp žmonių žuvusių auto
mobilių nelaimėse Chicagoj, 
buvo 58 metų John Skodenis, 
nuo 4744 South Wood street, 
Town of Lake, 32 metų WaL 
ter Jarros, nuo 1065 N. Wood 
street, ir Joseph Los, nuo 1036 
N. Paulina street. Los buvo 36 
metų amžiaus. Jį4r Jarros’ų už
mušė Grand Trunk traukinys, 
prie 142-ros ir VVestern avenue.

Prigėrė
Tarp chicagiečių, kurie prigė 

re yra sekami:
12 metų berniukas Robert 

Kohler, 1455 Tower Road; 18 
metų Ernest Nowak, 8510 Buf- 
falo avenue ir 22 metų Roland 
Morin, nuo 11951 Harvard ave
nue. Morin prigėrė Calumet u 
pėj, prie 137th gatvės.

Bridgeporte, nežinomi jau
nuoliai pašovė 28 metų moteriš
kę Murtle Haines, 2828 Wallace 
street. Ji stovėję savo buto ve
randoj su kūdikiu rankose.

Fejerverkų Aukos
Tarp chicagiečių, daugiausia 

vaikų, kuriuos sužeidė fejerver
kai yra sekami:

William Carroll, 6, 9959
Leavitt street; James Dennis, 
13, 5602 Bishop street; Ralph 
Helge, 10, 222 West 108th pi.; 
Jean Kavvell, 15, 312 Sherman 
avenue, Evanston; Edvvard Li
gas, 8, ir brolis Harry, 14, 2139 
Lakevvood avė.; Robert Walsh, 
13, 7036 Green street.

Neturtingos, Bet
Bus Protingesnės

Dvi Chicagietės Prarado
$36,500

Turtinga chicagietė Mrs. 
Lucy M. Sheridan, nuo 2719 
Hampden avenue sutiko labai 
inteligentiškai atrodantį vyrų 
Albert Watson, ir jo inteligen
tiškai atrodantį draugų, Char
les Jordan. Jie pasisiūlė mote
riškei padvigubinti turtą lažy
bomis ant arklių lenktynių, ir 
išaiškino kaip tai galima pada
ryti. Kalbėjo labai įtikinančiai, 
ir Mrs. Sheridan pavedė jiems 
$10,000 pinigais ir $24,000 bo- 
nais.

Dingo abu “inteligentiški” 
vyrai ir dingo moteriškės pi
nigai.

$2,500 panašiems “auksabur
niams” prarado ir Miss Elea- 
nor Marmon, nuo 2108 West 
North avenue. Koks tai Max 
Alexander pasiūlė jai investuo
ti $2,500 į gerą “roadhouse” 
biznį. Moteriškė įteikė Alexan- 
der’iui pinigus ir nuvažiavo 
su juo jo automobilyj “road
house” pažiūrėti. Alexander, 
sustojo neva prie kalbamos vie 
tos, bet vos moteriškė spėjo 
išlipti iš automobilio, jis nudū
mė savo keliais, pasiimdamas 
jos $2,500, ir palikdamas ją 
vieną “roadhousės” žiūrėti.

Užvakar policijai pasisekė 
suimti chicagietį ,Lewis Dow- 
ner, nuo 7051 Oglesby, kuris 
anot nuskriaustosios moteriš 
kės esąs “Max Alexander”.

Pasikorė Du 
Bedarbiai
Edvvard Barik, Charles Neill
Savo bute, adresu 6429 W. 

28th street, Berwyne, užvakar 
pasikorė 50 metų bedarbis Ed
vvard Bartik.

Taipgi savo bute, ties 148 N. 
Ashland avenue, pasikorė be
darbis Charles F. Neill. Jis bu
vo 63 metų amžiaus.

Abu negalėjo gauti darbo.

Pataria Kaip Spręsti Roselando Lietuvių

Reikia būtinai visas įmones 
sujungti

r I -

Chicagiečių karteriai per 
20 metų po priėmimo 1907 m. 
koncesijos mokėjo nuošim
čius ant padvėsusių arklių ir 
mulų ir net šieno, kurį tie gy
vuliai suėdė. Tai dėlei per
daug išpustos įkainavimo ver
tės tarnsportacijos įmonių ir 
labai palankios kompanijai 
koncesijos. (

Tuos kaltinimus patiekė 
miesto tarybai A Better Chi- 
cago Leaguę, kuri kartu patie
kė ir budus tinkamai išspręsti 
painų transportacijos/ klausi
mų. Tai nėra politinė organi
zacija, jos prezidentu yra Dr. 
John A. Lapp, žymus ekono
mistas, švietėjas, rašytojas ir 
darbo arbitrą torius.

Organizacija jau pradėjo 
skleisti 100,000 Lygos brošiū
rų. Brošiūros skleidžiamos 
tarp įvairių organizacijų. Bro
šiūra paduoda budus išspren
dimui transportacijos klausi
mo, su kuriuo Chicago vargs
ta jau desėtkus metų ir neįs
tengia jį išspręsti. Lyga siūlo 
sujungti visas tarnsportacijos 
įmones ir jas įkainuoti tikrą
ja verte. —B.

Geriausios Kloties
Romanų Jaunam
Sunui

Baigė High School Mokslus

Musų gerai žinomo ir visų 
mylimo dainininko ir ponios J. 
Romanų antrasis sūnūs užbai
gė Tilden High School šią va
sarą. Rudenį rengiasi eiti augs- 
tesnį mokslą ir mokytis pro
fesijos, kurią dar nenori iš
duoti.

Ponų Romanų firmas sūnūs 
yra geras pianistas, turi gerą 
mokyklą, kuri sykiu su jo pri
gimtu talentu ir gabumu pa
statė jį eilėse tų pianistų, ku
rie turi skaisčią ateitį kaipo 
tikrai rimta jėga šioje sryty- 
je.

Ponai Romanai -turi dar ir 
dukrelę, kuri irgi seka savo 
malonių ir draugingų tėvų pė
domis ir lanko mokyklą, kuria 
baigs ateinančiais metais.

Geriausio pasisekimo visai 
šiai simpatingai ir talentingai 
šeimai.

Barbora Gurskienė.

0 Iš Michigan ežero, prie 96-tos 
gatvės kranto, buvo ištrauktas 
kūnas apie 40 metų Atro
do, kad kūnas išbuvo vandenyj 
apie šešias savaites laiko. Sken
duolio pavardė ir adresas neži
nomi.

MINNEAPOLIS, Minn. — Patty Berg, (po dešinei), kuri antri metai iš eilės 
laimi golfo čempionatą. Jai yra įteikiama taurė.

Kultūros Draugija 
Laukia Svečių
Šįvakar Priims “Vytautiečius’

Tie svečiai atsilankys iš Vy
tauto draugijos, ir taps Rose- 
lando Liet. Kult. Draugijos na
riais.

Ta proga Chicagos Liet. 
Draugija su Roselando Liet. 
Kultūros draugija pasiruošė 
svečius tinkamai pasitikti, ma
loniai priimti, su jais susipa
žinti, ir tuo pačiu kartu pasi
vaišinti.

Pirmininkas , J. Pučkorius 
,pranešė, kad sutiktuvės busią 
ne bet kokios, esą paruošta ir 
alučio, ir dešrų ir dar kitokių 
skanėsių. Todej, nariai-rčs, su
sirinkit laiku. I f

Susirinkimas įvyks šiandien, 
6 dieną Liepos, 7:30 vai. vak., 
Liet. Darb. svetainėj. Po susi
rinkimo galėšlfe1 “atgaivint 
jausmus”. •

— Stepukas.

Kriminalis teismas patraukė 
atsakomybėn dvi jaunas mote
ris ir du vaikinus, apkaltinęs 
juos plėšimų darymu. Visiems 
nustatė $180,000 kaucijos.

Suimtieji yra Mrs. Grace 
Greenwood, 20, nuo 4626 N. 
St. Louis avenue, Bessie Fas 
tre, 20, nuo 2674 W. Madison 
st.; 20 metų jaunuolis James 
Shorter, 4405 Armitage avenue, 
ir 20 metų Wilbur Sotola, 1630 
N. Tripp street.

i;r. James ivionroc Smili), Louisiana universiteto 
prezidentas, kuris dabar sėdi kalėjime. Jis liko par
gabentas iš Kanados. Dr. Smith yra kaltinamas išeik
vojimu $100,000.

“Artistų Kolonija” 
“Lietuvių Palanga” 
Beverly Shores, Ind.

Kiekvienais metais Beverly 
Shores, Ind. didėja, gražėja, mo
derne ja.

Šios “Artistų kolonijos” įkū
rėjas ir steigėjas yra artistas 
Petras Kačerauskas. Jis pats 
pirmutinis čionai įsteigė tokių 
kolonijų. Sako:

“Kiekvienas žmogus yra sa
vo rųšies artistas ir visi svečiai 
čionai atsilankę yra ‘artistai’. 
Juk kiekvienas žmogus gyveni
me ką nors atlieka: vienas su 
didesniu artizmu, o kitas ma
žesniu. Tuo budu mes visi esa
me savo rųšies artistai.”

Tai tokia filozofija yra artis
to Petro Kačerausko.

Jis turi įrengęs artistiškų va
sarnamį, į kurį liepos 4 d. sve
čiai nebesutilpo. Jie turėjo ieš
koti vielos kitur.

Čia ištiesų yra jauki * vieta 
praleisti atostogas. Tyras oras, 
Michigan ežero maudynės, pa
togus gyvenimui kambariai, žo
džiu, čia yra viskas, kas reika
linga vasarotojams. 0 vasaroto
jų Chicagoj, tarpe lietuvių, ne- 
stokuoja. Ypač moterų, tai jau 
yra apsčiai.

“Artistų kolonijoje” turi va
sarnamius: Zabukas, Kacucevi- 
čius, o kiek toliau, Jarušas. 
Švetnadieniais čia suvažiuoja 
šimtai lietuvių ir jie smagiai 
praleidžia laikų. O liepos 4 d., 
tai ūžė kai bitės avilyje. Ir vis 
gražiai ir mandagiai.

—Savo Rųšies Artistas

ėl Susitiko Po 
13-kos Metų 
Nesimatymo

Įvairios žinutės Iš Cicero 
Gyvenimo

CICERO — Vietos barzdasku- 
tis — “barberis” Aleks Stasiu
laitis, 1405 S. 49 Avė., praeitą 
šeštadienį sulaukė žmonos ir 
sunaus. Atvažiavo iš Lietuvos, 
po 13 metų nesimatymo. P-ia 
Stasiulaitienė ir sunūs pirmu 
kartu išvydo šią šalį.

Kaip jiems patiks? Gal taip 
pat kaip ir kiekvienam “grino- 
riui”. Viskas nepaprasta. Dau
geliui reikia rūpintis kaip čia 
gyventi, kur darbą susirasti ne
mokant kalbos. Jiems tas vis
kas nesvarbu, nereikės apie nie
ką rūpintis. Atvažiavo pas gerą 
tėvą — globėją, rado gražius 
namus. Pats P. Stasiulaitis tur; 
nuolatinį užsiėmimą. Per daug 
metų “kirpo”, “skuto”. Tvar
kiai gyvendamas susitaupė ne
mažai turtb. Dabhr, susilaukęs 
žmonos ir sunaus, galės ramiai 
gyventi. O kai čia atsibos, tai 
galės važiuoti Lietuvon. Ten 
taipgi turi gražių nuosavybę. 
Dabar P. Stasiulaitis turės su
rengti oficiales “sulauk tuves” 
svečius supažindinti su savo 
draugais.

Tilto Atidarymas »
Paradas atidarymui tilto Ci- 

cero ir Ogden Avė., tiek paro- 
duotojų sutraukė, jog visi ste
bėjosi. Kaip Cicero stovi tiek 
žmonių nėra matęs. Rodosi, 
menkas dalykas atidarymas til
to. Tiesa, tiltas nemenkas. Jo 
ištiesimas atsėjo netoli milijonų 
dolerių. Panašus tiltai visiems 
naudingi, kaip vietiniams taip 
ir svetimiems.

Taisomas namas 49 Avė ir 
15 St. apylinkėj. Medinis, senas, 
bet trumpu laiku atrodys kaip 
naujas. Tai pastangos naujo sa
vininko, P. Norich. Finansuoja 
tėvas, o visą darbą prižiūri sū
nūs — advokatas.

Graži Dovana
K. Andrijauskas, 1410 S. 49lh 

Avė., Kareivių draugijos narys, 
geras rėmėjas, šiomis dienomis 
įsigijo naują nuosavybę nuo Dr. 
Stone. Namą ir krautuvę perve
da sunui Vacci. Tai nieko sau 
dovana.

9 Liepos Netoli!
Liepos 9 jau čia pat, kartu ir 

R. R. Klubo piknikas laimėji
mas automobilio. Kas bus tas 
laimingasis? Dabar kiekvienas 
sako, aš ir aš laimėsiu. Bet tik 
vienas iš tų visų bus laimingas, 
ir tas ilgai atmins, jog gavo 
gerą dovaną R. R. Klubo Jubi
liejiniame Piknike liepos 9 d., 
Liberty Grove, buvusioj Dam
brausko farmoj. Kad tik diena 
butų graži!

Svarbus Susirinkimas
Šį penktadienį, 8:30 vakare, 

Lietuvių Liuosybės svetainėj į- 
vyks pusmetinis susirinkimas 
Liet. Raudonos Rožės klubo. Vi
si klubo nariai yra kviečiami 
atvirutėmis. Visi privalo daly- 
auti su noru ir apsiimti dar

buotis piknike, kuris įvyks šį 
sekmadienį. Bus duotas laimė
li automobilis, Plymout Dcluxe, 
lik už 10c. tikietus.

Visi naciai platina tikietus. 
Eina lenktynės. Kuris daugiau
sia parduos — gaus dovaną. 
Kaip atrodo, tai visus viršys M. 
Vaitekūnas. O gal ir ne.

Iki sekmadienio visi tikietai 
turi būti sutvarkyti, tad gerbia
mi tikietų platintojai, visi ži
nokite savo užduotį, grąžinki
te tikietus laiku ir tvarkiai, kad 
pirkėjai neliktų nuskriausti. 
Kaip ten nebūtų, visi dalyvauki
te. Kurie neturit savo automo
bilių, ateikite prie Klubo užei
gos, 4932 W. 14th St. Bušai vi
sus veš veltui. Vakare parveš 
atgal be jokio vargo ir jums 
nieko nekainuos.

K. P. Deveikis,
Komiteto narys

VAKAR
CHICAGOJ

0 Apie mylią į šiaurę nuo 
Gardner, III. nuo bėgių nušoko 
14 vagonų prekinis traukinys. 
Penki vagonai, pilni aliejaus, 
užsidegė ir sutrukdė susisieki
mą Alton gelžkelio linijoj še
šioms valandoms. Traukinys va
žiavo Chicagon. Sužeistų nebu
vo.
0 Prie 92nd ir Beverly Rock 
Island gelžkelio traukinys už
mušė 70 metų William F. Valc- 
ke, nuo 9057 S. Paulina avenue. 
Pec 16 metų Valcke tarnavo Il
linois Central gelžkeliui.
0 40 metų mechanikas iš La 
Grange, Frederick Hofman, nuo 
618 N. LaGrange Rd., buvo su
imtas Springfielde už keistą va
gystę. Dabar jisai sėdi kalėjime 
Chicagoj. Nuėjęs į viešą knygy
ną, Hofmann pirmiausia per
skaitė knygą kaip skraidyti lėk
tuvais, po to nuvykęs į Curtis- 
Reynolds airportą įsiseJo i lėk
tuvą, ir niekam nematant, iš
skrido. Kai nusileido Springfiel
de, ten kaip ir kituose airpor- 
tuose jo jau laukė policija.
0 Susiginčijęs su žmona, 37 
metų George O’Brien iššoko per 
ketvirto aukšto langų ties 4665 
Lake Park avenue. Nusilaužė 
nugarkaulį, bet išliko gyvas.
0 Gaisras padarė $5,000 nuo
stolių valstijos Stateville. kalėji
me. Sudegė kalėjimo pieninė. 
Gaisrą užgesino kaliniai.
0 Fuller Parke, Atlantiko apy
linkėj, įvyko “Sveikiausių Kū
dikių” konkursas. Jį laimėjo 
metų Sheila Kervvin, nuo 4753 
S. Wells street. Konkurso vedė
jai jai įteikė mažų mergaitės 
stovylėlę. Bet laimėtojai, matyt, 
dovana nepatiko, nes trenkė jų 
» žemę ir sudaužė į šipulėlius.
e Franccs O’DonnclI, 17 metų 
mergaitė, ir jos 16 metų drau
gė Ruth Ęundshuh pamilo dh 
jaunus WPA darbininkus ir nu
tarė “elopinti”. Mergaičių tėvai 
sužinojo apie tai. Pirmų bandy
mų “elopinti” suardė, ir pasky
rė pirmosios mergaites sesutę, 
Joseph)ne, 16 metų mergaitę, į- 
simyįėjusias sesutę ir jos drau
gę sekti ir raportuoti jų planus 
tėvams. Dalykas pasibaigė visai 
netikėtai. Joscphine pamilo vai
kinų, ir kai sesute ir antroji 
mergaitė vėl susitarę “elopinti”, 
ji nieko levams nepasakė. Pati 
vos “neeiopino”. Mergaitė pabė
go į Iowa valstijų apsivesti su 
Harry Cullick, 19 metų jaunuo
liu nuo 3518 Parncll, ir Edvvard 
Strachura, 23, nuo 217 W. 51sl 
street.

Tai Pavyzdingai 
Išauklėta Darbo 
Žmonių Šeimyna

Visi Mokslus Išėję

Šį pavasarį “Air condilioning” 
inžinieriaus mokslus Illinois 
Universitete, Champaigne, III., 
baigė Kazimieras Stankus, sū
rius Marijonos ir Prano Stankų 
nuo 3517 S. Lowe Avė. Jis tuo- 
jaus gavo užsiėmimą, kaipo

* Hmokytojas federalčje įstaigo
je.

Pažymėjimui sėkmingo mok
slo baigimų, tėveliai jaunam 
profesijonalui, ateinantį šešta
dienį, rengia “graduation party” 
savo namuose.

Du metai atgal -jo vyresnis 
brolis, Stasys baigė mokslą ta
me pat Universitete, kaipo au
ditorius, ir dabar darbuojasi 
Sears Roebuck įstaigoje.

Jaunesnioji sesutė Ida irgi 
baigusi high school ir turi nuo
latinį darbą raštinėje.

Tai, pavyzdingai išauklėta 
darbo žmonių šeima.

Kaimynas.




