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.JAPONAI KONTROLIUOJA VIENį

DALĮ KINIJOS TERITORIJOS
Japonai laiko užgrobę 580,000 ketvirtainiškų 

mylių teritoriją, kurioje gyvena 170,000,000 
kiniečių.

Lygiai prieš dvejus metus 
prie Marco Polo tilto, netoli 
Peipingo, tarp Japonijos ir Ki
nijos kareivių įvyko smarkus 
susirėmimas, iš kurio išsivystė 
nepaskelbtas karas. To karo 
tikslas yra aiškus: Japonija no
ri visiškai pavergti Kiniją ir 
jų išnaudoti.

Šiandien japonai jau yra už
grobę vieną trečdalį Kinijos 
teritorijos (580,000 ketvirtai
niškų mylių) su 170,000,000 
gyventojų. Japonai kontroliuo
ja stambiuosius Kinijos mies
tus ir uostus.

Per tuos du metus /kiniečių 
liko nužudyta arba sužeista 
tarp 2,000,000 ir 2,300,000. 
Apie 50,000,000 kiniečių pabė
go iš savo tėviškių į japonų 
neužimtas teritorijas.

Patys japonai prisipažįsta, 
jog Kinijoje jie pražudė 70,-

ANGLIJA FINANSUOS TALKININKU 
GINKLAVIMĄSI

LONDONAS, liepos 6. — 
Anglijos kabinetas ir vėl įspė
jo nacius, kad jie paliktų Dan
cigą ramybėje. Tuo pačiu me
tu jis nutarė suteikti Lenkijai 
ir kitiems savo talkininkams 
milžiniškas paskolas, kurios 
bus sunaudotos ginklams ir 
amunicijai įsigyti. Tuoj bus 
kreiptasi į parlamentą, kad pa
starasis įgaliotų vyriausybę su
teikti Lenkijai, Rumunijai, 
Graikijai ir Turkijai kreditų 
už 500 milijonų dolerių. Vadi

Sovietų pasiuntiny
bė Japonijoje visai 

sumažinta
TOKIJO, liepos 6. — Kon- 

stantin Smetanin, einąs sovie
tų pasiuntinio pareigas Japo
nijoje, pereitą naktį išvyko į 
Maskvą. Kiek anksčiau pasiun
tinybę apleido keli sekretoriai 
ir militariniai bei prekybos at
stovai. Tokiu budu pasiuntiny
bės štabas visiškai sumažėjo.

Faktiškai sovietų Rusija ne
turi Japonijoje ambasadoriaus 
nuo pereitos vasaros, kai iš ten 
liko atšauktas Michail Slavuc- 
ki.

Dabartiniu laiku ambasados 
reikalus tvarko Nikolai Gene- 
ralov, antrasis pasiuntinybės 
sekretorius.

Žuvo 15 Italijos 
lakūnų

ROMA, liepos 6. — Per Vie
nų savaitę Italijoje įvyko tre
čia avarija su militariniais lėk
tuvais. Iš viso tose avarijose 
žuvo penkiolika lakūnų.

000 kareivių. Tačiau nešališki 
kitų kraštų stebėtojai tvirtina, 
jog japonų nuostoliai užmuš
tais ir sužeistais siekia kelis 
šimtus tūkstančių.

Apskaičiuojama, kad Japoni
jos armija kontinente suside
da iš 1,250,000 kareivių. Tos 
milžiniškos armijos išlaikymas 
ir jos aprūpinimas ginklais ir 
amunicija japonams per dienų 
atsieina $4,000,000.

Kiek kiniečiai išleidžia karo 
reikalams, tikslių skaičių nega
lima paduoti.

Nors Japonijos laimėjimai 
atrodo labai dideli, tačiau tik
rai dar negalima pasakyti, kuo 
karas baigsis. Daugelis prana
šauja, jog Japonija pasprings 
tuo dideliu kąsniu, kuri ji yra 
apžiojusi. Juo labiau, jei Ki
nija nepaliaus kariavusi dar 
kokius metus ar ilgiau.

nasi, už tą sumą pinigų kal
boms valstybėms bus prista
tyta ginklų ir įvairios amuni
cijos.

Tuo pačiu metu parlamento 
rateliuose pradėjo platintis 
gandai, kad vyriausybė rimtai 
pasiryžusi baigti derybas su 
Maskva dėl įsteigimo “nepuo
limo fronto”. Kalbama, kad 
lordas Halifax netrukus skri- 
siųs į Maskvą, kad galėtų iš
lyginti skirtumus, dėl kurių iki 
šiol nepasisekė susitarti.

Sako, kad šnipai nu
skandino tris povan

deninius laivus
LOS ANGELES, Gal., liepos 

6. — Charles Martin Courtney, 
povandeninių laivų ekspertas, 
pareiškė savo nuomonę, kad 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos submarinos nuskendusios 
dėl šnipų sabotažo.

Courtney sako, jog laivų 
statymo vietos yra pilnos šni
pų, kurie pastaruoju laiku pa
sidarė ypačiai Veiklus. Totalių 
valstybių (nacių ir fašistų) 
šnipai prisidėję prie to, kad 
trijų stambiausių demokratinių 
valstybių povandeniniai laivai 
butų nuskandinti. Tai buvo pa
daryta aiškiais sumetimais 
įspėti mažąsias valstybes, ku
rios yra pasiryžusios blokuotis 
su Anglija ir Prancūzija, kad 
jos apsižiūrėtų. Katastrofos su 
povandeniniais laivais turėjo 
sumažinti demokratinių valsty
bių prestižą.

Pilnos ligoninės 
japonų

ŠANCHAJUS, liepos 6. — 
Iš Manchukuo atvykstą kita
taučiai sako, jog dėl įvykusių 
mūšių su rusais visos ligoni
nės liko prigrūstos japonų su
žeistais kareiviais. Iš to galima 
spręsti, jog įvyko smarkių su
sirėmimų, kuriuose ir japonai 
pusėtinai nukentėjo.

Šiaip savo pranešimuose ja
ponai giriasi tik savo laimėji
mais, o apie savo nuostolius 
nieko nesako.

Chicago, HL, Penktadienis, Liepos-July 7 d., 1939

Vokiečiai krausto 
lenkus iš pasienio
VARŠUVA, liepos 6. — Pu

siau oficialus šaltiniai praneša, 
kad rytinėje Prūsijoje 5,000 
lenkų tautybės šeimų, kurios 
gyvena arti Lenkijos sienos, 
gavo iš valdžios pranešimą, 
kad jos tuoj apleistų savo ūkius 
ir namus ir kraustytus! toliau 
nuo sienos.

Sakoma, kad kai kuriose vie
tose tas patvarkymas jau pra
dėtas vykinti: vadinasi, lenkų 
šeimos per prievartą krausto
mos iš pasienio.

Reikalauja uždrau
sti anekdotus apie 

Skotus
BERLYNAS, liepos 6. — 

Will Vesper, nacių rašytojas 
ir poetas, staiga surado, kad 
škotai yra labai artimi ir gi
miningi vokiečiams žmonės. 
Esą, didelis nuošimtis škotų 
gerbia ir myli Vokietiją. To
dėl vokiečių pareiga esanti tin
kamai tuos žmones pagerbti.

Vokietijoje mėgstama pasa
koti nepalankus škotams anek
dotai, kuriuos, girdi, sugalvo
jo žydai. Tie anekdotai turį bū
ti uždrausti, rašo Vesper nacių 
literatūros žurnale.

Nuo dabar Hitleris 
bus tik vadas

I

BERLYNAS, liepos 6. — 
Adolph Hitleris permainė sa
vo oficialų titulą ir daugiau 
nebesivadins vadu (friureriu) 
ir reicho kancleriu. Nuo dabar 
jis bus žinomas tik kaipo va
das, “Der' Furhrer”. Visuose 
oficialiuose dokumentuose jis 
bus žymimas tik kaipo vadas, 
o ne kancleris.

Girdi, kanclerio titulas esąs 
perdaug formalus, o tuo tarpu 
Hitleris visų vokiečių esąs la
bai “mylimas”, todėl jam ge
riausiai tinkąs vado titulas.

Sumanė perkrausty
ti 1,700 dramblių

BLOOMINGTON, III., liepos 
6. — Grace Jewett Austin pa
šaukė kraustymo kompaniją ir 
pareiškė, jog ji norinti į nau
ją butą išgabenti 1,700 dram
blių. Kai kompanija ėmė aiš
kintis, jog ji neturinti prietai
sų tokiam darbui atlikti, tai 
Austin pareiškė, kad tai nėra 
tikri drambliai, o tik dramblių 
statulos.

Tą dramblių statulų . kolek 
cija Austin surinko iš viso pa
saulio. Kai kurios statulos esan
čios labai mažos, o kitos sulig 
šuns didumo.

■' 1 - »W—R— *

Liko įkalintas Esti
jos darbininkų vadas

TALINAS, Estija, liepos 6. 
— Aleksander Aben, Darbo 
partijos vadas parlamente, ka
ro teismo liko nuteistas pen
kiems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jo buvusi sekretorė 
Johanna Webermann gavo ke
turis metus kalėjimo.
' Abu buvo kaltinami platini
mu pamfletų, kur kriminaliai 
likd^ apšmeižtas prezidentas 
Konstantin Paets. Be to, vy
riausybei buvo prikišama, '-kad 
ji. varanti provokišką politiką.

Reikalaus, kad Ang
lija ir Prancūzija 

skolasmoketų 
salomis

WASHINGTON, D. C., lie
pos 6. — Senatorius Robert 
R. Reynolds turi sumanymą, 
kaip atgautai iš Anglijos ir 
Prancūzijos įkaro skolas. Ka
dangi maža1 tėra vilties, kad 
tos valstybėj kada galės pini
gais savo skolas atmkėti, tai 
senatorius Reynolds ir jo ša
lininkai pataria Amerikos vy
riausybei iš 'kalbamų valstybių 
reikalauti salų, kurios yra ar
ti Amerikos. Atiduodamos tas 
salas Amerikai, tos valstybės 
bent dalinai 'galėtų savo sko
las išlyginti..

Kita priemonė skoloms išly
ginti yra sekama: Anglija ir 
Prancūzija galėtų aprūpinti 
Ameriką karo medžiaga. \

Tą savo sumanymą Reynolds 
jau išdėstė valstybės departa
mentui. Kadangi valstybės de
partamentas iki šiol tuo reika
lu nieko nedarė, tai grupė se
natorių rengiasi pagaminti re
zoliuciją.

Šia proga bus pravartu pri
minti, jog senatorius Reynolds 
yra vienas įžymiausių atžaga
reivių.

Nusižudė beždžionė
CLEVELAND, O., liepos 6. 

— Kapitonas Curley Wilson, 
zoologinio daržo prižiūrėtojas, 
raportavo; jog viena beždžio
nių nušoko' nuo v aukšto medžio 
ir nusižudė.

Kelios beždžionės buvo at
vežtos iš New Yorko ir paleis
tos vadinamo j‘beždžionių sa
loje. Viena jų be niekur nieko 
šoko į medį ir įkopė į pačią 
viršūnę. Ten ji apsidairė ap
linkui ir paskui šoko žemyn. 
Nukritusi ant cementinės aik
štės, ji užsimušė.

Harrington pasi
trauksiąs iš WPA 

vadovybės
WASHINGTON, D. C., lie

pos 6. —- Kalbama, jog sau
sio mėnesį iš savo pareigų kai
po WPA administratorius pa
sitrauksiąs pulkininkas Francis 
C. Harrington.

Karo departamentas paskel
bė, jog Harrington busiąs pa
šauktas į karinę tarnybą, iš 
kurios jis pasitraukė prieš ket
verius metus.

Padidino muitą Ita
lijos šilkui

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 6. — Jungtinės Valstijos 
padidino muitą iš Italijos im
portuojamam šilkui. Tai pada
ryta todėl, kad italų valdžia 
finansuoja šilko eksportą. Va
dinasi, prideda iš iždo tam tik
rą dalį pinigų, kad tik butų 
galima užsienyje tą šilką pi
giau parduoti.

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

Giedra ir šilta. Saulė teka 
5:21; leidžiasi 8:28; piėnulis 
teka 11 vai. ryto.

Naciai remia Bulga
rijos reikalavimus
BERLYNAS, liepos 6. — 

Beveik vienu ir tuo pačiu lai
ku atvyko Bulgarijos premje
ras Kiosseivanoff ir Vengrijos 
armijos štabo viršininkas gen. 
Henry von Werth. Abu jie la
bai šiltai liko priimti. Faktiš
kai naciai apie juos tupinėja 
ir Visokiais budais stengiasi 
jiems įtikti.

Tai labai budinga. Dalykas 
tokis, kad tiek Bulgarija, tiek 
Vengrija pageidauja naujos 
sienų revizijos. Jos labai norė
tų iš Rumunijos atsiimti kai 
kurias teritorijas, kurias pra
rado po pasaulinio karo.

Pirmiau, kai naciai labai 
flirtavo su Rumunija, tai toms 
valstybėms buvo duota supras
ti, jog Berlynas nėra palankus 
sienų revizijai. Tačiau tą savo 
nusistatymą jie dabar pakeitė. 
Mat, flirtas su Rumunija ne
labai gerai baigėsi, kai toji 
pakrypo į anglų ir prancūzų 
pusę.

Keršydami Rumunijai, naciai 
dabar palaiko bulgarų ir ven 
grų reikalavimus.

Milžiniški nuostoliai 
dėl potvynių

MOREHAED, Ky., liepos 6. 
— Kol kas dar nėra tikrai pa
tirta, kiek žmonių žuvo Ken- 
tucky valstijos potvyniuose. 
Tačiau spėjama, jog žuvusių
jų skaičius sieks šimtą, o gal 
ir daugiau.

< potvynių nuostoliai yra 
milžiniški. Apskaičiuojama, jog 
nuostolių gyventojams padary
ta mažiausiai už $3,000,000.

Ciano vyksta į 
Ispaniją

ROMA, liepos 6. — Grafas 
Galeazzo Ciano, Italijos užsie
nių reikalų ministras, vyksta 
į Ispaniją, kur jis šeštadienį 
susitiks su gen. Franco. Pirma
dienį jis tikisi pasiekti Barse
loną, kur liepos 12 d. jam bus 
surengtos iškilmingos sutiktu
vės.

Sako, kad japonai 
giriasi melagingais 

laimėjimais
MASKVA, liepos 6. — čia 

skelbiama, kad rusai turėję 
stambių laimėjimų susirėmime 
su japonais išlaukinėje Mongo
lijoje. Oficialus pranešimas iš 
fronto sako, kad japonai pra
rado 50 tankų, 45 lėktuvus, 
8 kanuoles ir pražudę 800 ka
reivių.

Tuo pačiu metu rusų-mon- 
golų nuostoliai buvę tokie: 25 
tankai, 9 lėktuvai, 100 užmuš
tų ir 200 sužeistų kareivių.

Pranešime sakoma, jog ja
ponų Manchukuo armijos pre- 
sos viršininkas likęs pašalin
tas iš savo pareigų už skel
bimą melagingų žinių apie ja
ponų didelius laimėjimus.

Milijonai naujų 
nikelių

WASHINGTON, D. C., lie
pos 6. — Pereitą rudenį buvo 
pradėta dirbti nauji nikeliai 
(penktukai) su Jeffersono at
vaizdais. Iki šiol tų nikelių į 
apyvartą liko paleista 66,469,- 
400.

SENATAS PRIĖMĖ PINIGU BILIŲ
Dabar turės būti išspręstas to biliaus 

legališkumas
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 6. — Bilius, dėl kurio ėjo 
smarkios rungtynės tiek atsto
vų bute, tiek senatu pagaliau 
liko priimtas. Senatas 43 bal
sais prieš 39 grąžino preziden
tui Rooseveltui galią, jei rei
kalas bus, nuvertinti dolerį. 
Taip pat tas bilius paveda pre
zidento kontrolei $2,000,000,000 
stabilizacijos fondą.

Prakišę senato balsavimuose, 
republikonai tuoj iškėlė klau
simą apie to biliaus legališku-

VAKAR SUSTREIKAVO 7,500 CHICAGOS 
W.P.A. DARBININKŲ

Vakar 7,500 W.P.A. darbinin
kai, suorganizuoti Chicagos sta
tybos unijose, paskelbė streiką, 
protestui prieš naują kongreso 
patvarkymą, kuris verčia WPA 
darbininkus dirbti ilgesnes va
landas (130 į mėnesį) už tą pa
tį atlyginimą, kurį gaudavo pir
miau. Kadangi kongresas prail
gino valandas, o algų nepakėlė, 
tai faktinai išeina, kad algos bu
vo nukirstos.

Streikas palietė keletą WPA. 
statybos projektų, prie kurių 
organizuotieji darbininkai dir
bo. Pav., ligoninę prie Califor-

JAN BATA AME
RIKOJE

NEW YORK, liepos 6. — 
Jan Bata, išgarsėjęs visame 
pasaulyje Čeko-Slovakijos batų 
gamintojas, atvyko į Ameriką. 
Prieš Čeko-Slovakijos žlugimą 
Bata avalynės įmonė Zlin mie
ste per dieną padarydavo 160,- 
000 porų batų. Tai buvo stam
biausia avalynes įmone visame 
pasaulyje.

Kai naciai įsigalėjo, tai Jan 
Bata priverstas buvo savo kra
štą apleisti. Pasivažinėjęs po 
kai kurias Europos valstybes, 
jis pagaliau su visa savo šei
ma atvyko į Ameriką, kur ban
dys atsteigti savo įmonę.

Prieš kelis metus Belcamp, 
Md., Bata nusipirko didelį že
mės sklypą ir buvo pradėjęs 
statyti dirbtuvę avalynei ga
minti. Dabar bus bandoma kaip 
galima greičiau tą darbą baig
ti. Kadangi pinigų išsivežti 
Bata negalėjo, tai amerikiečiai 
finansuoja steigiamą dirbtuvę.

Bata pareiškė, jog jis tikrai 
dar negalįs pasakyti, kaip di
delė busianti dirbtuvė. Tačiau 
jis numatąs, jog netrukus to
ji dirbtuvė samdysianti apie 
10,000 darbininkų.

Taigi, tai bus didžiausia ava
lynės dirbtuvė Amerikoje.

%

Nusižudė karo
veteranas

CANTON, Ilk, liepos 6. — 
Dan Miller, sunegalėjęs karo 
veteranas, drauge su visais ki
tais iškilmingai atšventė nepri
klausomybės šventę. Po to jis 
kažkur dingo. Kitą dieną jo 
giminaitis pastebėjo lauke gu
lintį žmogų. Kai priėjo arčiau, 
tai pažino Dan Millerį, kuris 
buvo negyvas, šalia jo gulėjo 
šautuvas.

No. 158

mą. t>alykas tokis, kad tas bi
lius numatė pratęsimą prezi
dento galios kontroliuoti pini
gus. Kadangi pereitą penkta
dienį prezidento įgaliojimas pi
nigus kontroliuoti pasibaigė, 
tai oponentai tvirtina, jog pri
imtasis bilius yra be vertės. 
Girdi, jis negalįs pratęsti įga
liojimo, kurio terminas jau bu
vo išsibaigęs.

Galimas tad daiktas, jog opo
nentai teismų pagalba bandys 
paskelbti priimtą bilių negalio
jančiu. x

nia ir 32-ros, Lane Technical 
mokyklą, Yates mokyklą, Han- 
son parką ir tam panašiai.

Iš Washingtono streikieriams 
vakar buvo pranešta, kad jie 
bus prašalinti iš darbo, jeigu 
nesugrįš dirbti penkių dienų bė
gy j-

(Streikas kilo ne vien Chica- 
goj, bet beveik visuose dides
niuose J. V. miestuose.)

Prieš liepos 1-mą, kada nau- 
jjieji patvarkymai įėjo galion, 
(W.P.A. darbininkai dirbdavo 
*80 valandų į mėnesį.

Gyvulių Greitumas
Vienas vokiečių laikraštis 

pateikė statistinių davinių apie 
įvairių gyvulių, paukščių bei 
žuvų greitumą. Iš keturkojų 
greičiausia yra dykumų stir
na, kuri per valandą gali nu
bėgti 97 km. Po jos eina lenk
tynių laukinis arklys, galįs nu
bėgti per valandą 90 km. Tiek 
pat nubėga iš šunes—vijikai. 
Žirafa per valandą daro 40 
km., šiaurės elnias—50 klm., 
vilkas 36 ir eskimų šuo—14 
klm. Iš paukščių greitumo at
žvilgiu pirmą vietą užima giri
nė kregždė (juoda, ilgais siau
rais sparnais), kuri per valan
dą gali nulėkti 300 klm. Pa
prastoji kregždė per valandą 
gali nuskristi 288 klm., sakalas 
270 klm., pašto balandis—180 
klm. Strausas, jei jis bėgdamas 
pasigelbsti sparnais, gali per 
valandą nubėgti 100 klm., vadi
nasi yra greitesnis ir už dyku
mų stirną. Iš žuvų pirmą vie
tą turi kardininkas, plaukiąs 
per valandą 80 klm. Po jo se
ka delfinas—36 kini., lašiša— 
25 klm. ir silkė 22 klm.

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 L, 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:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
!Chicago, UI.



Pasaulinį vardą įgiję 
darbo žmonės
(Tęsinys)

Matydamas, kad su europie
čiais sunku susikalbėti. Li
vingstonas atsisuko į čiabu
vius ir pradėjo juos mokyti 
gyvenimo. Pamažu jis ėmė 
jiems įkalbinėti, kad nerei
kia duotis baltiesiems išnau
doti, kad už dramblio kaulą 
ir kitus turtus reikia imli ne 
niekam .likusius blizgučius, o 
naudingus daiktus. Kartu jis 
pradėjo juos mokyti sėkmin
gesnių medžioklės būdų ir ki
lų dalykų, kurie turėjo page
rinti jų gyvenimo sąlygas. Čia
buviai, iš karto žiūrėję į jį su 
nepasitikėjimu, greitai suprato, 
jog tai esama geriausio jų 
draugo. Jie pradėjo Living- 
stono klausyti kaip savo tėvo, 
stengdamiesi .sekti jo nurody
mais. Vis dėl to jie dar per 
daug buvo necivilizuoti, kad 
butų galėję suprasti viską, ko 
juos Livingstonas mokė. Jie 
niekaip negalėjo įsivaizdinti, 
kad skardos gabalėliai yra 
mažiau verti už dramblio iltis. 
Ir niekaip jie negalėjo suvok
ti, kad reikia galvoti apie ryt
dieną, ka dreikia padėti silp
nesniems, kad reikia visiems 
gyventi kaip broliams. Nežiu- 
nnt to, jie į Livingstoną žiu
rėjo su pagarba, nors jis kar-

Geriausia Vieta
Praleisti Atostogas

Viena is geriausių vietų dėl atos
togų. tai yra Wolf Lake, Michi
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor- 
maeųų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan 

BOX 15

VIENINTĖLIS 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 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

tais ir labai keistai kalbėjo.
Siadrame čiabuvių ratelyje 

Livingstonas pragyveno kele
tą metų. Per tą laiką jis susi
pažino su jų papročiais, pra
moko kelias kalbas, daug ką 
patyrė apie kitas negrų gimi
nes. Karlu jis pradėjo svajo
ti apie tolimesnes sritis. Ten 
toliau į šiaurę, visame žemyne, 
iurejo gyventi milijonai tam
sių, prietaringų sutvėrimų. 
Apie juos jis girdėjo pasako
jant savo prietelius ir pradėjo 
vis dažniau žiūrinėti Afrikos 
žemėlapį. O tas žemėlapis tuo
met buvo labai keistas. Kaip 
reikiant jame buvo pažymėti 
tik palys žemyno pakraščiai, 
o visas vidurys buvo baltas. 
Toji didžiulė balta dėmė Li- 
vingstonui pradėjo nebepalik
ti ir jis nutarė eiti pažiūrėti, 
kas slepiasi žemyno viduryje. 
Jis nujautė, kad žygis nenu
eis niekais, kad jo atradimais 
vėliau pasinaudos kiti, kurie 
eis į Afriką.

Kelionė tiesiai į šiaurę buvo 
beveik beprotiškas sumany
mas, nes priešais stūksojo dy
kuma, kurios dydžio niekas 
nežinojo, čiabuviai pasakojo 
apie ją šiurpių dalykų. Bet pa
sakojimai Livingstono negąsdi
no. Jis spėjo, kad dykuma ne
gali tęstis ligi pačiu šiaurinių 
Afrikos pakraščių. Nieko ne
laukdamas, jis ėmė ruoštis 
žygiui. Patyrę apie jo žygį, pa
sisiūlė ateiti į talką ir keli 
europiečiai. Bet jis jų paramą 
atmetė, nes žinojo, kad euro
piečiai palydovai negalės su
prasti sutinkamų pakeliui čia
buvių dvasios ir sudarys tik
tai sunkumų. Jis manė pui
kiausiai išsivers ir su savo ne
grais. Šie jį lydėti sutiko su 
dideliu noru. Vis dėl to ir pats 
Livingstonas numanė, kad ke
lionė per dykumą nėra juo
dai. Svarbiausias reikalas bu
vo vanduo. Kadangi žmonės 
vandens paimli su savimi daug 
negalėjo, tad jis nusprendė 
pasinaudoti laukiniais jau
čiais. Prisigaudęs kelias de
šimtis laukinių jaučių, jis juos

NAUJIENOS, Chicago', III.
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NAUJIENŲ-ACME Telophoto
CLEVELAND, Ohio. — Dešinėj Dr. Francis E. Townsend, “Townsend pen

sijų plano” autorius ir organizacijos viršininkas. Neseniai čia įvyko townsendie- 
čių 4-ta metinė konvencija. Townsendiečiai reikalauja $200 mėnesinės pensijos 
visiems seneliams.

prijaukino. Vadinasi, pats sun
kiausias klausimas buvo iš
spręstas. Pasiėmęs, kas tokio
je kelionėje yra reikalinga, Li
vingslonas kartą susišaukė sa
vo negrus ir išdrožė į šiaurę, 
nežinodamas ar beteks sugrįž
ti.

Nesunku* įsivaizduoti kiek 
vargo patyrė Livingslonas šio
je kelionėje. Dykumoje (dabar 
ji vadinama Kalahari dyku
ma, ne kartą jiems gręse mir
tis. Ne kartą tykojo mirtis ir 
už jos, nežinomuose Afrikos 
plotuose. Tačiau Livingstonas 
didelių nelaimių išvengė. Visur 
jis buvo čiabuvių sutinkamas 
kaip svečias, o jei kurie ir 
šnairavo, lai tik iš pradžių. Jis 
mokėjo įgyli paprastų, tamsių 
žmonių palankumą. Be to, jis 
keliavo, neturėdamas prieš 
akis jokių nešvarių tikslų. Jis 
į sutinkamus pakeliui negrus 
žiurėjo kaip į žmones, o šie 
stengėsi atsilyginti tokiu pat 
draugiškumu, iibYs ir negrišku.

Pradėjęs kartą keliauti, Li
vingslonas bastesis p6i pamėg
tą savo Afriką ištisas tris de
šimtis melų. Pavykus kelionei 
į šiaurę, tuoj jis pasuko į va
karus ir pasiekė Atlanto van-

KAUNAS. — Baltijos kon
gresas paskutiniame savo po
sėdyje birželio U d. priėmė 
4 rezoliucijas. Pirmoje rezoliu
cijoje pabrėžiama, kad Balti
jos tautų nepriklausomybės ir 
laisvės tinkamiausia apsauga 
yra visų trijų tautų įgyven
dinta 'vienybe ir jų glaudus 
bendradarbiavimas visose gy
venimo srityse, todėl Baltijos
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Penktadienis, liepos 7,

tautos visomis turimomis prie
monėmis privalo ir ateityje ug
dyti tą vieningumą kaip tinka
miausią musų laisvės ir nepri
klausomybės laidą ir, esant rei
kalui, tą laisvę ir nepriklauso
mybę bendromis jėgomis gin
ti. Antroje rezoliucijoje reiš
kiamas pageidavimas supras
tinti tarp Baltijos valstybių pa
sų formalumus ir panaikinti

vizas. Trečioje rezoliucijoje pa- Office and Rtt.PhoeeCelumef7472 

geidaujama keistis kultuiinė- Cifli AJA 10
mis vertybėmis, kreipti ypatin- ĮJĮį. INAillELld 
gai didelį dėmesį į viena kitos 
literatūrą, Baltijos kraštų uni
versitetuose įsteigti lietuvių, 
latviu, estų kalbų lekiuratus 
ir leisti atitinkamą žurnalą apie 
šių trijų tautų kultūrinio gy
venimo laimėjimus. Ketvirtoje 
rezoliucijoje kreipiamas visų 
trijų valstybių dėmesys į rei
kalą suartinti Baltijos tautų 
jaunuomenę. Be to, priėmė re 

poliurijas šios atskiros konfe
rencijos, įvykusios Kaune Bal
tijos kongreso proga: esperan
tininkai, rekomenduodami įve
sti Baltijos vidurinėse mokyk
lose kaip bendrą susikalbėjimo 
priemonę esperanto kalbą; Bal
tijos spaudos santarvės konfe
rencija; Baltijos Motinoms ir | 
Kūdikiams Globoti Organizaci
jų konferencija; Estijos, Lat- 

I vijos ir Lietuvos Rotary klu- 
Ibų atstovų konferęncjia; Bal- 
Įtijos muzikų, Roericho draugi- 
Į jų ir vaistininkų konferenci-.
Įjos. Dieną anksčiau pasibaigė| 4645 So. Ashland Avė 
Įgausi. Baltijos kooperatininkų 
I konferencija; priėmusi 'visą ei
lę naudingų nutarimų plėsti 

[kooperaciją bendromis jėgomis.
Kitas Baltijos kongresas ir Bal
tijos savąitė įvyks 1940 m. 
Tallinne, Estijoje.

Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. S1EDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 9994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3659

DR. STRIKOL’IS
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 193*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

PASKOLOS
vandenyno pakrantes.

ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėsimų.

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

—Pranešėjas P. SALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742,
X z .. . • . . . ' • • J .

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 
i» f • . t.

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

□

žymė-

☆

ŠIMANO-DAUKANTO/Z

l IFederalSavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

•' , Of CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federai Savings and Lo'an Insurance Corpora
tion, AVashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

Z
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JOHN P/ KEL
^6816 S. Westėrn Avė. Phone Grovehill 0306

apsuko kelis ratus Afrikos vi
duryje ir patraukė į rytus, į 
Indijos
Kelionių metu jis atrado visą
eilę ežerų, ištyrė upių basei
nus, nustatė jų kryptis. Kick- 
vieiną savo žingsnį jis 
jo žemėlapyje. Ligi tol baltas
Afrikos žemėlapys pamažu bu
vo vis daugiau ir daugiau iš
braižomas, o kartu ir nežino
masis žemynas virto vis la
biau ir labiau žinomu.

Jeigu kas nors anksčiau 
Glasgowc butų pradėjęs tvir
tinti, kad paprastas fabriko 
darbininkas Livingstonas pa
garsės visame pasaulyje, bę 
abejo ,toksai butų buvęs bair 
šiai išjuoktas. Tačiau tas pa-, 
prastas darbininkas pragarsė
jo. Atlikdamas savo keliones, 
paprastas darbininkas braižė 
ne lik žemėlapius, bet dar ap
rašinėjo augmeniją, gyvenimą, 
žmones ir papročius. Savo už
rašus jis atidavinėjo Londono 
geografinei draugijai, kuri 
juos leido atskiromis knygo
mis. Kiekviena nauja jo kny
ga buvo graibstoma, tarytum 
auksas. Visi su didžiausiu su
sidomėjimu sekė to didžiojo 
pasiryžėlio žygius, nekantriai 
laukdami, ką jis dar atras. O 
jis raižė Afriką, lydimas tik
tai negrų būrelio. Visus džiu
gino faktas, kad lig tol neži
noma Afrika tapo įveikta ir 
ištirta. Jie nesigailėjo' pinigų 
drąsuoliui. Tačiau šis net ne
galėjo susidaryti iš to karje
rą. Koks neturlinigas jis gimė, 
toks neturtingas ir mirė. Mirė 
toje pačioje Afrikoje, 'kuriai 
tirti pašventė didžiąją savo gy
venimo dalį ir kuri buvo tapu
si jo antrąja tėvyne.

(GALAS)

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

u.:

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniua 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

,’ji

LIETUVIAI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

EACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

. L J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

Yards 1139
Yards 1138

■:l

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos 
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenv/ood 5107.

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. V ir ginta 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. 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 6336 
Rez, Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak.
ižRkvrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN .
' IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 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

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-.1434-TeL Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818.
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.
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Detroito Lietuviu Žinms
VISOKIOS ŽINIOS IŠ DETROITO

Iš L.S.S. 116 Kuopos 
Sdsirinkimo

Liepos 1 d., LA.S. svetainėje 
įvyko L.S.S. 116 kuopos susi
rinkimas. Iš visų kuopos valdy
bos ir narių pranešimų pasiro
do, kad dabar yra geriausios 
progos musų kuopai augti. 
Daug gerų draugų interesuojasi 
musų veikimu ir žada prisira
šyti.

Šitame susirinkime buvo 
svarstytas laiškas gautas iš L. 
S.S. veikiančiojo Komiteto, Ghi- 
cago, Ilk, reikale likvidavimo 
Amerikos Lietuvių Kongreso. 
Laiškų perskaičius, visi draugai 
ir draugės, kurie dalyvavo susi
rinkime, jį priėmė ir nutarė lai
kytis L.S.S. Veikiančiojo Komi
teto nutarimo.

Švedijoj. Ten iš 5 milionų žmo
nių kalinių buvo tik apie 50, o 
Lietuvos kalėjimuose yra 3 tūk
stančiai iš 2 milionų gyventojų. 
Lietuvos laikraščiams vis dar 
negalima rašyti kritiškai apie 
valdžių.

Prasidėjus klausimams, vie
nas komunistas paklausė į ku
rių pusę Lietuvos liaudis links
ta, prie Vokietijos ar prie Ru
sijos. J. Jurginis atsakė, kad 
liaudis nėra organizuota ir ne
turi priemonių savo nuomo
nėms išreikšti. Yra viena tauti
ninkų partija, kuri turinti apie 
40,000 narių, o visos kitos par
tijos yra uždraustos.

Mat, ir Detroite Bimbos biu
ro komunistai mus daug sykių 
taikosi skaldyti: “Tas kairysis 
socialistas, tas dešinias social- 
fašistas”, o buk kairiausias, bet 
jeigu netiki jų aklai diktatūrai, 
tai jiems tuojau esi “nekošer”. 
O jau kai jie prisiskaito, dau
giausia iš “Vilnies”, visokių 
“perlų“, kurių kitoj * spaudoj 
nerasi, tai tiesiog negalima su
sikalbėti. Nuoširdžiausius pa
žangius žmones apdrapsto pur
vais. v

Tai taip dabar komunistai čia 
stengiasi atgaivinti demokrati
ja Lietuvoj.

L.S.S. 116 Kuopos Narys

Motery Klubo 
Piknikas

Liepos 22 d., Poviliuko ukyj 
įvyko Lietuvių Moterų Draugiš
ko Klubo piknikas. Publikos bu
vo gana daug. Rengėjoms liks 
nemažai pelno.

Svečias Iš Lietuvos
Birželio 30 d., Lietuvių sve

tainėj kalbėjo Juozas Jurginis, 
žurnalistas atvažiavęs ir Lietu
vos. Prisiminė apie Smetonos 
valdžių, apie inteligentijų ir a- 
pie bendrų Lietuvos gyvenimų.

Lietuvos inteligentija, sako, 
daug skiriasi nuo paprastųjų 
darbininkų. Pragyvenimas Lie
tuvoj daug brangesnis negu, pa
lyginamai, Amerikoj. Jaunimas 
Lietuvoj nedainuojųs, ir chorų, 
pagal jaunimo skaičių, gal ne
daugiau kaip Amerikoj. Buvęs

L.M.D.K. yra bepartyvč orga
nizacija, narių turi apie 150 ir 
kelis šimtus dolerių turto. Mė
nesinė mokestis yra 10 centų. 
Kai narė miršta, Klubas jai nu
perka vainikų ir išmoka gimi
nėms pomirtinę $25.00.

L.M.D.K. yra atskilęs nuo Lie
tuvių Moterų Lygos, kuria prieš 
kelis metus komunistės norėjo 
pasinaudoti, diktuoti kaip veik
ti ir kur pinigus aukoti. Didžiu
ma su tuomi nesutiko, kilo ne
susipratimas, ir ginčas atsidūrė 
net teisme. Pasitraukusios iš 
Lygos, narės įsteigė Moterų 
Klubų ir šiandien gerai gyvuo
ja. O komunistų Lyga jau turi 
vienų kojų į grabų įkėlusi. Tai 
<omunistų šeimininkavimo pa
sekmės.' •

Neperkaiskit!!!
BUKIT VĖSUS SU

Fir lex insula- Ql/. £ sq. ft. 
fion board .......
Gray wall p a sq f t.
board ....................
Plaster board gę sq ft. 

i

Albert Lumber &
Supply Co.

3890 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

Iš Demokratų 
Sąjungos

Liepos 2 d., įvyko ir Detroito 
Lietuvių Demokratų Sųjungos 
piknikas Birutės Darže. Publi
kos buvo visai mažai, nes tų 
dienų įvyko kiti piknikai. Kita 
jJriežastis yra ta, kad Sųjunga 
neseniai susitvėrė, ir nors na
riais yra skaitlinga, bet veiki
me silpna.

Demokratų Sųjunga turėtų 
daugiau veikti, ypatingai mies
to politikoj. Tai yra labai svar
bu. Veikdama, organizacija pri
trauks ir publikų ir žymiai su
stiprės.

Detroito Kalendorius
Liepos 9 — L.P.P. Klubo su

sirinkimas, 9 vai. ryto, Lietuvių 
svetainėj.

Liepos 16 — L.A.P. Klubo 
svarbus susirinkimas, 9 vai. ry
to, paprastoj salėj;

Liepos 16 — Dailės Choro 
išvažiavimas laivu, 10 vai. ryto, 
į Putin Bay salų. Reporteris

i

Žinios iš Hart, Mieli.
Dvi savaitės atgal, po sun

kios operacijos mirė Antanina 
Laurinaitienė-Kazlauskaitė. P.*- 
ėjo iš kaimo Petriuškių, Resei- 
nių apskričio. Amerikoų išgy
veno 38 metus. Paliko vyrų Ka
zimierų ir du sūnūs, Povilų ir 
Jonų, taipgi tris brolius, ir se
serį Mickevičienę — Lietuvoje.

P-ia Laurinaitienė, buvo drau
giška ir nuoširdi moteris, todėl 
buvo gražiai palaidota su baž
nytinėmis apeigomis. Jos kars
tas buvo apkrautas daugybe gy
vų gelių vainikų ir daug auto
mobilių palydėjo jų į kapus.

Hart’o Jaunimas
Praeitų savaitę apsilankė pas 

savo tėvelius Amilijų Andriu- 
liulę, kuri 1937 metais, Karte, 
Liet. Amerikos Piliečių Klubo 
piknike, buvo išrinkta “Gegužės 
Karalaite“.

Pagirtini Karto lietuvių vai
kinai. Jau keturi Amerikoj au
gę, apsipirko fannas ir liko pa
stoviais ūkininkais Petras Bela- 
šius — 120 akrų, J. Gilesnius — 
120 akrų, Antanas Balčius — 
80 akrų, Vytautas Orentas — 
80 akrų. Daugelis sako, Karto 
apylinkėje prasta žemė. Jeigu 
butų žemė prasta, tai vietiniai 
ir dar mokyklas lankę vaikinai 
nepirktų ir nebandytų apsigy
venti.

Eva Ilanson — Osborn Real 
estate turi daugybes gerų far- 
mų gana prieinamomis kaino
mis. Tėmykite jos apgarsinimus 
“Naujienose“, o jeigu kas ne
aišku, klauskite patarimo, rašy
kite lietuviškai.

Oras
Oras ne visai blogas, turim 

ganėtinai lietaus ir giedrių die
nų.

Liepos 2, 3 ir 4-tų buvo viso
kių pasilinksminimų. Kurie at
silankė, daug kų naujo pamate.

Marė Dundulienė

KORESPONDENCIJOS
h - -

Brooklyn, N. Y.
Aero Klubo šokiai

Rytoj, liepos 8, Roosevelt ae
rodrome, Mineoloj, Long Island, 
įvyks Dariaus-Girėno Aero Klu
bo šokiai. Gros Johnny Nevins 
ir jo orkestras. Įžanga 50 cen
tų, pradžia — 8 vai. vakare.

Komitetus

Waterbury, Conn.
Visų Srovių Piknikas Klaipėdos 

Pabėgėlių Ir Lietuvos Ginklų 
Fondo Naudai.

Liepos 9 d., 1939 visos Wa- 
terburio lietuvių draugijos ren
gia labdaringų piknikų nuken- 
te j ilsiems lietuviams klaipėdie
čiams nuo Hitlerio užgrobimo 
Mažosios Lietuvos, ir Lietuvos 
ginklų fondui. Piknikas įvyks 
Lietuvių darže, už Lakewood e- 
žero, Waterbury, Conn. Pikni
kas bus su gražia dainų ir pra
kalbų programa. Dainuos du 
chorai, Vilijos choras, po vado
vybe K. Strizausko, ir Chaml e‘ 
of Commerce choras, po vado
vybe panelės B. RasiniaviČiutes. 
Kalbės T. Matas, vietinis, kun. 
J. Kripas iš Hartford, Conn., 
adv. F. Bagočius iš Boston, 
Mass., ir R. Mizara iš Brooklyn, 
N. Y. Gros Marry-Makers or
kestrą.

Pikniko pradžia 12 vai. die
nų. Dainų ir prakalbų progra
mas prasidės kaip 5:30.

Gerbiami Waterburio ir viso 
Conn. valstijos lietuviai, visi ur
mu bukime labdarybės piknike. 
Parodykime visos Amerikos lie
tuviams, kad Waterburio lietu
viai ne tik moka surengti vie
ningus piknikus, bet sutraukia 
mases žmonių. Atsiminkime 
brangus lietuviai, kad bėgdami 
nuo užpludusių hitlerininkų, 
klaipėdiečiai paliko visų savo 
turtų. Kai žmonas nustoja tur
to, tai kas jų tada laukia? Ogi 
skurdas, badas, ligos ir mirtis.

Argi mes, Amerikos lietuviai, 
leisime klaipėdiečiams mirti ba-

CHICAGO CITY
MSI COI»Y
HALSTED AT 63RD STREET

Statement of Condition
JUNE 30, 1939 

RESOURCES 
CASH ON HAND AND IN

OTHER BANKS ....................,...........
U. S. Government Bonds .............. .......
Municipal Bonds ....................................
Other Listed and Marketable Bonds ... 
Commercial Paper .................................
Purchased Notės ....................................
Secured by Stock Exchange Collateral 
Loans and Discounts ............................
To corvorations, firms and business or 
professional men of the community in 
whicb. the Bank eonduets its business, 
and based upon security sufficient to 
insure the payment of the dėbt. 
Real Estate Loans—Residential ..........
Industrial and Commercial Real

Estate Loans ..... .................................
Federal Housing Administration

Mortgage Loans ..................................
Mortgages guaranteed by F. H. A. 
(A United States Government Corporation) 
Bank 
Bąnk 
Other

---- H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—darbas užtikrin- 
:as.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Turtas virš - - - $3,300,000.00 
Atsargos kapitalas - $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
INOS CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF CHICAGO 

Justin Mackiewich, Fres.

KLAUSYKIME
KAS 

VAKARĄ 5 a ltimiero

W.H.I.PLIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

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

JUOKAI
PROFESORIŠKAI

žmona savo vyrui, medicinos 
profesoriui:

“Sakyk, Jonai, kas daryti:
Vytukas išgėrė rašalų?...“

“Rašyk tuo tarpu paišeliu...“

AR NE SVEIKAS GĖRIMAS!

— Tegul man dar kas bando 
kalbėti, kad alus nestiprina 
žmogaus! Gavęs statinaitę 
alaus, negalėjau iš visų jėgų 
jos pakelti, o kai išgėriau vi
sų alų, tai viena ranka lengvai 
pakeliu tų pačių statinaitę.

Žmona iš miesto grįžusiam 
vyrui: “Nė gėdos neturi — 
grįžti 4 vai. ryto?!“

“Nieko nepadarysi, turėjau 
grįžti — jau visos karčiamos 
uždarytos!“

—F—ĮĮiMM

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

an

$14,001,044.46 
2,186,275.00 

537,288.85 
1,100,392 00 
1,000,000.00 
1 939,000.00

2,644,661.16

904,728.53

565,081.05

881,610.57

4184 Archer Avė.—•

EGG$6.00
NUT ....................... $6.00
BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN .... ................. $5.75
SCREENINGS ______  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Building ...............
Real Estate Lease

Resources ...........

700,000.00 
1.00 

584 291.11

TOTAI
LIABILITIES

Capital ....... ......................................
Surplus ................................ ..........

Undivided Profits .........................
General Reserve .............................

Contingent Reserves ....................
Reserves for Taxes, Interest and

Insurance .....................................
Federal Housing Administration

Tax, etc., Deposits .................... .
DEPOSITS .....................................

$27,044,403.73

.... $ 800,000.00 
800,0r 0.00 
205,145.78 

74,282.91 
3,077.44

54,268.13

61,240.23
25,046.389.21

TOTAL ............................................... $27,044,403.73
DIREKTORS

Frank C. Rathje
Robert Anderson Charles W. HeidI John Mueller
Herman A. Becker Henry F. Jaeger Olof Olson
Edwin Carson Sam Ehrlich Adolph Quist
Hans D. Claussen Chester W. Kulp Joseph Schaefer
Peter DeVries W. H. McDonnell J. Parker Smith
Member Federal Deposit Insbrance Corporation 

Under State Government and 
Chicago Clearing House Supervision

du? Waterburio ir apylinkės lie
tuviams būtina atsilankyti ge
ram tikslui rengiamam piknike. 
Ir aš busiu... Bemokslis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga
li atsiimti ant pareikalavimo.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi- 

''ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Garsinkites “N-nose”

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, I1L

Vardas.......... ...............

Adresas.

Miestas.

Valstija
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The Lithaanlan Daily Newo 
Published Daily Except Stfhday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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Už«aky«« kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams ---------------------
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams —*___
Dviem mėnesiams ------
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------ *—u*.
Savaitei ......... -........
Mėnesiui____ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
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_______ Z-------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

KAS SABOTAžUOJA DE 
RYBAS: ANGLAI AR 

RUSAI?

“Lietuvos Žinių” 30 metų sukaktis
Birželio 17 d. išėjo 6,000-is “Lietuvos žinių” numeris 

ir tą dieną Lietuvos Vai. Liaudininkų laikraštis paminėjo 
savo 30 metų sukaktį. Numeris susideda iš 44 puslapių, 
— kas Lietuvos periodinės spaudos sąlygose yra nepa-j 
prastas atsiekimas. Sukakties proga “Lietuvos žinias” 
pasveikino vyriausybės nariai, pradedant ministeriu pir
mininku J. Černium, įvairios visuomenės grupės ir dau
gelis paskirų asmenų.

Dabartiniai ir buvusieji “Lietuvos žinių” redakto
riai, administratoriai, ir bendradarbiai parašė jubilieji
niam jų numeriui daug įdomių atsiminimų iš praeities.

“Lietuvos žinias” įsteigė 1909 m. ir buvo pirmas jų 
redaktorius Jonas Vileišis. Pradžioje laikraštis ėjo du 
kartu savaitėje, paskui tris, o nuo 1914 m. iki vokiečių 
okupacijos 1915 m. ėjo kasdien. Vokiečiai jį uždarė, ir 
“Lietuvos Žinios” atgijo, kaip dienraštis, jau nepriklau
somoje Lietuvoje.

Bet ir nepriklausomoje Lietuvoje vai. liaudininkų 
dienraštis buvo laikinai uždarytas po 1926 m. gruodžio 
mėn. perversmo. Tautininkų diktatūros laikais buvo į 
laikraščio spaustuvę net mesta bomba, kuri jai padarė 
daug žalos, bet piktadarių valdžia “nesurado”.

Visa pažangioji lietuvių visuomenė ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje, turi džiaugtis, kad tas dienraštis visus 
sunkumus nugalėjo ir šiandien gali drąsiai žiūrėti į atei
tį. Vyriausias “Lietuvos Žinių” redaktorius, J. Kardelis, 
rašo: •

“‘Lietuvos žinios’, visus tuos trisdešimt metų 
kovojusios už teisybę, už laisvę, už žmoniškumą, ir 
niekuomet nenusiminusios ir nenuleidusios rankų, 
niekuomet nelikusios be vilties praeity, — į ateitį 
žiuri drąsiai, ryžtingai ir viltingai. Tokią dvasią jos 
nešė, neša ir visuomet neš į tautą, į liaudį, į plačią
ją visuomenę. Tiktai tas pozityvumas, gyvybingumas 
ateity bus vienas didžiausių jų ir ypatingų uždavi
nių.”
Tikrai, “Lietuvos žinių” gyvenimo istorija tai visų- 

pirma drąsos ir ryžtingumo dvasios pavyzdys. Mums yra 
malonu pažymėti tą. faktą, kad šita dvasia taip ryškiai 
pasireiškė Lietuvos pažangiojoje, demokratinėje visuo- 
meinėje. Jau pats laikraščio įsteigimas buvo to įrodymas. 
Pirmasis jų redaktorius J. Vileišis pasakoja, kaip Petro 
Vileišio “Vilniaus Žinioms” sustojus, tarp “nepirmeivių” 
neatsirado žmonių, kurie butų sutikę tęsti Petro Vileišio 
pradėtąjį darbą. Jo imtis teko pirmeiviams.

Po J. Vileišio “Lietuvos Žinias” įvairiais laikais teko 
redaguoti ištisai eilei garbingų Lietuvos visuomenės dar
buotojų ! Dr. Kaziui Griniui, adv. Sleževičiui, Dr. Jurgiui 
Šauliui, A. Sugintui, Pr. Dailidei ir k. O nuolatinė laik
raščio finansinių reikalų prižiūrėtoja, uoliausia jo me
džiaginės būklės saugotoja buvo ir tebėra nepailstanti 
moteris, Felicija Bortkevičienė.

Per visus savo gyvenimo metus “Lietuvos Žinios” ko
vojo dėl protinės ir materialinės krašto pažangos ir nuo
sakiai gynė demokratijos pincipus. Jos atliko be galo di
delį žmonių švietimo ir kultūrinimo darbą, o nepriklau
somoje Lietuvoje jos buvo neišsemiamas konstruktyvių! 
sumanymų šaltinis krašto ir valstybės labui. Jos iškėlė, 
tarp ko kito; Lietuvos elektrifikacijos, Lietuvos murini- 
mo, Lietuvos žemės ūkio motorizacijos sumanymus. Joms 
visuomet rūpėjo paskatinti ir sujungti į daiktą kūrybi
nes žmonių pajėgas, kad pati liaudis savo pastangomis 
žengtų progreso keliu.

Kaip tikri demokratai, tie asmens, kurie buvo ir yra 
susispietę aplink “Lietuvos žinias”, turi gilų pasitikėji
mą Lietuvos liaudim. Todėl jų laikraštis visuomet ėjo 
tiesiu keliu, neklaidžiodamas demagogijos, pataikavimo 
valdovams arba žemiems minios instinktams ir kitokiais 
šunkeliais. Jisai stengėsi žadinti žmonių sąmoningumą, 
o ne klaidinti juos melu ir apgaule, kaip kad daro viso
kių diktatūrų organai. Už tai net ir ta visuomenės da
lis, kuri su “Lietuvos žinių” nusistatymu tuo arba kitu 
klausimu nesutinka, žiuri į jas su pagarba, kaip į padorų 
spaudos organą.

Tad ir “Naujienoms” yra malonu paminėti šią “Lie
tuvos Žinių” sukaktį, pasveikinti jų redaktorius, leidėjus 
ir bendradarbius ir palinkėti jiems ilgiausių metų!

Anglai dar vis nesusitaria su 
Sovietų Valdžia dėl “taikos 
fronto” sudarymo. Kas tuo kal
tas? Bolševikai kaltina anglus. 
Sovietų užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas A. ŽdanovasĮ 
neseniai rašČ, kad Anglijos ir 
Francuzijos valdžios nenori 
“teisių lygybes” santykiuose su 
Rusija, o tik nori tokios sutar
ties, “kuri tarnautų joms”. Kaip 

[pavyzdį, jisai paduoda trijų Pa
baltijo valstybių garantijos 
klausimą ir sako:

“Jau yra žinoma, kad vie
nas iš tokių dirbtinių konfe
rencijos trukdymų yra suda
rytas užtvaras dėl trijų vals
tybių garantavimo ir ūmios i 
pagalbos atsitikime puolimo 
prieš Latviją, Estiją ir Suo
miją, atsitikime, kad karo a- 
gresorius jas užpultų ir su
laužytų jų neitralitetą.

“Pasakymas, buk tos Bal
tijos valstybės nenori garan
tijų ir tuo remiantis atsisa
kyti nuo Sovietų Sąjungos 
pasiūlymo, tai aiškiai rodo, 

. kad Anglijos ir Francuzijos I 
vienintelis troškimas yra kaip 
nors trukdyti derybas, daryti 
skerspaines.

“Mes gerai žinome tą fak
tą, kad, kada Anglija yra su
interesuota suteikti garantijų 
vienai ar kitai šaliai, tai ji 
suranda tinkamą kelią tai pa
daryti, nelaukdama tos šalies 
atsakymo ir neatsiklausda- 
ma, ar ji nori tokių garanti
jų, ar ne.”
Ždanovas nurodo, kad Angli

ja suteikė garantijas Lenkijai 
ir Holandijai, nesiklausdama jų, 
ar jos tų garantijų nori. Tai, 
esą, Angliją turėtų nesiklausiti 
ir UitVilos; ę^tųc^jir Suomijos .

Bet Baltijos kraštuose yra ki
tokia mtoinonė. Jos mano, kad 
Sovietų Sąjunga, po nepriklau
somybės garantavimo priedan
ga, gali tuos kraštus pagrobti. 
Maskvos reikalavimą daugelis 
žmonių tuose kraštuose laiko 
paslėptu noru įgyti “laisvas rali

ai kas” Pabaltijy. '

Sovietai norį “laisvų rankų” 
Baltijos šalyse.

Rašydamos tuo garantijų 
klausimu, “Lietuvos Žinios” sa
vo vedamame sako:

“Kaip žinoma, derybos už
kliuvo Maskvoje, kuri, pasak 
užsienių spaudos, nesutinkan-l 
ti su pakartotinais Londono i 
su Paryžium pasiūlymais ir 
vis statanti reikalavimus, ku
riais siekiama visiško Sovie
tų Sąjungos reikalavimų pa
tenkinimo. Maskvos gi reika
lavimai esą toki: trys Valsty
bes — Anglija, Fraiicuzija it 
SSRS — drauge garantuojan
čios trijų Baltijos valstybių 
— Estijos, Latvijos ir Suomi
jos — nepriklausomybę ir 
pripažįstančios jas SSRS gy
vybinio intereso sritimis; a- 
pie pavojus joms sprendžian
ti pati SSRS (musų pabrauk
ta. —■ “N.” Red.). Iš spaudos 
jau žinome, kad suminėto-1 
sios trys Baltijos valstybės! 
tokios garantijos nenori, nes 
jos mano, kad tokiu budu 
butų paruoštos ne garantijos, 
bet garantui suteiktos laisvų 
rankų teisės*”
Taigi be ką Maskva vadina 

“lygiomis teisėmis”. Ji nori bū
ti viena iš trijų valstybių, ga
rantuojančių Latvijos, Estijos 
ir Suomijos nepriklausomybę, 
bet reikalauja sau specialių tei
sių tose šalyse. Ji reikalauja, 
kad anglai ir franeuzai pripa
žintų Baltijos šalis “SSRS gy
vybinio intereso sritimis” ir 
pripažintų jai teisę pačiai Vlė-

Lietuvos gyvenimo sūkuriai
nai spręsti apie gręsiančius jai 
pavojus.

Jeigu anglai ir franeuzai to-1 
kius Maskvos reikalavimus pri
imtų, tai Latvija* Estija ir Suo
mija faktinai patektų po SSRS 
protektoratu, kaip Čekija ir 
[Moravija kad yra patekusios po 
hitleriškos Vokietijos protekto- 
Iratu.

Aiškus dalykas, kad tos Bal
tijos valstybės šitokioms sovie
tų užmačioms griežčiausiai prie
šinasi.

Anglai ir franeuzai kol kas 
atsisako tas Baltijos valstybes 
versti pasiduoti sovietų “pro
tektoratui”. O Ždanovas už tai 
juos kaltina, kad jie darų “truk
dymus” deryboms. Jisai sako, 
kad anglai davė garantijas Len
kijai ir Holandijai, nesiklausda
mi jų sutikimo. Bet čia yra di
delis skirtumas. Visi žino, kad 
anglai neturi tikslo pagrobti 
Lenkiją arba Holandiją. O Mas
kvos tikslai Baltijos kraštuose 
yra labai įtartini. Bolševikai jau 
ne vienų kartų bandė tuos kraš
tus užkariauti.

Lietuvos seimo sudėtis. —7 Buvusieji ministrai tarnauja 
tokioms organizacijoms, kurios atsistojo prieš visos 
Lietuvos ukininkijos reikalus. — Patys tautininkai 
nepatenkinti savo buvusiais vadais.
versitete įvedama speciali lituanistikos katedra sve
tur gimusiems studentams*—Amerikiečiai studentai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Latvija, Suomija, Estija (ir 
Lietuva) kitusyk buvo Rusijos 
imperijos dalys. Jeigu bolševi
kams dabar pasisektų jas vėl

girtųsi alsteigę senąsias “Di
džiosios Rusijos” (Velikorossii) 
sienas!

Taip bolševikai padarė Kau
kaze, pagrobdami Gruziją, Ar
mėniją ir Azerbeidžaną, iš ku
rių jie ir šiandien neketina 
trauktis.

Įdomu, kad mūsiškiai komu
nistai tas sovietų užmačias pil
nai užgiriu. Pavyzdžiui, “Lais
vė” ištisai pakartojo Ždanovo 
straipsnį, kuriame anglai ir 
franeuzai ,yra kaltinami dėl 
dirbtinio derybų trukdymo”, 
bet ji nė vienu žodžiu neužsi
minė apięMaskvos apetitus į 
Baltijos šalis.

Kai Maskva užkariavo Gruzi
ją, lai musų komunistai tam 
bolševikiško imperializmo žy
giui pritarė*. Jeigu Stalinui pa
sisektų, po “nepriklausomybės 
garantijos”; priedanga, pasi
glemžti Latviją, Estiją, Suomiją 
arba ir pačią Lietuvą, tai komu
nistai plotų katutes.

Audra Bridgeportą 
Apgadino

Praeito ketvirtadienio naktį, 
audros mejtu, žaibas nutrenkė 
pusę dūmtraukio (kamino), 
nuo namo ties 35th St. ir Mor
gan ir perplėšė didelį gluos
nį prie 32nd PI. ir Lituanica 
Avė*

Taipgi buvo išmuštas lango 
didelis stiklas, Nowak’s Meat 
Maft, prie 31st ir Halsted St., 
bet ne Perkūnas langą išmu
šė. J. A. S.

Kaip, kokiu budu ir iš kokių 
atstovų susideda Lietuvos sei
mas, jus gerai žinote. Apie šio 
seimo gyvavimą jau veik visi 
buvo pamiršę. Bet štai vieningo 
fronto vyriausybe pasisakiusi, 
kad dirbsianti ir su lokiu sei
mu, pertvarkiusi naujai valsty
bės biudžetą įnešė į seimą jį 
svarstyti. Ir tasai nebylys pra
bilo. Prabilo valdininko viena 
kategorija apetito balsu, šitas 
posakis visais atvejais labai tin
ka. Juk tame seime prabilo ne 
kas kitas, kaip visai neseniai 
dar buvę ministrai; ministrai, 
kurie dabar perėjo į žydų eko
nomines organizacijas jų biznio 
reikalus ginti. Perėjo į tokias 
organizacijas, kurios atsistojo 
prieš visos Lietuvos ukininkijos 
reikalus.

Linų istorija jums jau žino
ma. Jau rašiau, kad ūkininkai, 
turi c augina linus, panūdo pa
tys ir tų linų prekybą tvarky
ti. Jie pasiryžę tarpininkus iš 
savo tarpo išgyvendinti ir koo
peratiniu keliu tiesioginiai savo 
darbo gaminius užsieniuose par
duoti.

Stambus Lietuvoje biznieriai, 
kurie daugumoje Lietuvoje žy
dai, suskato šią pelningą preky
bos šaką iš savo rankų nepa
leisti, todėl jie pasisamdė savo 
reikalus ginti buvusius minis
trus.

Vienas jų, buvęs finansų mi
nistras advokatas Indrišiuiias 
seime biudžetą svarstant ir pra
dėjo kritikuoti vieningo fronto 
vyriausybės darbus. Žinoma, 
kaip dera, šio vyro kritika ir 
sukosi tik apie biznio reikalus. 
O ponui advokatui Indrišiunui 
turavojo buvęs vidaus reikalų 
ministras atsargos generolas, iš 
profesijos vaistinės mokinys, 
pensininkas Čaplikas, kuris da
bar taip pat yra vienos žydų 
prekybos direktorius.

šitas garbingas vyras visa 
burna kritikuodamas vyriausy
bės darbus atvirai pasisakė, kad 
Lietuvoje kooperatyvai, atseit, 
tos visuomeninės ūkiškos orga
nizacijos varą kraštui veik ne
naudingą darbą, esą, jei preky
ba butų privačiose rankose, jei 
kooperatyvai nesipainiotų po 
kojų, visai kitaip prekybos rei
kalai eitų ir pelno daugiau bu
tų, girdi, vyriausybei kai kurių 
ūkio šakų visai netektų remti...

Tųdviejų vyrų kalbos, pasa
kytos seime, net tautininkų tar
pe iššaukė didžiulį nepasitenki
nimą.

Kai kurie iš tautininkų dabar pač pasunkėjo, nes jie biznių

■ nesivaiko ir yra dideli koopera- 
I tinio gyvenimo šalininkai, kaip 

tuo pačiu metu krikščionių de- 
|inokratų tarpe kooperacijos ša- 
liniukų skaičius yra žymiai ma

žesnis. t*
Tai tenka laukti, kad Lietu

vos gyvenime turės įvykti svar- 
LietllVOS Utli-|bus persilaužimas} reikia lauk

ti, kai visuomeninio ūkiškojo 
gyvenimo šalininkai dar labiau , 
suglaus savo sparnus ir jau žy
miai aiškesniais ūbaisiais ir aiš
kesne programa išeis į gyveni
mą.

Krikščionių demokratų tarpe 
taip pat turės įvykti šiokių lo
kių pasikeitimų, bet atrodo, kad 

I tie visi pasikeitimai, ar persi
laužimai neis tautininkams į 
sveikatą, jei bent jie galutinai 
nusikratytų tų asmenų, kurie* 
taip pigiai leidžia save išnaudo
ti privačiam bizniui.

Mat, reikia pasakyti, kad jau-

jau visai atvirai sako, štai ko
kie vyrai pas mus tvarkė vals-i 
lybės reikalus, kurie pirma pro
ga pamiršę bendrus Lietuvos u- 
kininkijos reikalus ir krašto ge
rovę, taip staiga perėjo tarnau
ti privačiam bizniui ir dar žy
dams, tai esą kur jau čia jų tau
tiškumas, jų lietuviškumas.

Visai netektų dėl tų dviejų
buvusių valstybės aukštų parei-1 nesnis tautininkų aktyvas, kū
ginių seime pasakytų kalbų kas lrįs įurį reikalų su žemės ukiu, 
nors sakyti, bet juk seimas pa- nėra linkęs į privalų biznį, ku- 
siliel/a šeiriui ir tasai seimas tų- ris Lietuvos ukininkijos tarpe 
dviejų vyrų yra didelėje įtako- visai nepopuliarus.
je, nes tuodu vyrai yra tauti- Lietuvos ūkininkai jau savo 
ninkai, o seimas veik išimtinai Į l<aįliu gerai patyrė, ką tai reiš- 
susideda iš tautininkų, lai jei jtįa jų tarpininkai, kurie tik ge- 
loksai seimas pareikštų dabar raį pelnosi, bet visai nepaiso 
veikiančiai vyriausybei nepasiti- bendrų ūkininkų reikalų ir vi- 
kėjimą, vyriausybė turėtų pa-|so krašto gerovės.
sitraukti, nes juk ji pasižadėjo 
su seimu bendradarbiauti.

Bet tenka spėlioti, kad 
dėlto seimas vyriausybės 
džetą priims ir tautininkai, bent 
šiuo metu neišdrįs eiti į didesnį

vis 
biu-

suomene, juo labiau, kad tie 
dabartinės vyriausybės karštieji 
opozicionieriai, net savųjų tauti
ninkų tarpe neturi pasitikėji-
mo!

Tie buvusieji aukšti valstybės 
pareigūnai greitai skuba galuti
nai visuomenės akyse kompro- 
mituotis, ta linų istorija jiems 
labai brangiai atsieina.

Tiesa, algas abudu iš tų pri
vačių biznių gauna ministeriš
kas, tai tokiais atsitikimais a-

Šia proga tenka pasakyti, kad 
privatus biznieriai dabar iš kai
lio neriasi, kad lik iš savo ran
kų gerų biznių nepalcidus, kad 
lik kooperatyvai butų nugalėti.

O kadangi privatus biznis, y- 
pač stambusis, daugumoje žy
dų rankose, lai šitie biznieriai 
ir kviečia sau į talkų buvusius 
žymesnius vyrus, kurių įtaka 
dar aukštose sferose nėra suma
žėjusi.

Taigi, dabar Lietuvoje politi
nė kova įsitraukia į savotiškus 
sukurius, jei turėsime dar gal
voje, kad krikščionių demokra
tų tarpe esama taip pat nemaža 
biznierių, kurie suinteresuoti, 
kad Lietuvos ūkis, o ypač že
mės ūkis, nesikooperatinlų, tai 
bus pigu įsitikinti, kad Lietuvos 
visuomeninėms ūkiškoms orga
nizacijoms užeina sunkesni lai
kai ir kad toji politinė kova da
rosi žymiai sunkesnė ir paines
ne.

Liaudininkų pozicijos čia y-

Pažangus, sąmoningas Lietu
vos ūkininkas yra kartu ir nuo- 

is | širdus kooperatininkas.
Lietuvoje kooperatinis judė

jimas dėka tam tikrų istorinių 
sąlygų kartu yra ir grynai lie
tuviškas tautinis judėjimas, nes, 
privatus biznis su mažomis iš
imtimis yra kitataučių rankose 
liek mieste, liek kaime. 'e

Ūkininko čia jokiais pažadais 
nesuviliosi, nes jis gerai žino, 
ką jam kooperatyvai iki šiol y- 
ra davę ir ką jis turėjo iš pri
valaus biznierio. *

Jis šilo privalaus biznierio ne 
vien lik savo luomo ūkiškais su
metimais nekenčia, bet čia dar 
prisideda ir jo tautiška savigar
ba. Jis jau ir dabar visai atvi
rai ir viešai šaukte šaukia, kad 
kai kurie generolai pensininkai 
žydberniais virto. t

O kadangi šiokie vyrai vie
šai iki šiol pasirodė iš tautinin
kų tarpo, tai jau tuo pačiu sė
jamas dar didesnis nepasitikėji
mas tautininkais.

Tautininkų jaunasis aktyvas 
šitai gerai junta ir todėl lokių 
generolų, neseniai buvusių 
vo vadų, šalinasi.

žodžiu, laikas visą laiką 
ba ne tautininkų naudai.
rint visa lai galvoje kas čia pa
sakyta, vargu seimas išdrįs vy
riausybės patiektą biudžetą ne
priimti, juo labiau, kad dabar 
žmonės jau turi progos viešai ir 
drąsiau išsitarti.

(Bus daugiau)

sa-

dir-
Tu-

Margumynai
J

Užėjo Kanalų Kasimo 
Dienos

Atrodo, kad paskutiniuoju 
laiku smarkiai susirūpinta ka
nalais, kaip dar niekad įki 
šiol.. Atsirado projektas pada
ryti didelį perkasų Pietų A- 
meikos centre iš vakarų pusės, 
tuo šį kontinentų perplaunant 
ir leidžiant laivams plaukti 
tiesiai iš Pietų Atlanto i Ra
mųjį vandenynų. Kartu nutar
ta pakasti Centrinėje Ameri-

TclephGto
LONDON. — Olivei' Stanley, kairėj, Anglijos valdžios atstovas, ir Joseph P. 

Kennedy, U. Š. ambasadorius Anglijai, pasirašo mainų sutartį. Amerika duos 
Anglijai medvilnę ir gaus gumų.

Panamos kanalui. Rusai nese
niai dar baigė gavo taip dide
lį Volgos perkasų, jau kalba 
apie kitų Dniepro perkasų. 
Hitleris pranešė apie pasiren
gimus Kielo kanalo praplati
nimui ir tuo laiku Mussolinis 
rūpestingai susidomėjo Korin
to kanalu. Graikai dabar ima
si jį praplatinti, nes jo plo
tis tik 22 mtr. Anot anglų 
spaudos, tai turėtų nepapra
stos reikšmės ir britų karo lai
vynui Viduržemio juroje— 
plaukiant kanalu, kuris yra 6 
klm. ilgio, nereiktų apsukti 
apie Morėjos sala. Tuo keliai 
butų sutrumpiptas 450 klm.
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i e t u v o s Padangėje

“LAISVASIS MIESTAS” - SKUODAS
Pirmą kartą Skuodo vardas 

istorijoje paminėtas 1256 m., 
kai nenorintys būti kryžiuočių 
“globojami” žemaičiai čia juos 
apkūlė. Skuodas tada dar ne
buvo miestas, bet kažkokio že
maičių didiko dvaras. Pro tą 
dvarą ėjo didysis Rytprūsių ke
lias j Pabaltę, toji prekybinė 
gysla greit sudarė sąlygas dva
rui virsti miesteliu.

O jau 1572 m. Skuodo valdy
tojas Jonas Karolis Katkus 
miestui suteikė vadinamas mag- 
deburgiškas, arba laisvųjų 
miestų teises. Tokios teisės ta
da buvo suteikiamos dides
niems, arba kurios nors svar
bos turintiems miestams. Do
kumentas buvo sUrašydintas 
Varšuvoje su daugybe antspau
dų. Dievui padedant, po juo 
pasirašė Jonas Karolis Katkus, 
kaipo Šklovo ir Myšos grafas, 
Bichovo laisvasis ponas, Lif- 
liandijos ir Žemaitijos žemių 
Storasta, Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos administratorius, 
generolas ir vyriausias karo 
vadas, Kauno ercmaršalas ir 
Platelių-Telšių valdytojas. Po 
jo pasirašė dar devyni grafai. 
Miesto gyventojams buvo su
teiktos plačios teisės prekyboje, 
amatuose, tikyboje ir net mies
to valdžioje, Įdomu, kad žy
dams tuo dokumentu uždrau
džiama gyventi miesto ribose ir 
krikščionims pardavinėti duo
ną...

Istorinis dokumentas tebesau
gomas pas seniausią vietos gy
ventoją Katerfeldą. Pasakoja
ma, kad kartą, kilus kažkokiam 
ginčui, miestelėnai, bijodami, 
kad neatimtų dokumento, ru
sams jį rodę iš bažnyčios bokš
to.

Miesto viduryje, kur dabar 
grąžus prezidento Smetonos so
delis, tais laikais buvus miesto 
rotušė, kurią vėliau sugriovę 
švedai. Dabar toje vietoje sto
vi sena koplytėlė su šv. Fliori- 
jonu.

Liuteronų bažnyčios archyve 
tebėra sena vėliava su laisvojo 
miesto herbu. Buvo ir brangus 
“Teisybes kardas”, kurį sau 
“atminčiai” pasiėmęs Kauno 
gubernatorius Klingenbergeris.

Atėjo 1863 metai. Žemaičiai 
sukilo prieš pavergėjus, many
dami apsidirbsią, kaip anuose 
1256 m. su kryžiuočiais. Dalgės 
nebeatlaikė prieš ginkluotų ka
zokų šimtines. Dabartiniuose 
muitinės namuose Įsikūrė ko
riko Muravjovo “teisinas”. Kas 
dieną matė žmonės viena ve
dant surakintus laisvės troškė- 
jus į kartuves tižmiestin, į di
delius tuščių ganyklų plotus...

Liūdnai atsidusdavo žmonės: 
—Jau veda į “rojų”...

Ir nuo tų laikų toji gatvė va
dinosi “Rojaus gatve”. Dabar 
pavadinta musų tautos didvy
rių Dariaus-Girėno gatve.

Pradėjus arti tas ganyklas, 
buvo užtikti žemėje ir tų kar
tuvių ąžuolinių stulpų galai. 
Per linaminę juos sukūreno 
jaujoje čia gyvenąs ūkininkas... 
Taip pat užarti toje vietoje ir 
sukilėlių apkasai, kurie iki šiol 
buvo labai gerai išsilaikę.

Skuodas turi garbės didžiuo
tis po karo likusiais didžiau
siais varpais, ne tik Žemaičiuo
se, bet ir visoje Lietuvoje. Viso 
jų yra trys ir stovi atskiroje 
didžiulėje muro varpinėje.

Tų varpų istorija, kaip žmo
nes pasakoja, yra tokia.

Praeito šimtmečio antroje 
pusėje ūkininkas Kazimieras 
Dirkstys M. Rušiupių k., (trys 
kilm. nuo Skuodo) ardamas 
dirvą, pastebėjo, vieną pavasa
rio dieną, griūvančiuose sta
čiuose Bartuvos krantuose prie 
vieškelio iš žemės kyšant dide
lę, geležim kaustytą dėžę. Iška
sęs ir atidaręs, rado pilną auk
so. Nuo to laiko jis pasidarė 
didelis turtuolis, stambios su
mos buvo sudėtos Vilniaus ir 
Peterburgo bankuose.

Atsidėkodamas Dievui, nuta
rė būti Skuodos bažnyčios fun
datorium. Pats didysis varpas 
ir pavadintas jo vardu — “šv. 
Kazimieras”. 0 toje vietoje, 
kur iškasė auksą, jis pastatė 
atminimui koplytėlę, kuri ir 
šiandien tebestovi. Prieš didįjį 
karą iš Prancūzijos atvažiavę 
kažkokie žmonėsį, žiūrinėj ę į 
planus ir ilgai badę aplink kop
lytėlę. Buvo aišku, kad ten gu
lėjo Napoleono armijos turtai 
paslėpti bėgant iš Rusijos.

Tačiau laimingasis radėjas 
nebuvo laimingas. Jam gangre
navo abi kojas ir mirė didelėse 
kančiose. Pasakojama, kad jis 
neatsiteisęs su bėdnu žydeliu 
karabelninku, kuris tą dėžę 
jam parodęs.

0 ir Skuodo varpai pergyve
no šiurpių valandų. Okupacijos 
metu, išėmę visų kitų bažny
čių varpus, vokiečiai į juos kė
sinosi net tris kartus. Bet juos 
gelbėjo šviesios atminties, didis 
žemaičių žemės mylėtojas ir 
žmonių draugas a. a. Telšių ka
pitulos garbės kanauninkas, 
dek. kun. Pr. Žadeikis.

Pirmąjį kartą davė tokį “cig- 
norį” ir vokiečiai nurimo, ant
rąjį kartą smarkiomis vaišėmis 
ir diplomatiškomis gudrybėmis 
varpai vėl buvo išgelbėti. Tre
tįjį kartą vokiečiai atėjo su vi
sais įrankiais varpus išimti ir 
griežtai atsisakė vesti bet ko
kias derybas, nes esąs įsakymas 
iš aukštcsnio“amforštcrio”. Jo

kios pastangos nieko, atrodė, 
negelbės. Tuo tarpu šventoriui! 
žmonės rinkosi verkdami iš 
miestelio ir aplinkinių kaimų. 
Tada dekonas paprašė, kąd lei*' 
stų paskambinti parapijiečiams 
paskutinį kartą... Ir sugaudė 
visi trys Varpai paskutinį kar
tą, sugaudė liūdnai... Vyrai nu
siėmė kepures, o moterys puo
lė verkdamos ant kelių...

—Kas dabar mums “po dū
šelės” bepazvanys, kas amžina
tilsiu bepalydės...

Kol paskambins, vokiečiai 
buvo maloniai pakviesti klebo- 
nijen užkąsti. Varpininkai ilgai 
skambino... Vokiečiai, nebesu
laukdami nustojau t, nusigėrė 
ir ten pat klebonijoje sumigo... 
Kitą dieną išsipagirioję nebe
prisiminė. regis, ko čia buvo 
atėję... O neužilgo ir visiškai 
iš Žemaičių galvas išrūko...

Plačiau apie varpų gelbėjimą 
Pr. žadeikis aprašo savo išleis
tuose “Didžiojo karo užrašuo
se”.

Ir šiandien romantiškos isto
rijos varpai didingai skuodiš
kiams sutartinai tebegaudžia, 
amžinatilsiu kiekvieną liūdnai 
palydi... širdį rėžiančiai gaus- 
dami palydėjo jie jau ir savo 
gelbėtoją aukštajin Narvydžių 
kalneliu...

Saulei tekant ir leidžiantis 
Šv. Kazimieras” didingai gau
džia Angelas Dievo...

Ramiam orui esant, varpus 
skambinant girdima už dešim
ties kilometrų.

Nemažiau garsus dalykas čia 
yra Gedimino aikštėje artežinis 
šulinys, vadinama “pompa”. 
Dar toli prieš karą ją išgręžė 
rusai. Nejuokais tada skuodiš
kiai buvo puolę slriokan, nes 
kažin kas buvo paleidęs gan
dus, kad rusai tyčia nori pa
skandinti miestelį... Dėl tos “šu
nybės”, berods, anų laikų mies
telėnai skundėsi net gubernato
riui...

Bet paskui “pompa” pasiro
dė geru dalyku. Rytais ir va
karais čia sueidavo viso mies
telio moterys ir, icilėje belauk
damos, apkalbėdavo> “dangų ir 
žemę...” Kai nebuvo nei radijo, 
nei laikraščių — visas naujie
nas skuodiškiai sužinodavo pas 
“pompą”.

Deja, dabar “pompa” lyg ir 
nustojo savo pirmykštės reikš
mės, nes užako, vanduo beteka 
“krokodyjo ašarų” greitumu, o 
išvalyti, atrodo, nebėra kam. 
Galiausiai prakiuro ir vanduo 
ėmė teketi pro “abi puses”.

Taip pat populiarus dalykas 
yra pačiam Gedimino aikštės 
viduryje esanti gaisrines stogi
nė, čia vadinama “paŽarnojl”. 
Jei neskaityti labai senovinės 
architektūros žydų sinagogos, 
tai “pažarnoji” bus vienas se
niausių miestelio pastatų. Pir
maisiais nepriklausomybės me
tais ji suvaidino žymų vaidme
nį: čia suplevėsavo pirmoji tau
tinė vėliava, čia vyko visi pa-

Kiek Sutaupyti?
Labai paprasta, kad kiekvie

nas nori gauti geresnę vertę, 
žema kaina nevisuomet repre
zentuoja gerą vertę. Kuomet 
pigios prekės parsiduoda pigia
kaina, niekam nėra naudos. Tik
ras sutaupymas yra kuomet 
geras tavojas parsiduoda pigia 
kaina. Kuomet kįla klausimas, 
kiek mokėti, tuomet pirkėjas 
privalo apsižiūrėti, kokį tavorą 
jis gauna.

Perkant maistą ir daržoves 
yra labai lengva išskirti tavo- 
rus, nes tavorai yra sužymėti 
vardais išdirbysčių dėl jų-ver
tės. Kuomet tokis tavoras par
duodamas pigia kaina, tuomet 
yra tikras sutaupymas,

Kuomet perkate maistą yra 
patartina pirkti Mldwest krau
tuvėse. Šios krautuvės turi re
putaciją pardavinėjime gerų 
tavorų, kurie yra visiems gerai 
žinomi. Priežastis, kodėl jus 
galite pirkti Midwest krautu
vėse pigiau, todėl, kad ši ko
operatyve organizacija suma
niai veda savo biznį.

Midwest krautuvės perka iš 
sykio labai daug tavorų. Jie 
perka tiesiai iš išdirbinėtojų ir 
augintojų, Jie turi savo didelį 
sandėlį. Dėl šių priežaščių gro- 
serninkai gali pigiau parduoti 
savo kostumerianis,

Kuomet jus skaitysite Mid- 
west Stores skelbimą šiandien 
“Naujienose”, jus pastebėsite, 
kiek jus galite sutaupyti,' Šia
me išpardavime jus rasite pir
mos rųšies tavorus ir tokiomis 
kainomis, kur galėsite daug su
taupyti. (Apg,)

lyti... O už to pastato praside
da “ne kieno žemė”. Mat, nu
griovus senuosius “kromus” ir 
pastačius modernius, mūrinius, 
kai kurie sklypai liko neužsta- 
lyti ir jų nebeprisipažįsta nė 
vienas savininkas, o savivaldy
bė nepasirūpino nusavinti. Ten 
paprastai priteršta ir dvokia, o 
policija skundžiasi, kad negali 
surašyti protokolo, nes tai yra 
“nė kieno žemė”...

du- '

Dar ir septintoji įdomybė bu- 
(Tęsinys 7-me pusi.)

SUTAUPYSI DAUGIAU PINIGŲ
PIRKDAMA ĮVAIRIUS VALGIUS IR DARŽOVES PAS

MIDWEST STORES
IHIlll » I M I .................................................................. .Į - I—. ■ I! ■ — Į I II  »

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., LIEPOS 7 ir 8

**MIDWEST” iš geros rųšies grietinės

SVIESTAS sv. 24^c
U. S. Valdžios certiflkatas geros rųvies prie kožno svaro 
“TASTEWELL”
SALAD DRESSING kvt. džaras 23*
'‘ELMDALE" SupiauTtyi

ŽALI 1J1NZA l No. 2 kenai 3 25*
Rudu Labėliu
SALADA Juoda Arbata mažas pk. 9c sv* pakelis 170 
"ŠNlbĖR'S7’
loniato Catsup didelis butelis 15*
‘TREAMETTES’’’~FUn^akZfs 2 už 15*
‘•BibQUiL,Kn prirengti miltai, 20 uncijų pakelis 17c
“MlthVESl" Obuolių Sosas No. 2 kenas 2 už 19c 
ORANGE SLAISNIUKŲ SALDAINĖS „ sv. 10c

SLYVOS saldžios iš Californijos 2 tuz. 17* 
V YNUOGĖS, Thompson, be sėklų 2 sv. 1 
California, Valencia

GRANDŽIAI 288 didumo 2 tuz. 27* 
NAUJI KOPŪSTAI Namie Auginti 3 sv. 5c
SAUSI SVOGŪNAI (cibuliai) iš Californijos 3 sv. 100 
“STIlONGHEART,y šunų maistas kenas 5^ 
7kaempseh7so
“BIG KERNEL” paukščių lesalas 16 u n c. p a k. 170 
“BIG KERNEL” paukščių gravel 32 tino, pakelis 9£ 
“OLIV-lLb” Mtiilas i 3 už 150
“IVORY” muilo flakcs didelis pakelis 220 
“KITČHENnEENZER”~ kenas 50
“SOFWASH’ Vandens suniinkštintojas did. pak. 190 
“RINSO” 2 maži pak. 17c 2 did pak. 390
“LIFEBUOY” Muilas 3 už 170
“HERSHEY’S” čokoladinis syrupas 2 sv. ken. 190

\ $100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Musų Kuponus 
.. ■ ■ ■- ------------------ 1—į ------------»

PIRK NUO

M1D,WE§T

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SLL - , , —>

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Viri 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted SL

Saukit Tel. YARDS 3408

PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ............
SMULKESNĖS

$7-25
$7.00
$7-25

PETER PEN

rengimai, milingai, susirinki
mai, vaidinimai, vakaruškos 
su griausmingais kaimo patru- 
bočiais, krivūlės, bei visokių 
“komitetų” posėdžiai.

Už jos tuojau yra “naujųjų 
laikų” pastatas, apie kurį ne
minėsiu. Tik reikėjo turėti gal
vas, kad sugalvoti jį ten pasta-

įi

vėliausios literaturof 
Federal apsaugą ir pa-

iloino Federal SavingH & I.oan Aus' 
1018 W. 18th St., CliicaKO, III.

Be obligacijų prašau_ prisiųsti 
man savo 
apie Romo 
togumą. 
Adresas

AR GAUNATE

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 
' '" ■ įrengia STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

H

UŽ SAVO SAUGIAI 
PADĖTUS 
INDĖLIUS?

Ptlęšihgaiti atsitikime, jus galite gauti 3l/27'> 
ir santaupos bus visiškai apsaugotos, pasidė
jus HOME FEDERAL įstaigoje. Apsvarsty
kite musų rekordą.

I&eigtfl 1886 metais su $1,000 turtu. Da
bar. kiek daugiau kaip po pusšimtmeeio, 
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 agentūros apdraustos.

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

jfederal savings
Mn'association of chicago

TEL. MONROE 8100

X t AVIT V 
f9f VOUH \ JĄ 
invcstmcnt vyę

INSURED

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

• LIGONINĖS- 
HOSPĮTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ -j J.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.O0
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

SNAZ)

GDEAT 
AVIATOR-

(iki uis* 
dreams

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS *J>.00
Greitai Palengvinama.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $ «Į .00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPiTAL 
19UU So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS
nurauk ww,u' ’ ■

' t'JU »r" <- i *»

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS TRECIAS j LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

■ - ____________________

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 65867 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 52498 balsų

STANIONISART.1739

Turi 25997 balsų Turi 19923 balsų Turi 13661 balsų
OB

3950 
Avė..
Turi

1033 W. 103 St
Chicago, III.

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 39068 Balsų

W. Gladys 
Chicago, III. 
16980 balsų

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890
Turi 14128 balsų

J ŽUKAS
i S. Halsted St. 
Chicago, III.

Turi 32073 balsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė.. Chicago, III.

A. NARBUTAS

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

MRS.

4027

Avė.,

K. MANKUS

S. Maplewnod

Chicago, III.
Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.
Tel. Spauld. 9207

Turi 11800 balsų

J. MAČIULIS

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 10250 balsųTuri 12818 balsų

10

A. FRENZELIS

Turi 10836 balsų

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 

Hart, Mich.

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.
Turi 6500 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.

Turi 6070 balsų Turi 6050 balsų 
■BnUHBOMi:

3

O

EDtVARD JUSAS

A. RAŽAITIS ASCILLAJOS L. SKIRMONT

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 9622 balsų

2122 W. 24 St.

unicago, III.
Turi 9608 balsų

1833 
Avė.,

Evergreen 
Chicago, III.

Turi 9470 balsų

V. BUDVIDIS
4094—9th St.
Ecorse, Mich. 

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 9390 balsų

Turi 8500 balsų

A.
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.

Turi 8450 balsų Turi 7050 balsų

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 7375 balsų

13 14 15 16

ALBIN SMALELIS

1943

Ave.,f

Turi

N- Kostner

Chicago,III

5750 balsų

M.

1108

KULESUS

1 ŽUKAS

Elizabeth Av.

Grand Rapids, 
Mich.

Turi 5275 balsų Turi 5140 balsų

PETRONĖLE

ęhicago, III.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 5075 balsų

17 18 19 20

5

<

a

N0N GRADUS
3

r. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

T.
■Mil

B. BARNIŠKIS
9424 Biirnside Av.

Chicago, I1L
Turi 3920 balsų

1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

6

MATULI AUS-

KIENE

M.

1323

ŠEŠTOKAS

N. 35th Avė, 
Melrose Park, III.

8

J. MAKSVITIS

9

527' S. 4th St., East
St. Louis, III.

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

135 Newberry St 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų

J. MARTINAITIS

Route 1,

Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų

NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 4680 balsų

14

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

Turi 4275 balsų

15

Turi 4000 balsų

16

2ICKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

17

Box 202 
Calumet City, III.

Turi 3075 balsųTuri 3500 balsųTuri 3795 balsų

1918

Z. GAUSIS

4405 Valley View

SUGDINIS 
212 E. Clark 
W. Frankfort,

20

M. ROVAITIENC

1210

J. BULOTH

24
TIŠKEVIČIUS 

27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3000 balsų

PAKARKLIS
St. John Avė., 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsųTuri 3000 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi 2200 balsų

21 22 23 24

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park, 
Wilkes Barre, Pa.

J. JURKSAITIS

308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa.

J. KRUKONIS f. RUČINSKAS

185 Silver St.
S. Boston, Mass. Rodney. Oont.

700 S. 9th St. CANADAAv., Baltimore.Md.
Herrin, III.

Turi 500 balsų
Turi 500 balsųTuri 1000 balsų Turi 550 balsųTuri 775 balsųTuri 1450 balsų Turi 650 balsųTuri 1500 balsų

29 3628 30 31 35322726

J. SEKYS

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

St.
. . . UI-

Turi 1000 balsų

3433

Turi 500 balsų
Turi 300 balsų

LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.
Turi 975 balsų
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Šią savaitę smarkiausiai pa
sidarbavo St. Narkis, nes pašo
ko 5487 balsais, ir dar turi 
keletą gerų prospektų. Taip- 
pat nebloga pasisekimą turėjo 
A. Stanionis, Mrs. Faiza, Mrs. 
Maukus, Francis Baugint, V. 
Budvidis, Mrs. Matuliauskienė 
ir dar keletas kitų.

Labai gaila, kad prisieina 
netekti gana gero kontestanto, 
tai J. Žuko, nes ateinantį šeš
tadienį jis apleidžia Chicago, 
o antradienį laivu “Norman- 
dic” išvažiuoja Lietuvon užim
ti sporto instruktoriaus vietą. 
Nors mums gaila netekti ne tik 
gero kontestanto,. bet ir šiaip 
gero ir linksmo draugo, lin
kiu jam laimingos keliones ir 
lauksime jo sugrįžtant su dar 
didesne energija darbui.

—T. Rypkevičia 
Ko n testo Vedėjas

biznyje esančios reikalingos...
— o —

M. Mažeika, 3151 S. Union 
Avė., nors pas jį pilna angliš
kų laikraščių ir jis dirba prie 
Chicago Tribūno presmonu, bet 
užsiprenumeravo “Naujienas”, 
kad mano balsų skaičių padau- 
ginti...

— o —
Anthony Stravinskas, 8209 

So. Green St., per daug metų 
skaitąs “Naujienas”, bet šie 
met užsiprenumeravo metams. 
Sako, kad norįs duoti man pro 
gos laimėti Buicką...

— o —
Gailius Tavern savininkas, 

3204 So. Halsted St., davė di
doką pagarsinimą, o pagarsi 
nimai daugiau neša balsų kon- 
testantui, kai prenumeratos...

Labai “Ačiū” visiems mano 
rėmėjams...

John A. Sinkus.

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

3 KAMBARIAI rendon, skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, $18.00. 
7028 S. Maplewood Avė.

REIKIA patyrusių operatorkų, 
Metropolitan elastic machine, prie 
apatinių rūbų. Undi Klad Manu- 
facturing Co., £02 S. Wells St.

REIKIA patyrusios veiterkos į 
tavern lunch. 4949 S. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

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

Valdyba.
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

COLUMBIAVILLE, Mieli. — Paveikslas parodo dvi ūkininkes, kurios apsi
mainė vyrais ir pasidalino vaikais, kurių abi turi 14-ką. Mildred D avis, 26 metų, 
sėdi kairėj, o Edith1 June, antroji ūkininkė, dešinėj. Ji yra 39 metų amžiaus.

REIKIA patyrusios virėjos. Dar
bas naktimis. Julia’s Restaurant, 
4656 S. Western Avė.

SUSIRINKIMAI

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS vyras ieško kambario 
8-toj apielinkėj. Praneškite laišku 
739 S. Halsted St. Box 1015.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

3438 S. Emerald Avė.

HELP VVANTED—FEMALR 
parbininkių Reikią__

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

FURNITURE-FIXTlfiRE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, visi ar po vieną. Pigiai. 
3irmos lubos, 3138 S. Wallace St.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Stepono Narkio 
Rėmėjai

nesiskundžia nes pas jį visada 
yra “scrvice with a smile.”

Galiu pasidžiaugti praeitos 
savaitės Jubiliejinio Kontesto, 
pasekmėmis. Jei nuolatos pana
šiai sektųsi, tai “Buickas” ga
lima butų man laimėti:

— o —
M. Urbonas, 3211 So. Union 

Avė., sakėsi, kad tik dėl to už
siprenumeruojąs dienraštį, kad 
mane paremti. Iš tiesų, jis yra 
geras žmogus mano daliai. Jau 
kelintas kartas pasiseka iš jo 
gauti parama...

— o —
K. Usauskas, savininkas na

mo ir taverno biznio, 3159 S. 
Halsted St., nors ir daug iš
laidų turėjęs dėl biznio perkė
limo ir atnaujinimo, neatsisa
kė užsirašyti “Naujienas”, nes

Kazimieras ir Valerija Ko- 
nopickai, 4525 So. California 
Avė., yra seni naujieniečiai. 
Išauklėjo gražų sūnų Charles, 
kuris šįmet pabaigė aukštąją 
mokyklą. Jis yra gabus muzi
kas ir turi suorganizavęs sa
vo trio.

Kazimieras Valaitis, 7104 S. 
Emerald Avė., geras draugijų 
darbuotojas ir geras daininin
kas. Jis yra linksmo budo 
žmogus "i r su visais draugiškai 
sugyvena. Tai tikras tipiškas

Diena Iš Dienos

XXX

L U

žemaitis.

JUOZAPAS WELPS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 5 dieną 7:30 vai. ryto 
1939 m., sulaukęs 42 m. am
žiaus; gimęs Scranton, Pa. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, sūnų Juozapą, 
dukterį Virginia, motiną 
Magdaleną, 2 brolius: William 
ir Thomas Welps, 5 seseris: 
Petronėlę Bagdonas, Švogerį 
Joseph, Ethel Griggs, Magde- 
line German. Katherine ir 
Myrtle ir gimines. Priklausė 
V. T. W. 1128. Kūnas pašar
votas 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
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sūnūs, Duktė, Moti

na, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

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

'Rapolas ir Agota įPuslevi- 
čiai užlaiko gražų taverną ties 
num. 2553 W. 69th St. Išauk
lėjo gražų sūnų Joną, kuris 
dirba Associated Press už fo
tografą. Ralf ' yra Keistučio 
Kliubo narys ir labai draugiš
kas žmogus.

XXX
Petras Alšauskas, 3145 W. 

40th PI., yra Keistučio Kliubo 
valdybos narys. Jis yra plačia; 
pažįstamas Chieagos lietu
viams, nes visur dalyvauja ir 
remia viską kas yra rimtas 
visuonienis darbas. Tai tikras 
gero budo naujienietis.

Mike ir Darata Biago užlai
ko California Inu taverną, ties 
num. 4358 So. California Avė.

Mike Biago ir blogais laikais

Kazimieras Pilipauskas, 4559 
So. Washtenaw Avė., sėkmin
gai varo taverno biznį. Yra 
rimtas ir teisingas žmogus už- 
tad turi šimtus draugų ir pa
žįstamų. Jis yra nuolatinis 
“N-nų” skaitytojas todėl nau
jieniečiai jį remia.

—Steponas Narkis 
4353 S. Talman Avė.

Tol. Lafayclte 3974

Susituokia pp. Jonučių 
Duktė ,

Sekantį šeštadienį, Liepos- 
July 8 d., '5 vai. po piet, šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, įvyks 
jungtuves bridgeportietės, Miss 
Bernice Jonutis su jaunuoliu 
Eddie Demereckiu iš Chicago 
Lawn.

Jaunosios tėvai Boleslovas ir 
Bronė Jonučiai per eilę metų 
gyvena savame name, 3Q15 So. 
Union Avė. Jie išaugino du su- 
nu, kurie jau yra vedę ir gra
žiai gyvena, ir vieną dukterį, 
kuri dabar išeina už vyro.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, 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, rast.

“Malonus
Žmogus”

Štai, dar pasitaikė malonus 
žmogus. Juozapas 'Bartkus už
sirašė “Naujienas”. Tariu šir
dingą ačiū.

—Frances Daugent 
Aurora, III.

Demerecko tėvai 
55th ir Cicero

puota įvyksian- 
žemutinė- 
sukviesta

pastangų

kaip

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Kliubo reguliaris mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, lie
pos 9 d. 1:30 vai. po pietų p. J. 
Juškos (Hollywood) svet,, 2417 W. 
43rd St. Visi kliubo nariai prašomi 
pribūti ir atsivesti naujų1 narių įsi
rašyti kliuban. B. Vaitekūnas, rašt.

I |"| A Gėlės Mylintiems11 K K A Vestuvėms, Ban- įUrA kietams, Laido
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ .Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

A. +A.
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., 
Bumbubų kaime. Amerikoje 
išgyveno 33 metus. Paliko di
deliame nubudime 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 Cužubus ir jų 
šeimynas, uošvius Antaną 
Prusevičius ir jo šęimyną ir 
Bernauską ir jo šeimyną ir 
gimines. 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- 

riai, Broliai, Sesuo, Uošviai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

NAUJA tflLMA
Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN 1918 METAIS”
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 25c iki 1 vai. po pietų.

Apart sub. ir nedėlios
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash , 
šaltas oras

Jaunojo* Ei 
gyvena prie 
Avė.

Sutuoktuvių
ti Liet. Auditorijas 
j e salėje. Į ją esą 
daug svečių.

Tėvai deda daug
kad tikrai šauniai atžymėti su
tuoktuves... J. A.

—;■.................. ...

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)
Robert Rettman, 31, su 

nevievė Radecki, 19
John L. Black II, 23, su Mary 

Alice Moscrip, 19
Frank Parker, 20, Elizabeth 

J. Rocks, 22

Ge-

Kazys Martišius 
Nusipirko Biznį

Jau suvirs mėnuo laiko, 
bridgeportietis, Kazys Marti-'
sius, savininkas namo, 3343 S. 
Union Avė., nusipirko taverno 
biznį iš M. Graimal, 919 W. 
35th St.

K. Martišiui yra naujiena 
biznyje, bet jis sugeba tinka
mai patarnauti visiems į jo už
eigą atsilankiusiems kostume- 
riams.

Teisybės Mylėtojų Draugystė lai
kys pusmetinį susirinkimą sekma
dienį, liepos 9 d. Chieagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 12 
vai. dieną. Visi nariai kviečiami 
būtinai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

S.
“LAISVASIS MIES
TAS” - SKUODAS

Du Seni Draugai 
Naujoj Vietoj

Klemens Usauskas ir George
Janulis yra žinomi “seni drau-

George’s Ta-
PI., Bridge-

O. Usauskai

gai”. Jie užlaikė 
Verną prie , 34th 
porte.

Neseniai K. ir
nusipirko didelį bizniavą namą, 
3159 So. Halsted St 
Klemensas ir 
savo George’s

Teko patirti, 
nai daro gerą
draugai yra draugiški visiems.

į kurį 
George perkėlė 
Tavern biznį.
kad jie ir čio- 

biznį, nes tiedu

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKBJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
*THB HOME OP FINE FURNITURE* SINCB 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

F

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
vo Skuode. Kiekvieną penkta
dienį, saulei leidžiantis, ne vi
sai normalus žydelis Berkis še
šiose miestelio vietose tam tik
ra gaida ir didžiausiu triukšmu 
užšaukdavo:

—Ge-e-e-i in šulą rei-i-i-i-i!
O būrys miestelio vaikų, bėg

dami paskui, didžiausiu alasu 
imituodavo Berkio šauksmą...

Pagaliau, Skuodas dar nese- 
savo 
mirė

Sabalis, sulaukęs 118 metų, gy- 
dvi žydės Beiles duk- 
melų, o motina, sako, 
apie pusantro šimto... 

nepaprasto senumo 
bet tik nesenai pasi-

niai galėjo pasigirti ir
“matuzaliais”: neseniai

A. + A. 
KASTANCIA RAUSKINIENĖ 

po tėvais Marcinauskaite 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 6 d. 1:50 vai. ryto 1939 
m., sulaukus 47 metų am
žiaus; gimus Lietuvoj, Kauno 
rėd., Rokiškio apskr., Čedasų 
miestely. Amerikoj išgyveno 
27 metus. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Povilą, brolio 
dukterį Bronislavą Marci- 
nauskaitę Hauser ir jos šei
mą, 2 brolio sūnūs Juozą ir 
jo šeimyną ir Baly ir kitas 

•gimines. Lietuvoj seserį An
taniną Baronienę, švogerį Jo
ną ir jų šeimyną, brolį Joną, 
brolienę ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių. Priklausė 
Apaštalystės Maldos, 
ninku šv. Kazimiero 
mijos Rėmėjų ir šv. 
ros dr-stei Marųuette 
Chieagos Lietuvių Draugijai. 
Kūnas pašarvotas randasi 
6627 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 10 d. 8 vai. ryto iš 
namų į Gimimo šv. Panelės 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazamiero 
kapines.

Visi a. a. Kastancia Raus- 
kinienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Brolvaikiai ir 

kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Reikalauja
Perskirų

Helcn Renvvick nuo John E.
Renvvick

Catherine Anasenis nuo Gus
Anasenis

Gavo
Perskiras

Mildred Kurtovich nuo Steve
Kurtovich

Treti- 
Akade- 
Barbo- 
Parke,

Svarbios Prakalbos
Temoje “Kodėl Dievas leido 

blogą pasaulyje”?
SUBATOJ, LIEPOS-JULY 8 d.
GERMAN AMERICAN HALL

I I

18 Avenue and 52nd Street, 
Kenosha, Wis.

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
Kalbės S. Beneckas iš Chiea

gos.
Kviečiame visuš ateiti ir 

girsti labai įdomių dalykų: 
pranašysčių, sužinant kada
kaip užsibaigs tie blogi arba 
pikti laikai. Įžanga veltui. Rin
kliavos nebus.

Rengia ir kviečia
Biblijos Tyrinėtojai

iš- 
iš 
ir

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”
Remkite Tuos Biznierius, ku

rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Paul Gailius Tavern 
Naujoj Vietoj

Nuo pradžios šio mėnesio 
P. ir J. Gailiai perkėlė savo 
biznį į 3204 So. Halsted St.

Praeitų švenčių proga P. 
Gailius užeigoj buvo susirinkę 
nemažai svečių palinkėti 
biznio naujoj vietoj...

Utility Liųuor 
Distributors 
Piknikas

gero

Utility Licpior Distributors 
Ine., rengia antrą metinį pikni
ką, liepos (July) 9, Birutės dar
že, 79th St. ir Archer Avė., Wil- 
low Springs, III.

Bus leidžiama išlaimėjimo 
dovanos taipgi bus visokių žai
dimų, ristynės ir lenktynės. 
Taipgi bus virvės traukimas. 
Dainuos choras, kurio dar 
kas negirdėjo Chicagoj.

Kviečiame kaip jaunus, 
ir senus, mažus ir didelius
pikniką. Mes užtikrinam vi
siems atsilankiusiems labai ge
rą

nie-

į ši

good time”.
Ir aš busiu (Skl.)

Englewood policijos nuovu- 
suėmė 16 metų berniukąda

Philip Barron, nuo 6755 Erne- 
rald avenue, už automobilių vo* 
girną. Jisai pavogė chicagiečio 
John H. Laven automobilį, pa
statytą prie 67th ir Halsted 
Street. Tai antras Barron’o 
prasižengimas.

RENDON tavern su visais fiksče- 
riais ir rakandais. Priežastis — tu
riu 2 bizniu. 1251 So. Halsted St.

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

BUSINESS CHANŲ ES 
Biznio Progos

IŠSIRENDUOJA tavernas su vi
sais įtaisymais, arba parduosiu pi
giai namai; 2 bizniai ir 4 flatai.

3322 So. Morgan St.

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

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

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

3111 S. Halsted, St.

veno čia 
tė šimto 
ture j usi 
Buvo tai 
žydelka,
mirė, nuraudojo ją šimtametė 
duktė. “Ubagas pamokslinin
kas” Šimkus sakosi turįs 116

Skuodas, stovėjęs prie dide
lių kelių mazgo: Liepojaus ir 
Prūsijos, prieš karą buvo Že
maitijos prekybiniai vartai. Da
bar tos reikšmės nustojęs, vir
to “šiaučių miestu”. Sparčiai 
išbujojo avalynės pramonė. Da
bar yra apie 20 didesnių batų 
pramonės įmonių, kurios per 
mėnesį pagamina apie 5000— 
6000 porų batų. Vienos jau vei
kia fabrikų teisėmis, kitos irgi 
plečiasi, stato modernias patal
pas. Skuodas aprūpina avaly
ne visą Klaipėdos kraštą.

Turėdamas tokius prityru
sius savivaldybininkus, kaip 
viršaitį Dubinską ir sekretorių 
Dyčpetrį, tiek miestelis, tiek 
pats valsčius, sparčiai tvarkosi. 
Anie sugebėjo išvesti iš seniau 
įklampintų nevisai mažų skolų 
ir dar “juodai dienai” sutaupy
ti.

Ne be to, yra ir trukumų. 
Antai visi miestelio gyventojai 
man skundėsi, kad jau dvide
šimts metų, kaip nesulaukia 
išgrindžiant senojo miesto. Ru- 
dįpį(prasideda patys didieji jo- 
markai ir prekymečiai ir žmo
nės turi, tikrąja to žodžio pras
me, plaukte plaukti po nesvie
tišką purvyną. Sako, kad tas 
purvynas neišdžiustąs nė ligi 
$v. Jono

PARSIDUODA tavernas su 5 
kamb. gyvenimui arba priimsiu pū

ką. * Taipgi parsiduoda kitas 
tavern, 2113 S. Halsted St. arba 
mainysiu į vasarnamį, farmą arba 
kita ką. Atsišaukite 3538 South 
Halsted St.

ŠIAUČIAUS šapa pardavimui ar
ba rendon; moderniška mašinerija 
ir įrengimas. 2107 S. Halsted St.

PARDAVIMUI John’s Tavern, ne
brangiai, geras biznis, išdirbtas per 
daug metų. 2850 W. 63rd St.

PARSIDUODA gerai išdirbtas 
tavernas. Priežastis — liga. Turiu 
parduoti greitai. . Kas pirmas, tas 
laimės. 720 W. 35 St.

PARDAVIMUI geras tavernas, 
renda pigi, prieinama kaina, švedų 
ir vokiečių apgyventa. Pelninga 
vieta. Vienai persunku. 936 E. 75th 
St.

GREITU laiku parsiduoda taver
nas. Biznio vedėjas County ligoni
nėj. Gera vieta. Savininkas gyve
na 1443 Wentworth Avė., Chicago 
Heights, III.

REAL ESTĄTE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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.

PARDAVIMUI 2 flatų, prie par
ko, stucco, 5 & 5 kambarių, uždary
ti porčiai, gerame stovyje, gera 
transportacija, nebrangiai. 5354 
Cornelia.

GREITAS PARDAVIMAS
Bizniavas muro namas, štoras ir 

3 flatai, 9 metų senumo. Taipgi 
nauji tavern barai prie biznio gat
vės, South Side. Pigiai už cash ir 
maino ant mažesnio namo, farmos 
ar lotų. Kurie norite gero namo ir 
bargeno, atsišaukite greitai.

J. VILIMAS, 
6800 S, Mafllewood Avė. 

; Tel. Hemlock 2323 /'• ;

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

ĄPLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.
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Audra Vakar 
Uždegė 18 Namų 
Chicagoj

Suardė Susisiekimą Lietuviai Legionieriai Ruošiasi 
Iškilmėms

Trumpa, bet smarki audra, 
kuri vakar anksti rytą užklupo 
Chicago, ir šiaurines Illinois ir 
Indiana dalis, prikrėtę daugy
bę šposų mieste.

Ugniagesių departamentas 
paskelbė, kad audros metu per
kūnija uždegė 18 namų, dau
giausia, Southsidėj, ir tiek pa- 
tvindė gelžkelių patiltes, kad 
nei gatyekariai nei automobi
liai negalėjo važiuoti. Dėl su
sisiekimo pakrikimo keli na
mai visai sudegė, nes ugniage
siai negalėjo privažiuoti juos 
gesinti.

Visai sudegė trijų aukštų na
mas prie 3203 S. LaSalle st., 
ir gerokai apdegė bungalow ad
resu 6108 Warwick avenue.

Susisiekimas buvę daugiau
sia sutrukdytas 47th gatvėj, 
prie Rock Island patiltės, prie 
59th ir Stevvart avenue, ir prie 
63rd and State, kur randasi 
ilgas ir platus kelių gelžkelių 
tiltas.

Trys Mirė Nuo Kaitros
Vakarykštė ir užvakarykštė 

kaitra užmušė tris žmones Chi
cagoj :

43 metų Edwin Crawford, 
nuo 1968 Mihvaukee avė.;

John Pocischovvski, 49, nuo 
2340 Altgeld, ir

Albert Kutta, 59, nuo 5219 
W. 30th Place, Cicėno.

P-lė Kadzewick 
Greit Pripras Prie 
Tokių “Klijentų”

Ir Vėl Apiplėšė Finansinę 
Įstaigą

Marųuetteparkietė, p-lė He- 
len Kadzewick, nuo 6919 South 
Campbell avenue, tarnauja už 
kasierių Tower Finance Com- 
pany įstaigoj, 804 West 64th 
Street, Englewood. Ta įstaiga 
užsiima paskolų bizniu. Duoda 
paskolas iki $300 už baldus, 
automobilius, etc.

Įstaigos raštinę kelis kartus 
praeityj aplankė neprašyti “kli l 
jentai”, kurie sauvaliai pasida
rydavo sau įvairaus dydžio pa
skolas, nutildydami p lę Kadze- 
wick ir kitus raštinės tarnau
tojus su revolverių pagalba.

Užvakar vakare pasirodė dar 
vienas ginkluotas “klijentas”. 
Atkišęs revolverį į p-lę Kadze- 
wick, paprašė trijų šimtų do
lerių. Raštinėj tuo metu buvo 
vedėjas, M. M. Mason, ir dvi 
klijentės. Brangindama savo 
gyvybę, p-lė Kadzewick pikta
dariui pinigus “išmokėjo”. Ne- 
kitaip butų padaręs ir įstaigos 
vedėjas Mason, nes piktadaris 
laikė revolverį nukreipęs ir jo 
pusėn.

Chicago City Bank 
and Trust Company
HALSTED AT 63RD STREET

Tai yra viena didižųjų ban
kų už vidurmieščio rybų. Kaip 
matote iš atskaitos, kuri telpa 
šiandien “Naujienose”, šis ban
kas turi užtektinai didelę su
mą pinigų, virš dvidešimt sep
tynių milionų dolerių.

Kaip ir kiti bankai, taip ir 
šis, yra valdžios kontrolėje. 
Užtai žmonių taupomi pinigai 
čia negali žūti ir nežus.

Pietinės dalies biznieriams, 
profesionalams ir šiaip žmo
nėms, šis bankas randasi pa
rankioje vietoje. Ir čia sutei
kiama geras ir greitas patar
navimas. (Ap.)

Sekmadienį Padės
Kertinį Akmenį
Legiono Namui

Sekmadienį, antrą valandą 
po pietų, Dariaus-Girėno- Legio
nas padės kertinį akmenį Da
riaus-Girėno Namui, kurį nese
niai pradėjo statyti ties 4414-18 
South Western Avenue,

Iškilmėse dalyvausiąs meras 
Kelly, konsulas Daužvardis ir 
žymus Chicagos lietuviai.

Netaip seniai, birželio 17 ge
ros valios legionieriai, Posto 271 
nariai pradėjo namo statybos 
darbą išliedami pamatą.

Reikia stebėtis- iš Amerikos 
Legiono Posto 271 narių iš
tvermės ir pasišventimo šiam 
reikalui. Jau iš ryto pradėjo 
darbą. Kiti atėjo vėliau, bet vi
si ištvermingai dirbo iki 10-tos 
vai. vakare. Smagu buvo maty
ti kaip po sunkaus darbo visi 
skirstėsi “namol” su linksmais 
veidais ir pasididžiavimu. Turiu 
žymėti, kad čia matėsi ir tokių 
legiono narių, kurie prisidėjo 
pinigiškai, bet ir jie nuo fizi
nio darbo neatsisakė, o dirbo 
visi kiek galėdami. Bravo Da
riaus Girėno Posto 271 nariai! 
Jus dirbate svarbų visuomeninį 
darbą.

Šiuos įspūdžius nerašau iš ko
kių papasakojimų, girdėtų nuo 
kitų. Ir aš pats dirbau ir vis
ką patyriau ant savo “musku
lų”. Teko ir man pusėtinai pa
prakaituoti. Bet tuoini esu pil
nai patenkintas, nes jaučiuosi, 
kad ir aš nors dalinai prisidė
jau prie naudingo visuomeninio 
darbo.

Iš savo įspūdžių- galiu drąsiai 
sakyti, kad Am. Leg. Dariaus 
Girėno Posto 271 sumanymas 
bus įvykintas ir trumpoj atei
ty namas bus pastatytas.

Visuomenė Remia
Atrodo, kad šį rimtą suma

nymą visuomenė remia. Stam
bios piniginės aukos gausiai 
plaukia. Postas 271 turi daug 
žymių veikėjų, ir darbuotojų.

O galiau, čia yra visuomeni
nis darbas, kurį kiekvienas ge
ros valios lietuvis turėtų remti. 
Tad-gi, pirmyn! Suglauskime 
petis į petį ir gelbėkime kuo ir 
kaip kas galime. Lai eina pra
dėtas darbas be jokio sutrukdy
mo, pirmyn.

Kaip bus užbaigtas namo sta
tymas, turėsime kuo pasidžiaug
ti. Džiaugsis ne tik Dariaus-Gi
rėno posto 271 nariai ir jų šei
mynos, bet džiaugsis ir visi są
moningi Chicagos lietuviai.

Namo statybos pirmininkas 
yra B. R. Pietkiewicz, 2608 W. 
47th St. Phone LAFayette 1083.

Posto komandierius, Wm. B. 
Sebastian, 4104 Archer Avė., 
LAFayette 3533.

Su visokiais reikalais kreip 
kitės pas viršminėtus asmenis.

—-Steponas Narkis

Pasikorė Bedarbis- 
Dailininkas

Garaže prie savo namų, adre- 
|su 5055 Holfram Street, vakar 
pasikorė Lawrence Risily, be
darbis — dailininkas. Jisai bu 
vo apie 48 metų amžiaus.

AR JIESKAI 
DARBO?
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[NAUJIENA?
I “REIKIA DARBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

nu kilk lilslii ilrul. tiltui, 1LL 
t — ■■■■ ■ — • ■■ —

Įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Biznio Permainos — Republiko- 

nai — šileikių Jubiliejus
CICERO — Su pirma diena 

šio mėnesio į naujas rankas ofi
cialiai pereina J. Paugos gėri
mų išvežiojimo biznis, 5031 W. 
12th St. J. Paugos vardas panai
kintas visuose dokumentuose. 
Biznio aparatas taip pat suksis, 
o gal dar geriau. Nauji savinin
kai yra C. Pauga ir M. Bevcn. 

Tai dvi sesutės. Linkiu joms 
geriausio pasisekimo.

Pats P. Pauga dabar laisvas 
nio visų pareigų biznyje. Re
montuoja, gražina savo didelį 
namą. Užbaigęs namą, pasiims 
žmoną ir jaunąjį sūnų Leo, ir 
pasileis po platųjį pasaulį. Tu
rės “atsakančias” atostogas. 
Taip ir reikia, po daug metų 
sunkaus darbo reikia pasilsėti, 
jet ne visiems tas galima.

Republikonų Išvažiavimai
Vietos republikonų lietuvių ir 

kitataučių dalis liepos 4 turėjo 
švažiavimą — pikniką Liberty 

Grove darže. Oras pasitaikė ne
paprastai gražus — šiltas, bet 
žmonių suvažiavo nedaugiausia. 
Didžiuma jaunimas. 8 koman
dos minkštą “bolę” lošė, tai iš 
to beveik ir susidėjo visas pik
nikas. Kaip į gražią, švarią vie
tą suvažiuoja nemažai pašali
nių. Taip buvo ir šį kartą. Vi
si pirko R. R. Klubo tikietus 
aimėti automobilį liepos 9 d. 
Atvažiuokite visi ir laukite sa
vo laimės. O vienas bus laimin
gas.

Sidabrinės Sukaktuvės
P. S. šileikių duktė, Mrs. Mi

kutis, suruošė savo tėvams sur- 
jrizą a (žymėjimui jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sidabrinio 
. ubiliejaus (pp. Lileikiai abu 
dar jauni, sveiki, lengvai Šli
auks Auksinio Jubiliejaus). 
Puota įvyko tėvų name, 1525 S. 
49th Avė. Baliavota visą naktį. 
Ant greitųjų suprašyta tik gi
minės ir artimieji, kurie' sunešė 
daug gražių — brangių dova
nų. Jubilijautai buvo nustebinti 
ir nežinojo nė kaip atidėkoti. 
Garbė dukterei, kad tėvus at
jaučia. D.

Nuteisė Už Blogų 
Čekių Platininių

-r >< ■ • «

Kriminalis teismas vakar nu
teisė metams kalėjimo chicagie- 
tį Alex Cathony, nuo 2307 W. 
North avenue, už blogo $18.93 
čekio iškeitimą, ir kitų blogų 
tekių platinimą. Išgirdusi teise 
jo nuosprendį, Cathony žmona 
ipalpo.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 

a naudingos.

Douglas Corrigan, kuris “per klaidą” perskrido Atlanto vandenyną ir jo 
sužadėtinė Elizabeth Marvin. Jų sutuoktuvės įvyks liepos 17 d.

Gavo Naują Darbą, 
Už Pusvalandžio 
Mirėf

Per ilgą laiką 31 metų chica- 
gietis John Conley nedirbo. Už
vakar jam pasisegė gauti darbą 
prie “subway” tunelio kasimo. 
Vakar jisai pradėjo dirbti.

Išdirbęs pusyalandį, Conley 
staigiai susirgo ir pasimirė nuo 
epilepsijos. Jisai gyveno adresu 
3407 Greenview avenue.

■ I ■   * »l»ill I »

Nori, Kad Miestas 
Perimtų 
Susisiekimą

Miesto tarybos transportaci- 
jos komisija vakar vienbalsiai 
nutarė padaryti tarybai ir mė- 
ruo Kelly rekomendaciją, kad 
miestas perimtų visas Chicagos 
susisiekimo linijas.

Miesto valdyba ^jau kuris lai
kas veda derybas su linijų vir
šininkais dėl naujos koncesijos,, 
bet negali susitarti dėl jų turto 
įkainavimo. Linijos stato labai 
aukštą įkainavimą, miestas 
griežtai priešinasi.

L. J. K. Ratelio 
Ekskursiją, 
ŠĮ Sekmadieni

___Ii—c
Šį sekmadienį, liepos 9, 7:00 

valandą ryto, visi Liet. Jaun. 
Kultūros Ratelio nariai bukite 
prie Hollywood salės — 2417 
W. 43rd St.

Susitvarkę ir pasiskirstę į 
“formankas”, patrauksime į 
Juškos Kurortą prie Druce 
ežero. t

Musų draugai ir simpatikai 
taipgi esate kviečiami su mu
mis pavažiuoti ir drauge links
mai praleisti š^fenadienį. z

^vRątėlietis.
• < ■j...".'-

LOS ANGELES, Cal. — Campbell McDonald, de
šinėj, pasakoja proto ligų gydytojui, Dr. Paul de Ri- 
vera (kairėj) ii; policistams, kaip jisai “laike sapno” 
nužudė savo motiną, Margaret Campbell.

DOMĖS!
PRANEŠIMAS AMERIKOS 

LIETUVIAMS
I . ............. —■ i

“Lietuvos Žinios” proga 30. 
metinių sukaktuvių paminėti 
išleido spėcialį jubilėjinį nume
rį iš 44 puslapių. Kaina tik 20c. 
lietuviškų, arba Amerikos pini
gais 3 centai, pagal dabartinį 
pinigų kursą.

Ir geriausiais norais vado
vaujanti : Amerikos laikraščiai 
neturi galimybės perspausdin
ti visų tilpusių straipsnių iš 
kovos lauko šiame jubilėjinia- 
me numery j.

Todėl vienintelis išėjimas— 
norintiems paskaityti ir suži
noti ką “Lietuvos žinios” per 
tą 30 metų laikotarpį nuveikė 
lietuvybės dirvoje, tai įsigyti 
tą jubilėjinį numerį.

Jei neišgali pasiųsti $1.00, 
tai pasiųsk 10c. Lietuvi, tu ga
li nuo dešimties savo bičiulių 
amerikiečių sukolektuoti po 
10c. ir pasiųsk money order 
paštu, tai pinigai nepražus ir 
už tą' pasiųstą $1.00 tu gausi 
“Lietuvos Žinių” jubilėjinio 
numerio 10 kopijų, ir aplaikęs 
tą numerį tu išdalinsi savo bi
čiuliams, nuo kurių tu buvai 
sukolektavęs po 10 centų.

Siųsk pinigus segančiu ad
resu :

“Lietuvos Žinios” 
Gedimino g-vė 38 

Kaunas, Lithuania.
Amerikos lietuvi, tu turi ži

noti kas buvo daroma netoli
moje praeityje ir kas yra da
roma dabar. Įsigyk tą jubilė
jinį numerį, nesigailėsi, sako—

DR. A. L. GRAIČUNAS 
“Varpo” B-vės Akcininkas 

3312 S. Halsted St., 
Chicago, III.

P. S. Kitus laikraščius mel
džiu perspausdinti šį praneši
mą.

Mirtis Sugriovė 
Gražią Pavyzdingą 
Šeimyną

Palaidojus Estelą Dzimidas

A.a. Estela Dzimidas
Kuomet išgirdau iš savo kai

mynų, kad mirė Estela Dzimi
das, mane perėmė šaltas šiur
pulys, ir, rodos, negalėjau tikė
ti, kad gamta butų tiek žiauri 
suardyti gražią šeimyną ir pa
likti visai mažo amžiaus 4 duk
reles našlaitėmis. Bet tas buvo 
tiesa. Estela Dzimidas mirė bir
želio 28-tą dieną, 8-tą valandą 
ryto.

Jos laidotuvių iškilmės įvyko 
praeitą pirmadienį, 3-čią dieną 
liepos. Atvykus prie laidotuvių 
direktoriaus Petkaus koplyčios, 
matėsi graudus reginys. Nors tą 
rytą skaisčiai švietė saulutė, bu
vo graži diena, bet niekas ne
galėjo pagražinti džiaugsmu 
Estelos vyro Mykolo ir jos ma
žų dukrelių širdžių, nes jų šei
myna tapo amžinai pažeista ir 
sugriauta.

Apie 9 valandą ryto atvyks
ta kunigas ir artimiausi Estelos 
draugai grabnešiai neša jos kū
ną į karavaną. Čia ir vėl pasi
daro skaudu matant vyrą ei
nantį paskui grabą ir laikantį 
vienoj pusėj ranką dukrelės Da
ratos, 10 metų amžiaus, ir ki
toj dukrelę Augeniją, kuri esti 
tik 3-jų metų amžiaus. Tai dar 
neviskas. Pas Mykolo gimines 
pasiliko dar dvi dvynukės duk
relės, Joneta ir Joana, kurios 
esti tik 16-kos mėnesių amžiaus. 
Jos dar yra permažos suprasti 
ir dalyvauti savo molinos laido
tuvėse.

Neužilgo Estelos kūnas pasie
kia Nekalto Prasidėjimo bažny
čią ir čia prasideda gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Da
lyvaujant šiose pamaldose, ku
rios užėmė daugiau valandos 
laiko, slenka mintys, viena po 
kitos. Kodėlgi ta gamta tokia 
žiauri ir neteisinga. Kodėl ji su
griauna gražias šeimynas ir pa
lieka mažus našlaičius? Kodėl 
tas likimas nepasitaiko tarpe 
žmonių, kurie negali gražiai gy
venti ir patys savo noru ardo 
savas ir kilų šeimynas ir, žudo
si, o čia, rodos, viskas yra mei- 
’ė, sutikimas, pagarba vienas ki
bini ir ta nelaiminga mirtis vL 
saką suardo. Toliau svajoju, kad 
gamta yra sprendėja ir ji turi 
pilnas teises ir galią.

Jie Niekuomet neužmirš...
Po šių minčių užsibaigia pa- 

naldos ir Estelos Dzimidas kil
ias yra nulydimas į Amžinos 
lamybės vietą ir giliai sugrau- 
linta minia laidotojų suteikia 
ai paskutinį patarnavimą ir at- 
isveikina. Nuo 12-los valandos 
tuomet Estelos kūnas pasislc- 
)ia po žeme, ji lieka visų ap
eisią ir tik gal karts nuo kar
ti, vienas ar kitas iš giminių 
ir draugų atsimins ją. Bet 6 
/palos liko, kurios niekuomet 
tegalės jos užmiršti, tai jos vy

žas Mykolas, 4 mažos dukrelės 
r jos motina, kurių širdis spaus 
gailestis ir ilgesys per jų visą 
gyvenimą netekus savo bran
gios dukrelės, moters, ypač 
brangios mamytės mažų dukre- 
lių.

Mykolai, dukrelės ir motina, 
susiraminkite, nes toks likimas 
laukia visų, o tau, Estela, lai 
būna ramus tavo poilsis šalto
je žemėje. J. A. K.

VAKAR
ČHlCAfiOJ

• Dės Plaines priemiestis pri
ėmė patvarkymą, uždrausda
mas pašaliečiams darbininkams 
pikietuoti įstaigas, kur vyksta 
streikai. Pikietuoti galės tiktai 
streikuoją darbininkai.
• U. S. Laivyno departamen
tas paskyrė adm. William C. 
Watts viršininku Chicagos ju
rininkų stoties (Great Lakęs 
Station). Ikišiol Watts buvo 
viršininku laivyno bazės San 
Pedro mieste, Californijoje.
• Nežinomi piktadariai pavo
gė 2,934 poras moteriškų ko
jinių iš krautuvės adresu 2709 
North Clark Street. Jie taipgi 
pavogė automatišką skaičiavi
mo mašiną. Gal norėjo žinoti 
kiek kojinių pavogė.
• Jefferson Parke, adresu 
7206 Everell avenue, nusižudė 
51 metų chicagietis Clarence 
White. Jisai buvo viršininkas 
Lumberman’s Credit Associa- 
tion, 608 S. Dearborn Street.

Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos “Ginčas” 
Jau Išspręstas

Profesionalai Supliekė 
Biznierius

Golfo “karas” užsibaigė 28 
d. birželio, West Gate aikštėj. 
Laimėtojais išėjo profesionalai. 
Biznieriai jaučiasi truputį per
blokšti, bet liglaikiniai karsto 
dar nepirksią, o 1910 golfo ka
rūną “sure” nešiosią.

Laike vakarienės įvyko “tai
kos” ceremonijos su kalbomis; 
liūdnomis ir linksmomis daino
mis. Abiejų pusių džentelmo- 
niškumas sudarė gerą įspūdį, 
nors vieni su ašaromis, antri 
su linksmumu taikos paliau
bas atliko.

Iš profesionalų: Dr. S. Ja- 
kubs išlošė tropeją, o iš biz
nierių: Julius Brenza, Metro
politan State Bankos kasierius.

Vaistininkas A. Tulys laimė
jo gražią medinę lazdą.

J. S. V.

Konservatyvis Augi
mas Morton Park 
Federal Savings 
Įstaigos

Penki metai atgal, 1934, kuo
met Morton Park Federal Sav
ings and Loan Association ga
vo čarterį iš Jungtinių Valsti
jų valdžios, tuomet turėjo 
$295,000.00. Nuo to laiko ši fi
nansinė įstaiga vis augo ir au
ga. Ir tas augimas daugiausiai 
priguli nuo sėkmingo ir suma
naus biznio vedimo.

Persikrausčius naujon vie
ton, ši finansinė įstaiga dabar 
turi apyvartos $920,000.00, o 
viso narių — taupytojų 1100. 
Pagelbėjo finansuoti 250 namų 
šioj apielinkėj per 4 metus 
laiko.

Direktoriai ir vedėjai šios 
įstaigos yra gerai žinomi Ci
cero ir Berwyn piliečiai, bū
tent:

Frank J. Vonesh, President; 
Frank J. Vranck, Vice-presi- 
dent; George A. Jaros, Trea 
surer; August F. Sobotka, Se- 
cretary; Frank J. Sobotka, 
Assistant Secretary; Charles 
Nickelman; John Zeman; Jo- 
seph Guido; James Campbell; 
Edward Bobysud; and Louis 
Galam bos, with Otto J. Rousc 
advokatas.

Kitais metais ši įstaiga mi
nės savo 30 metų sukaktį. Per 
tą 30 metų vedė bizi|< be cen
to nuostolių bent vieno taupy
tojo, ir mokėjo nemažiau kaip 
31/2% už taupomus pinigus. 
Įstaigos adresas yra sekamas: 
2444 S. 52nd Avenue, Cicero.

(Apg.)




