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2,500 BENAMIŲ POTVYNIŲ SRITYJE ĮTARIA TRYLIKOS ŽMONIŲ NUŽUDYMU
Žuvusiųjų skaičius gal pasieks 150; viename tik 

mieste prigėrė 38 žmonės
Gal pagaliau bus išaiškintos šiurpios ir misteriš

kos Clevelando žmogžudystės

MOREHEAD, Ky„ liepos 7.
— Tiek Morehead apylinkėje, 
tiek kitose Kentucky vietose, 
kurias palietė potvyniai, žmo
nės tik dabar pradeda atsipei
kėti ir skaičiuoti nuostolius. O 
tie nuostoliai tikrai baisus: žu
vusiųjų ir dingusiųjų be žinios 
skaičius siekia 150. Apie 2,500 
žmonių neturi pastogės, kadan
gi jų namai liko išplauti, su
griauti arba vandens apsemti. 
Medžiaginiai nuostoliai taip pat 
nepaprastai dideli: manoma, 
kad jie sieks $5,000,000.

LENKU LEGIJONIERIAI SMARKAUJA
Ragina ne tik ginti nepriklausomybę, bet ir 

sienas praplėsti
VARŠUVA, liepos 7. — Len- 

kų legijonieriai priėmė rezoliu
ciją, kurios turinys yra labai 
karingas. Legijonieriai yra nu
sistatę, jog karo atveju Len
kija turėtų savo sienas praplė
sti. Vadinasi, ne tik ginti sa
vo nepriklausomybę ir savo te
ritoriją, bet dar siektis dau
giau svetimų žemių įsigyti.

Girdi, turi būti atitaisytos 
Versalio klaidos. Lenkija bū
tinai privalo tinkamai įsitvir

Paminėjo dviejų 
metų karo su

kaktį
Policija saugojo Anglijos 

ambasadą
TOKIO, liepos 7. — čia bu

vo surengti paradai ir demon
stracijos ryšium su dviejų me
tų sukaktimi japonų karo su 
kiniečiais. Kadangi paskutinė
mis dienomis buvo varoma 
smarki agitacija prieš anglus, 
tai japonų patriotiniai jausmai 
buvo pusėtinai įkaitinti. Vald
žios organai bijojosi, kad kar
tais neįvyktų kokių ekscesų. 
Todėl policijos sargyba prie 
Anglijos ambasados buvo žy
miai sustiprinta.

Nori pakeisti prezi
dentavimo terminą

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 7. — Senato juridinis ko
mitetas aptarė rezoliuciją, ku
ri siūlo padaryti konstitucinį 
amendmentą (pataisą), kad 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
butų renkamas šešiems metams 
ir galėtų prezidentauti tik vie
ną terminą.

Balsuojant septyni komiteto 
nariai pasisakė už rezoliuciją 
ir septyni prieš, todėl senatui 
toji rezoliucija negalės būti re
komenduojama. Tačiau apie re
zoliuciją bus pranešta senatui, 
kuris dėl jos galės savo nusi
statymą pareikšti.

Potvynių apimtose vietose 
geležinkeliai ir keliai išplauti 
ir sugadinti. Pasėliai sunaikin
ti, namai sugriauti.

Skaudžiausiai nukentėjo 
Morehead, kur žuvusių skai
čius siekia 38. Be to, apie 20 
“dingo be žinios”. Vadinasi, 
apie jų likimą kol kas dar nie
ko nepasisekė patirti.

Policija ir specialia sargyba 
žiuri, kad dėl potvynio nuken
tėjusiose vietose nesivystytų 
plėšikavimas.

tinti Balt ik o juroje.
Kiek galima numanyti, legi- 

jonierių manifestas yra taiko
mas Dancigui ir jo apylinkėms. 
Tačiau kai kurie spėja, jog le
gijonieriai turi “akį” ir ant Lie
tuvos: jie norėtų ir iš Lietuvos 
šį tą pasiimti.

Taigi, jei lenkams labai di
deli ragai užaugtų, tai visai 
galimas daiktas, jog tuo atve
ju Lietuvai susidarytų pusėti
nas pavojus.

Jei norite numesti 
svorį, tai dažniau 

valgykite
PHILADELPHIA, liepos 7. 

— Geriausias būdas svoriui nu
mesti yra valgyti per dieną 
bent šešis kartus.

Tokį receptą siūlo Dr. Gar- 
field G. Duncan iš Jefferson 
medikalės kolegijos.

Daugelis mano, jog valgyda
mi du kartus per dieną jie 
lengviau suliesės. Tačiau toks 
manymas esąs klaidingas.

Dalykas tas, kad juo žmo
gus rečiau valgo, juo labiau 
jis išalksta. Na, o alkanas žmo
gus dažniausiai praranda sai
ką: jis suvalgo daugiau, negu 
jam sveika. Tuo tarpu dažnai 
valgąs žmogus labai neišalksta 
ir todėl jis nepersivalgo.

Diktatorių grobimui 
atėjo galas

LONDONAS, liepos 7. — 
Sir William Seeds, Anglijos 
ambasadorius sovietų Rusijai, 
gavo naujų instrukcijų, kad 
kaip galima greičiau susitartų 
su Maskva dėl sukūrimo vadi
namojo “nepuolimo fronto”.

Iš to atrodo, jog Anglija pa
galiau nori sudaryti frontą 
prieš Hitlerio pasimojimą ir vėl 
daryti “sienų reviziją”.

Anthony Eden, buvęs užsie
nių reikalų ministras, pabrėžė 
Anglijos nusistatymą priešintis 
diktatorių savivalei Europoje. 
Sąvo kalboje jis pasakė, jog 
diktatoriai pagaliau turi su
prasti, kad grobimo ir kitų val
stybių draskymo dienos Euro
poje praėjo.

Žaibas užgavo 
banką

ST. PAUL, Minn., liepos 7. 
— žaibas užgavo First Natio
nal banko trobesį. Keli šimtą 
svarų akmens buvo numušti 
nuo trobesio viršaus.
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Naujienų-Acme Telephoio
MOREHEAD, Ky. — Tiltas, kuris liko potvynio sunaikintas. Prie tilto buvo su
rasti penkių žuvusių žmonių lavonai.

Čekai pagerbė
Huss’ac

Nepaisė nacių uždraudimo

PRAHA, liepos 7. — Nors 
“protektoratas” ir išleido įspė
jimą, kad čekai susilaikytų nuo 
minėjimo Jan Huss’o mirties 
sukaktuvių, bet tai nieko ne
gelbėjo. Religingi čekai ignora
vo įspėjimą ir Radhoste (Mo
ravijoje) susirinko 50,000 su 
viršum žmonių religinių cere
monijų pažiūrėti. Prahoje prie 
Husso paminklo taip pat susi
rinko apie 15,000 žmonių.'

Jan HusS, religinis Bohemi
jos reformatorius, buvo^sude- 
pntAšfTZaiiT’Jaužo liepos G d. 
1415 m.

Prancūzų propagan
da transliuojama 

septyniomis 
kalbomis

PARYŽIUS, liepos 7. —Pa
galiau ir prancūzai pradėjo va
ryti propagandos “karą”. Kiek
vieną dieną iš septyniolikos ra
dijo stočių yra transliuojamos 
programos septyniomis kalbo
mis: vokiečių, italų, ispanų, 
anglų, arabų, serbų ir kroatų.

Transliuojamos programos 
yra sutvarkytos taip, kad bu
tų galima atremti totalių val
stybių (vyriausiai Vokietijos ir 
Italijos) per radiją slkeidžiamą 
propagandą.

Taigi, naciams ir fašistams 
dabar teks patirti, jog lazda 
turi du galus.

Dr. Einstein liko 
Amerikos pilietis

DENVER, Colo., liepos 7. —■ 
Dr. Robert Einstein įsigijo 
Amerikos pilietybę. Jis yra sū
nėnas pagarsėjusio visame pa
saulyje prof. Albert Einšteino, 
reliatyvumo teorijos autoriaus.

Mirė 105 metų am
žiaus moteris

PEORIA, III., liepos 7. — 
čia pasimirė Mary Ann Freeze, 
kuri buvo 105 metų amžiaus. 
Ji buvo gimusi Pennsylvanijos 
Valstijoje.

Airijos premjeras 
«aplankys Ameriką

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 7. — Eamon de Valera, 
Airijos premjeras, rengiasi ap
lankyti Ameriką. Jis pasiren
gęs kelionę pradėti rugsėjo 21 
dieną .

Badas' nugalėjo 
Lojalistus

LONDONAS, liepos 7. — 
Prie Ispanijos lojalistų pralai
mėjimo bado baimė prisidėjo 
daugiau nei kuris kitas fakto
rius.

Taip medikaliame žurnale 
rašo Dr. Emilio Mira, kuris lo
jalistų armijoje ėjo vyriausio 
psichiatro inspektoriaus parei
gas.

Dr. Mira sako, jog bombo
nešių užpuolimo pasėkos laik
raščiuose buvusios labai išpus
tos. Pavyzdžiui, Barselonos 
miestas iš viso bombonešių bu
vo užpultas 2'50 kartus. Ir dėl 
tų “reidų” žmonių žuvo tik 4,- 
357. Tai/ palyginti, visai nedi
delis skaičius, kadangi tokia
me dideliame mieste tiek žmo
nių žpva ir šiaip 'visokiose gat
vių nelaimėse.

Daug - blogiau psichologiniai 
gyventojus veikė vis didėjan
tis badas, žmonės, kurie reidų 
metu stovėdavo eilėse, kad ga
lėtų gauti maisto, beveik jo
kio dėmesio nekreipdavo į pa
dangėse skraidančius bombone
šius. Tačiau jie pasidarydavo 
desperatiški, jei laukiamo mai
sto negaudavo. Ypačiai taijni- 
vo pastebiama civiliuose gyven
tojuose. Pagaliau vis labiau ir 
labiau pradėta kartoti Šukiai: 
Nesvarbu, kas su mumis atsi
tiks, bet mes turime gauti mai
sto.

Tai buvo aiškus ženklas, jog 
pasiryžimas kovoti žmonėse 
pradeda smarkiai nykti. Todėl 
buvo galima tikėtis, jog netru
kus lojalistai turės susmukti.

Pagaliau, kada lojalistų jė
gos pradėjo krikti, tai vis dėl
to panikos neįvyko. Dingo pa
siryžimas priešintis — tai ir 
viskas.

Pastorių paskyrė po
licijos viršininku

NUTTER FORT, W. Va., lie- 
pos 7. — Pastorius Joe Car- 
penter liko paskirtas miestelio 
policijos viršininku. Vadinasi, 
šventadieniais baptistų bažny
čioje jis laikys pamaldas ir sa
kys pamokslus, o šiokiomis die
nomis žiūrės tvarkos ir gaudys 
nusikaltėlius.

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

Lietus ir perkūnija; vėsiau. 
Saulė teka- 5:22; leidžiasi 8:28. 
Mėnulis teka 11:27 vai. ryto.

Mirė J. V. Laivyno 
sekretorius

WASHINGTON, D. C., lie
pos 7. — Iš Baltojo Namo pra
nešama, kad pasimirė Jungti
nių Valstijų laivyno sekreto
rius Claude A. Svvanson. Jis 
buvo 77 metų amžiaus.

Sekretorius Swanson negala • 
vo per paskutinius kelis metus. 
Jis buvo didelio laivyno šalinin
kas.

Žmogus, kuris per 
dieną uždirba vieną 
doleri, turi sumokėti 

$2,500,000
AUSTIN, Minn., liepos 7. — 

George A. Hormel ir Ko. gavo 
iš distrikto teismo “džiodžmen- 
tą” prieš Ransom J. Thomso- 
ną. Tas “džiodžmentas” patvar
ko, kad Thomson kalbamai 
kompanijai turi sumokėti pus
trečio milijono dolerių. Tuo 
tarpu Thomson dirba dabar 
farmoje ir per mėnesį gauna 
$30.

Savo laiku Thomson toje 
kompanijoje buvo stambus vir
šininkas. Jis išeikvojo kompa
nijai priklausančių $2,574,- 
,178.39.

Tų pinigų kompanija nesiti- 
kinti atgauti, bet jeigu kartais 
Thomson butų paslėpęs kokį 
turtą, tai su išduotu “džiodž- 
mentu” prie jo butų galima pri
kibti.

Jack Dempsey 
sveiksta

NEW YORK, liepos 7. — 
Jack Dempsey, buvęs pasaulio 
bokso, čempionas, jau pradeda 
visai neblogai jaustis. Netru
kus jis rengiasi apleisti ligo
ninę.

Dempsey prieš kelias dienas 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kur, teko , tuoj daryti apendik
so operacija. Kadangi susida
rė komplikacijų, tai vienu tar
pu Dempsey gyvastei grūmojo 
rimtas pavojus. ,

Demonstruos 
oro jėgą

LONDONAS, liepos 7. — 
Anglijos bombonešiai aplankys 
^Belgiją, o vėliau kitas drau
gingas valstybes. Tai bus sa
vo rųšies demonstravimas oro 
jėgų, i Mat, pastaruoju laiku 
aviacijos srityje anglai padarė 
.milžinišką šuolį. Sakoma, kad 
per menesį jie jau gali dau
giau lėktuvų pagaminti, negu 
vokiečiai.

CLEVELAND, O., liepos 7. 
— šerifas Martin L. O’Donnell 
ir detektyvas Harry Brown 
kamantinėja vieną nužiūrimą 
vyrą, kuris, kad kokios, gal yra 
vienas didžiausių kriminalis
tų.

Dalykas tokis, jog prieš pen
kerius metus Clevelande buvo 
surastas vandenyje moters la
vonas su nuplautomis kojomis, 
rankomis ir galva. Lavonas bu
vo įkištas į maišą.

Po to tokie dalykai pradėjo 
nuolat kartotis: praeidavo ke
lios savaitės, žiūrėk, jau ir ki
tas lavonas. Ir visada su nu
pjautomis kojomis, rankomis ir 
galva. Iš viso tokių lavonų bu
vo surasta trylika: vieni jų 
priklausė moterims, o kiti vy
rams. Iš visų tų aukų pažinti 
pasisekė tik tris.

Nežiūrint visų pastangų, tam 
nepaprastam žmogžudžiui vis 
sekėsi savo nusikaltimus pa

Lenkai puola 
vokiečius

BERLYNAS, liepos 7. — 
Schvversenzo miestelyje lenkų 
minia akmenimis ir pagaliais 
išdaužė vokiečių laikomų krau
tuvių ir namų langus. Iš arti
miausių miestelių buvo pašauk
ta policija, kad suvaldytų įtū
žusią minią.

Anglija ir Prancūzi
ja vėl įspės Hitlerį

PARYŽIUS, liepos 7. —An
glija ir Prancūzija rengiasi 
.drauge įspėti Hitlerį, kad ban
dymas prijungti Dancigo prie 
Vokietijos reikš karą. Kaip tik 
toks bandymas bus padarytas 
ir įvyks susikirtimas tarp vo
kiečių ir lenkų, tai prancūzai 
ir anglai tuoj stos lenkams j 
pagalbą.

Spėjama, kad toks įspėjimas 
bent laikinai sulaikys Hitlerį 
nuo žygio užimti Dancigą. O 
per tą laiką Anglija ir Pran
cūzija tikisi baigti derybas su 
sovietų Rusija ir sudaryti su 
ja militarinę sutartį. Na, o kai 
tos trys valstybės susitars vie
ningai veikti, tai Hitleris pri
verstas bus nusiraminti.

Mongolijoje vėl at
sinaujino mūšiai

MONGOLIJOS SIENA, liepos 
7. — Išlaukinėje Mongolijoje 
vėl pradėjo siausti smarkus 
mūšiai. Japonai giriasi, kad 
jiems pasisekė mongolų-sovie • 
tų jėgas nustumti už Khalka 
upės.

Tiek vieni, tiek kiti siunčia 
sustiprinimus. Tiek vieni, tiek 
kiti yra gerai apginkluoti ir 
išlavinti. Didžiausią kliūtį ta
me fronte sudaro susisiekimas. 
Keliai itin prasti, tad prista
tyti amuniciją, ginklus ir ka
riuomenę yra gana sunku.

Surado amunicijos 
sandėlį

LOS ANGELES, Cal., liepos 
7. — Čia liko užtiktas amuni
cijos ir ginklų sandėlis. Ap
skaičiuojama, kad amunicijos 
Vertė siekianti $70,000.

Bandoma surasti amunicijos 
savininkas.
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slėpti. Buvo manoma, kad tuos 
nusikaltimus atlieka koks pa
mišęs chirurgas. Prieš metus 
laiko net vienas daktaras buvo 
suimtas.

Šį kartą atrodo, jog liko už
tiktos tikrosios pėdos. AreštiiO' 
tas vyras, kuris yra įtariamas 
dėl kalbamų žmogžudysčių, jau 
prisipažinęs, kad Florence Po- 
Hilo buvusi jo kambaryje prieš 
savo dingimą. Kitą dieną ji 
pražuvo, o vėliau buvo surastas 
jos kūnas.

Atsirado liudininkų, kurie 
sako, jog pas jį buvęs atsilan
kęs jurininkas. Vieno jurinin
ko lavonas buvo surastas van
denyje.

Nužiūrimo vyro kambaryje 
liko užtikti dideli peiliai, o taip 
pat žmogaus kraujo pėdsakai.

Nužiūrimas vyras yra 52 
metų amžiaus, nevedęs, ir iš 
amato mūrininkas. Savo laiku 
jis buvęs WPA darbininkas.

TELEGRAMOS
K LIETUVOS

SUVALKIJOS KOPERACIJOS 
ŠVENTĖ.

KAUNAS, liepos 2 d.- Vil
kaviškyje įvyko Suvalkijos Ko- 
peracijos šventė, kurioje daly
vavo ministrai Bizauskas ir dr. 
Krikščiūnas. Ši šventė į Vilka
viškį sutraukė labai daug ūki
ninkų.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI 
ŠVENČIA DVIDEŠIMTMETI.

KAUNAS, liepos 6 d. — Lie
tuvos geležinkeliai švenčia dvi
dešimtmetį.

J. A. VALSTYBIŲ NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
GRAŽIAI PAMINĖTA LIETU

VOS SPAUDOJE.

KAUNAS, liepos 4 d. — J. 
A. Valstybių Nepriklausomy
bes šventė Lietuvos spaudos la
bai gražiai paminėta.

NEW YORK, birželio 28 d. 
atvyko iš, Lietuvos atostogų 
Krašte- Apsaugos Ministro ad
jutantas ir karininkų laikraš
čio “Kardo” redaktorius majo
ras Liudas Zibavičius, manąs 
čia išbūti apie porą mėnesių 
pas gimines Čikagoj.
1939/VII/5 d.
New York.

Kas diena . . .Tūkstantinės pirkėjų armijos ieško visokių pirkinių, biznio progų ir t. t. • • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki- 
tes ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Naujienų 7-me puslapyje “Classified” skyrių, kur siūloma daug įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose naudokitės Naujienų aukštos vertybės classified skyriaus patarnavimu pašaukdami arba at- veždami:
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1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Sveikatos Skyrius
■.....   §j skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVI^ DARTA&V DRAUGIJA
———————----*■.................

Dvidešimt tūkstančių bereikalingų mirčių 
kas metais Suvienytose Valstijose

Kaso Dr. M. Strikol

Ar negaila, kad kas metais! 
20,000 žmonių — mažų, jaunų 
ir senų — miršta Suvienytose 
Valstijose nuo ligos, kuria

tų ligą jys visi esate girdėję, 
bet su jos
mu ir pavojumi, galbūt, ma
žai apsipažinę.

Ta liga yra ne kas kita kaip 
tik aklosios žarnos priekabos 
uždegimas, vaidnamas apen- 
dicitis. Apcndikas randasi de
šinėje ir žemutinėje pilvo da
lyje. Jo uždagimas gali prasi- 
dėti palengva ir už kelių die
nų mažai paskaudėjus nusto
ti. Tūlam laikui praslinkus to<- 
ki skausmai gali vėl pasikar
toti. Toks karts nuo karto 
apendiko uždegimas ir atsilei- 
dimas yra vadinamas chroniš-

įsisenūji

kas apendicitas. Chroniškas 
arba jsiscnejęs apendicitas ga
li bet kada staigiai užsidegti 
ir pratrukti. Iš pratrukusio 
apendiko veržiasi pūliai, ku
rie užlieja žarnas ir kitus pil
ve esančius organus, nuo ko 
ligonai dažniausiai numiršta.

Ii atsirasti net pas tuos žmo
nes, kurie neturėjo anksčiau 
jokio uždegimo ženklų, šituo
se atsitikimuose jisai už kelių 
valandų arba dienų pratrūks
ta ir tada, žinoma, yra labai 
sunku arba tiesiog negalima
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Neperkaiskit!!!
BUKIT VĖSUS SU

Fir tex insula- 
tion board .... 
Gray wall 
board ............
Plaster board

2^į sq f t.

2* sq
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

ft.

Staigus arba aštrus apendi
citas prasideda su viso pilvo 
skausmu, ypač apie jo centrų. 
Už trumpo laiko ligoniui nori
si vemti, nors nevisados. Kar
tais jis tikrai vemia. Karštis 
pakyla, viduriai dažnai yra 
užkietėję, bet gali būti ir pa
laidus. Ligonis nenori valgyti, 
o jei ir valgo, lai maistas ne
būna tinkamai suvirškintas ir 
todėl atsiranda gazų. Šitame 
momente uždėjus rankų ant 
pilvo ir atsargiai tyrinėjant

sias skausmas yra dešinėje 
žemutinėje pilvo pusėje. To
kiame atvejyje patartina kuo- 
greičiausiai operacijų daryti, 
kad išvengus apendiko truki-

PASKOLOS
Nuo 5 
jinnds,

2202 W.

&

D

ant 1-mų M0RTGEČIŲ
iki 20 metų mažais mėnesiniais atinoke- 
arba 5 melams be mėnesių ahnokėjimų.

IFederalŠavings
® AND LOAN ASSOCIATION

Of CHICAGO

Ccrmak Rd Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYMAI apdrausti iki

tion, \Vashinglon, I). C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas
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Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 SOUTH VVESTF.RN AVeNUĖ
TEL. PROSPECT 3400

J. MOSCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAIKLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO ’S K į
PROGRAMŲ sTAst1ES W
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO » ™ 

KAS VAKARĄ—1480 K.

O

NAUJlteNV-ACMfi Telehhoto
BATON ROUGE, Lu. — Kairėj Richard E. Leche, 

buvęs Louisiana gubernatorius, dešinėj naujasis gub. 
Ętle K. Loiig. Louisiana dabar ruošiasi ^varstymui skan
dalingos bylos, iškeltos valstijos universiteto preziden
tui Smilh, kuris yta kaltinamas1 iŠeiiyįOjimu $100,000 ar

mo. Reikia atsiminti, kad ope
racijos yra beveik visuomet 
pasekmingos, jeigu apendikas

orgahus, tada operacija neat
sieks pageidaujamų pasek
mių. Todėl, kai patiriat skaus
mų pilve, o ypač kada tųso 
jus vemti arba net vemiate, 
tada patartina neimti vaistų 
dėl paliuosavimo vidurių arba 
dėl sumažinimo pilvo skaus
mų. Nemanykite, kad lik gu
zai ir ' nerviškumas iššaukia 
apendicito žymes. Daug žmo
nių save gydydami ir per ap
sileidimų per anksti persisky
rė su šiuo pasauliu. Niekados 
klaidos nepadarysite,, jei laiku 
pašauksite gydytojų, kuris nu
statys kas duotame atsitikime 
iš tikrųjų randasi. Tik jam ir 
niekam kitam nepatikėkite. 
Neklausykite pašalinių asme
nų, kurie savo patarimais daž- 
niausiaT-Suklaidina ir iššaukia 
negeistinų komplikacijų. Jei 
staiga susirgote, tad nieko ne
laukdami pasišaukite savo šei
mos gydytoją, nes jis vienas 
yra kom petingas asmuo ir 
duos jums nurodymus kas rei
kalinga daryli. Tų darant iš 
20,000 žmonių, kurie kas me-

Simus: “Tėte, mokytojas už
davė surasti bendrų daliklį”.

Tėvas: “Argi iki šiol jo dar 
nerado? Jo ieškojo jau tada, 
kai aš lankiau pradžios moky-

KADA APSIŽIŪRĖJO
— Kodėl gi keiti butą? Juk 

gyvehai jame trejetų metų ir 
ne karto nenusiskundei.

— Matai, šį šeštadienį pano
rau išsimaudyti, o, žiuriu 
nios bute visai nebūta..

tijose nuo apendicito tik keli

mis.
----------------X)------------------------------- —.

JUOKAI
ALAUS BARE

Dar neatpinga
miežiai bfan-

M argumy nai
Voras ir Žuvytes — 

Barometrai
Vienas Anglų ga m Ui įlinkas ! 

ūkiškam laikrašty įdėjo savo 
pastabėlę apie vorus, kiek šie 
jaučia oro atmainas. Esu, jei 
ateina lietus, voras savo tink
lą įtempia ir sulvitlimu o prieš 
getų otų jis lihklų padaro pa
laidų. Jčigli lyjant at lietui 

skuba daryti 
lai reiškia gerų 
bet jeigu ir po 
savo tinkle ne- 
ilegerė j a. Kada

wĮ)Ut«isymU8H, 
orų ateinant, 
lietaus voras 
veiklas, oras 
jis pasikabinęs laisvai supasi
po tinklu, bus labai šiltas oras,' 
bet jeigu jis neramus ir daro 
savo tinkle staigius šuolius,me
keno neerzinamaš ir nekliudo
mas, gali netrukus kilti audra. 
Be to, esu, miestiečiams neblo
gu barometru gali būti ir akva
riumas. Jame esančios auksi
nės žuvytės prieš lietų pasida- 
ri aptingę ir labai ramios.

Reinkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “iNAUJIENOSE”

A
MICHIGAN AVĖ. 

KLINIKAS
Ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos centras, kdr gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

O

KLINIKŲ 
3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Tel. CALUMET 4178.

Garsinkites “N-nose’

vo-

. IM . ——■■ i ■ ii <

Geriausia Vieta
Praleisti Atostogas

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų. tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1Š43 S. Halsted St., 
Chicago/ Tel. Monroe 5533 arba 

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan

Box 15

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSH R H" B ■John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DlDŽtAŲSlA LAIDOJIMO įSTAlGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hetmitagė Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tėlefonas LAFAYETTE 6727

koplyčios visose
M >11 iii I r ii t >!■ II I. ■! II 1

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio k Šešta
dienio vakarais 7 vai. vakafo iš W. H. L P, Stoties (1480 KJ 

—Pranešėjas Pi SALTIMIERAS.

Svečias: 
altls?! Kitur ir 
gesni, o alus pigesnis kaip pas
mus...”

Patarnautoja: “O ar tamstos 
iš pat mažens nemokė, kad sa
vo tėvyne už Viskų brangiau
sia!..”

— žinai, Antanai, palaidoję 
kolegą, išgersi va bent po stik
linę alaus — žinoma, juodo! ?

— Žiūrėk, Vytuk, jei dar 
Įminė pykinsi, tai numirsiu it 
laidotuvių vežimas išveš manė 
į kapines !

— Mamute, o ar leisi man 
tada bent šalia vežiko tuo ve
žimu pasivėžinti?..

■MM

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Miitejitno ŽenkleHūš

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK)
DENTISTAS

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

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

Tėl. Lafayette 3650

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 1936

WIU SPECIALISTĄ. I dr- yju ŠIMKUS
Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

DAligelyj atsitikimų hkys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

■f.

i Yardts 1139
Yards 1138

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto 
dalysi

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicb Avenue Phone Yards 4908

—--------------------------------------u.------ ------------------------------ ;------------------ i--------------------------------------------------------------------

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weštern Avė. Plioiiė Ldfayette 8024

LĄCHAW1CZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phofre Candl 2515
bhVRlUB: 42-44 Ėast I08th Street TeL Pullman U79

—------e-------- ............................. į- —........... ................. .............--------------------------------------------- ;---------

J. LIULEVICIUS
4348 S* California Avenuč Phone Lafayette 3572

L J. ZOLF Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

' ANTHONY B. PETKUS
Phone GroVehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

, P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių; 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica"Avenue

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus.
PhoneZ YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Siakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

iiiskvrufe seredomis ir sųbainmi*

KITATAUČIAI
Mrs. A. K. JARUSZ

, Physical Therapy 
and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

- Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

*

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenvood 5107.

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Serėdomis ir nėdėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

A. Montvid, M. D.
West To\vn State Bank Bldg. 

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

‘Telefonas SEELEY 7380.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18tb 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 MIDIVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
<631 south Ashland avė.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N^ Dearborn St
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 

j ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

■ pagal sutartį.

Namų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONROE 07*1
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.



šeštadienis, liepos 8, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III, ' ’  ~~~ 3

etuvių nsine

ICAGO
Chicago, III

Standard Federal Savin
and LOAN ASSOCIATION of 

419

Didžiausia
=s==Istaiga Amerikoje

t;

Kurie pasidės pinigus pirm liepos 11 dienos, gaus divi
dendą nuo liepos 1 dienos.

TO « r.

J Standard Federal Savings deda pinigus United States 
Treasurer, Home Owners Loan Corporation, Insurance 
Kompanijos ir žmonės iš visų dalių Amerikos.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir persitikrinti 
musų patarnavimu.

Didžiausia Lietuvių Finansinė Įstaiga Amerikoje. Vie
na iš didžiausių Chicagoje tarpe visij lietuvių.

Per 30 metų visada išmokėjom pinigus ant pareikala
vimo ir niekad nemažiau kaip 3% už padėtus pinigus.

Apart apdraudos iki $5000 kiekvienai ypatai, mes turi
me virš Vi miliono dolerių atsargos fondą dėl apsaugo
jimo jūsų indėlių.

Duodam paskolas ant namų be jokio vargo. Atsilanky- 
kit į STANDARD FEDERAL SAVINGS pirm kol eisite 
kur kitur.

Jus galite prisiųsti mums pinigus 
laišku, kurie toliau gyvenate, o 
mes prisiusime jums knygelę ir 
kviteles dėl ištraukimo pinigų, 
kada tik norėsite.

Nėra saugesnės vietos pinigam kaip Standard Federal 
Savings and Loan Association of Chicago. Ir tą visa 
Chicago žino.

I ' ,f" .

Praeitis aiškiai rodo, kad STANDARD FEDERAL 
SAVINGS po depresijos išmokėjo extra 2% dividendų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS jokia depresija nie
kados negali pakenkti, todėl, kad yra:

,1. — Po U. S. Government priežiūra.
2. — Indėliai apsaugoti.
3. — Virš U miliono dolerių atsargos fondas.
4. — Turi savo namą be jokios skolos ir už sa

vo pinigus nupirktą.
5. — Biznio vedėjai patyrę tame biznyje per

30 metų.
6. — Duoda nuoširdų ir teisingą patarnavimą.
7. — Moka gerą dividendą kas pusę metų.
8. — Valdyba ir direktoriai yra visi tikri lie

tuviai.
9. — Konservatyviai veda biznį.

10. — Pinigus išmokėjom ant kiekvieno parei
kalavimo. ,

ŠTAI KAIP MUSŲ ĮSTAIGA AUGO
DATE ASSETS RESERVES

Dec. 31, 1934 345,292.00 60,395.00
Dec. 31, 1935 894,927.00 71,777.00
Dec. 31, 1936 1,852,688.00 120,330.00
Dec. 31, 1937 2,328,183.00 168,975.00
Dec. 31, 1938 2,756,495.00 220,000.00
July 1, 1939 3,304,000.00 251,000.00
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NAUJIENOS 
The Lithvanlan Daily Newi 

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

1739 Sohth Halsted Street 
Telephonė CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

yfcr'1

.75

3c 
18c 
76c

$5.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

Entered aS Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879. »

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

Užsakme kaišai
Chicagoj e—paštu:

Metams ________
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija —__ —.

Savaitei _____________
Mėnesiui____________ -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _____ _
Pusei metų — 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.00
Pusei metų------------------- 4.00
Trims mėnesiams--------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos gyvenimo sukuria!
■................... ... ii 1 ""11

Lietuvos seimo siidėiis. — Būviisiėji ministrai tarnauja 
tokibms organizacijoms, kurios atsistojo prieš visos 
Lietuvos ukininkijos reikalus. — Patys tautininkai 
nepatenkinti savo buvusiais vadais. — Lietuvos uni
versitete įvedūiha speciali lituanistikos katedra sve
tur giihusiems studentams.—Amerikiečiai studentai.

-...u.,,’ -į ; ,, į z »
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Į ĮVAIRENYBES
P

Kaip Pijus XII Išgelbė
jo Vieno Muziko 

Gyvybę

ir Busijoje, jėigii tenai buitį pa
silikusi “buržuazinė demokrati
ja”; Rusijos darbihiiikus ir val
stiečius butų pavergęs Kornilo- 
vas atba Kolčakas.

Kokių budu tai galėjo atsitik
ti, /trbekištų di’gahas nepaaiški
na. Juk 1918 m. sausio mėnesį, 
kai susirinko visos Rusijos Stei
giamasis Seimas, tai pasirodė, 
kad žmones į jį išrinko apie du 
trečdaliu socialistų ir vienų treč
dalį bolševikų, o atžagareivių į , 
jį nepateko beveik nė vitehaš. 
Jeigu Leninas ir Trockis bebū
tų St. Seimo išvaikę, tai jisai 
butų sudaręs arba vienų sdčlA- 
listų (soc. revoliucionierių.ir so
cialdemokratų) arba socialistų 
ir bolševikų valdžių. Ir kodėl 
tokia valdžia, turėdami įhilži- 
niškos žmonių daugurpoS para
mų, nebūtų galėjusi valdyti kra
štų ir atsispirti’ visokiems Kor- 
nilovams ir Kolčakams?

Bet Leninas su Trockiu, ku
rie visuomet žiurėjo į darbo 
žmones, kaip galvijų bandų, ku
rių turi ganyti išmintingas pie- 
muo-diktatorius, tos progos 
žmonių išrinktai atstovybei ne
davė. Jie išvaikė Steigianiųjį 

“Jeigu Leninas su Trockiu Seimų jėga ir ėmė valdyti kraš- 
nėbutų nuvertę buržuazinės tų pagal “naujausių revoliucinę 
Kerenskio ir mfenševikų de- teorijų”, kurių tam reikalui iš
moktai! jos ir nebūtų pavadį Leninas (“proletariato
valdžios prdletariatui, tai diktatūra sovietinės valdžios 
^uidien ir Rusijoj butų bu- formoje”), apgavingai skelbda
vęs fašizmas su gen. Korni- mas, kad ji esanti “paremta” 
lovų ar Kolčaku priešaky”, Markso mokslu. Ir koks buvo 
sako tie “ketvirtojo ihlėfna- to smurto ir tos apgaulės vai- 
cionalo” atstovai. “Tiesa, Ru- sius? Nu-gi “stalinizmas”! 
šijos revoliucija išsigimė į Trockis nepažįsta pats savo 
‘stalinizmu’, kuris nedaug kūdikio. Didybės manija jam 
kuo skiriasi nuo fašizmd; bet taip yra apsukusi galvų, kad ji- 
ir čia kalti Europos ‘m’eįiše-Į Sai įsivaizduoja, jogei Rusijoje 

butą rojus, jeigu jisai pats sė
dėti) Stalinę vietoje. 

Z l

TROCKISTŲ ORGANAS 
NEMĖGSTA “STALI

NIZMO”
“Keleivis” rdšo, jkad kėliŪa 

Užsidaryti, jei negausius umibs 
paramos, trockistų mėh'esibiš 
laikraštis “The New Internatio
nal”, kuris eina New Yorke. 
Tas laikraštis stoja už vadina
mų j į “Ketvirtųj į Internaciona
lų”. Jisai sako, kad Leninas ir 
Trockis buvę tikrieji “revoliu
cinio marksizmo” vykdytojai, o 
Stalinas esųs Rusijos revoliuci
jos “išgama”. Bet daūgiausia 
jisai kaltina už revoliucijos ir 
darbininkų judėjimo nepasiseki
mus pasaulyj ė socialdemokra
tus, kutie, girdi, “slildikė” Eu- 

“Ar bus karas?” — ir tikisi,|ropų nuo revoliucijos plėtimo.
Dėlto, kad socialdemokratai 

palaikė “buržuazinę demokrati
jų” Europoje, tai, sako lasai 
trockistų laikraštis, kapitaliz
mas nebuvo nuverstas ir ėmė 
puti; o pūvančio kapitalizmo 
vaisiūs tai — fašizmas. Fašiz
mas, anot jo, būtų atsiradęs ir 
Rusijoje, jeigu bolševikai nebū
tų nuvertę demokratines f”evo- 

i liucinės vyriausybės.

Ar bus karas?

$5.00
2.75
1.50

Šiandien, kai du žmonės susitinka ir pradeda kalbė
tis, tai pirihas klausimas būna, jei ne apie orą, tai apie 
karą. Kiekvienas klausia: 
kad kas nors į šį klausimą gali atsakyti.

Iš tiesų, ar bus karas?
Už tai, kad karas bus, kalba šios aplinkybės. Viena, 

visos valstybės ginkluojasi. Jos nebepasitiki, kad tarp
tautiniai ginčai gali būti išspręsti susitarimo keliu; o 
kuomet nėra tokio pasitikėjimo, tai tarptautinės politi
kos įrankiu neišvengiamai virsta jėga.

Antra, fašistinės diktatūros laikosi daugiausia pres- 
tyžu, t. y. žmonių įsitikinimu, kad jos visagalinčios. Sa
vo prestyžui palaikyti Mussolini užpuolė ir užkariavo 
Etiopiją, paskui įsikišo į Ispanijos pilietinį karą ir padė
jo gen. Frankui sutriuškinti respublikos valdžią.

Tie patys prestyžo sumetimai paskatino Hitlerį pa
grobti Austriją, sunaikinti Čekoslovakiją, atimti Lietu
vai Klaipėdą. Po to jisai pasižadėjo “grąžinti” Vokietijai 
Dancigą ir lenkų Pamarį (“koridorių”), —t nežiūrint to, 
kad jau pebnai metais jisai buvo iškilmingai davęs žodį 
visam pasauliui daugiau nebekelti teritorinių reikalavi
mų Europoje! x

Duotą pasauliui žodį diktatorius gali sulaužyti, nes 
su pasauliu jisai “kariauja”, o melas yra tiktai karo gud
rybė. Bet savo prižadą “pakelti tautą” jisai atmesti ne
gali, nes tai nupuldytų jo prestyžą žmonių akyse. Tokiu 
budu Daricigą. ir Pamarį Hitleris turės bandyti paimti 
vienokiu arba kitokiu budu. O kadangi lenkai yra pasi
ryžę tų teritorijų vokiečiams geruoju neduoti, tai sunku 
numatyti, kaip gali čia būti išvengtas karas.

Trečia, bloga ekonominė padėtis diktatūros šalyse. 
Žmonės visose diktatorių valdomosiose šalyse kenčia di
delį vargą — didžiausią, gal būt, sovietų Rusijoje. Bet 
rusai yra papratę vargti; jie ir prieš pasaulio karą ne
matė gerovės. Rusijos valstiečių būklė šiandien, gal būt, 
yra dar šiek-tiek geresnė, negu kad buvo carizmo laikais.
Bet italų gyvenimas prie fašizmo pablogėjo ir jie ne-|tional” nepasako tiktai vieno 
Limsta, kai “ii diučė” liepia jiems vis labiau ir labiau | daiyko, kodėl Rusijos revoliu- 
veržti diržus.

Dar žymesnį ekonominio gyvenimo pablogėjimą at
nešė nacių diktatūra Vokietijos gyventojams. Nors jie T^ckr! ~ 
dar nebadauja, bet įvairių maisto produktų trukumas

vikai*. Jeigu Vokietijoj ir Ita
lijos socialdemokratai butų 
padėję darbininkams paimti 
valdžių į Hsavo rankas, 
šiandien nebūtų nei 
nei ‘stalinizmo’.” 

žodžiu, jeigu viso 
socialistinis judėimas

tai 
fašizmo,

pasaulio 
būtų sė- 
šiandien 

butų viskas tvarkoje nes 
Trockis butų viso pasaulio “bo
sas” !

Trockistų “The New Interna-

cija, kurių taip puikiai vedė Le
ninas ir Trockis, “išsigimė”; ne 
tik išsigimė, bet ir išspyrė lauk

□ar neoauduja, oeu ivanių maisto proauKių iruKumas Jisai suranda, kad “pūvantis 
darosi vis didesnis, ir vokiečiai šiandien jau turi tenkin- kapitalizmas” pagimdė Vakarų 
tis valdžios nustatytomis maisto porcijomis, kAip karo [Europoje fašizmų. Bet kadangi 
metu. Aišku, kad tai reiškia didelį nusivylimų žmonėms, 
kuriems naciai žadėjo sotų ir laimingą gyvenimą po ru
dąja diktatūra. Žmonių nepasitenkinimą Hitlėris gali 
malšinti tiktai tol, kol jisai sugeba juos įtikinti, kad da
bartiniai ekonominiai sunkumai netrukus praeis — kai 
tik Vokietija išplės savo “gyvenimo -erdvę” (Lebens- 
raum). Bet valdžia turi žmonėms įrodyti, kad jos vado
vybėje Vokietija šitą tikslą gali pasiekti.

Jeigu Hitleris imtų trauktis atbulas, atsisakydamas 
nuo Dancigo ir “koridoriaus”, tai visos vokiečių viltys 
būtų išblaškytos ir nacių diktatūra susmuktų. Taigi savo 
diktatūrai palaikyti nacių “fiureris” anksčiau aP vėliūh 
būs priverstas stoti į karą, jeigu Lenkija atsisakys j'O 
Reikalavimus išpildyti ir jeigu didžiosios valstybės Len
kiją rems.

Karo išvengti Europa galėtų tiktai griuvus nacių 
diktatūrai Vokietijoje. Bet šiuo laiku yra mažai vilties, 
kad ta diktatūra butų artimoje ateityje nuversta. Dau
guma Vokietijos gyvenimo stebėtojų sūko, kad Hitleris 
gal bus nuverstas tiktai tuomet, kai jisai pralainies karų.

Todėl atrodo^ kad be karo fcurdpa neapsėis. Kada 
jisai kils —• Šiemet ar Už metų laiko, ar dar Vėliau — to, 
žinotna, niekas begali išpranašauti.

Karą galėtų nukelti ilgesniam laikui į ateitį naujas 
“Miunchenas”, t. y. Lenkijos ir anglų bei franciiŽiį ka
pituliacija Dancigo klAUBime. Šitokia kapituliacija butų 
labai galima, jeigu Sovietų Rusijos valdžia persimestų į 
Hitlerio pusę. O ką ta valdžia darys, sunku pasakyti. 
Stalinas dar sAvo žodžio netarė, nors jau beveik trys 
mėnesiai, kai eina anglų iP franėuzų derybos su Maskva 
dėl “taikos fronto” sudarymo. Stalinui irgi rupi ne demo
kratija, ne pasaulio taika, o tik savo diktatūros išlaiky
mas. Šitam tikslui jam kiekviena priemonė yra gera.

stalinizmas, anot paties “The 
New International”, nedaug kūb 
skiriasi nuo fašizmo, tai ir tas 
komunizmas, kurį Leniiiaš šu 
Trockiu įvendė Rusijoj, supuvo. 
Reiškia, stalinizmas yra “puVdn- 
čio komunizmo” vafelūs. Tai 
kokia čia nauda iš td, kad Le
ninas su Trockiu apšau^djd Bu- 
sijų nuo pūvančio kdpitūliznio, 
bet, jo vietoje, įvedė kitį pū
vantį daiktų?

Trockistai yfa dėkndktatijbs 
priešai — kaip kad buVb ir Le
ninas. Jie kalba apie “proleta
riatų”, bet tas proletariatas tai 
— tiktai įrankis jų “dideliems 
tikslams” (taip, kaip Hitleriui 
vokiečių “tauta”), arba, kaip 
sakoma, “pašarės kanuolėms”. 
Leninas ii’ Trockis ir dabarti- 
Ūiai Trockio sekėjai netikėjo ir 
betiki, kad patys darbininkai 
gali savo jėgomis iškoVoti saŪ 
geresnę ateitį. Jie mano, kad^ 
jeigu darbininkai lūrės laisvę 
(demokratinį tvarkų), tai jit 
būtinai pateks po fašizmo jun
gu. Vadinasi, darbininkų klase! 
kitokios išeities nėraj kūlb tik
tai būti pb Viėbu jungŪ arJjė ki
tu. '

Todėl tas trockistų organas 
ir sako, kad dėl fašizmo įsiga-> 
Įėjimo Europoje esą kalti sb- 
cialdeinokfatai, kurie palaikė 
demokratijų, užuot jų nuvertę 
ir įsteigę diktatūrų. Ir jisai spę- 
ja> kadetas pats būtų atsitikę

pilnas įvai-
Gamta 

nūo'stū-

M ar gumy nai
Įdomus Gamtos Pokštai

Pasaulis 1 yra
riaušių keistenybių, 
mėgsta iškrėsti kuo 
biausių pokštų. Kur tik eisi, 
vis sutiksi nuostabių reiškinių, 
keistenybių' Štai kokių nuo
stabių dalykų pasitaiko gyvi; 
jos gyvenime.

Kai kų stebina net dvilrynis 
vištos kiaušinis. Tačiau tai pa
sitaiko gana dažnai. Bet tokių 
reiškinių, kaip žemiau mini
mieji, tai jau ne kasdien pasi
taiko.

Pietų Afrikoj vienas jautis 
tūri tris ragus, tris akis ir an: 
snukio ataugų. Trečiasis ragas 
ir trečioji akis yra vidury kak
tos.

» Indijoj, Bcnarcse, auga kar
vutė, kuriai ant nūgaros yra 
tfr’ečia pbta kojų, ntikryptįsių 
į kairę pusę. Duja ... jomis

Balijūje, Moūtezoje, yra jau 
ūebejatihas avihds, kuriam ša
lia Uodegos yra penktoji koja, 
bet ji tesiekia tik iki pusės pa
prastųjų kojų.

Kadšchcry, Silezijoje, auga 
ėriūkas šū viena gaiva, bet 
dvi'em snukiais ir keturiom 
akiiū.

Brazilijoje, Casteiro fermeris 
Gustosas turi trikojį arklį. Pa
skutinės kdjds dvi, o prieky, 
tik vfėna. 0 jd kaimynas Sai
ga do tūri niėt dvikojį šunį: šu
nelio pastutgaiis Visai plonas, 
be kojų ir bb Ūodegos. Bet 
vaikščioja Visai gerai pastur
galį iškėlęs aūkštyn.

Australijoje, Milforde, valdi
ninkas Herberis augina trikoj 
ŠUŪį, panašiai į Guštoso arklį.

įBranbbzijdS pietų miškūoše 
rastas driežas, kurio uodegos 
gale išaugusi atžala, ilgesnė už 
paprastųjų nedegų^

Pdgdliau, it pas hius nere
tai fėhka Skaityti laikraščiuose, 
kad patelė atsivedė tai dvigal
vį veršelį tai trikojį ėriukų, ku
rie dažniausia neauga.

(Tęsinys) į
» » |

Metai į metus į V. D. Univer-i 
sitetų vis daugiau stojo užsie
niuose gimusio ir febais moks
lus ėjusio lietuviško jaunimo, 
horinčio studijuoti lituanistikos 
Mūkšlūš;

Iki šidl iš svetur tokie jau- 
mmliUl ūlvykę į Lietuvos uni- 
VeFsit’ėtų studijuoti susidurdavo 
Šu daugeliu š’uhkumų. Vieni jų] 
silpnai lietuviškai kalbėjo, o ki
ti kad ir gerai buvo pramokę, 
bet jiems buvo sunku iš karto 
klausyti paskaitas, mat, neįpra
sti ir negirdėti moksliški lietu
vių kalba tariami tarminai, žo-. 
džiai ir ištisos sųvokOs. JUk lie-|r^ Ūkrai 8C1Q Pr°gQ> kurių gali 
tuvių kalba mokslo srityje pa
darė didžiulę pažangų ir atsira
do grynai lietuviškų sųvokų ir 
žodžių. Svetur gyvendamas ir 
mokslo literatūros lietuvių kal
ba nesekdamas toksai jaunuolis, 
pakliuvęs į Lietuvos uniVtersite- 
tų, ilgai turėjo vargti iki įpra
to paskaitas klausyti.

Universiteto vadovybė nuo
širdžiai norėdama tokiems jau
nuoliams, ištroškusiems litua
nistikos mokslų atsiekti padėti, 
dabar sudarė jiems univri’sitete 
visai specialių programų.

Nuo ateinančių metų tdkibiiis 
svetur giinusiems ir tenai mok
slus ėjusiems lietuviams jau
nuoliams bus sudaryta visai 
speciali katedra. Čia bus dėsto
ma lietuvių kalba, jos tarena, 
lietuvių literatūra, tautosaka, 
bendrieji lietuvių kdlbos ihoks- 
lo dalykai ir lietuvių tautos is
torija.

O be to, dar bus skaitomos 
paskaitos iš lietuvių meno isto
rijos, archeologijos., Lietuvos 
geografija ir Lietuvos tautos ti
kis. Taigi tbkiė jaūhūoliai lie
tuviai iš svetur atvykę turės ge
riausių progų susipažinti su lie
tuvių kalba, jos literatūra, lie
tuvių tautos praeitimi ir pažinti 
dabartinę Lietuvų.

Dabar jau daugiau, kaip de
šimts tokių jaunuolių klauso u- 
niversitete paskaitas, jie visi iš 
Š. Amerikos atvykę. Laukiama, 
kad sekančiais metais jų skai
čius dar žymiai padaugės.

Be to, dalis jų studijuoja kon
servatorijoje.

Pirmasai penketukas, jau 
šiais metais savo studijas baigė, 
tai yra du melu studijavo ir 
tų paskaitų ciklų išklausė ir eg- 
zamenuš sėkmingai išlaikė. Jų 
Styras jau išvyko atgal į Ame- 
rikų, o visi kiti rudens metu ap« 
leis Lietuvų. Tiesa, ne visi, nes 
Bučinskaitė ištekėjusi pasilieka 
Lietuvoje.

Reikia pasakyti, kad ameri
kiečiai studentai Lietuvoje la
bai gražiai save atsirekomenda-

Sekančiais mokslo metais lau
kiama, kad tokių jaunuolių at- 

Įvyks į Lietuvos universitetų ne 
tik iš š. Amerikos lituanistikos 
studijuoti, bet ir iš Britų impe
rijos.

Iš Latvijos kasmet daug to
kių jaunuolių atvyksta, bet jie 
visi yra baigę Rygoje lietuvių 
gimnazijų, lai jau čia atvyksta 
ne lituanistikos studijuoti, bet 

įkilus specialius mokšlūs. Taigi 
Lietuvos V. D. universitetas už
sieniečiams lietuviams jaunuo
liams įveda net specialių kate
drų.

Kas trokšta giliau, nuodug
niau, pažinti lituanistikų, tai tu-

š; Amerikoje jaunimas gerai 
auklėjamas ir tenai mokslas vi
sti! rimtai pastatytas.

Svarbiausiai, kūd jie visi ne
linkę laikų tuščiomis praleisti, 
o ypač visi .nėra svaiginamųjų 
gėralų mėgėjai.

Kiek man teko asmeniniai pa- 
tirii Lietuvos univebsiteto vado* 
vybė labai jais patenkinta, tik 
nusiskundžia, kad jie labai įpra-

išnaudoti, juo labiau, kad ga
besni iš jų gauna Švietimo mi
nisterijos stipendijas, kiti drau
gijos užsienių lietuviams remti 
pašalpas.

Dabar Lietuvoje jau koks ke
letas dešimtis amerikiečių jau
nuolių yra, vieni jų sporte dar
buojasi, kiti tarnauja įvairiose 
Lietuvos įmonėse ir visi jie tu
ri gerų vAbd^. Reikia manyti, 
kad ateityje dar daugiau užsie
niečių lietuvių jaunuolių apsi
gyvens ir čia ras geras progas 
savo gabumais pasireikšti.

O į Lietuvos gyvenimų jie 
daug įneš naujo, kas gera yra 
Š. Amerikoje. Tuo būdu kultū
riniai iš viso šito LietuVa tdrės 
tik pliusus.

Štai sporte Lietuvai kelių į 
Europos krepšinio meistrus tik 
aiherikiečiai jaunuoliai prasky
nė.

Tenka laukti, kad tie, kurie 
dabar studijuoja Lietuvos kon
servatorijoje, taip pat savo tė
vų žemei pdtarnaus, lies visi ir 
visos turi tam tikrų gabumų, 
palinkiind niokytis ir už melų 
kelių jų artistiškus gabumus 
pamatysime ir išgirsihie Lietu
vos valstybės operoje.

Tai vis džiugu, patirti, kad Š. 
Amerikos lietuvių šeimų tarpe 
auginamas toks gražus lietuviš
kas jaunimas, kuris taip rūpes
tingai ruošiasi busimai karjerai.

Juk Lietuvos universitete pro
fesūros tarpe taip pat esama ke
letas lietuvių amerikiečių pro
fesorių; tiesa, jie visi pryšaky- 
je su pk’of. Pakštu yra krikščio
nių demokratų ideologai. Bet 

] reikia šakyti, kad savo moksle 
specialybėje toli pažengę ir Eu
ropos universitetuose žinomi 
kaipo rimti mokovai, štai kad 
ir prof. Pakštas buvo kviečia
mas net į Maskvos universitetų 
kaipo Savo specialybės žinovas.

Lauksime, kad ir daugiau at
siras iš š. Amerikos lietuvių 
tarpo, kurie savo mokslo dar
buotę perkels į Lietuvos uni
versitetų. Juk, rodos, yra tokių, 
kurie ruošiasi profesūros karje
rai. Jūsų Keistas

Tai buvo prieš 25 metus. 
Monsinioras Paeelis, dabarti
nis Pijus XII tada buvo nun
cijus Bavarijoje. Pasaulinio 
garso pianistas Osipas Gavri- 
lovičius buvo įtartas šnipinė- 
jęs rusų naudai, suimtas ir pa
sodintas kalėjimai!. Laikai bu- f 
vo tokie, kad suimtų j į galėjo 
kiekvienu metu pasmerkti su
šaudyti.

Dirigentas Bruno Valteris 
kuris, reikia pažymėli, yra ne- 
kalalikas, buvo artimas suim
tojo Gavrilovičiaus draugas. 
Jis buvo visiškai tikras, kad 
jo vargšas bičiulis yra nekal
tas. Jis nutarė kreiptis į nun
cijų IPaccli, kuris buvo didelis 
muzikos mėgėjas Ir dažnai lan
kydavosi operose ir koncer
tuose. Aš išdėsčiau Jo Eksce
lencijai Osipo Gavrilovičiaus 
reikalų—pasakoja Valteris.— 
Išaiškinau jam, kad Gavrilo- 
vičius visiškai nekaltas. Taip 
pat jam nurodžiau koks nuo
stolis butų muzikai ir kultūrai, 
jei tasai didelis pianistas butų 
pasmerktas mirti. Monsinjoras 
Paccli mane iškldusė ir priža-

lės.” Ir tikrai, po keleto valan
dų vyriausybė Gavrilovičių pa
leido.

Keliaukite Vikihgų Laivais

Per Gothenbūrgą, Švediją

kelionei niekas nepatar-

Laivų išplaukimai ife New Yorko

M. S. Gripshdlni, liepos 24
M. S. Kungshblm, rugp. 19
S. S. Drottningholm, rugp. 29

Tamstos 
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMĖRICAN LINE
181 N. Michiiran Avo. Chieaco, III.

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

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

Duodame išmokėjimais.
__________________________________________ .s

M'ORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visd Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas 

(Jordon Realty Co.
809 W. 35th STREET 

Chicago, tll.
Tel. Yards 4329

(GALAS)
g.iim! ~'i ii

Skelbimai Naujienose 
auoda naudą dėlto^ 
Kad pačios Naujienos 
yra naudiAtfos.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

kPagaliau dėl šitb visai lietfeh- 
ka Stebėtis, nes jie augo šveti- 
hiarife krašte, kūr lietuvių kal
bų kaip kas iš jų tik iš savo 
tėvų girdėjo ir visi jie thokėsi 
tokiose mokyklose, kur visi da
lykai buvo einaihi tik.anglų kal
ba. Bet dviejų metų įtaka savo 
padarė, jau jie visi kalba gra- 

jžia lietuvių kalbos tarena.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVfc.

Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom tižiau kaip 3% už pddė- 
tbs plhigus. KiekVieno indėliai 
apdVaiiSti iki $5,b00.—Veddsiai 
porai iki $15,0b0. Po U. S. Gd- 
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEŪERAL SAV
INOS UHICAGOJ.

Justin Mackiewich, Prcs.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF CHICAGO
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Lietuvos Padangėje
DEL KO VIENUO
LIAI BĖGA Į PA

SAULĮ
Jau kuris laikas, kai Lietu

vos vienūolijos gyvenime vyk
sta kažkoks persilaužimas. Iš 
vienudlynų pabėga, čia mote
rys, čia vyrai. Vieni jų santū
rus, kalba labai mažai apie sa
vo gyvenimą vienuolynuos, ki
ti plepesni, atviresni, nuošird
žiai viską pasipasakoja, treti 
ir visai net blogos valios turė
dami liežuvio nesulaiko. Ka
dangi žurnalistui rupi visas 
platusis gyvenimas, tai ir pro 
vienuolynų temą tylomis pra
eiti negalima, šiomis dienomis, 
kaip žinome, iš Kretingos vie
nuolyno pabėgo keletas broliu
kų ir klierikų. Teko man pa
sikalbėti su kai kuriais. Kal
bėjaus net su buvusiom vie
nuolėm. Taigi kreipiau dėmesį 
tik į santūresniųjų pasakojimą 
ir pateikiu visuomenei, norėda
mas atkreipti atitinkamų žmo
nių dėmesį į nenormalią kai 
kurių vienuolynų būklę.

VIENUOLIŠKO GYVENIMO 
TIKSLAS.

X.

— štai knyga, — pasakoja 
man biivtisi Vienuolė, — kilti 
nusako vienuoliško gyvenimo 
tikslą. Pagrindinis tikslas yra 
Dievo garbė, kuri jam teikia
ma tobulumU jo įsakymu ir 
Evangelijos patarčių vykdymti. 
Dievo garbė iš mus reikalai! j d, 
kad tik j arti vienam visiškai 
priklausytume, kad musiį valia, 
tobulai su jo valia sutapusi, 
pašalintų kiekvieną nesutvar
kytą sutvertų daiktų pamėgi
mą, prie jų prisirišimą. Sield, 
kuri išsirnko sau vienuoliškąjį 
gyvenimą, yra atskirta ir pa
aukota.

— Pažvelkim, — kalbama 
toj pačioj knygoj, — į sielos 
stovį, kuri yra atskirta. Ji su- 
drdė ryšius, kurie varžė jos 
širdį; numetė šalin medžiagi
nius daiktus, kurie ją sunki
no; žodžiu, ji nugalėjo savo va
lią ir be jokio pasipriešinimo 
Dievas gali ją paimti. Tačiau 
ir vienuolė gali padaryti klai
dų ir net didelių klaidų. Nors 
Dievo pašaukta, bet vis dėlto

UŽSITIKRINK 
priedinę

OP \OUR • 
«£/ INVŽJTMtNT

INSURED

apsaugą

savo

INDELIAMST

Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 
Visi indėliai padėti pas m ris, yra APDRAUSTI iki $5000, 
už ką tnusų oirgnMžacija imasi pilnos atsa'koirtybės.

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

indėliai apdrausti iki $5,000.

iederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OP CICERO

AUGŪST F. SOBOTKA, Sekretorius, 
2111 South 52nd Avcnrtte.

lllllllllllllllllllltltHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIllllllllllllliinillllltlIlIHHIIHItHIK.

SOBOTKA-JARDŠ
2444 South 52nd Avenue

APSA UGOS DĖŽUTES—galiate renduoli iš musų apsaugos 
dėžutę už t ilk 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes.

a j, s, -.į», ■» fa

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS Virtš 25 MfefŲ

“SERVICE UP FOR 8UMMER”
Pataisyk savo karą, kad jis. plauktų vieškeliais Visą vAfcJrtą. 

Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų, kainoj yra 
jiHelrijhįiai žemos. Duokite savo kdrą šiai Ištaigai atgaivinti. Ji 
gali iš jo vidaus išimti susidariusius gurnus ir purvus.

INSPEKCIJOS CEHtlFIKAtAS GARANTUOTA^ 
vartokit Vėliausią lane įrengimą

AMBROZJi

Sup&r Service Station
50th and Western Avetuie

PLOVIMAS — ALlE.JAVlMAS — BREfclŲ TARNYBA 
IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

GARSINKITEŠ “NAUJIENOSE”

vi'ėhublė rib Vietiuoliš tėbėturi 
prifeirtitibs silpriuihų, širdifeš 
palinkimų.

-— Tai - kad čia, sakau, pa
mokslai, palyginti, gražus pa
mokymai, bet nieko praktiš
ko.

— Šitą praktišką vėliau, ot, 
štai šitą skyrelį perskaitykit...

— Visi vienuoliai, — skai
tau, — tiek vyrai, tiek mote
rys yra pavesti Romos popie
žiui, kaip vyriausiam viršinih- 
kui, kurio turi klausyti iš klus
numo įžado. Kongregacijos, ku
rios turi diecezines teises, ii* 
yra praplitusios keliose vysku
pijose, kol dar nėra gavusios 
popiežiaus patvirtinimo, pri
klauso vietos vyskupo pagal 
teisių normas. Kiekviena vie
nuolija, notis turinti tik diece
zines teises, kartą jau įsteig
ta, tegali btiti pahaikinta tik 
Apaštalų Sosto, kuris sutvarko 
ir pariaikintos vienuolijos tūr
io reikalus, žinoma, ritsižvelg • 
damas į aukotojų valią. Gėne- 
ralė vyresnioji, pagal konsti
tuciją, turi galią visoms pro
vincijoms, namarns ir atskiroihs 
narėms, o kitos vyresniosios
— savo pareigų ribose. Gerie- 
ralė vyresnioji turi turėti nė- 
riiažiau kaip 40 metų amžiaus 
ir būti 10 metų, 
įžadus. Kitos 
vyresniosios turi 
tų amžiaus. Tiek 
kitos aukštesniosios vyresnio- : 
sios turi būti gimusios iš tei
sėtos moterystės. Namų vyres
niosios renkamos trejiems irie- 
tams. šiems pasibaigus, gali 
būti išrinktos dar trejiems me
tams, bet jau negalima išrinkti 
betarpiškai trečiu kartu tre
jiems metams tame pačiame 
vienuolyne. Generalės vyresnio
sios rinkimuose pirmininkauja 
pats vyskupijos valdytojas ar 
jo atstovas. Rinkimuose reikia 
griežtai laikytis konstitucijos 
nuostatų. Sunkiai bausmei sai
stant, reikalaujama rinkti ver
čiausią jf asmenį iš pastatytųjų 
kandidačių. To griežtai reika
lauja Tridento susirinkimas.

VIENUOLYNŲ VIDUJE.
— Šitos eiltitės, taip sakant, 

rūmo išorė, jo pagražinimas,
— pasakojo mari vienuolė. — 
Tamstos gal dar nepriprritę 
prie tų išsireiškimų ir nesu
prantat kaip yra sunku žmo
gui pavirsti auka. Juk didžiau
sias, sunkiausias vienuolio įža
das yra paklusnumas. Tą įža
dą, esu įsitikinusi, nėra išpil
dęs nė vienas šventasis.

— Kiek reikia vienuolėm 
įnešti kraičio, stojant vienuo- 
lynan ?

— 2000 litų pinigais ir šį- 
tą drabužiais.

— Ar kam nors daroma iš- 
ihiiis?

— Jei mato, kad darbšti mer
gaitė, tai išimtį padaro.

— Tai kągi per dienas vie- 
nuolyhe veikiate ? Meldžiatės ?

Vientiole ilgtii tyli.
— Štai aš tamstai vieną pa

vyzdėlį; — pagaliau prašne
ka.

Paduoda man riedidelį, ma
šinėle rašytą popierėlį ir aš 
skaitau:

— Užsidedant abitą. Tcap- 
velka mane Dievas riauju žino- 
gtimi, kuris yra sutvertas pa-

Dievą tikroje teisybėje ir 
šventybėje. Amen. Užsidedant 
juostelę. Tcapjuosia mane Die
vas tyrumo juostele ir tetiž- 
gesina manyje pikttis tirigeida- 
Vihius, kad stitvirtetų juanyje 
susivaldymo ir skaistybės dory
bė. Amen. Užsidedant velio
nį. Tepadengia mario grilvį ku- 
klutiiris, blaivumas ir Stisittibė- 
jimaš, kad dorybių buriu Ap
juosta, purpuriniu Viešpaties 
kraujo velionU atpirkta, mtisų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus ma- 
rinlmosi savo kūne nešiočiau. 
Airieh.

— Tai matai tamsia, vadi
nas, meldžiamės, bet... ne vien 
maldų vienuolyne reikalaujama. 

Ifetiri senelė per ilgai koplyčio
je kluprtja, į tą kai kttti'dš Vir-'pras klaidingais keliais einą.

kai padariusi 
aukštesniosios 
turėti 30 rriė- 
generalė, tiek

šininkės žiuri blbgai ir šakb 
“davatkų mums čia nereikia’'. 
Visos vienuolės ir Viėrtdoliai 
turi labrii šUrikiai dihbti. Iš 
mdtėtų VlehUblių kažihiibHėtėš 
ir bririUdikliriės laisViriU tyVri- 
na; Už tAi j OŠ smalkiai rinkai- 
bafttes.-.. Ėėl ir tai; ptiVų križi- 
miurietės aptarnauja viėrib la
bai aukota dvasihihkb dvat^ 
vat^dibhėš hiaHj ihtipriltete pH- 
gyvriha lik iš savo ddFbb; b 
jau ĮhrahbiškbhėŠ; JėžaUš Šir
dies ta^haitės; Mayijbs tarai
tės ib kitus diirba pHbfelaudbšb; 
ladkUbsri; vi'ėhuolynubšb, skal- 
byklbšb ii* kltlh*. Niekas įriti 
nepaklausia ar tu huvaTguš, at 
gali beprieiti.

— tiai kariais visa šitai iv 
nebtitų tai b SUhkrt; jrii virititib- 
lynai butų toki, kaip knygose 
parašyta, kaip naujokėm pasa
koja. Ketvertą, penketą metų 
vienuolis ar viehuole, pagyve- 
hę vienUolyrie, įsitikiriri, kad yra 
visai kitaip. Vibšihihkės; atsi- 
prašarit, ėda viena kitą, įėškti 
žemiausio pataikavimo sau' se
sučių tarpe ir dažnai parodo 
pačius žeiiiiausius savo jaus
mus. Verki, verki, meldies, mel
dies ir pagaliau viskuo nusivl- 
i. Juk dažnai žmonės atneša į 

vienuolynus atikų, kltipoja ko
ridoriuos, o vientiolyno . virši
ninkės pasielgia su jais, kaip 
su kokiais baudžiaunihkais... 
Reikia čia priminti, kad vie
nuolės kurį laiką, btiVo siUričia- 
mos pas grafą Tiškevičių už 
dešimtį litų dirbti per menesį, 
tik, ačiū Dievui, kad Tiškevi
čius nepriima.

— Tai tamsta stojai į vie
nuolyną iš įsitikinimo?

— Taip, aš iš mažens buvau 
jau daug girdėjusi apie vienuo
lynus gražių dalykų. Baigiau 
keturklasę, gavau 2000 litų da
lies ir įstojau. Dar tik metų 
reikėjo, aš bučiau tikra vienuo
lė, padariusi paskutinius įža
dus. Maniau, kad atitrukusi nuo 
pasaulio vienuolyne galėsiu sti- 
Sikaupti, išryškinti savo žmo
gišką tobulybę, o paskui jau 
grįžti atgal ir būti visuoinehei 
naudinga. Juk tiek yra varg
šų, liek yra nelainiingų, kuriais 
reikėtų rūpintis. Kartoju dar 
kartą, nusivyliau, ir ne tik as 
viena. Vienuolynų vyriausybė, 
ypač moterų vienuolynų, dai* 
labiau sugadina. Et, mrin het 
baisu ir pasakoti.

VIENUOLIAI KALliA 
TRUMPIAU.

Pasirodo, kad nūdien Lietu
voje vienuolynų yra ribmriža. 
Ėrahciškohai, jėzuitai, kapuci
nai, domininkonai, saleziečiai; 
moterys ktizimierietės, benedik
tinės, VaVgdiėncš, pranciškonės; 
kultUrietūs, jčzaUš Širdies tar
naitės, Marijos tarnaites ir riet 
vislibinferiės šešelės. Nejudbrrio 
ttirtri tūri Ktitirie, Kretingoj. 
Pajūry, Tryškiuose, Kalvarijoj. 
Plungėj, Petrašiūnuos, Skirsite- 
rtitinėje, Pažaisly, Telšiuos, Čio
bišky, Kačionišky, Panevėžy it 
t.t. šitą turtą išlaiko ir apdir
ba vienuoliai. Ar tatai reika-

SUTAUPYK SIMTUS DOLERIU
Mfk šriti AUtOUbiliii IŠ tiitfžiausibs iulbnioblitų Finansinės Kom- 

štibitiByki iki Už. garantiknhis atimtus nuo kitų karus. 
Niėkttr kliUr chty&k&j kainos negali būt sulygintos. Virš 300 

višii nauji, atiniti nuo subahkruta-

ui Mffi. hmm 
įl b ws» Wu iv tu .

^MAt, visi bm
ŪIM HAUJi tik Už ...........TocO

t3tj. Šfedan, CHRYSLER—1938 
GiUį Hran- 
^595, Taip- 
tWė ir 3

DteLUkiė §fedan, 
ftaujdš, šiiUUriyM taipgi 
M šfethrti it iitalB ....
SftdAft; lik jte ...............

ttLBBMtttfittte-M S^in, 5 
įsastffatauit vim kAin nauji, tik 
$493. Taipgi 1937 ir $9QE 
1936 Sedanai tik po ....

f" ..............  •
TeL Victory 4965.

STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

i Sedan, kaip 
naujas, dabar S47C
tiktai .........     w
bODGE—1938 DeLuite Sedan, 
yra radid ir šildytuVas $465
FORD—1938 Sbdan, naujas, ne
vartotas, paimtas riiio Ford dea- 
lerię, sutaupysi pusę. Taipgi 3 
tord Ife, $2? 5
CHEVROLET, 1938 Sedan, su
taupysi daugiau kaip pusę, 1936 
Sedan tik $225
LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra 
puikiausias sedanas, 
kaip naujas ......................

i bACKARD, 1&38 Sedan, beveik
PLYMouTH—1938, Sfediri, ma- 
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai x „evom.
naujas karas, tik $445. Taipgi j<aip naujas, sutaupysi daugiau 
1’937 ir lri36 Setiahdi $205 kaip pusę. Taipgi 1937 $398
Ir daug kitų karų. Vieta riedaleidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilriai apžiūrėtas iniisų ekspertų mechanikų ir kiekvie
nas karas garantuotas. Pirkęs nud musų karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ KAtlA ŠlA SAVAITĘ, TAI MES 
DUOOŠIME DYKAI GASOLINČ DĖL VAŽINĖJIMO 

1000 MYLIŲ

Atsilankykit ir pasinaudokite šia riėįiaprąsta ptoga. Mes taipgi 
itirime 10b kailį, kaip tai: Foffl, Oldsmobile, Dodge, Plymouth ir 
t. t. 1935, 1934, 1933 mddelih, tik už $45.
jhmš neteikia turėti ’ėaSh, jūsų skitas kakąš gali btiti kaip įmokė
simas, o likusius lengvais mėnesiniais išltiokąjiUials, het iki 2 metų. 
Mrištį įstaiga atdara iki 10 valaridoS vakaru ir Visą diehą Sekmad.

Cook CountyFinanceCo
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

CRANE COAL COMPANY 
5332 ŠO; Lohg Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run <
(Scrcened), Tonas .............................
SMULKESNĖS
Tp.ųas ..................................................
PBTROLĖUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7.00
$7.25■

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIli
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgulite 

gerą 
liku-

PER

tokią kainą, kokią j“ 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

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 DTSTANCE 

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 St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

■ Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. B9th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

— Aš pasakysiu tamsini 
trumpai, —- tarė šiomis dierio- 
mis iš 'vienuolyno pasišalinęs 
broliukas. — šiais moderriiš- 
kais laikais ne be toki vieriub- 
lyhai reikalingi. Negalima da
bar Užsiškleisti nUo pasaulio, 
khda tiek kovų ir idėjų verda, 
kunkuliuoja. Katalikam reikia 
išeiti iš požėriiių ir kovoti drą
siai moderniškom ir žmOriiš- 
kom priemonėm. o musų vie
nuolynai dauguma viduramžiš
kos dvasios. Aš šitai sakau ra
mia šąžinfe. Per Uteną nė žod
žio nepratark, neš tik pus^ Vd- 
laridoš dienoje turi tėisės kal
bėti, 0 visą laiką tylėti.

— 0 svarbiausia, — tarė ki
tas, —- kai kurių vienuolynų 
Vyresnieji yra. rič lietuviai, pri
klauso nuo Lerikijos kuhigų 
vienuolių, o mes, jatinieji; ši
to negalirii pakęsti. Pabėgo apie 
20, pabėgs dar daugiau, jei 
viendoiynų’ 'vyrėfehieji riestisi-

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

FOTOGRAFAS

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

Tik 10% iiiioketi, o liktišiūs ant lengvų 
išmokėjimų

■■b. ’JT’r-’ - — I ■ >■ > ■   —— —   —

ROOSEVELTFURNITURECO
EY 8760

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už ? J J.50
GYDYMAS LIGONINĖJ SgQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... “
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DŲUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chictgo 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5849
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Buk Rimtu—Taupyk su 100%. Saugumu
Pas

Keistuto Loan and Building 
Association No. 1

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Rytoj Kampinio Akmens Padėjimo 
Ceremonijos

404 Mokame Už
/M Padėtus Pinigus

P*n*ff * at* k* Liepos 13-tos Gaus Nuošimtį Nuo 1-mos 

Paskolos Duodame Nuo 5 iki 20 Metų 
THOMAS S. JANULIS, Pres. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Namo Projektas

NAUJA FILMĄ
Tikra? 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

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
' 3040 S. Halsted St. Victory 6992

Rytoj,, antrą vai. po pietų, įvyksta Dariaus-Girėnas Memo- 
rial Namo kampinio akmens padėjimo ceremonijos.

Ceremonijose vadovaus Chicagos meras Edward J. Kelly, 
Illinois valstijos Legijono Komandantas ir kiti Legijono vadai. 
Taip pat dalyvaus žymus visuomenės veikėjai ir politikai, Lie
tuvos Konsulas p. P. Daužvardis ir daug kitų lietuvių profe-

ELEKTRIKINES LEDAUNES 
CROSLEY 

SHELVADOR
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros ir ant 

maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaite.

Lengvas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejis Metus

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL EŠTATE
Insurance and Loans

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

sionalų ir biznio vadų.
Visa tai įvyks prie statomo namo 4414-16-18 South Western 

Avenue.
Yra pagaminta bronzinė dėžutė, į kurią bus įdėta įvairus 

dokumentai ir raštai. Taip pat Teisėjas John T. Zuris yra pa
gaminęs tam tikrus dokumentus, ant kurių busintieji galės 
pasirašyti ir paskui ta dėžutė bus amžinai užtaisyta ir į mūrą 
įdėta, kur ji bus per šimtmečius laiko. Taigi yra labai svarbu 
visiems lietuviams dalyvauti ir šia proga pasinaudoti. Apart to, 
bus ir kitas įdomus programas.

Visi Lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
W. B. SEBASTIAN,

Commander.

Jos. F. Sudrik, ■■
Rakandą Krautuvė

3409-11 So. Hslsted Street

BUDRIK ANNEX
3417-21 So. Halsted Street Tel. Yards 3088

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IŠDIRBI
NIUS AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS 

MAŠINAS, PEČIUS

JOHN PAKEL
6816 S. W ėst e r n Avė. Phone Grovehill 0306

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

/■— ■■■■■■"         .... ■ *

Diena Iš Dienos
Išvažiuoja Bostonan

Monika ir Antanas Shimas, 
142’0 N. Fairfield Avė., kartu 
su Frank Braziu važiuoja į 
3oston, Massachussetts aplan
kyti draugus ir gimines.

Taipgi aplankys New Yorko 
i Pasaulinę Parodą. Sugrįš į Chi
cago už kelių sąvaičių.

Drg.

Berūkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Žymus Budriko Radio programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
iš stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai, Chicagos laiku.

ŽEMOS VASARINES
4

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINI! AGENTŪRA

Indpmnitv I„s C o 222 W. ADAMS ST Bankers Indemmty Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co. J^aml). 1517, 1519 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.

2-ras METINIS PIKNIKAS
SU PALINKSMINIMU IR REISAIS, RENGIA

UTILITY LKĮUOR DISTRIBUTORS, Ine.
Nedėlioj, Liepos- July 9,1939

IPRADŽIA 12 VAL. DIENA

BIRUTES DARŽE
79th St. ir Archer Avė. Willow Springs, III.

$100 CASH DOVANOMIS BUS IŠDALINTA
FELIX JAKAITIS, stipriausias vyras Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoj, kumščiosis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Raymond Piasecki, 21, su

Eleanor Wirkus, 22
Harry Chambers, 34, su Elea

nor Lipinskas, 22
Jabes Pekoe, 27, su Helen

R. Stulas, 24
Henry Mauraski, 32, su Ada-

line Shields, 37
Joe Jamar, 36, su Geneva

Parker, 24
John Ambrose, 32, su Anne

Bedard, 25
Alex Jakstavich, 31, su He

len Ralis, 23
William K. Eden, 27, su

Irene Griegoleit, 20

Reikalauja
PerskirŲ

Peter Kelavos nuo Florence 
Kelavcs .

Margaret Tanis nuo Peter
Tanis

Gavo
Perskiras

Monika Zukowski nuo Boles- 
lau Zukowski

Mary Bringas nuo Michael 
Bringas

z

SUTAUPYSITE!
DABAR PIRKDAMI!

ANGLIS — kokių tik reikia rūšių
• KOKSUS — geriausius
• STOKERIAMS ANGLIS - visų dydžių
• PETROLEUM CARBON -

JUMS APSIMOKĖS -
PASKAMBINTI MUSŲ RAŠTINEI, KAD SUŽINOTI 

KAINAS — NES ŠIUO LAIKU, 
YRA ŽEMIAUSIOS

O

ALIEJAI
PEČIAMS

PAČIOMIS ŽE
MIAUSIOMIS 

KAINOMIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose”

PULASKI COAL CO.
3025 West 26 gatvė Tel. Rockwell 8200

. _____ KAZIMIERZ PAZDAN, Prezidentas ir vedėjas

RAUDONOS ROŽĖS JĮjggį_

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

I—4181 Archer Avė.—'

EGG$6.00 Į
NUT ......................  $6.00 i
BIG LUMP _________  $6.00
MINE RUN $5.75
SCREENINGS_____ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Pirkite Dovanėlę 
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

dovanų kaip tai:
• RAŠOMOS PLUNKSNOS
• LAIKRODĖLIAI
• ŽIEDAI • LOCKETS
Auksiniai Kryželiai ir daugelis 

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

BERK’S JEWELRY
STORE

3505 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3565.

$1 BANDYMUI Budavoja odos au- 
0 dinius taip, kaip

oisteris perlus, be 
' skausmo ir trugdy- 

mo laiko. Išgydy- 
mas užtikrintas per 

specialistą su laisniu 
į 10 dienų. Vartokit se- 

ną diržą arba pirkit nau- 
ją už $5. Leng. išmokėji- 

mais. Moterys gydomos, mo
teris patarnauja. Dykai egza- 

minacija. Bandymo gydymas $1.

Dr. Peter Schyman
20 metų specialistas.

1869 N. Damen Avė. 
Įėjimas per krautuvę, 2 fl. 
Laisnioto daktaro priežiūroj

4

I
Sophie

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Garsinkitės ;‘N-nose”

iepos<>. 1939PRADŽIA 10:30 IŠ RYTO
Plymouth De Luxe 4 Dr. Sedan 1939

Vienam Laimingam Teks
TRANSPORTACIJA VELTUI NUO 4932 W. 14thST. ATEIKITE 12:00, 1:30 IR 2:30 PO PIETŲ

!<?

(BUVUSIOJ DAMBRAUSKO FARMO.J)
Visą dieną gera muzika, skanus valgiai ir gėrimai. 

Nesiveškite Iš Namų

■ ^įįfĮįįjįjhr*1 : ..-i.../ ' ■



šeštadienis, liepos 8, 1939
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NAUJIENOS, Chicago, m.

Auditorius Patikrins 
Metines Keistučio 
Klubo Atskaitas

Kitos žinios Iš Kliubo
Darbuotės

Liepos 2 dienų, Hollywood 
Svet., įvyko L.K.P. Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Nors oras 
buvo gana karštas, bet dauge
lis narių parodė susidomėjimų 
draugijos reikalais ir susirin
kime dalyvavo.

Pirm. J. Shaltmonas pranešė, 
kad L.D.K. Vytauto Draugija 
No. 2 pilnai pereina prie Keis
tučio Pašclpos kliubo 70 narių 
ir $2,180.40 turtu. Bonais Drau
gija turi $1,000, taipgi čarterį, 
knygas ir kitų turtų. Nors nė 
visi nariai perėjo į Keistučio 
kliubų, bet prisidėjo didžiuma 
buvusių Vytauto draugijos na-

Biznio komisija pranešė, kad 
piknikas pavyko gerai, pelno 
liko $187.20, nepriskaitant lai
mėjimo tikietų įplaukas. Nauja 
Biznio komisija susidedanti iš 
5 veiklių keistutiečių, ant grei
tųjų rengia naktinį piknikų 29 
d. liepos, Liberty Grove, Willow 
Springs, IU. (buvusiam Dam
brausko darže).

Ginčai
Susirinkimas išrinko komisi

ją iš 3 narių knygų patikrini
mui, be to, nutarė, kad meti
nius ' Keistučio 
nius raportus 
ditorius.

Keistutiečiai 
diskusijų apie
finansiniais klausimais. Užbai
gus 
dėjo 
gerą šurum Burum. Susirinki
mas

Kliubo finansi- 
patikrintų Au-

turėjo karštų 
teisių patarėjų

susirinkimų, Valdyba su
po kelis centus ir turėjo

buvo gana sklandus.
Visi, kas mėgstate keistutie- 

Čius, prie jų prisidėkite.
J. D. Bendokaitis.

BIZNIO VEDĖJAS IR PREZIDENTAS
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Justin Mackiewich

ii rrfini'ia■■ te A

SOMAI
— .r—................

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Klubas laikys 
mėnesinį susirinkimą naujoj svetai
nėj, viršum Napoleon Restaurant, 
3953 Harrison St.
Fifth Avė. nedėlioj, liepos 9, 
1 vai. po pietų. Prašom visų 
būtinai atsilankyti. —Rašt.

arba 3956
1939, 
narių

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

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

A. Kaulakis, rašt.

CLAS’SIFIED ADS
—te————i

*te
PERSONAL

__________ Asmenų Ieško__________
PAIEŠKAU draugės apsivedimui, 

kuri mylėtų gyventi ant farmofe, 
ar katra turi farmą, Aš esu pusam
žis ir norėčiau susipažinti su tokia 
moteria 
laišką.

*

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

plačiau. Susipažinsim per

Ignac Banis, 
R. 1, Hart, Mich.

į >' ......... i' ■' 1 ■ ■ 1

HELP VVANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių_

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

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

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

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

3438 Š. Emerald Avė.

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

3322 So. Morgan St

TAVERN RENDON. 4300 S. Ash- 
and Avė. Sav. 14 W. 144th St.

Posen.

Susirinkime dalyvavo Vytau
to draugijos rast. J. Petronis 
ir drg. Užunaris. Jie pasakė 
po prakalbėlę.

Dr. Strikolis patikrino 5 na
rių sveikatos stovį. Kliubas vi
sus priėmė, tris vyrus ir 2 mo
teris. Atrodo, kad ir vasaros 
metu Vajaus komisija nepaiso 
karščių ir darbų varo pirmyn.

Mirė 12 Narių
Fin. “Ministeris” W. Sharka 

pranešė, kad per pereitų pus
metį pasimirė 12 narių, ir vi
si tapo tinkamai aprūpinti. Su
teikta karsto nešėjai, gėlės ir 
tt. Helen Chapas, ižd. J. Kli
mas ir kiti valdybos “stipinai0 
savo pareigas atliko kuogeriau- 

• šiai.

Pas M. Guoka Ir 
Saule, Rodos, Kitaip 
Šviečia

A

BASTANČIA RAUSKINIENĖ 
po tėvais Marcinauskaitė

• 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 
nubudime 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, Treti
ninkų šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų ir šv. Barbo
ros dr-stei Marųuette Parke, 
Čhicagos 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.

Nubudę liekame
Vyras, Brolvaikiai ir 

kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Tas “fortdŽulajus”, tai buvo 
tikra laimė šiiiiel visiems, kas 
jos ieškojo. Saulė visur spin
dėjo ta pati, bet jeigu nori ge
rai apsidengti, tai namie ant 
stogo nesinori lipti. Tas gal 
yra labai praktiškas dalykas, 
bet kas to praktiškumo paiso?

Kas kita, kada nuvažiuoji 
pas Mykolų Guokų į Zion, III. 
ir pabūni jo ukyj. Pats ūkis 
nedidelis, bet labai gaspado- 
riškai vedamas atrodo, kad tie 
patys saulės spinuliai turi ki
tokį karštį. Naujas šienas kve- 
jia, tau ir vištos kvarksi, ir šu-

šimtais kartų. Tai sudaro mie
sto žmogui tokių didelę atmai
nų, kad sunku yra tinkamai vis- 
kų apibudinti. Prie to, dar rei
kia pridėti ir pp. Guokų šei
mos vaišingumų.

Avečiai Chicagiečiai
šeštadienį po piet nutarė bū

relis chicagiečių, kad “fortdžu- 
lajus” turi būti praleistas ant 
farmos. Na, ir štai visi iš ei
lės: Mr. ir Mrs. Šileikos ir duk
tė Birutė, Mr. ir Mrs. Bendikai, 
Mrs. ir Mr. V. B. Ambrose* 
Mrs. Auna Radauskas, Mrs. 
Petronėlė Natljokaitienė, vieš
nia iš Lietuvos (nors neilgai 
pabuvo, bet lankėsi) ir Petras 
Ųrža. Ta proga teko pasima
tyti ir su kai kuriais waukega- 
niečihis.

Labai svetingi buvo pp. Vai
šnorai. Pas juos teko ir pirma
dienio “Naujienas” paskaityti. 
Taipgi pasiinalėm su Mrs. Po-

11 fl f) jį Gėlės Mylintiems 1 M U fl Vestuvėms, Ban-f U 11U M kietoms, La i d o-g 
tuvems, Papuoši-jį 

GĖLININKAS taams | 
4180 Archer Avemie 
. Phone LAFAYETTE 5809

mo budo ir svetingi lietuviai.
Kimų “sudeginus” saulės 

spinduliais, ausis išbarškinus 
“fejerkrekiais”* pasilsėjus ant 
naujo šieno vėl visi traukėme 
atgal į paprastų Čhicagos 
“šviežių” orų.

Dabar aliejum pasitepus nu
degtas vielas, jaučiamės daug 
sveikatos parsivežę. Trumpos* 
bet smagios atostogos.

—VI3A

i nvnmLUVLIIvIO ViąasPasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankiniams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel Yards 7388

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Męs išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.
ORTHOPEDIC LABORATORIES 

19 South Wells Street, Chicago, 111.
Room 500. Ph. Dearborn 3847

Štai yra didžiausios lietuvių finansinės įstaigos biznio ve
dėjas ir prezidentas. Jis jau 30'metų kaip darbuojasi šioje sėk
mingoje lietuvių finansinėje įstaigoje. Jis buvo ir jos įkūrė
jas.

Kuomet tik nueisite į Standard Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, rasite prie deskos p. Justinų Mackewich. 
Jis visuomet užimtas, šimtai žmonių kasdien kreipiasi prie jo 
su įvairiais finansiniais biznio reikalais. Jis visuomet klijeli
tams aiškiai ir nuosakiai paaiškina. Ir jo aiškinimai žmonėms 
visuomet yra naudingi.

Ir nėra nieko stebėtina, kad jo patarimai žmonėms yra 
naudingi. Ir kurgi nebus naudingi, kad jis pats prie to biznio 
sėdi 30 metų. Jis tą biznį žino taip kaip savo penkis pirštus.

Jis taipgi turi prižiūrėti ir 16 darbininkų, kurie dirba šio
je įstaigoje. Ir darbas taip yra padalintas, kad kiekvienas dar
bininkas atlieka savo darbų, nekliudydamas kitiems. O ir vie
ta darbininkams dirbti — lai tikrai moderniška. Užtai visi biz
nio reikalai šioje įstaigoje yra atliekami greitai, sumaniai ir 
gerai.

• Pastebėkite šiandien “Naujienose” visą (puslapį Standard 
Federal Savings and Loan Association of Chicago.

, žymontas.

Čia Išgirsite Įdomių 
Legendų Apie 
Garsiuosius Kražius

REIKIA patyrusių operatorkų, 
Metropolitan elastic machine, prie 
apatinių rūbų. Undi Klad Manu- 
facturing Co., 502 S. Wells St.

RENDON tavern su visais fiksče- 
riais ir rakandais. Priežastis — tu
riu 2 bizniu. 12051 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE
Namąi*že|nė Pardavimui

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.

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

Rytoj Kražiečiai Piknikuos Ir 
Tragingų Praeitį Prisimins

REIKIA moteries namų darbui. 
Vietoje arba namie gyventi. Šaukit 
po 5 vakare, Plaza 8075.

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

20 40 Jadcsort

užliejo Licking ir kitos upės, po audros liepos 4-tų. Van
duo' apsėmė šimtus ūkių nakties laiku, kuomet žmonės

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Chicagietis išradėjas Barncy Connett 

sėdi savo 11 pėdų submarinc. Jis vis dar nori nuplaukti 
su submarinu iš Čhicagos į Michigan City. Bandė birže
lio 22, bet nepasisekė.
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NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine
—TIIE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

> 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

MOKAME 4% Už TAUPOMUS PINIGUS
TAUPYK saugioje įstaigoje. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra 
apdrausti iki $5,000 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, VVASHINGTON, D. C.
SKOLINAM PINIGUS ANT 1-mų MORGIČIŲ nUo 3 metų iki £Q 
metų mažais mėnesiniais atmoksimais. *

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

Padėkit pinigus prieš July 16, divident skaitysis nUo July 1-mos.

Gediminas Building & Loan Association
4425 S. FAIRFIELD AVĖ. LAFAYETTE 8248
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Pradžioje aštuoniolikto šimt
mečio Kražių miestas buvo gar
sus ir garbingas, aukštomis 
mokslainėmis ir gimnazijomis. 
Ten buvo trys gražios bažny
čios, dideli jėzuitų gyvenamie
ji mūriniai namai ir seserų 
vienuolynas su labai gražia mu
rinę bažnyčia už kurią daug 
lietuvių nukentėjo nuo rusų ka
zokų nagaikų. “Kražių Skerdy
nės” yra žinomos po Visą pa
saulį. Todėl, kai pereitais me
tais kražiečiai susirinko pik- 
nikan Big Oak Tree Inn, turė
jo daug kų apie senus Kražius 
prisiminti, pasikalbėti.

Senesnieji kražiečiai pasako
jo, kaip jie lankydami “Krož- 
skąja . .Pyųklasnaja Učilišča” 
eidavo į didelių mūrinių namų 
skiepus ieškoti geležinių durų. 
Senesnieji žmonės pasakodavo, 
kad ten yra didelės geležinės 
durys ir požeminis urvas, iš
kastas po apačia upės Kražan- 
čios. Tais požeminiais urvais 
jėzuitai vaikščiodavo į Šiukš
tos Dvarą, o iš ten į Ramiu- 
kalnio miškų. Bet tų požemi
nių kelių nepasisekė rasti. Tik 
nekartą skiepuose buvę pakly
dę, žvakei užgęsus turėję daug 
vargo iki suradę išėjimą. Taip
gi tuose skiepuose buvę daug 
šikšnosparnių, kurie įsiveldavę 
į plaukus. Iš plaukų šikšnospar
nių negalėdami išimti, turėję 
plaukus nukirpti.

Kiti pasakojo, kad jie rink
davę žmonių kaulus ant seno
jo šventoriaus, kur jėzuitų baž
nyčia buvo nugriauta. Kili pa
sakojo apie upės Kražančios 
tiltą ir vandeninį malūną, ku
rio didelius ratus suko smar
kiai bėgantis vanduo. Kitas pa
sakojo, kad jam ^patikdavę Ve
lykų šeštadienį per mišparus, 
bugnus mušti. Vėl kitas pasa
kojo, kad jam patikdavę didį
jį varpą paskambinti. Ten bu
vo kalbų apie jomarkus, šven
tų Lauryną, Šventą Mykolų* 
Tris Karalius. Apie klioštoriaus 
bažnyčios atlaidus, — skerdy
nes ir t.t.

I’elntls Gatbingain Tikslui
šįmet, Liepos Otų dienų, tai 

yra rytoj,' daug skaitlingiau 
KražieČiai susirinks pas kražie- 
tį Zelecjų, ir miške galės kra- 
žiškai padainuoti — pasikalbė
ti. Ten bus šaltų gėrimų ir gar
džių užkandžių. Dabar Lietu
vai Gelbėti Fondas renka au
kas nukentėjUsiems klaipėdie
čiams, dėlto kražiečių komite • 
tas širdingai kviečia ir pagei
dauja, kad visi kražiečiai susi
rinkę, sudėtinai paaukautų vi
sų pikniko uždarbį Lietuvai 
gelbėti, arba kitam geram už
manymui. Zaleckio farma yra 
prie 87-tos gatvės ir First Avė. 
Važiuoti reikia pro BIG TREE 
INN arba 87-f& gatve.

LazaUskiertė, raštininkė.

HELP VVANTED-M ALE-FEMALĖ 
~Darbininkų-Darbininkių Reikia

VYRO ar moteries indų plovimui, 
turi būt patyręs. 3480 Archer Avė. 
——.. . ................. - ■■ m .—te....... i

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas Cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

paKtnerš vvAntėd
y Reikia

PAIEŠKAU pusinihkės į taverną, 
kad butų nevedus arba našlė arba 
galiu paimti už gaspadinę.

6500 S. State St.
n. ■■ i n ... iniįi n* i* i i te.»i i

l uKlNlbHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 kambariai. Galima 
vartoti virtuvę ir indus. Kreipkitės 
po 5 vak. arba subatoj visą dieną. 
5923 So. Racine. Antros lubos iš 
užpakalio.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS vyras ieško kambario 
18-toj apielinkėj. Praneškite laišku 
1739 S. Halsted St. Box 1015.
■ ■III H Ii ll ■> |ib—te—..liiIill.il i H I I. ■ I

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

3111 S. Halsted St.

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

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

PARSIDUODA tavernas su b 
kamb. gyvenimui arba priimsiu pu
sininką. 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. 856 W. 122 St. Biznio vedėjas 
ligoninėj. Gera vieta. Navininkas 
gyvena 1443 Wentworth Aye., Chi
cago Heights, III.

PARSIDUODA kampihis taver
nas. Pigi renda. Pagyvenimas užpa
kalyje. Septyni blokai nėra ta Verno. 
959 N. Monticello Avė.

PARDAVIMUI tavernas lietuviš
koj kolonijoj. Kampihis namas, 4 
kambariai pagyvenimui, gerai biz
nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
priežastis —- esu našlė, negaliu at- 
aikyti. 2301 S. Leavitt St.

TAVERN pardavimui — 1008 W. 
Madison St. Gferoj vietoj, geras biz
nis. moderniški fixtures, pigi ren- 

1 da.

GREITAS PARDAVIMAS
Bizniavus muro namas, Štoras ir 
flatah 9 metų senumo. Taipgi3 

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, 
6600 Sk Maplewood Avė. 

Tel. Hemlock 2323

PARDUODA 2 aukštų medinį na
mą netoli Šv. Jurgio bažnyčios. 3 
flatų ir štoras, labai pigiai.

Yards 1299

PARSIDUODA medinis 6 karnb. 
namas, karštu vandeniu Šildomas, 
2 karų garažas. Geroj apylinkėj, 
gera ttansportacija, $4500.00. 6831 
S. Claremont. Hemlock 0240.

5 kambarių mūrinis namas parda
vimui, extra kambarys ant viškų, 2 
lotai, 2 karų garažas. Apleidžiu 
U. S., parduosiu pigiai. Gražioj 
apielinkėj. 6830 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUt 3 augštų mūrinis 
bizniavas namas. Po 5—4 kamba
rius, Bridgeporte. Priežastis parda
vimo — turi apleisti miestą. Pigiai. 
Šaukite Canal 0936.

DVIFLATIS, medinis 5 ir 6 kam
bariai, apšildomas, arti parkų ir 
bulvaro, garažas, $2950.00.

5 KAMBARIŲ muro ir užpakaly 
medinis, žemės 100x150, kur gali
ma gyvulius ir apukščills laikyti. 
Labai pigiai; pigiau negu pigiai.
CHAS. URNICH (Kazys Urnikas) 

2500 W. 63 St.

PARDAVIMUI pigiai 3 flatai ir 
krautuvė, 3262 South Morgan 
St. Tinkamas pasiūlymas ntebus at
mestas. A. Pinkowsky, 3550 Fuller
ton. Tel. Spaulding 3828)

MORTGAGE COMPANY 
PASIŪLO

$1000 cash nupirksi 6 Spt, garu 
šildomą, rendų į metus $1860, tik 
$8000. •

$2000 nupirksi 12 apt. Rendų 
$5700 į metus, tik $17000.

$5000 cash nupirksi 2 šapas ir 29 
apt. Rendų $14000 į metus iki 
$35000.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė; Spaulding 1500

$500 ČASH nupirksi geltonų ply
tų namą, 2 fl. gaili šildoma. Kaina 
$4500. — $1500 cash nupirksi 5 apt. 
kampas, garu šildomas, geros įplau
kos. Nupigintas iki $9500. AtsišaU- 
kit 3943 Irving Park Blvd.

Keyslone 8700.
... i. te ■ a ■■ ii . ■■■u i,

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 akerių farma 
arba mainysiu ant namo, arti 131 
St. 2 blokai į rytus nuo Cravvford 
avė. Anelė Jurginas, Box 146, Blue 
Island, IU.

PILNAI įrengta pienininkystės 
farma 120 akrų, 32 mylios S. W. 
Apsėta, neša pelną. Viską parduo
siu. Dr. C. H. Spangler, 114 East 
Jefferson St., Joliet, III.

ĖUILDING SERVICE & BUPPLlES

APLAMA Statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Waltet Watkihs, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.
>ufeNli’tikĖJ-HxTURE FdR-ŠALE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDŪObA 5 kambarių ra

kandai, visi ar po vieną. Pigiai. 
Pirmos, lubos, 3138 S. WaUace St*.-

PARSIDUODA Toledo skolos bė- 
veik naujos. Parduosiu pigiai, kam 
reikalingos. 7230 S. Rockwell St., 
pirmos lubos.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
jrios garsinasi “NAUJIENOSE4*

liiIill.il


8 NAUJIENOS, Chicągo, UI. šeštadienis, liepos 8, 1939

Sako, Vokietija 
Neturtinga, Negali 
Kariauti

Kamantinėja 
Eleveiterių Op. 
Unijos Vadus

“Bet Lenkija Kariaus”

Vakar ir užvakar Chicagos 
Universiteto Harris institute 
įvyko svarbios diskusijos, ku
riose dalyvavo Dr. Arthur Fei- 
ler, buvęs garsaus Vokietijos 
laikraščio “Frankfurter Zei- 
tung” ekonominis redaktorius, 
ir prof. Samuel Harper, Chica
gos universiteto mokslininkas, 
kuris šiomis dienomis sugrįžo 
iš kelionės Lenkijoj ir Rusi
joj.

Dr. Feiler pareiškė, kad Vo
kietija dabartiniu momentu 
yra neturtinga, silpna ekono
miniai ir jokiu budu negali ka
riauti. Ji nėra pasiruošusi ka
rui. Vokietijos ekonominė pa
dėtis dabar yra beveik tokia 
pat, kokią kraštas pergyveno 
19161917 metais, kuomet val
džia buvo priversta įvesti mai
sto korteles.

“Bet tas dar nereiškia, kad 
Vokietija nekariaus. Naciai ne
galvoja šaltai ir nežiūri aplin
kybių.”

Prof. Harper pareiškė, kad 
Hitleris klysta, manydamas, 
kad jis pasiims Dancigą taip 
kaip pasiėmė Sudetus. Lenkija 
yra pasiryžusi kariauti, ir yra 
įsitikinusi, kad Dancigas būti
nas Lenkijos ekonominei gero
vei.

Diskusijose taipgi dalyvavo 
buvęs Čekoslovakiją preziden
tas Dr. Eduard Beneš. Jisai 
labai palankiai kalbėjo apie Vo
kietiją respublikos laikais ir 
gyrė buvusių kanclerio Luther’- 
io ir užsienio ministerio Stres- 
semano politiką.

“Gengsteriška” Žmogžudyste
O ak Laume

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį, nežinomi užpuoli
kai nušovė buvusį Capone gau
jos narį Louis “Steve” Schia- 
vone, kuris taipgi buvo žino
mas vardu “Louis Massesa”.

Schiavone važiavo 95-ta gat
ve brangiame sedan automo
bilyj. Prie Kostncr avenue jį 
pasivijo “coupe” automobilis, 
ir iš jo pasipylė revolverių šū
viai. Schiavone buvo užmuštas 
vietoj.

Nužudytojo rūbuose buvo 
atrastas Chicagos Elevator 
Starters’ and Operators unijos 
finansinis raportas, kurį nese
niai paruošė auditoriai. Iš to 
policija ir prokuratūra padarė 
išvadą, kad nužudymas turbūt 
buvo surištas su unijos reika
lais, ir dabar kamantinėja vi
sus unijos vadus.

Scbiavoną buvo artimas Ca
pone bendradarbis, ir prohibi- 
cijos laikais prižiūrėjo jo al
aus biznį. Jisai buvo apie 40 
metų amžiaus ir neva gyveno 
adresu 1045 N. Mason Avenue.

Jis buk palikęs apie $200,000 
turto, kurį susikrovė prohibi- 
cijos laikais.

Chicagos eleveitorių operato
rių unijoj jau kuris laikas ei
na kova už iždo kontrolę. Iž
das siekia apie $250,000. Kova 
eina tarp frakcijos, kuriai va
dovauja dabartinis unijos pre
zidentas Matthew Taylor, ir 
unijos centras, kurio viršinin
ku yra George Scalise, iš Broo- 
klyno, N. Y.

Naujienų-Acme Telephoto.
INDIANAPOLIS, Ind. — Paul V. McNutt, U. S. komisionierius Filipinų salo

se, kuris dabar lankosi Indianoj, savo te/iškėj. Indiana demokratai nori statyti 
jį kandidatu į prezidentus.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
JACKSON, Miss. — Mišsissippi valstijos milicija daužo įrengimus kabarete 

valstijos sostinėj, Jacksone. Įstaiga pardavinėjo gėrimus ir Operavo pinigų loši
mo įrengimus. Valstijos įstatymai tai nuaudžia. i

Stambi Auka 
“Naujienų” Namo 
Fondui

Žymus northsidietis veikėjas, 
p. K. Chepukas vakar pridavė 
$5.00 auką “Naujienoms” nau
jo namo statymo fondui.

“Naujienos” yra labai dėkin
gos p. Chepukui ir visiems ki
tiems draugams, kurie dienraš
tį atsimena ir parodo jam drau
giškumą aukomis, neprašomi ir 
neraginami tai daryti.

Sprogimas Užr^išė 
Žmogų, Penkis 
Sužeidė

žuvo Cicerietis
57 metų cicerietis Ben Wie- 

ringą, nuo 1448 South 59th 
avenue, buvo užmuštas, kai jo 
biznio įstaigoj sprogo katilas. 
Jisai buvo savininkas Wierin- 
ga Brothers Cartagc Company, 
su sandėliais adresu 2203-2211 
West Harrison street.

Penki įstaigos tarnautojai 
buvo skaudžiai apdeginti.

Fernwood Parkutyj 
Skamba Lietuviškos 
Dainos

Kartais Atrodo, Kad Čia 
Lietuvos Esama

Kabio
Budriko Radio 
Programas

Rytoj vakare, nuo 9 iki 9:45 
vai., Chicagos laiku, bus lei
džiamas oro bangomis gražus 
Budriko programas, iš stoties 
WCFL., 970 kil.

Programe dalyvaus simfoni
jos orkestrą ir dainininkai 
Chapas ir Juozaitienė. Bus pa- 
rinktinė lietuvių muzika ir dai
nos, giedamos vienu ir dviem 
balsais. Taigi, nepamirškite pa
siklausyti šitos gražios muzi
kos ir dainų. — J.

Progress Radio 
Programas Linksmins 
Klausytojus

Kaip kas nedėldienį, taip ir 
rytoj, 11-tą valandą prieš piet, 
bus transliuojamas reguliaris 
Progress Furniture Company 
Krautuves programas.

Šių programų išpildyme vi
suomet dalyvauja žymus dai
nininkai ir dainininkės. Taip 
ir šį sykį bus padainuota gra
žių liaudies dainelių ir rinkti
nų kompozicijų. Prie to, nau
dingi patarimai, įdomios žinios 
ir svarbus pranešimai sudarys 
nepaprastai smagią ir įdomią 
valandėlę kiekvienam pasiklau
syti. Taigi, nepamirškite.

Rep. J. J.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse

j

• Prie 43-čios ir Halsted st., 
automobilis užmušė 45 metų 
ūkininką iš Albion, Ind., Rus- 
sėli King. Prie automobilio vai
ro buvo Leo Razienda, nuo 
4736 S. Ada Street. Policija su
ėmė jį kamantinėjimui.

S » 8
• Prie Harrison gatvės kryž- 
kelio, Hillside priemiestyj, Illi
nois Central traukinys užmu
šė 35 metų moteriškę, Lucille 
Farmer, nuo 3317 Monroe st.

» » W
• Prie California ir Lincoln 
gatvių trokas užmušė 15 me
tų dviratininką Alex Olson, 
nuo 5709 North Kedvale avė.

» » 8
• Prie 83-čios ir Ashland avė. 
automobilis užmušė taipgi 15 
metų jaunuolį William Arne- 
berg, nuo 8235 S. Marshfield 
avenue.

» » »
• 29 metų motorciklistas Todd 
Morean užsimušė, įvažiavęs su 
motorcikliu į gatvekarių sto
ties stulpą prie 31-mos ir State 
Street. Jisai gyveno adresu 4160 
Ellis avenue.

Suėmė 7 Žmones 
Už Biznierių 
Mulkinimą

Grąsinimais Rinko Aukas
Policija vakar padarė kratą I 

taip vadiname “katile” adresu 
2001 North Halsted Street, su
ėmė' septynis žmones ir kon
fiskavo 10 telefonų ir pluoštą 
literatūros.

“Katilas” — yra įstaiga, iš 
kurios operuoja agentai, šauk
dami biznierius ir kitus žmo-' 
nes telefonais ir prašydami 
(dažniausia pagrąsindami) au
kų iš biznierių neva “labda
ringiems tikslams”.

Tarp suimtųjų buvo viena 
moteriškė. Jie rinko aukas vie
nos veteranų organizacijos var
du.

Septyni Šunes, 
Devyni Katinai 
Turi “Užsičiaupti”

Nuomininkų Negalima 
Kaltinti

Northsidietė Mrs. Edith Mae 
Wheeler-Strassheim, gyvenanti 
adresu 4227 >Jorth Hermitage 
avenue, turi septynis šunes ii 
devynis katinus. Galima įsi
vaizduoti, kad toks “žvėrynas” 
nemažą klegesį sukeldavo. Ne
veltui namo savininkas Ole 
Kolseth nuėjo į teismą pasi
skųsti. Negali butų išnuomuo- 
ti, o jeigu išnuomuoja, tai nuo
mininkai netrukus išsikrausto.

Apskričio teisėjas Harring- 
ton nusprendė, kad šunes ir 
katinai turi “užsičiaupti”, ki
taip Strassheimienė turės iš
kraustyti savo žvėryną iš mie
sto.

Užvedė 15 “Sales
Taksų” Bylų

Firmos Skolingos Valstijai
$49,000

-NAUJlii^ Ų-AUMiii TeiępiiOlO

Iš kairės į dešinę: J. P. Fraim, Byrųn Clcmmonš ir M. J. Roden. Jie skrido 
atsigabenti iš Kanados Dr. Smitho, nusikaltusio Louisiana universiteto prezi
dento.

ROSELAND — Kiekvieną 
pirmadienį Roseland Lietuvių 
Moterų Kliubas laiko dainų 
pamokas. Kadangi vasaros lai
ke svetainės durys ir langai 
atdari, tai ir dainos girdis ga
na toli. Kai suskamba dainos 
“Saulė Nusileido” arba “Sesės 
Glauskimės į Ratą”, tai tikrai 
atrodo, kad čia Lietuvos esa
ma.

Choras pradėjo organizuotis 
labai nedrąsiai, nes paprastai, 
kai naujas choras gimsta, tai 
iš senesnių chorų susilaukia 
nepasitenkinimo, o gal ir pa
vydo. Karlais net ir pašiepos. 
Sako, “Vargiai galima tikėtis 
iš žalios medžiagos kas nors 
gero padaryt, arba ką ten tos 
nedainavę moterėlės gali iš
mokti.”

Vienok tie visi nepasitenki
nimai chorui nei kiek neken
kia. Moterys susirenka kas 
pirmadienį ir nejuokais sten
giasi mokintis.

Balsų yra stebėtinai gorų, 
nes kada contraltai paleidžia 
savo balsus, lai dar vargiai 
butų galima surasti vyriškas 
balsas, kuris galėtų joms pri
lygti. Choras nors dar jaunas, 
vienok progresuoja. Jau ir už- 
kvietimą gavo iš suvienytų 
kliubų padainuoti piknike 23 
d. liepos. —Stepukas

Valstijos prokuratūra vakar 
užvedė 15 bylų prieš tokį pat 
skaičių Chicagos firmų už 
“sales” taksų nemokėjimą. 
Skundžiamosios firmos esan
čios skolingos valstijai $49,- 
000.

Iš Wilcox Company valstija 
reikalauja $14,238 ir $13,339 
iš Fuel Sales Company. Abi 
firmos varo bendrą anglių biz
nį adresu 3714 Milwaukee avė.

————————— /
Prašo Policijos 
Surasti 7 Metų 
Sūnų

Mrs. Alberta Vezgardienė, 
į nuo 7706 Normai Boulevard, 
kreipėsi į Grėsliam policijos 
nuovadą prašydama suieškoti 
jos 7 metų sumj Richard, ku
ris pražuvo užvakar popietų. 
Jisai buk išėjo pasivaikščioti 

Įsu draugu, ir nebegrįžo namo.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CLEVELAND, O. — Dalis 12,000 delegatų, kurie dalyvavo Tovvnscndo plano konvencijoj. Delegatai nu

tarė “išvalyti” iš kongreso visus atstovus, kurie yra‘priešingi jų $200 mėnesinių pensijų sumanymui.

Dr. Šimkus 
Atostogauja

Dr. V. A. Šimkus, kuris už
laiko ofisą adresu, 3343 South 
Halsted St., dabartiniu laiku 
atostogauja. Aplankys New 
Yorko parodą ir Californijos 
parodą, jeigu turės užtektinai 
laiko kelionei per visą Jungti
nių Valstijų kontinentą. Kur jis 
nebūtų — jam linkim linksmai 
atostogauti ir gerai pasilsėti.

Sugrįš Chicagon apie rugpili
čio 1-mą. Draugas.

Pagerbė Drąsų 
Jaunuoli

Jungtinių Valstijų krantų 
apsaugos biuro viršininkas ka
pitonas Ahern vakar įteikė or- 
deną už drąsą 18 metų chica- 
giečiui Clifford Youmans’ui. 
J<ovo mėnesį jisai nuplaukė pu
sę mylios nuo Michigan ežero 
kranto, prie 55-tos gatves, ir 
išgelbėjo nuo beveik tikros mir
ties 17 metų jaunuolį Russell 
Benson, 4965 Lake Park avė.

Medalių jaunuoliui pado va
inojo Jungtinių Valstijų iždo 
departamentas, kurio globoj 
yra krantų apsaugos biuras.

Apiplėšė 
Tivoli Teatrą

Prie Tivoli teatro (6325 So. 
Cottagc Grove) langelio priėjo 
jaunas vyras. Kasierč Olga Au- 
gustis pasiūlė jam tikietą. Bet 
ne tikieto jisai norėjo. G rusin
damas šauti ir švaistydamas 
revolverį, piktadaris privertė 
merginą atiduoti jam $141. Ga
vęs pinigus, piktadaris nuėjo 
sau lyg niekas nieko, ir dingo.

Žuvo Palytėjęs 
Elektros “Svičių”

Elektra vakar nutrenkė 47 
metų Lemonto, III., gyventoją, 
John Rutkowski. Jisai žuvo pa
lytėjęs sugedusį elektros “svi
čių” savo namų skiepe.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.
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DANCIGAS NEPRIVALO PAVESTI SAVO 
TEISIU VOKIETIJAI - ĮSPĖJA LENKAI

Naciai yra pasiryžę sugrąžinti Dancigą 
Vokietijai — sako jų vadas Forster

VARŠUVON ATVYKO LIETUVOS 
ŠURNALISTAI

LENKAI LEISIĄ ATIDARYTI DVI LIETUVIŲ 
MOKYKLAS LENKIJOJ

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
9. — Lenkų dienraštis ABC 
praneša, kad Laisvo Dancigo 
Miesto vyriausybe stato tvir
toves juros pakraščiu, šita tvir
tovių linija prasideda nuo kai
mo Glettkau, kuris randasi 
tarp Dancigo ir lenkų uosto 
Gdynia, ir tęsiasi iki Schieven- 
horst, arti Rytų Prūsijos ru- 
bcžiaus.

Pasak ABC nariai paliovė 
kasę tranšėjas ir statę barika
das Lenkijos pasieniu. Jie sku
binasi juros pakraščiu tvirto
ves statyti.

Lenkijos viršininkai išleido 
dar vieną parėiškimą Dancigo 
klausimu. Tas pareiškimas su
sideda iš keturių punktų:

1 — Kad Dancigas turi pa
silikti atskirai nuo Vokietijos, 
neįeiti į Vokietijos rubežius;

Įspėjo nacius, kad 
Britanija prisiruo- 

šusi kariauti
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Pereito šeštadienio vaka
re pietų Anglijoj, 16,000 kva
dratinių mylių plote, tapo už
gesintos šviesos penkiolika mi
nučių. Tai buvo pratimas da
romas tikslu apsisaugoti nuo 
priešų lėktuvų atakų.

Kiek anksčiau prieš aptem- 
dimą premjeras Chamberlain 
pareiškė, kad Britanijos oro 
laivynas esąs stipresnis, negu 
valdžios atstovai buvo paskel
bę plačiajai visuomenei.

Chamberlaino kabineto na
rys, švietimo ministeris lordas 
De La VVarr, kalbėdamas pa
sakė, kad Britanija yra prisi- 
ruošusi kariauti, jeigu vokie
čiai mėgins pasigrobti Danci
gą tiesiogiai ar netiesiogiai.

Popiežius vėl mė
gins vokiečius ir 

lenkus taikyti
VATIKANO MIESTAS, lie

pos 9. — Popiežiaus nuncijus 
Varšuvai, Filipo Cortesi, pra
neša, kad popiežius Pijus pla
nuoja naujus žingsnius Vokie
tijai ir Lenkijai taikinti. Pa
sak Vatikano dienraščio “Os- 
servatore Romano”, popiežius 
mano, jogei Dancigo klausimas 
turįs būti išspręstas abiejų pu
sių nuolaidomis, kompromisu. 
Fašistinė gi Italijos spauda 
skelbia, kad popiežius aiškiai 
parodė esąs priešingas britų ir 
francuzų sąjungai su Rusija.

2 — Kad Dancigas turi pa
silikti Lenkijos ' muitinių ribo 
se;

3 — Kad Dancigas nepriva
lo pavesti savo teisių trečiai 
valstybei (Vokietijai) ir kad 
lenkų teisės turi būti pripažin
tos Dancige;

4 — Kad Dancige turi būti 
progų laisvam kultūriniam ir 
nacionaliniam vystymui vokiš
kos daugumos, bet taipgi turi 
būti pripažintos pilnai ir lenkų 
mažumos teisės.

---- X---- X---- X—X----
Sekmadienį Oliva distrikte, 

Dancige, įvyko 10,000 nacių 
mitingas. Mitingui kalbėjo 
Dancigo nacių vadas Albert 
Forster. Jisai pareiškė, kad na
ciai yra pasiryžę sugrąžinti 
Dancigą Vokietijai iv kad jų 
pasiryžimo niekas nesulaikys.

Ruošia vajų, kad 
Francuzijoj daugiau 

vaikų gimdytų
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 9. — 1938 metais Francu
zijoj mirimų buvo 34,741 dau
giau, negu gimimų. 1937 me
tais Francuzijoj gimė 616,892, 
o 1938 metais tik 612,138 kū
dikiai. Vedybų 1937 metais bu 
vo 274,122, o 1938 metais tik 
273,903. Tuo tarpu skirybų 
skaičius pašoko nuo 23,614 iki 
24,318.

Francuzijos vyriausybė susi
rūpinusi dėl gyventojų kiekio 
mažėjimo. Politiniuose rateliuo
se kalbama, jogei valdžia bai
gia ruošti planą kampanijai, 
kad daugiau vaikų šaly butų 
gimdoma. Daladier paskelbsiąs 
nuostatą, po ministerių kabi
neto susirinkimo antradienį, 
kuris teiksiąs premijas skait
lingoms šalies šeimoms.

Francuzijos Bankas jau da- 
įbar varo kampaniją šalies šei
moms dauginti. Pavyzdžiui 
bankas duoda savo samdiniams 
vedybų paskolas. Jis sumažina 
nuošimčius už paskolas kai sko
lininkų šeimpse gimsta dai
giau vaikų. Kitais atvejais 
skaitlingos šeimos gali pigiau 
važiuoti geležinkeliais, valdžia 
siūlo pasogus neturtingoms 
merginoms norinčioms ištekė
ti, o kai kuriose viešose įmo
nėse samdiniai gauna premijas 
ųž kiekvieną gimusį jų šeimo
se kūdikį.

Nesutiko kviesti ko
munistus į unijų in

ternacionalą
ZURICH, Šveicarija, liepos 

9. — Tarptautiniam Darbo 
Unijų Federacijos Kongresui 
britų delegacija buvo pasiūliu
si rezoliuciją pakviesti į Fede
raciją sovietų Rusijos darbo 
unijas. Pereitą šeštadienį kon
gresas 46 balsais prieš 37 at
metė britų rezoliuciją. Prieš 
pakvietimą ypatingai smarkiai 
varėsi Belgijos, Holandijos ir 
Jungt. Valstijų delegatai.

ketai užliejo Licking upė. Žuvo, suvirs 50 žmonių.

Mano sjiradę pavo
jingą galvažudį

CLEVELANpTo? liepos 9. 
— Per pastaruosius trejus me
tus Clevelande rasta dalys la
vonų 12 asmenų, kurie buvo 
supiaustyti arba sukapoti. Pe
reitą savaitę tapo areštuotas 
mūrininkas pavarde Dolezal, 
kuris praeity yra dirbęs kaipo 
mėsininkas, šerifas mano, kad 
Dolezal yra tas piktadarys, ku
ris nudaigojo visą dvyliką žmo
nių.

Tačiau ve kur šerifui vargas: 
nors Dolezal prisipažįsta nužu
dęs vieną moteriškę, tūlą Flo- 
rence Polillo, nors nustatyta, 
kad jis turėjo pažintį su tulu 
AndraSsy ir negre moteriške, 
kurie taipgi buvo nužudyti, 
bet jo pasakojimai apie Flo- 
-rence Polillo nužudymą skiria
si nuo žinomų policijai šito 
įvykio detalių.

Šerifo ir prokuratūros ma
nymu Dolezal esąs moronas, 
silpnaprotis. Jis nepajėgiąs gal- 
važudysčių detalių atsiminti. 
Bet jie turi omenėje ir gali
mumą, kad jis tik nuduoda 
silpnaprotį.

• MADRIDAS, Ispanija, lie
pos 9. — Pereitą šeštadienį 
įvyko nagrinėjimas bylos iškel
tos socialistui, filosofijos pro
fesoriui, Julian Besteiro. Jis 
buvo paskutinis respublikines 
Ispanijos valdžios galva. Pro
kuroras reikalavo mirties baus
mės Besteirai. Po bylos nagri
nėjimo teisėjaij keturi genero
lai ir du pulkininkai, pradėjo 
svarstyti sprendimą Besteiro 
byloje.

Teismas užgyrė ža
lingą unijoms Įsta-

. tymą
* PORTLAND, Ore., liepos 9. 

— Pereitų melų lapkričio mė
nesį Oregon valstijoj, referen
dumo balsavimu, tapo priimtas 
žalingas unijoms įstatymas. 
Tas įstatymas taip suvaržo uni
jų veiklą, yra taip šališkas ir 
taip aiškiai atkreiptas prieš or
ganizuotus darbininkus, 
teisių žinovai pareiškė, jogei 
teismas pripažins jį priešingą 
esant šalies konstitucijai.

Tačiau pereitos savaitės ga
le trys Oregon valstijos Cir
cuit teismo teisėjai įstatymą 
užgyrė.

Amerikos Darbo Federacijos, 
Industrinių Unijų Kongreso ir 
Geležinkelių Brolių vadai sako, 
kad bylą prieš šitą įstatymą 
jie varys iki Vyriausiojo ša
lies teismo.

Tarp ko kita Oregon valsti
jos įstatymas prieš unijas už
draudžia boikotus, paneigia 
teisę mažumoms streikuoti, su
varžo jurisdikcijos kivirčus, 
etc.

Pradės klausinėji
mus Bridges de
portavimo byloje
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 9. — Pirmadienį čia pra
sidės klausinėjimas ryšium su 
byla iškelta C.I.O. organizato
riui Harry Bridges deportuoti. 
Bridges yra kaltinamas tuo, 
kad nebūdamas Jungt. Valsti
jų piliečiu jisai priklauso ko
munistų partijai, kuri moki
nanti arba agituojanti nuversti 
Jungt. Valstijų valdžią spėkos 
arba smurto priemonėmis.

Bridges aiškisa, kad jis ne
priklauso tai partijai.

Bridges gimė Australijoj. 
Jungt Valstijose išgyveno 19 
metų. Dabar yra 39 metų sė
mimo.

Chicagai ir apielinkei fede- 
'alio oro biuras šiai dienai pra- 
lašauia:

Giedra; vėsiau; lengvi ir vi- 
jdutinio stiprumo vakarų vėjai; 
saulė teka 5:23 v. r., leidžiasi 
>8:27 v. v.

Amerikos jūreiviai 
dalyvaus francuzų 

iškilmėse
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 9. — Liepos 14 dieną, at
einantį penktadienį, sukanka 
150 metų kai Bastilija tapo su
griauta.

Bastilija buvo tvirtovė pa
statyta Paryžiuje, vėliau pa
keista į kalėjimą, čia laikyta 
svarbių Francuzijos istorijoj 
politinių kalinių. Liepos 14 d. 
1789 metais minia užpuolė Ba
stiliją, ją paėmė ir sugriovė.

Bastilijos diena yra svar
biausioji Francuzijos naciona
linė šventė, šįmet ruošiamasi 
liepos 14 dieną ypatingai iš
kilmingai minėti. Ta proga į 
Paryžių atlėks 52 Britanijos 
karo lėktuvai, be to, parade 
dalyvaus kitos britų kariuome
nės dalys.

■ Ir tai ne viskas. Pranešama 
taipgi, kad parade -dalyvaus 
Jungt. Valstijų jūreiviai — 
įgula kariškųjų laivų naikintu
vų, kurie dabar randasi Fran
cuzijos uoste Le Havre.

Washingtone paaiškinta, kad 
amerikiečių jūreivių dalyvavi
mas parade politinės reikšmės 
neturi: jų dalyvavimas busiąs 
tik mandagumo ženklas.

Naciai šaukia dau
giau jaunuomenės 

karo tarnybai
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 9. — Pradėta tirti visoj 
Vokietijoje sveikata jaunuolių 
gimusių 1918 iki 1920 metų 
laikotarpiu. Visi pripažinti 
sveikais jaunuoliais bus paim
ti šešiems mėnesiams prievolės 
darbo, o po to dviems metams 
kariuomenėje tarnauti.

• BERLYNAS, Vokietija, 
liepos 9. ■—* Nacių spauda pra
neša, kad Lenkijos vyriausybė 
pasiuntė į koncentracijos sto
vyklas 55,000 ukrainiečių re
zervistų, kurie pasirodę neišti
kimi.

VARŠUVA, Lenkija, liepos
9. — Varšuvon atvyko dvyli
ka Lietuvos žurnalistų. Jų žy
gį lenkai skaito kaipo ženklą, atlankė Lietuvos armijos vir- 
kad Lenkijos-Lietuvos santy
kiai darosi glaudesni.

Lenkų aiškinimu artėjimas 
prasidėjęs 1938 metų kovo mė
nesį, kai tapo atnaujinti Lie
tuvos-Lenkijos diplomatiniai ry- v • •
šiai.

Pereitą kovo mėnesį Lietu
va neteko Klaipėdos. Mėnesį 
vėliau pasirodė pranešimai, kad

Perkels 8,000 vokie
čių iš Italijos į Vo

kietiją
BOLZANO, šiaurės Italija, 

liepos 9. — Bolzano apygardą 
Italija gavo iš Austrijos Pa
saulinio karo pasėkoje. Joje 
gyvena apie 8,000 vokiečių. 
Pranešimai sako, kad Italijos 
ir Vokietijos vyriausybės susi
tarusios tuo vokiečius iškelti į 
Vokietijos teritoriją. Vokieti
jos misija greitai pradėsianti 
perkėlimo darbą.

Ispanijos monarchis- 
tai ir naciai kovoja

HENDAYE, Francuzija, lie
pos 9. — Ispanijos fašistų ir 
monarchistų grumtinės plečiasi. 
Šimtai žmonių areštuota dėl ši
tos kovos Irune ir kituose šiau
rės Ispanijos miestuose ir mie
steliuose. Tuo budu norima su
laikyti kovą bent tuo laiku, 
kai Guipuzcoa ir Navarra pro
vincijas atlankys generolas 
Franco. Numatoma, kad Fran
co atvyks čia ateinantį antra
dienį.

Marsas prisiartins 
prie žemės

NEW YORK, N. Y., liepos 
9. — Marsas senobinės Romos 
mytologijoj skaitomas kaipo 
karo dievaitis. Astronomijoj 
Marsu yra vadinama planeta.

Liepos 27 d. planeta Marš 
bus tik 36,000,000 mylių toly 
nuo žemės. Kitas Marso prisi
artinimas prie žemės įvyks 
1946 metais. Didžiausias Mar
so nutolimas nuo žemės siekia 
248 milionus mylių.

Danija mobilizuoja 
rezervus

COPENHAGEN, Danija, lie
pos 9. — Danija nesenai pasi
rašė su Vokietija nepuolimo 
sutartį. To nežiūrint Danijos 
<vyriausybė sekmadienį paskel
bė mobilizaciją visų šalies re
zervų nepaprastiems karo pra
timams, kad šalis butų pilnai 
prisiruošusi savo neitralitetą 
ginti. Generalinis štabas pa
skelbė, kad 100,000 parinktos 
kariuomenės bus sukoncentruo
ta Danijos-Vokietijos pasieniu.

• JACKSON, Ky., liepos 9. 
— Dėl potvynių Kentucky val
stijos rytų daly žuvo 63 asme
nys.

galima laukti lenkų-lietuvių ka
rinės sąjungos. Dar vėliau, bū
tent gegužės mėnesį, Varšuvą 

šininkas, generolas Raštikis.
Dabar naciai reikalauja Lais*

vo Dancigo Miesto, šitie įvy
kiai ir artiną Lenkijos bei Lie
tuvos interesus. Savo keliu, 
santykiams dar labiau pagerin
ti, Lenkijos vyriausybė keti-
nanti artimoje ateity atidary
ti Lenkijoj dvi lietuvių moky
klas.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR k--------------------- ---/

e WASHINGTON, D. C., 
liepos 9. — Nepatvirtintas pra
nešimas pereitą šeštadienį sa
ko, kad pulk. Charles Lind- 
bergh nutaręs neberuošti pla
taus raporto apie Jungt. Val
stijų armijos aviaciją, nes avia
cijos karininkai kritiškai žiu
ri į informacijas, kurias sutei
kė Lindbergh.

• TOKIO, Japonija, liepos 
9. — Jau šešias dienas sekma
dienį ėjo rusų ir mongolų kau
tynės su japonais. Japonai sa
kosi nustūmę rusus ir mongo
lus sparnuose arba šonuose 
Chalka upės fronte, tačiau 2,- 
000 rusų ir mongolų pasilikę 
savo pozicijose fronte centre. 
Kaip sekmadienį japonai sava
noriai, pavadinti “mirties legio
nieriais”, ruošėsi įsitvirtinu
sius rusus ir mongolus išmesti 
iš jų pozicijų.

.... Į

• BOLZANO, Italija, liepos 
9. — Italijoj, Tyrolio srity, 
gyvena apie 150,000 vokiečių, 
buvusių Austrijos piliečių. Sek
madienį jiems duota įsakymas 
pasirinkti į tris mėnesius lai
ko, ar jie nori sugrįžti į Vo
kietiją, ar bevelija pasilikti Ita
lijoj ir skaitytis italais. Daug 
maž 8,000-ms vokiečių Bolzano 
apylinkėje, kurie neturi Itali
jos pilietybės, teks išsikrausty
ti į Vokietiją.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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LSS ŽINIOS
SOCIALDEMOKRATŲ FEDERACIJA 

PASISAKĖ KARO KLAUSIMU

New Yorko miesto Socialde
mokratų Federacija priėmė ne
seniai įvykusioje metinėje kon
vencijoje sekamą rezoliuciją 
dėl taikos, karo ir fašizmo:

Socialistai visuomet skaitė 
karą kaipo vieną didžiųjų ne
laimių susijusių su klasių San
tvarka, o moderniais laikais

Šių 
tie-

sės dominavimu valdžioje ir 
tarptautiniuose santykiuose. Ir 
nors nesitikėdami, kad taika 
bus visame pasaulyje užtikrinta 
pilnai, kol klasių santvarka eg
zistuos, socialistai dėjo visas 
pastangas karo ir militarizmO 
piktumams kovoti esamoje sis
temoje.

Iki paskutiniųjų laikų didžių
jų kapitalistinių valstybių var
žytinės dėl rinkų, dėl žaliavų 
šaltinių, dėl progų investuoti, ir 
taip toliau, buvo svarbiausios 
karo priežastys; ir dėl šitokių 
varžytinių pasaulio darbininkai 
neturėjo pagrindo karui pritar
ti. Be to, iki vėliausiųjų laikų

mumų kooperuoti pastangomis 
karą sulaikyti.

Totalinėms valstybėms 
lant aplinkuma pakitėjo, 
difenų karo pavojus paeina
siogiai iš fašizmo ir demokrati
jos priešingumo. Demokratiš
kesnės tautos nuoširdžiai trokš
ta taikos, o fašistinės valstybes 
yra budingai militaristinės ir 
agresyvios.

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPED1C LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, 111.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

Neperkaiskit!!!
BUKIT VĖSUS SU

Fir tex insula- 
tion board .... 
Gray wall 
board .............
Plaster board

20 sqft-
s<i

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

ft.

aiškiai guls ant Vokietijos, Ha*- 
lijos ir Japonijos vyriausybių. ' 
Jeigu šitos fašistinės valstybes ! 
laimės karą, arba jeigu, dėl pa
sipriešinimo trukumo, jos pa- ■ 
jėgs toliau tęsti užkariavimų 
karjerą be grumtynių, tai pasė
ka bus ta, kad demokratija taps 
nuversta vienoj šaly po kitos, 
darbininkų judėjimas sunaikin
tas ir socialinio progreso jogos 
pasmaugtos.

Socialistinis ir darbininkų ju
dėjimas visose Europos demo
kratinėse šalyse pritaikė savo 
taktiką naujai aplinkumai. Jie 
pritaria apsiginklavimui ir ra
gina savo šalių valdžias stipriai 
priešintis fašistinio režimo pra
plėtimui; jie taipgi yra nusita
rę, jeigu karas kiltų, pilnai ko
operuoti tikslu karą laimėli. Mi
liūnai Uranijos aukų fašistinė
se valstybėse, o taipgi tose ša
lyse, kurias fašistai pavergė, 
džiaugiasi šituo savo brolių de
mokratinėse tautose naujai pri
imtų nusistatymu.

Dar yra pagrindo vilčiai, kad 
demokratinio pasipriešinimo 
stiprėjimas gali be karo sulaiky
ti agresiją ir tuo budu diskre
dituoti ir susilpninti diktatoriš-

■ kas vyriausybes fašistinėse ša
lyse. Jeigu nesusilaikys, tai ka
ras bus sutrumpintas ir fašiz
mas taps nugalėtas stipriausia 
ir energingiausia demokratijų

i akcija.

Demukratijos ir diktatūros 
kova nėra apribota ir negali bū
ti uždaryta Senajame Pasauly. 
Jeigu fašizmas laiinėtų Eurm 
poje ir Azijoje, tai ir Ameri- 
koms grūmos jo atakų pavojus. 
Fak tinai Vokietijos ir Hali josi 
diktauros j it U Veikia tikslu įšlu 
tvirtinti Lotynų Amerikos Šaly
se ir skleidžia fašistų propagan
dą Jungtinėse Valstijose.

Taip principas, kaip ir proa 
tas diktuoja musų respublikai 
kooperuoti šit Europos demo
kratinėmis tautomis šitame vi
są pasaulį apimančiame ir nesu
laikomame konflikte. Ji gali ir 
jos pareiga yra1 aiškiausiai duo
ti suprasti, kad, karui kilus, jos 
simpatijos bus demokratinių 
valstybių pusėje; kad jeigu dik
tatūros Iššauks karą, tai ji ko
operuos su .demokratinėmis val
stybėmis, bent parūpindama 
medžiaginę paramą demokrati
joms karą laimėti, ir kad ji ne
leis fašistinėms valstybėms ar
ba jų talkininkams pirkti arba 
parduoti Amerikos rinkose, sko
linti Amerikos pinigus arba 
gauti bet kurią kitą ekonomi
nę ar kitokią šios šalies pagal-

teresus. Couglilitio atakos prieš

Naująją Dalybą, jo argumentai' 
kopijuoti iš nacių propagandos 

Į Vado (joebels paruoštos medžia
gos kelia žymios Amerikos vi- 
sltoftienės dalies pasipiktinimą. 
iF kėlia pttšipiktimmą tie tik pa
čiu Coughlinu, bet. visa katali
kų bažnyčios veikla. Nes visi ži
no, kad CoughlinO plopagandą I viengungius^ ir 
Detroito vyskupas Mooney galė
tų sulaikyti bet kurį momentą, | 
ir jeigu Coughlin šėlsta, tai tik
rumoj dėl to kalta yra kataliką 
bažnyčios vyriausybė.

Mooney važiuoja pas 
komunistus

lauro lapus,
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PASKOLOS
ant 1-inų MOKTGECIŲ

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

A

q ŠiMiW0 DAUKANTO^/

irEDERAL Savings
AND LOAN ASSOCIATION___  ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd Chicago, III

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

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

Buk Rimtu—Taupyk su Saugumu
Pas

Keistute Loan and Building
Association No. 1

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
——J Mokame Už I 

PadBtBS Pinigus!
A

Pinigai Padėti Iki Liepos 13-tos Gaus Nuošimtį Nuo 1-mos

Paskolos Duodame Nuo 5 iki 20 Metų
THOMAS S. JANULIS, Fres. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

KAUNAS. -— Visuomenės sinus, vynuoges,
sluoksniuose keliamas sUmany- vyną, aliejines sėklas, vilnas, 
mas pasiūlyti Seimui, kad iki 
rudens sesijos butų parengtas 
įstatymas, kuriuo nuo Naujų 
Metų galima butų apdėti mo
kesčiais pagal pajamas visus 

• bevaikes šei-

šilko žaliavą, kilimus ir kt.

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hour$:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

mas.

KAUNAS. — Kauno prasi
dėjo lietuvių-lenkų komisijų
posėdžiai prekybos sutarčiai
peržiūrėti. Lietuvos Lenkijos 
prekybos sutartyje yra numa
tyta, kad maždaug 
metų nuo sutarties 
tokia komisija turi 
Per pirmuosius tris 
po-sutarties pasirašymo Lietu-

po pusės 
sudarymo 
susirinkti, 
mėnesius

KAUNAS. — Pagal naujai 
sudarytą prekybos sutartį su 
Turkija iš Lietuvos į Turkiją 
bus išvežama: arkliai, žalios ir 
apdirbtos odos, batai, sparme-|yos ir Lenkijos prekių apyvar- 
džiai, parketas ir degtukų šiąu-Įta siekė iš vienos ir kitos pu- 
deliai. Iš Turkijos bus galima 
pirkti tabaką, cigaretes, apel-

sės tiktai po 300,000 Lt.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3656

Neseniai susiorganizavo Kul
tūrinės Laisvės Komitetas, ku
riu įeina žymus Amerikos rašy
tojai, artistai įr mokslininkai. 
Amerikos komunistai išėjo 
prieš komitetą visu smarkumu.

Kodėl? Gi todėl, kad komite
tas reikalauja laisvės diktato
riškoms šalims — ne tik Vokie
tijai, Italijai ir Japonijai, bet ir

Musų nuomone yra, kad taip] tas komitetas, žinomas 
izoliavimosi, kaip ir pacifistinė 
laikysena neatitinka socialisti
niam principui ir darbininkų 
klases internacionalizmui šitoje 
padėlyje. Mes raginame visus 
demokratinius socialistus J. 
Valstijose imti pavyzdį iš Euro-

dams, priešingą svetimšaliams’*. 
Tai komunistų “argumentas”. 
Firmą kartą po išėjimo iš kalė
jimo Mooney viešai stojo tal
kon komunistams atakuoti or
ganizaciją, kuri jiems nepatin- 
Įka. Ir iš to jo pareiškimo daro
mas išvadas, kad jis važiuoja 
pas komunistus.

Gal būt, kad Mooney neįeis 
į komunistų partiją kaipo na
rys. Gal būt jis pasiliks lik “pri- 

I tarėjas”, amerikiečių spaudoje | 
____ _____ 1 “fellow traveler”.

’ Visgi nužiūrima, kad komunis
tai jau pasigavo Mooney.

Kitas dalykas. James Oneal, 
laikrašty “The Ncw Leadcr” Į- 
spėja, kad Mooiiey nėra įgalio
tas rinkli aukas Warren K. Bl-

AĖIU SPECIALISTAI

c

□

B

a

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 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

Taip veikdami mes ne lik pa- 
gelbėsime išlaisvinti dabar pa
vergtus diktatūrų žmones; taip 
veikdami mes geriausia palaiky
sime gyvą demokratijos dvasią 
namie ir apsisaugosime čia nuo 
karą keliančios reakcijos gali
mumų.

Nauja bedarbių or 
ganizacija Įsteigta

g

□
B
B

I

I
i

Seniau suorgdnizuoįaš yra ki-
vardU 

Frlends of Demoęrhcy. Ir šitas 
keletas reikalauja laisvės taip I Cadinąmaš 
Italijai, Vokietijai ir Japonijai.’ 
kaip ir Rusijai. Ii\ jį komunis-l 
tai puola visti piktumu.

Dabar komunistai susilaukė 
naujo talkininko. Prieš kurį lai
ką kalbėdamas per radiją Tom 
Mooney apšaukė FriCnds of De- 
moeracy komitetą kaipo “prie
šingą katalikams, priešingą žy- dar tebėra kalėjime.

mą kartu su Mooney ir šiandien

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

i atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutartį.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Plačiai išgarsintą Amerikos 

bedarbių ir pašalpgavių organi
zaciją Workers ’AHtonce''domi
nuoja- ir 'joje šeimininkauja kou 
munistai. Nepasitenkinimas ta 
organizacija bedarbių tarpe jau

Pagaliau prieš savaitę laiko 
\Vasliingtohc įvyko nepatenkin
tų komunistais bedarbių atsto
vų konferencija. Atstovauta jo
je dešimties valstijų bedarbiai. 
Tapo įsteigta nauja bedarbių 
nacionaline organizacija ir pa
vadinta Workers Security Fede- 
ration.

Tarpe kitų šitoj konferenci
joj dalyvavo atstovai Pennsyl-

priklauso 30,000 narių. Nepri
klausomus nuo komunistų Illi
nois valstijos bedarbius atsto
vavo Arthur. McDovvell, Socia
listų Partijos sekretorius.

Katalikų rašytojas 
nepatenkintas ku

nigu Coughlinu
Kaip per kelioliką metų pra

eityj, taip ir šiemet (prieš porą 
savaičių) įvyko Amerikos pa
žangiųjų darbuotojų metinė 
konferencija Camp Tamiment 
patalpose, Pennsylvania valsti
joje. Tarpe kitų konferencijai 
padarė pranešimą katalikų baž
nyčios kunigas Talbot, žurnalo 
“America” redaktorius. Jis pri
siminė paskilbušį Amerikos fa
šistą ir antisemitą, taipgi kata-

liftą.
Talbot pasakė: Jeigu kuni

gas Coughlin yra diglyš žydų 
šone, jis yra didesnis diglys ką- 
talikų šone. Jeigu jis kelia anti
semitizmą, tai jis kėlia dar di
desnį antika talikiškumą.”

P^sak Talboto, katalikų nuo
monė dėl Coughlino skiriasi. 
Vieną frakcija sako, kad jis tu
ri teisę naudotis žodžio laisve. 
Kita gi kovoja, norėdama už
daryti jafti burną katalikų baž
nyčios interesuose.

Žodis-kitas apie bažnyčios in-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I
“ ~'v * koplyčios visose
—-'iv -INZcrAL Chicagos dalyse

.7 ■ . .    . ■ . ■ . . . , , . ... .... .

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

—Pranešėjas h ŠALTIM1ERAS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

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.

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S? VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Fhone YARDS 7299

TeL Office Wentworth *339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak.
^skyrus seredomis ir subatnmia

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yardk 1138

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniek Avenue________ Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS ~
Phone GroVehill 0142 

Cicero Phonė Cicero 2109

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plftcė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street ________ Tel. Fuliman 1279

ALBERT v. PETKUS '
4704 So. XVestern Avė. Phone Lafayette 8024

6834 So. VVeštern Avė.
1410 South 49th Court

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Virglnla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvzood 5107.

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 SEĖLEY 7330.
Namų telefonas Brunstvick 1597

LIETUVIAI

KITATAUČIAI
DR. HĖRZMAN '

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. kiekvienų 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phoue Lafayette 3572

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 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2889.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 

1664 W. Madison St. 
Telefonas MONROE #791 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tek—Hyde Park 3395.
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KAIP PENNSYLVANIA REPUBLIKONAI 
ŠELPS BEDARBIUS

“Nedirbsi — Negausi Pašalpos”. — Norėsi — Nenorėsi, 
Bet Turėsi Maitintis Pienu, Kad “Atsigauti”. — At
eiviams Nepiliečiams Neduos Pašalpos. — Bedarbiai, 
Kurie Pašalpą Gauna Bus Kontraktuojami.

Birželio 28 d., Pittsburgho 
laikraščiai/pranešė, kad Penn., 
Valstijos Gubernatorius James 
pasirašė tą garsųjį republikonų 
legislaturos priimtą bilių, kuris 
pertvarko iš pat pamatų pašal
pų dalinimą bedarbiams.

Tur būt bus neprošalį ne tik 
Pittsburgho lietuviams, bet ir 
visos Pennsylvanijos kiek ar
čiau susipažinti su ta republi- 
koniška “dovana” bedarbiams, 
nes tie nauji patvarkymai palie
čia daug ir musų tautiečių. 
Prieš priėmimą to biliaus ener
gingai protestavo darbininkų 
Unijos, bedarbių organizacijos, 
o kada Legislatura jau buvo 
priėmus tą žiaurų įstatymą, tai 
darbininkų unijos, C.I.O. ir A. 
D.F., bendrai buvo suruošusios 
demonstraciją į Harrisburghą 
ir reikalavo, kad gubernatorius 
po juo nepasirašytų, o taipgi ne-' 
pasirašytų ir po keletą kitų bi
lių, kurie buvo taikomi prieš 
darbininkišką judėjimą. Tačiau 
gubernatorius James nepaisė 
organizuotų darbininkų protes
tų ir pasirašė visus tuos bilius 
išskiriant vieną, tai yra potvi
nių kontroliavimo bilių, kurį ji
sai pats gelbėjo legislaturai pri
imti.

Su šiuo potvinių kontroliavi
mo bilium gubernatorius James 
siekėsi sustabdyti statymą po
tvinių kontroliavimo tvenkinių, 
nes jisai kaipo geras prietelis 
viešųjų aptarnavimo kompani
jų, bijojo, kad Federalė Val
džia pastačiusi tvenkinius, van
dens spėką nepanautotų elek
tros gaminimui. Tačiau pabu- 
go, kad jo tasai bilius visai su
stabdys konstrukciją tvenkinių 
ir jisai sukels prieš save Pitts
burgho ir kitų nuo potvinių nu
kentėjusių sričių gyventojus. 
Tad ir nesirašė šio biliaus.

Tačiau gubernatorius James 
visai nepaisė, kad pasirašyda
mas pašalpų dalinimo bilių, bi
lių kompensacijų už susižeidi- 
mus dirbtuvėse, ir kitus pana
šios rūšies išleistus įstatymus, 
susikėlė prieš save visus darbi
ninkus.
Pašalpos Dalinimo Įstatymas

Pašalpos bedarbiams įstaty
mas susideda iš keturių skirtin
gų dalių su sekamais patvarky
mais:

1) Bus reikalaujama iš be
darbių, gaunančių pašalpą ir fi
ziškai sveikų eiti dirbti už tą 
pašalpą, kurią gaus. Arba kitais 
žodžiais, pašalpų dalinimo virši
ninkai turės pilną teisę pasiųsti 
bedarbius atidirbti gaunamą pa
šalpą bile kur, jei tik kas no
rės naudotis bedarbių pašalpos 
darbais, tiek prie viešų darbų, 
tiek pri vačiams darbdaviams, 
už tam tijerą atlyginimą (“pre- 
vailing rate of pay”). Bet įsta
tymas nenustato jokių mini
mom užmokesčių, tad “preveil- 
ing” alga, žinoma, gal galės bū
ti/25 centai už valandą ar pa
našiai.

Toksai patvarkymas bedar
biams štai ką reiškia: jisai tu
rės tik vieną pasirinkimą eiti 
dirbti — tenai kur jį siunčia 
pašalpos dalinimo viršininkas, 
ir už tiek dirbti, kiek jam duo
da, kad atidirbti tą pašalpą, ku
rią jis gauna. O jei jis atsisa
kys eiti, tai jam bus atimta pa
šalpa. O kiek, bedarbis pašalpos 
gaus — kol kas nėra tikrai ži
noma. Iki šiolei pavieniam be
darbiui buvo duodama 3 dole
riai ir 40 centų kas savaitę.

Naujame įstatyme pašalpos kie
kis nėra nustatytas, tas palikta 
pašalpos dalinimo Tarybos nuo
žiūrai. Greičiausiai pašalpa bus 
sumažinta.

2) Bedarbių šeimynos, gau
nančios pašalpą, bus verčiamos 
pirkti daugiau pieno, kad “ne- 
davalgę vaikai” galėtų atgauti 
sveikatą pienu besimai tydami, 
taip pat bus prižiūrima, kad ir 
.ataugę žmonės daugiau varto ų 
pieno, negu kad iki šiolei jie 
suvartodavo. Tai vis dėl “svei
katos”.

Tikrenybėje, tas įstatymiškas 
patvarkymas, kad bedarbiai net 
prievarta bus verčiami daugiau 
pieno vartoti, po priedanga pa
gerinimo bedarbių “sveikatos”, 
turi visai kitokį tikslą negu 
sveikata. Su tuo įstatymu bus 
bandoma gelbėti ne bedarbių 
sveikatą, bet kišenius tų ferme
rių, kurie verčiasi pieno par
davinėjimu.

Tasai pieninis “pridėčkas” 
prie bedarbiams pašalpos teiki
mo įstatymo buvo Legislaturo- 
je specialiai įneštas republikono 
legislatoriaus J. Perry Eckels iš 
Conneaut Lake apylinkės, kur 
farmeriai užsiima pieno produk
cija.

Matote, tas pieninis legislato- 
rius apskaitliavo, kad kiek lai
ko atgal, kada republikonai 
kontroliavo legislaturą ir bedar
biams pašalpą davė ne pinigais, 
bet orderiais, tai buk buvę dau
giau pieno suvartojama. O kai 
demokratų kontroliuojama Le
gislatura įvedė patvarkymą, kad 
bedarbiams pašalpa bus moka

ma pinigais ir jie galėjo maisto 
pirkti tokiose vietose, kur jiems 
geriau patiko ir pigiau gavo, 
tai buk pieno biznis nupuolė.

Laimė, kad republikonų le- 
gislaturoje neatsirado tokių at
stovų, kurie atstovautų kiaulių 
auginimo farmerius. Tuomet 
butų buvęs dar vienas “pridėč- 
4as”, kad bedarbi*” valgytų 
daugiau kiaulienos.

3) Šioji įstatymo dalis panai
kina “Sočiai workers” bedarbių 
pašalpų dalinimo priežiūrą, ir 
viskas pavedama lokalų politi
kieriams, kurie bus vadinami: 
“Counly Assislance Board” ir 
kurie tur būt labai mažai su
pratimo turės apie bedarbių pa
dėlį.

4) Bus viešai skelbiami be- 
idari.i..; p,iš dpą /.aunančių vii* 
dai ir adresai, kad visi žinotų 
kas gauna pašalpą.

Iš šių kelių pavyzdžių aiškiai 
matosi, kad republikonai legis- 
latoriai, kurie buvo išrinkti pa- 
sidėkojant organizuotų darbi
ninkų nesusitarimui ir stambių
jų kapitalistų pastangomis, at
ima bedarbimas pašalpą gau
nantiems, net paprastas žmo
gaus teises; padiktuoja ką be
darbiai turi valgyti, juos siun
čia prie tokių darbų ir už liek 
dirbti kiek samdytojai norės 
duoti. Jei bedarbis, gaudamas 
tuos $3.40 kas savaitę arba ma
žiau, bandytų pasipriešinti to
kiems vergiškiems patvarky
mams, tai jisai prarastų pašai 
pą, “nedirbsi — pašalpos negau
si” — tai republikoniškas bota
gas bedarbiams plakti.

Su sekamų metų sausio pir
ma diena, visi ateiviai — bedar
biai, kurie neturės nė pirmųjų 
pilietiškų popierų, taip pat pra
ras bedarbių pašalpą ir bus ati
duoti šventai Dievo valiai.

f. »■*<•.- J ' .C* 
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Ateivių Registravimo Bilių 
Taip Pat Pasirašė

Tą garsųjį ateivių nepiliečių 
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“POLEY” PRIE BŪGNŲ 
fRED V/ARING PRIE MIKROFONO

Kada girdite Šitq dainą žino- ' 
te kad jau vėl Chestėrfield Laikas 
su FRED WARING ir jo linksmu radio 
būreliu.

Penkiais vakarais sąvaitėje, 
NBC nuo-pakraščio-iki pakraščio.

%
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registravimo bilių gubernato
rius James taip pat pasirašė, 
nors tasai bilius gerokai skiria
si nuo projekto, kurį įnešė Al- 
legheny Countės republikonas 
senatorius James Geltz.

Pagal tą ateivių registracijos 
bilių visi ateiviai - - nepiliečiai 
atvykę į šią šalį po 1908 metų, 
turės užsiregistruoti Darbo ir 
Industrijos Departamente ir už
simokėti už registraciją po vie
ną dolerį. Turės savo registraci
ją panaujinti kasi metai ir visa
tos su savim nešiotis registra- 
■ jos kortelę. O jei policijos pa
jaustas neturėtų su savim re

gistracijos kortelės, bus bau
džiamus pinigine bausme, nema
žiau kaip <$10., ir kalėjimu.

Registracijos įstatymas įeinu 
gu.ią su naujais metais.

—S. Rakantis

K DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Organizuojasi Lietuvių 
Sporto Klubas

Pas mus, Pittsburghe, viso
kios organizacijos bei draugijos 
taip greitai organizuojasi ir tve
riasi lyg grybai iš po lietaus. 
Galime visiems pasigirti, kad 
mes, pittsburghiečiai, turime vi
sokiausių pažiūrų gana daug or
ganizacijų, ir pastaruoju laiku 
pradėjo organizuotis naujas 
Lietuvių Sporto klubas.

Jei kas norite padaryti pra
nešimus per “Pittsburgho 
Naujienas” arba užsisakyti 
“Naujienas” ar kitą kokį laik
raštį, kreipkitės į “Piltsbur- 
gho Naujienų” vedėją,

S. BAKANAS
2404 Charl&A Street,

N. S. Pittsbųrgh, Pa.
Telefonas Fairfax 3710
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Pereitą savaitę, buvo kai ku
rių asmenų pastangomis su
kviestas pirmutinis steigiama
sis susirinkimas, ir reikia saky
ti, rado gan didelį pritarimą vy
rų tarpe, mėgstančių žuvauti, 
maudytis, medžioti ir kitokį 
sportą. Šito klubo tikslas yra 
nupirkti kur nors prie ežero ar 
upės, gražioje ir higieniškoje 
vietoje, sklypą žemės arba ko
kį gražų ūkį ir tenai įrengti vi
sus patogumus vandens ir sau
sumos sportui, kad vasarai at
ėjus turėtume nuosavus patogu
mus Luoslaikiui praleisti.

Kokie bus šito klubo įstaty
mai ir kokiomis sąlygomis bus 
priimami nariai, ir koks bus 
mokestis, pakol kas dar nėra 
nustatyta, bet tikimasi, kad ne- 
.rukus bus viskas •sutvarkyt; 
xaip reikiant.

Valdyboa išrinkti šie asme
nys: prezidentu -- Rūkas, sek
retorium — V. Virbickas, ir iž
dininku — A. Zdankus. Laimin
gos ateities, vyručiai!

Pittsburgho Visuomenės 
Lietuvių Veikėjų Ratelio 

Veikla
Kaip jau visiems yra žinoma, 

Pittsburghe kuris laikas egzis
tuoja ir savo veikimu neblogai 
pasirodo P. L. V. V. Ratelis. 
Taigi, ir vasarai atėjus neno
ri pasiduoti karščiui ir tingi
niui, kaip kad kiti daro.

Liepos 3 dieną surengė taip, 
sakant, “moonlight” pikniką lie
tuvių ūkyje (Lithuanian Coun- 
try Club). Mano manymu turė
jo pavykti neblogai, nes oras 
buvo labai gražus ir žmonių ne
mažai buvo. Teko matyti visus 
žymesniuosius Pittsburgho vei
kėjus ir veikėjas už baro dir
bančius prie alaus ir karštų šu
niukų (hot dogs), o publika vė
siam ore ir gražioje vietoje vė
dinosi ir smaginosi, gerdami ir 
užkandžiaudami, bei dainuoda
mi. Stasys

• • .jus gausite visa rūkymo 
malonumą ir pasigerėjimą kokius 
yra galima gauti iš cigareto.

DaJg 5ūkyt°jų sako, kad jie niekad 
nežinojo tikro lengvumo cigarete pa
kol nepabandė Chesterfield’s LINKSMĄ 
KOMBINACIJĄ lengvų nunokusių ame
rikoniškų ir turkiškų tabakų.

Chesterfield’s nenukopijuoja
mas sumaišymas suteikia rūky
tojams to ko jie pageidauja 

i. gaivinantį lengvumą ir geres- 
v nį skonį. Todėl milijonai 

sako . •.

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS
Lošė Neišmanėlių
Rolę

Kiek laiko atgal, kada p. 
Vitaitis per “Vienybę” teisino 
“Pittsburgho Žemaičio” provo
kacijas prieš SLA prezidentą 
F. J. Bagočių, ir kada jam 
“Naujienos” buvo* priminusios 
apie Detroito Seimo tarimą, 
lai ponas Vitaitis tame savo 
rašinyje bandė įkalbėti savo 
skaitytojams, kad tas Detroito 
Seimo tarimas buvęs nelega- 
liškas ir prieš Penn. Valstijos 
įstatymus. Kaipo tokis, netu- 
’is iokios reikšmės.

Iš lo p. Vitaičio rašfavo su 
/"bHrė įspūdis, kad visi Det
roito Seimo d°log !ai buvo tik
ri neišmanėliai, arba, papra
stai kalbant, “tikri durniai”. 
Tačiau p. Vitaitis tame savo 
rašinyje nė per pusę žiodžio 
neprisiminė, kad Detroito Sei
me pats Vitaitis buvo Centro 
Sekretoriaus Dr. Viniko pava
duotojas, o Seimo tvarką ve
dė labai “išmintingas” SLA 
Prezidentas, p. S. Gegužis. Ir 
kodėl tuodu abudu tokie di
deli “žinovai” Detroito Seime 
nepadarė pastabas dėl tarimo 
SLA Centrą kelti į Pittsbur
ghą?

Detroito Seimo delegatai, 
kūrė dar nėra praradę atmin
tį, turbut visi atsimena, kad 
Centro kėlimo tarimas buvo 
padarytas vienbalsiai ir pats 
Vitaitis tą tarimą užrašė. Tai 
kam tas lošimas neišmanėlio 
rolės?

Kaip Kas Jau Ir 
Atmintį Pradeda 
Prarasti

šiomis dienomis lojo pačio
je Vienybėj” tenka skaityti 
(angliškam skyriuj) Vitalio 
Bukšnaicio rašinį SLA Centro 
kėlimo reikalais ir apie Det

roito Seimo tarimą dėl kėlimo 
SLA Centro iš New Yorko į 
Pittsburghą.

Pasirodo, kad p. Bukšnaitis 
jau yra atsisveikinęs su savo 
atmintim. Jisai jau bando gin
čyti, kad Detroito Seime nebu
vę jokio tarimo dėl kėlimo 
SLA Centro į Pittsburghą, nes 
jisai pats buvęs Detroito Sei
me, kaipo delegatas, ir jisai 
nieko nežinąs apie tokį tari
mą.

Kas tiesa—tai tiesa. Kad pi 
Bukšnaitis SLA Seimuose ne- 
visada pats su savim susikal
ba ir daugelį kartų praranda 
atmintį, tai yra neginčijamas 
faktas.

Tai. iš tokio vyruko sunku 
ko kito ir tikėlis.

Tei Nori— Tai Tikėk
Teko skaityti “Laisvėj” ne

va istorišką rašinį apie išori
nę ar išlaukinę Mongoliją 
(Outer Mongolia). Tenai pa
duodama kiek toji šalis turi 
teritorijos, kaip tvarkosi, kiek 
gyventojų turi ir kiek karino
me r. ės.

Tačiau, skaitant tas istoriš
kas skaitlines apie gyventojų 
skaitlių ir kariuomenę, ėmiau 
ir susimaišiau, taip kaip ir ki
tuose Sovietų Rusijos stebuk
luose.

“Laisvės” rašytojas rašo, kad 
Mongolija turi vieną milijoną 
gyventojų ir pusę milijono 
kariuomenės. Tai jau Čionai 
daugiau panašu į stebuklą, ne
gu į teisybę, ir jei nori, tai ti
kėk.

Jei mes šiek tiek pagalvosim, 
tai mums pasirodys, kad tai 
yra nesąmonė sakyti, kad ša
lis, susidedanti tik iš vieno 
milŲono gyventojų, gali suda
ryti pusę milijono kariuome
nės, jau nekalbant apie galė
jimą užlaikyti, šalies milijonas 
gyventojų, suprantama, susi
deda iš vyrų, moterų, vaikų ir 
senų, o kariuomenė sudaro tik 
tam tikro amžiaus parinkti 
vyrai. Iš miliono žmonių pusę 
miliono armiją sudaryti yra 
negalimas daiktas.

Kas Apie Tautos Meilę 
Daugiatisia Kalba, Tas 
Mažiausia Myli

Nežinau ar esate pastebėję, 
kad tie musų tautiečiai, kurie 
daugiausia kalba apie tautos 
meilę, mažiausia savo tautą 
temyli. Jei jus su jais ypatiš- 
kai įsikalbėsit, tai patirsit, kad 
tie karštieji patrijotai apie lie
tuvius visados kalba su panie
ka ir jų akyse lietuviai, jei tik 
jie ne tautininkai, tai .labai 
prasti žmones.

Jie į lietuvius visados žiuri 
kaipo į tokius, kurie patys ne
moka nieko gero sukurti, ku
riems yra reikalingi kokie ten 
geri tautiški vadai. O už vis 
blogiausia, kad musų tautinin
kai mažiausia musų liaudimi 
tepasitiki.

Galbūt ir nebe priežasties, 
nes lietuvių liaudis labai ma
žai pasitiki ir tautininkais.

—Senas Pittsburghietis

Tiesia Tautišką Ranką 
Komunistams

Teko skaityti “Vienybėje” 
p. Vytauto Sirvydo rašinį SLA 
reikalais. Iš to rašinio pasiro
do, kad jau širvydukas, var
de tautininkų, tiesia tautišką 
ranką komunistams, sudary
mui “gero ir visiems patinkan
čio” kandidatų sąrašą į Pil
domąją Tarybą.

Kol kas sunku pasakyti, ar 
komunistai priims tautininkų 
pasiūlymą ar ne, bet kad tau
tininkai jau j ieško komunistų 
paramos SLA reikaluose, tai

(Tęsinys 5-tam pusi.)
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Vokietijos tremtiniai padeda Anglijai
Didžiosios Britanijos valdžia ėmė kovoti prieš Hit

lerį tokiu pat ginklu, kokį vartoja jisai: propaganda. Ji 
ne tiktai skelbia vokiečių kalba žinias per radio, infor
muodama Vokietijos gyventojus apie stiprėjantį pasiry
žimų demokratinėse šalyse užkirsti kelių agresingiems 
nacių žygiams, bet ji pradėjo taip pat siųsti slaptais ke
liais atsišaukimus Vokietijos žmonėms, ragindama juos 
pasipriešinti savo “fiurerio” politikai.

Imdamasi šito naujo kovos budo, Britanijos valdžia 
kreipėsi į Vokietijos tremtinius socialdemokratus, prašy
dama jų pagalbos, nes socialdemokratai turi gerus ryšius 
su opoziciniu judėjimu Vokietijoje. Liepos 1 d. Chamber- 
laino vyriausybė pasiuntė į Paryžių Vokietijos socialde
mokratų partijos centro komitetui savo pranešimų Vo
kietijos žmonėms, kad jisai tų atsišaukimų paskleistų Vo
kietijoje per savo “požeminės” organizacijos tinklų.

Tai pirmas toks atsitikimas, kad britų konservato
riai pripažino, jogei tremtiniai Vokietijos socialistai yra 
svarbus talkininkai kovoje prieš nacių diktatūrų. Reikia 
tačiau pastebėti, kad tai suprato pirmiausia Anglijos 
Darbo Partija. Kai ji prieš kiek laiko nutarė atsišaukti 
į Vokietijos žmones “per Hitlerio galvų”, tai buvo pa
kviesti žymus Vokietijos socialdemokratų vadai, kad jie 
patartų, kokioje formoje tai padaryti, kad Anglijos dar
bininkų balsas labiau vokiečius paveiktų.

Šimtai tūkstančių Britanijos valdžios atsišaukimų 
dabar yra slaptai šmugeliuojami per Vokietijos sienų ir 
skleidžiami visame reiche.

Bet Paryžiuje ir Londone gyvena tremtiniai socialis
tai ir kitų tautų, kurias pavergė totalitarinės diktatūros: 
čekų, italų ir t.t. Britanijos valdžios padarytas žingsnis 
leidžia manyti, kad savo kovoje prieš tas diktatūras de
mokratijos vis dažniau ieškos tų tremtinių pagalbos. 
Tremtinių socialistų jėgos tuo budu gali suvaidinti svar
bių rolę pasaulio išvadavime iš diktatūrų priespaudos.

Ir Thomas Mann jau “parsidavęs”

SUOMIJOS FAŠISTAI 
PRAKIŠO

KAIP NACIAI “KULTŪ
RINA” ČEKUS

Lietuvos Žinioms 
Trisdešimts Metų(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Suomijos seimo rinkimuose fašistų Patriotinė Tautinė Sąjunga prakišo pusę savo balsų, kuriuos ji buvo gavusi 1936 m., ir 7 mandatus iš 14. Tuo tarpui demokratinių partijų blokas,! kuris sudaro valdžią, padidino savo atstovų skaičių 3. Jisai turėjo senam j ame seime 146 vie-| tas iš 200, o dabar turės 149. Valdžios blokas susideda iš socialdemokratų, valstiečių ir pro- gresistų. Socialdemokratai yra stipriausia partija. Po 1936 m. rinkimų socialdemokratai turėjo 83 atstovus, valstiečiai 53, progresistai 7.Iš opozicinių partijų švedai turėjo 21 atstovą (dabar neteko 3), konservatoriai turėjo 20 atstovų (dabar laimėjo 3), fašistai turėjo 14 (neteko 7).Suomijos fašistus uoliai rėmė Vokietijos ^naciai, kuriems rupi pakreipti Suomiją reicho pusėn, nes Suomija turi daug miškų ir eksportuoja tūkstančius tonų mėsos ir pieno produktų, ko Vokietijoje trūksta. Bet, nežiūrint tų nacių pastangų, jų šalininkai Suomijoje skaudžiai pralaimėjo ir dabar jų įtaka krašto politikoje bus daug mažesnė.

Lietuvos Žinios š. m. birželio mėn. 17 d. atšventė savo trisdešimties metų sukaktuves; Tos dienos numeris buvo žymiai padidintas, kuriame tilpo daug gausios įvairias medžiagos. Istoriniu požiūriu žiūrint toji jubiliejinio nume-

O KAIP SU DR.
MATULAIČIUMusų komunistai jau patyrė, kad Juozas Šukys dar tebėra gyvas ir turi tų patį darbų (nors jau beveik nebepajėgia dirbti) Minske. Bet kaip yra su Dr. S. MatiHaičiu, apie kurį jau kokie dveji metai kai nebėra jokios žinios?• Vilniauai-Uetuvių laikraščiuose anąmet buvo pranešta, kad Dr. Matulaitis suareštuotas. Ar jisai dar sėdi kalėjime, ar jau, gal būt, yra pasiųstas pas Žino vjevą ir Kamcnevų?

MIZAROS “FAKTAI”?

Vokietijos slaptosios policijos (Gestapo) centro daviniais, nuo kovo 15 d. iki gegužės 15 d. šių metų, Čekijoje buvo suimta dėl tariamų nusikaltimų įstatymui apie valiutą 13,284 asmens, iš jų 7,204 Prahoje.Pinigų ir vertybių popierų|ri° Sausi medžiaga galėjo supas tuos asmenis sukonfiskuota teikti daugiau žinių iš taip ne- už 2,468,712 reicho markių. BetH°^mos praeities ir kartu pačia neįskaityta teismo pabaudos, va’zduotj lietuvių laikraštinį nes jų suma dar nenustatyta. darbą iš prieškarinių laikų.  Juk Lietuvos Žinios turi tur- 
KULTŪRINĖS LAISVĖS ting?. ?ra®itį’ ?ra kas ?risi,- 

KOMITETAS AUGA minti ir Įdomaus papasakoti.__ ________ Toksai tos praeities nušvieti- Grupė žymių Amerikos moks- mas butų labai pravartus mu- lininkų, rašytojų ir menininkų|^llv ^auyimu^’. kuris vis dėlto prieš kiek laiko įsteigė komitetą kultūrinei laisvei ginti, kurio priešakyje atsistojo prof. John Dewey. Prie jo dedasi vis daugiau ir daugiau pažangių žmonių, kurie yra pasiryžę ko voti su totalitariškomis (diktatoriškomis) idėjomis.Tarpe naujų komiteto narių, | tuvoje vienas iš kurių vardai 1 spaudoje, matome tokius garsius vardus, kaip novelistas Sin- P'ina* clair Lewis, artistas Thomas _ - Benton, kompozitorius Jerome|rc Kern, scenos veikalų Sidney Howard, ir prof. Carl Becker.Kultūrinės Laisvėsdabar jau turi 150 narių.Įdomu, kad tą komitetą piktai atakuoja komunistai. Mat, , jie nenori, kad žmones laisvai protautų.

rus artimesnės pakraipos laikraščius. Lietuvoje šioks stor- žeiviškas paprotys jau išgyventas.Štai Lietuvoje visų laikraščių bendradarbiai turi vieną savo profesinę sąjungą, kurio- ;e sutelpa visokių politinių pakraipų spaudos bendradarbiai. Žinoma, tai kulturingumo ir didelės tolerancijos pažymys.šioji tolerancija buvo pa- stebiama sulaukus ir Lietuvos Žinioms trisdešimties metų,

nes kaip sakiau, jas sveikino visa Lietuvos spauda. Bet ne tik Lietuvos Žinias sveikino, o>- net jos jubiliejiniam numeriui kilų srovų bendradarbiai jomš^ parašė straipsnius, tiesa, tik veik vieni krikščionys demokratai; mat, dabar liaudininkai tampriai su krikščionimis demokratais bendradarbiauja. rO juk buvo laikai, kuomet šios srovės daugiausia tarp savęs polemizavo. Bet skaudus Lietuvos patyrimai tas politines sroves sugretino. Lietuvos gyvenime tai neabejotinai svarbus įvykis.Palinkėsim Lietuvos Žinioms ir toliau sėkmingai eiti ir atspariai atstovauti Lietuvos pažangiąją visuomenę. —B.

Iš kultūros istorijospažangios visuomenės praeities darbuose labai silpnai susivokia. Tiek metų buvo Lietuva tautininkų liūliuota, migdyta, kad kaip kam atrodo, kad praeityje lik tautininkai dirbę, o kiti nieko neveikė.
Lietuvos Žinios dabar Lie- ‘ i rimčiausių tapo paskelbti | dienraščių ir jų įtaka pažangiai visuomenei visai neabejo-

Margumynai

(Nežinomo Autoriaus)

Didžiausias šiandien gyvenančių Vokietijos rašytojų, 
Thomas Mann, jau tapo apšauktas “atžagareiviu”, “ig~ 
norantu” ir “parsidavėliu”.

Tokiais epitetais jį apdovanojo, kaip praneša vokie
čių spauda Amerikoje, vokiečių komunistų žinių agentū
ra “Runa”. Galima laukti, kad netrukus komunistai tą 
rašytoją, kuris dabar gyvena Amerikoje, vesdamas neat- 
laidžią kovą prieš hitlerizmą, įtrauks į “trockistu” ir 
“gestapo agentų” sąrašą, — nors dar visai neseniai jie 
kėlė jį į padanges ir vadino žymiausiu Vokietijos demo
kratijos gynėju. • 

{ Mat, Thomas Mann, kuriam vienas Amerikos uni- 
yersitetas suteikė garbės daktaro laipsnį, priimdamas tą 
pagerbimo ženklą, pasakė kalbą ir įspėjo savo klausyto
jus nedaryti klaidos, kurią daro daugelis žmonių, — tos, 
būtent, klaidos, kad nacionalsocializmas esąs atrama 
prieš komunizmą. Kalbėtojas nurodė, kad nacionalsocia-1 
lizinas (nacizmas) yra greičiau “jaunesnysis brolis” bol
ševikiškam komunizmui, nes jų dviejų valdymo sistemos 
daugeliu atžvilgių yra taip panašios į antrą, kaip du 
lašai vandens.

Didis vokiečių poetas pažymėjo tiktai visiems žino
mą ir neužginčijamą faktą. Bet aukščiau- paminėtoji ko
munistų agentūra “Runa” tuojau išplūdo jį “atžagarei- 
višku ignorantu” ir parašė, kad jį papirko Amerikos ka
pitalistai! Esą —

“Amerikos universitetai priklauso nuo stambio
jo kapitalo aukų. Mann, kaipo profesorius, pasiro
dė esąs ištikimas savo ponų tarnas, kurie veda veid
mainingą kovą prieš fašizmą su tikslu nukreipti liau
dies dėmesį nuo jų pečių fašistiškų užmačių.” 
Vadinasi, Thomas Mann jau pavirto “kapitalistų tar-J 

nu”, ir jam bus prikaišiojamos visokios niekšybės, jeigu 
jisai drįs laikytis savo nuomonės ir ją viešai skelbti.

Bet šita begėdiška komunistų ataka prieš garsiojo 
vokiečių rašytojo asmenį tiktai patvirtina tai, ką jisai 
savo kalboje pasakė. Su savo idėjiniais priešais naciais 
elgiasi lygiai tokiu pat budu, kaip jie. x

R. Mizara sako, kad jisai ne- šmeižęs Ispanijos socialisto Louis’o Araųuistain’o, vadindamas jį “trockistu” ir “išmata”, o tiktai padavęs apie jį “faktus”. Vadinasi, kolioti žmogų “išmata” tai — “faktų padavimas”!Ir iš kokių “faktų” Mizara sprendžia, kad Araąuistain’as esąs “trockistas”. Jisai buvo ir, veikiausia, tebėra Ispanijos socialistų partijos narys, vienas iš jos kairiojo sparno vadų, kaip ir Largo Caballero; o trockistu organizacijai nepriklausė.Mizara rašė šaltinio), kad komitetas” pašalinęs taih’ą iš socialistų partijos. Bell vienas buvęs Amerikos socialistų spaudos korespondentas, Sam Baron, sako, kad tai yra [grynas melas. Viena, ta žinia apie tariamą Araguistain’o “pašalinimą” nepaduoda, kada ir kur tas nutarimas buvo padarytas. Ir kas yra tasai “veik, komitetas”? Jeigu toks komitetas susidarė Paryžiuje (iš kur buvo pranešta telegrama), tai jisai neturėjo jokios teisės spręsti nei apie partijos naikių prašalinimą, nei apie jų priėmimą.Mizara be jokių faktų terlio- ją socialistą Araguistam’ą tiktai dėlto, kad pastarasis iškėlė spaudoje komunistų šunybes Ispanijos respublikoje. Nestengdami apginti politiką, kurią Araąuistain’as kritikuoja, komunistai atakuoja jo asmenį. Tai yra juodrankių taktika.

Priteisė Bučiuoti ŽmonąNew Vorke gyveno toks Mekledas su savo žmonele. Tai nebuvo laiminga pora. Dažni vaidai, muštynės, būdavo ir mėlynų dėmių. Šitie šeimos nesusipratimai pateko teisman. žmona apskundė vyrą. Teisme pasirodė, 'kad žmona mėlynų dėmių turi, o pas vyrą jų nėra. Vyras aiškinosi, kad žmona jį sumušanti dažnai ir jo oda todėl užsigrūdino taip, jog nuo mušimo jau jokių dėmių nebelieka. Jisai žmonai sudavęs tik gindamas šį pirmą kartą ir todėl likusios tokios aiškios dėmės. Bet teisėjas jo aiškinimui nepatikėjo ir priteisė bučiuoti žmoną du kart iš ryto ir du kart vakare. Vyras verčiau norėjo eiti kalėjimam bet teisėjas bausmės pakeisti nesutiko. Amerikoje ir teismai savotiški.
jisai niekuomet

(nepaduodamas koks ten “veik.Araąuis-
Pavojingi VabzdžiaiKai kuriose karštosios žemės juostos šalyse ir dabar didžiausias visuomenės priešas yra vabzdžiai, nes jie yra platintojai įvairiausių ligų nuo kurių kasmet miršta milijonai žmonių. Koki pavojingi yra vabzdžiai, galima spręsti iš to, kad tik vienoje Indijoje per metus nuo vabzdžių išplatinamų ligų miršta pusantro milijono žmonių. Indijoje yra 100, 000 vabzdžių rūšių, iš kurių tik 40,000 rūšių yra žinoma mokslui. Žalingiausi iš tų vabzdžių yra mažutė musė cėėė, kuri išnešioja miego ligų, uodas anofelesas, kuris platina maliarijų ir geltonųjų šiltinę. Maliarija Indijoje yra taip nepaprastai išsiplėtusi, kad iš 360 milijonų gyventojų ja1 serga 100 milijonų. ♦

■ , ...į. \ .'i, i' i .. i ’ ■ < ' '  ■ «...KAUNAS. — Pakeliui iš Varšuvos į Rygą Kaune buvo sustoję Amerikos filmų artistai Mary Pickford ir Budd^ Ro- gers.

’ Ypač Lietuvos Žinios pasida- " labai įdomios, kaip jos rašytojas |Pradči° £auli tiesioginiai iš istorikas Paryziaus telefonu pranešimus. Tai neabejotinai viena _ iš įdomiausių jos skyrių. Be to,omitetas I jjeiuu0$ Žiniom turi daug originalių korespondencijų iš į- vairių Europos sostinių. Tad visai nenuostabu, kad Lietu
vos Žinios dabar labiausiai iš visų Lietuvoje einančių dienraščių išsiplatinusios.Tiesa, kaip ir kituose dienraščiuose, taip ir Lietuvos* Ži
niose paskutiniais metais dingo įžanginiai straipsniai; mat, dėka cenzūros buvo sunku einamais Lietuvos gyvenimo reikalais pasisakyti, tai ir atprato tokius straipsnius rašyti. Be to, Lietuvos Žiniose silpna yra ir kitos spaudos apžvalga ir čia tenka manyti tik dėka cenzūros šitas skyrius susilpnėjo.

Lietuvos Žinios taip pat veik neseka užsienių lietuvių spau* dą, retai kada iš lietuvių išeivių spaudos pasirodo ištraukos. Gal ir čia galima butų visą bėdą suversti cenzūrai, nes cenzūra ne visus užsieny* je einančius laikraščius įsilei- džia, arba tikriau tarus, ne visi numeriai tų laikraščių patenka į Lietuvą, nes cenzūrą tuos numerius, kur nepalankiai parašyti Lietuvos vyriausybei jų visai į Lietuvą neįsiledižia.O juk butų neabejotinai I skaityti ir užsienių lietuvių [spaudos apžvalgą. Rodos, Lietuvos Žinios galėtų turėti sakysime, kad ir šiaurės Amerikoje nuolatinį savo korespondentą, kuris akylai sektų tenykščių lietuvių gyvenimą ir savo korespondencijose apie tai parašytų.Tai neabejotinai spraga.Kieno čia kaltė, ne mums a- pie tai spręsti.Pas jus nėra, rodos, tokios mados, kad nepaisant kurią srovę laikraštis atstovautų vis dėlto spaudos bendradarbiai tarp savęs suseina, bendrais reikalais pasidalino, b kartais net |ir žiniomis vieni kitus ap-
I rūpina..žodžiu, laikraštininkų tarpe yra 'kolegialus tarpussavis bendradarbiavimas, štai Lie- 
tuvos Žinias jų trisdešimties metų sukaktuvių proga visa Lietuvos spauda jas pasveikino.v Kiek man teko patirti, jūsų Naujienos sulaukė dvidešim- ties penkių metų sukaktuves, o kitų Š. Amerikoje einančių laikraščių nebuvo ne tik pasveikintos, bet net apie tai | veik niekas nepaminėjo, išsky-|

žmogui vienam gyvenant ant žemės nereikėtų nei etikos, nei Į žmona, nors ir perkama, taip teisės taisyklių. Etika ir teisė Į pat turėjo įnešti vyrui turto, yra žmonių bendruomenės reiškiniai. Du arba daugiau žmonių verčia vienas kitų veikti, arba neveikli. Prievartos formos yra įvairiausios: liepimas, draudimas, maldavimas, prašymas.-

Gyvenimo sąlygoms kitėjau t,
Jeigu mergina neturėjo iš ko įnešti vyrui turto, tai prieš vedybas savo kunu uždarbiavo. Toks uždarbiavimas tikslu apsivesti buvo laikomas natūralūs, visai doras.

didelė

Vyrui žmona ir tėvo nuosavybė ir visiškai priklausė jo valdžiai.
įgijus viešpatavimų, vaikai buvo laikomiPirmoji žmonių bendravimo rųšis buvo pagrįsta jėga ir prievarta, — galėjimo ir valios nelygybė.Motinos viešpatavimas vaikų atžvilgiu) duoda seniausių valdymo formų. Tyrinėtojaiišvadų, kad šeima, motinos tei-l se tvarkoma, yra visuotinoji pirmpradė šeimos forma.Motinos meilė kūdikiui buvo veiksniai, kurie sudarė pirmąjį pastovų žmonių bendravimų. Motina mylėdama savo kūdikį pirmiausia peržengė savo asmens ribas, — pirmoji ėmė rūpintis savo kūdikiu. Motinos penimas ir globojamas kūdikis pajuto prisirišimą ir meilę motinai.Gimęs kūdikis pats negali savo gyvybės apsaugoti. Motina turi jį globoti. Motina negali užmiršti tos meilės ir tų kentėjimų, kuriuos ji skyrė savo kūdikiui. Kūdikis visuomet lieka jos kūno ir dvasios dalis.Motina, kaip karalienė, valdė sūnūs, dukteris, anukus ir sekančias kartas. Jos klausė vyrai, kurie ieškojo sau jos dukterų palankumo.Vyras medžiojo, žūklavo, klajojo, o moteris su vaikais saugojo židinį. Pati saugojosi ir kūdikius saugojo nuo žvėrių ir kitų pavojų.Moteris buvo židinio ir namų valdovė. Ir dabar visur žmonai priklauso virtuvė ir maisto gaminimo priežiūra.

tarp šei- protą ir
šeima yra draugija, kuri skt£ tina kultūros kūrimą:priėjo | žmogaus jėgas, ugdo jos ir meilės jausmus mos narių. Plėtoja jųkitus gabumus. Iš simpatijos ir meilės tarp šeimos narių, žmoguje vystėsi žmoniškumo jausmas santykyje ir su kitais žmonėmis.Primityviuose žmonėse, santykiai tarp šeimos narių buvo paremti jėga. Buvo laikai, kuomet žmonės ne tik įveiktus1 priešus sunaudodavo sau maistui, bet ir savo vaikus suvalgydavo.Sušvelnėjus žmogaus kumui, nustojo savo narius valgyti. Vienok, trukumas priversdavo žudyti savo pasenusiuslojus, arba silpnus vaikus. Baisu.

žvėris- šeimos maisto žmones
Žmogaus gyvenimui ugnis turi didelės reikšmės. Kad ug^’ uis neužgestų, vyrai reikalavo, kad žmona saugotų židinį.Vyriškis, bevadovaudamas šeimai, ne tik šeimoje, bet ir bendruomenėje įgijo tokią didelę galybę, kad ir dievą jis e- me vaizduoti vyru esant. Deivės, meilės ir ugnies globėjos, atsidūrė to dievo valdžioje.Motina, maitindama ir nešiodama kūdikį, tik lengvesniais budais galėjo pasiekiamą maistą įsigyti.Vyras, būdamas laisvas, siekė aukščiau kabančių vaisių nusiskinti. Lenkė šakas, gaudė žvėris. Pas vyrus/ vystėsi ir išsivystė didesnė fizine jėga, negu pas moteris.Fiziniai stipresnis vyriškis užsimanė valdyti moterį ir vaikus. Jis sumanė turėti sau moterį pastoviam gyvenimui. Koks vyras pirmiau pagrobė moterį, tas turėjo ją sau už žmoną.Vyras paėmė viršų ant moters ir ėmė valdyti šeimą.Grobimas moterų vyrams buvo pavojingas darbas. Merginos broliai ir giminaičiai, galėjo pagauti jį su grobiu, įveikti, atimti merginų ir jį patį nužudyti.Merginų grobimas buvo pakeistas jų pirkimu. Žmonių pirkimas dar ir dabar daug kur tebėra stipriai įsigyvenęs paprotys.

Primityvus žmones nežinojo nuosavybės. Jiems rūpėjo tik tuo tarpu numalšinti alkį, pasisotinti. Jie dar nesuprato reikalo saugoti maistą ateičiai. Panašus nusistatymas dar ir dabar tebėra kai kur tarp laukinių žmonių.Pirmiausia žmogus pradėjo laikyti savu tai, ką jis savo darbu parūpino, ką jis pasidarė.Jei kokius daiktus įsigijo ne vienas, bet bendrai su kitais, tie daiktai buvo laikomi visų daiktais.Privatinės nuosavybės daiktais pasidarė tie daiktai, kuriuos gamta duoda ir kuriuos žemė išaugina savaime, nepri- sidedant prie to žmogui.Vėliausiai už kitus daiktus žemė pasidarė žmogaus nuosavybė. Ir kai ją pradėjo dirbti, tai pradžioje ji buvo bendruomenės nuosavybe.’ Toks žemės naudojimas buvo užsilikęs iš senų laikų.(Bus daugiau)Pirkite tose krautuvėse, ku-r rios garsinasi “NAUJIENOSE”^

___—



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

►—4184 Archer Avė.—*

KORESPONDENCIJOS Pittsburgh’o Naujienos Iš Lietuvos

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

MORGICIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Winnipeg, Canada
Šaukiamas Visuotinas 
Lietuvių Mitingas

Musų literatūros draugijos— 
ALDLD 217 kuopa birželio 27 
dienų š. m., savo kuopos susi
rinkime nutarė sušaukti vi
suotinų lietuvių mitingų ap
svarstymui Kanados lietuvių 
spaudos klausimo.

Į mitingų yra kviečiama at
silankyti visos vietos ir apy
linkės lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Mitingas 
įvyks Winnipego Lietuvių 
KLUBE, po adresu 240 Mani- 
toba Avė, Winnipege, liepos 
12 dienų, 7:30 vai. vakare.

ALDLD 217-tos K p. Narys

BARRICK’S
PAINI STORE

6050 S. Halsted St.
Buvo 5905 S. Kedzie Avė.

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę įtikins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Sienų Po
pieriams, Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM____

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.
.................. -

Winnipeg, Man.
Musų ALDLD 217 Kp. 
Šaukiasi j Visuomenę 
Pagelbos, Kad Padėtų 
Nubausti “Liaudies Bal

so” Redaktorių
Jonų Ylų

Dalykas tame: birželio 19 d. 
š. m., Winnipego lietuvių ma
siniam mitinge, kuris buvo su
šauktas Winnipego Lietuvių 
Bendr Fronto Lietuvos liau
džiai ginti, liko nutarta, kad 
Lietuvos Ginklų Fondo, nei 
Klaipėdos pabėgėlių neremti. 
Kai pasiuntė “Liaudies Balsui” 
tokių rezoliucijų, tai “Liaudies 
Balso” redaktorius Jonas Yla 
tuoj Nr. 341 iš redakcijos pa
stabose, viešai pasirašydamas 
—J. Yla, parašė, kad—kas tik 
priešingas. Lietuvos Ginklų 
Fondo rėmimui, tai tokie visi 
esu Hitlerininkai, Voldcmari- 
ninkai ir kitokie Lietuvos prie
šai.

Tuo winnipcgiečiai labai įsi
žeidė, nes suprato, kad tai tai
koma vvumipegiečiams. Ir to
dėl musų ALDLD 217-ta kuo
pa, savo susirinkime birželio 
27 dienų, dalyvaujant apie 
dvidešimts narių ir tik trims 
nariams prieštaraujant, buvo 
nutarus tuoj parašyti “Liau
dies Balsui” protestų, pareiš
kiant, kad “Liaudies Balso” 
redaktorius Jonas Yla tų savo

nesąmonę atšauktų arba kad 
tuojaus rezignuotų, nes “Liau
dies Balso” redakcijos maši
nos priklauso ALDL Draugi
jai; o ne Jonui Ylai (Jeigu 
taip1, tai kam dar visuomenės 
mitingų šaukti—Red.) Bet ga
lų gale priėjom išvados—veik 
17-ką narių paklausėme trijų 
—pasigailėjome, nes vienas 
jau griebėsi už skrybėlės ir be- 
go per duris lauk, o kiti du 
ko tik verkti nepradėjo, kad 
tokį griežtų protestų nutarė
me Jonui Ylai parašyti.

Ir todėl palikome' prie to, 
kad toks ‘‘Liaudies Balso” re
daktoriui J. Ylai atsakymas 
turi būti atiduotas visuomenei 
apsvarstyti, nes visuomenė nu
tarė, kad Lietuvos Ginklų 
Fondui neaukoti. Be to, pra
eitame visuomenės mitingo 
dėl Klaipėdos pabėgėlių rė
mimo, dauguma diskusijose 
kalbėjo, kad Klaipėdos pabė
gėlius reikia paremti, bet tik 
dėl didelių puolimų ant 
“Liaudies Balso”, visi susilai
kė nuo balsavimų, nenorėdami 
vieni prieš kitus priešingais 
pasirodyti, ir tuo politinės opo
zicijos bijodami susilaukti. 
(Bet susilaukėte, ir dargi nuo 
savo kanadiečių spaudos— 
“Liaudies Balso” redaktoriaus 
—“N.” Red.) >

Todėl ir yra šaukiamas vi
suomenės milingas apsvarsty
mui ką “Liaudies Balso” re
daktoriui atsakyti. (O kų vi
suomenė padarys, jei “Liau
dies Balso” redaktorius ir vi
suomenę pakritikuos? Suau- 
kuotų pinigų iš “Liaudies Bal
so’ atimti, visuomenė nebega
li. O kad vvinnipegiačiai per 
praeitų masinį mitingų daugu
ma palaikė Klaipėdos pabė
gėlių rėmimų, tai reiškia, kad 
“Liaudies Balsas” ir jo redak
torius J. Yla pritarimų tuo 
klausimu, turi, ir. lodei dabar
tinis šaukiamas mitingas gali 
išeiti “Liaudies Balso” redak
toriaus J. Ylos nusistatymo pu
sėn.—“N” Red.)

Musų ALDLD 217 kp. nutarė 
atsišaukimus parašyti per patį 
“LIAUDIES BALSĄ”, “NAU
JIENAS” ir KELEIVĮ”.

ALDLD 217-/05 Kp. Narys

(Tęsinys iš 3-čio pusi.) 
yra neginčijamas faktas, ir tie 
gandai apie “bendrą frontą” 
tarpe komunistų ir fašistų jau 
pradeda pasitvirtinti.

Bet ar nebūtų išmintingiau, 
kad tiek komunistai, tiek tau
tininkai, vieton kalbėjus apie 
kokius ten “bendrus frontus”, 
daugiau pasidarbuotų SLA 
naudai?

Naudingam darbui SLA-ui 
yra pakankamai progų ir ga
limybių; duokim1 sau, kad ir 
laike pažangos vajaus, p. Sir
vydas, kaipo SLA narys, tu
rėjo pakankamai progų paro
dyti visiems kaip jam rupi 
SLA reikalai ir įgyli daug sim
patijos narių tarpe. Tą patį ga
lėjo padaryti ir visi tautinin
kai, o atėjus rinkimas SLA 
nariai butų įvertinę jų pasi
darbavimą organizacijai, ir 
nėra mažiausios abejonės, kad 
visus tautininkus išrinktų į 
Pildomąją Tarybą.

—SLA Narys

siėmęs visokiais darbais — dar
beliais.

Kaip lik mes tikrai dažinosi- 
me, kad jau SLA 3-čio apskri
do piknikas tikrai įvyks, tai 
atušim keletas mašinų. Jau mu
sų kuopos org. J, š, organizuo
ja grupę į pikniką. Jinai moka 
r savo studabekerį prisilioduo- 

ti ir atvežti piknikąuti- ir dar 
velias kitas mašinas turi suor
ganizavusi važiuoti į pikniką.

E. K, šiurmaitiene

t

■ t

t

i

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englevvood sis?
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., SĖST.
• Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

UŽSITIKRINK 
priedinę 
apsaugą

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Garsinkite “N-nose”

šiomis dieno- 
Lietuvą praužusios 

audros su perkūnija 
ne tik vietomis lau- 
sodams, bet ir miš-

TeL Vlctory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLEKO3 Į 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Įvairenybės Iš 
Carnegie, Pa., 
Tarpkalnės

“Nieko Svarbaus
CARNEGIE, Pa. — Šioj 

kalnčj nieko svarbiau::, ’ 
kaip paprastai, ir bėdos kamuo
ja. Nežinia, ar lai jau mes, šios 
apylinkės lietuviai taip nusimi
nę, ar tai tinginio suparaližuo- 
ti lik slankiojam vienas pro ki
tą, pasitardami, kad nieko nėra, 
jokio linksmumo nesimato, jo
kios pažangos, veikimo. Mieli 
brolužiai ir sesutės, jeigu mes 
nesistengsime veikti ir busime 
užsnūdę, tai amžinai paskandy- 
sim ir musų genlkartę nuo kul
tūrinio veikimo. Geriau, seniai 
ir senės, visi stokime darban, 
pirmyn. Netrukus ir oras atvės, 
nustos mus tas karštis kamavęs.

“Kada Įvyks Piknikas?”

į tarp- 
viskas

KAUNAS, 
mis per 
smarkios 
pakenkė 
kams ir
kams. Pavyzdžiui, vienoje tik 
Raudondvario miško urėdijoje 
išrauta su šaknimis apie 80J 
medžių, daugiausia eglių ir pu
šų. Taip pat nukentėjo ir Pa
jų rėš, Trakų, Alytaus, Ukmer 
ges ir kt. urėdijų miškai. Iš
versti medžiai numatomi par
duoti vietos gyventojų reika
lams.

Turtas virš - - - 
tsargos kapitalas1

$3,300,000.00
$250,000.00

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

CTUMII O O EEDERAL SAVINGS AND wlAllBlnllU LOAN~ASS’N OF CHICAGO
4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackiewich, Pres

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgulite 

gerą 
liku-

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne-
progos- Mus

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run <
(Screened) Tonas ............ ...............
SMULKESNĖS 
Tonas .............................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

$7-25
$7.00
$7.25■

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 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

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 St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

savo

INDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

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

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

Indėliai apdrausti iki $5,000.

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

hiiiiiiiiiiiiiiiuih.i.ihiiiiiiiiiiiiiiiiii........... .

SOBOTKA-JAROŠ
2444 South 52nd Avenue

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

Beje, paieškai! SLA 3-čio ap
skričio komiteto narių ir paren
gimų komisijos, kurie viršmi- 
nėto apskričio kuopų atstovų 
suvažiavime prisižadėjo veikti, 
surengti pikniką. Lyg ir buvo 
jau pasklidę gandai, kad apskri
čio metinis piknikas įvyks lie
pos 9-tą, bet apskričio pusme
tiniam suvažiavime, gegužės 21 
d., New Kensington, Pa., buvo 
sužinota iš kai kurių komiteto 
narių, kad tas piknikas tą die
ną neįvyks. .

Skambinu , telefonu, šaukiu 
carnegiškę M. Delkienę. Jau ly
giai keli melai, kaip ji dirba ap
skričio parengimų komisijoj.

Klausiu kada SLA 3-čio ap
skričio metinis piknikas? Ji 
man atsako, nežinau tikrai, ro
dos lyg jie ten šnekėjo, kad lie
pos 16-tą.

Prieš keletą dienų atvažiuoja 
pas mus S. Baronas, kaipo ll-lo 
distriklo generalis SLA organi
zatorius, paimli raportą iš mu
sų SLA 128 kp. org. J. šiurmai- 
čiutes, apie prirašymą narių S. 
L.A. vajaus laiku.

Klausiu, kada SLA 3-čio aps
kričio rengiamas metinis pik
nikas įvyks, ir kokioj vietoj. At
sakė, kdd pasakysime. Nežinai, 
kodėl tą parengimą reikia “slėp
ti”, ir dar tokios didžiulės or
ganizacijos, kaip SLA.

Kur Kiti Veikėjai?
Aš nesakau, kad tik vienam 

S. Bakamū reikia rūpintis SLA 
3-čio apskričio darbais ir paren
gimais — garsinimais, juk yra 
ir kita visa skaitlinė komiteto 
narių ir komisijų, kurie prisi
žadėjo bendrai veikti SLA orga
nizacijos labui, o jąu brolis S. 
Bakanas gana prąkaituoja, už*

JOHN PAREL
^6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

ELEKTRIKINĖS ledams
CROSLEY

SHELVADOR
garantuojamos 5 melams. Mažai suvartoja elektros ir ant 

maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

Didelės 6 Pėdų Mieros

!9&

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

d

ir aukščiau

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.

Garsmkites “N-nose

Lengvas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejis Melus

Jos. F. Budrik
Rakandų Krautuvė

3409-11 So. Halsted Street

3417-21 So. Halsted Street

NO.

Tel. Yards 3088

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IŠDIRBI
NIUS AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS 

MAŠINAS, PEČIUS

Žymus Budrikę Radip programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
iš stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai. Chicagos laiku.

® LIGONINES— 
HOSPITALS

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

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama .... 4 "
VISAS LIGAS GYDOMA Sj.OO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846
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CHICAGO PUBLIC SCHOOL CHILDREN 
WRITE ORIGINAL VERSE

By Dr. William H. Johnson
Superintendeiit of Schools

The “bright sayings of little 
children” are apealing to young 
and old alike. There is a directness 
and freshness in the original self- 
expression of children vvhich often 
amaze parent and teachers. In the 
elementary grades of the Chicago 
Public Schools, the teachers ’foster 
and encourage ability in Creative 
speech and writing.

The pupils, even in the primary 
grades, are given opportunities to 
talk and vvrite about their real or 
imaginary experiences. Under the 
guidance of their teachers, the 
pupils give expression to thoughts, 
criticism, and vvonders of the. vvorld 
about them.

Poems composed by thet children 
in our public schools show origin- 
ality of thought and an apprecia- 
tion of the rhytm of words. The 
little giri in second grade who 
wrote “So Proud”, expressed her- 
self vvith sincerity.

SO PROUD
I feel so very proud.
I have learned to read my book 

aloud.
My daddy used to read to me, 
Būt novv I have grown a bit you 

see.
Sometimes I read my books to 

Sis
Because she can’t read as vvell 

as this.
Ruth Straker — 2A 
Kozminski School.

The charming imaginative fan- 
cies of a third grade child are 
made permanent in her poem.

OLD MOTHER WITCH
I used to believe in Old Mother 

Witch
Wher, I vvas extremely small.
Būt novv that I’m older, of course

I know > .
There’s no such lady at all. " 1 
Būt it’s lots of fun to just

pretend
That she ridės on a fairy broom 
And sweeps the covvvvebs off the 

sky
As though it were one great 

room.
Barbara Madden — 3B

Irving Park School.
The “gracious” vveather Chicago 

enjoyed during October is the 
theme of the follovving poem by 
an eighth grade child.

OCTOBER
Under a scarlet hedge I hid 

While October winds vvent by, 
Būt little leaves came falling 

through
Freslį from a laughing sky.

And many little scurrying leaves, 
Whispering the song they love, 

Soon found me where I sought to 
hide

And pelted me from above.
October’s sun had laughed the land 

Out of its summer way,
And coazed all growing things to 

greet
With gracious garb the day.

Ceclie Cooper — 8B
McKay School

Children’s bright eyes absorb in
teresting details which are usually 
overlooked by adults. Their poems 
express the delicacy and whimsy of 
those little things in nature vvhich 
are seen by children.

MORNING GLORIES
You elimb the trees and 

garden fence,
You elimb the old stone 

wall,
I’m quite surprised 

each day to find, 
That you have grown so 
tall.

Būt one thing always 
puzzles me,

Hovv is it you can wear
Such dainty gowns of

pink and blue
When you elimb everywhere,

Lillian Lovdalh — 4A
Park Manor School

Writing their own thoughts helps 
pupils to clarify their thinking. As 
they experiment with words to 
find a satisfactory phrase for their 
idea, their vocabularies are im- 
proved. The author of “Little 
Jungle Pet” produces a definite 
atmosphere by her choice of words.
I had a little kitten that did little 
jungle trieks. It would sneak 

through

the grass likę a tiger or elimb 
trees likę a

leopard, so I called it,' “Little 
Jungle

Pet”. I have vvritten a poem about 
my pet

kitten. I hope you will likę it.

LITTLE JUNGLE PET
Little Jungle Pet
With a spotted face
Do you think that you have found 
A little jungle place?
Going through the grass 
Stetlthily and slow, 
Are you waiting to jump out 
And scare some folks you know? 
And send them running to the 

house ,
As fastį as they can go?

Helen Rinehart — 5B
Trumbull School

2 Ch Pub School
The originality of children’s 

ooetry is perhaps its most attract- 
ive ąuality. This Creative verse 
taken from the columns of our 
elementary school nevvspapers 
shovvs the individuality of self- 
expression stimulated by Chicago 
teachers in every grade of our 
Public Schools.

A SUMMER STORM
Hovv can a little black eloud 
Grovv in the wink of an eye 
To a size so fearfully big 
That it filis the entire sky?
And vvhere, when the weather is 

clear
Does God store his buckets of rain? 
I have looked all around in the air 
And there’s no storage tank, that 

is plain.

Then lightning and thunder, these 
tvvo

Where are they
< When they are away?

Oh, there’s plenty to puzzle a 
child, I think,

On just a plain rainy down day.
Barbara Clark 
Mayfair School

STARS
Stars twinkle so hard all through 

the night
I guess they wear themselves out; 
That’s why we don’t see them all 

day long,
Or can you figure it out?

Maxine Lila Finson — 2B 
Swift School.

(To be continued)“Chicago Tours” To Pay Visit To “Naujienos”
DATE OF TOUR JULY 14

A new tour to one of Chicago’s 
Lithuanian areas to view outstand- 
ing institutions in the’ area and an 
opportunity to attend a program 
of Lithuanian folk music is featur- 
ed by the WPA free Chicago Tours 
for Chicagoans for the week of 
July 9—15, according to announce- 
ment from the office of H. K. 
Seltzer, Chicago WPA director. 
Tours for the week include:

Sunday, July 9. “Sunday in Co- 
lumbus Park”. Inspect the city’s 
newest Greek Orthodox church and 
tour the gardens ard grounds of 
Columbus Park. Meet at 3 p. m. 
5555 W. Harrison St,

Tuesday, July 11. “Chicago Cam- 
nus of Northvvestern University”. 
Tour the modern buildings housing 
the schools of Commerce, Law, 
Medicine, and Dentistry. Meet at 
2:30 p. m., 301 E. Chicago Avė.

Tuesday, July 11. “Jewish Life 
and Culture”. See the Jewish 
People’s • Institute and a nearby 
svnagogue. Meet at 8 p. m. 3500 
W. Douglas Blvd.

Thursfiay, July 13. “University 
of Illinois Colleges of Medicine and 
Dentistry”. Tour the library, class- 
rooms, and laboratories of the 
State University’s Medical and 
Dental Schools. Meet at 2:30 p. m., 
1853 W. Polk St.

Friday, July 14. “Art in Flanders 
and Netherlands”. Meet at 2:30 
p. m., lobby of Art Institute.

Friday, July 14. “Little Lithua- 
nia.” Visit Halsted Street Institu- 
tional Church and > Lithuanian

NAUJIEN Ų-ACJMH1 Telepnuiu
“The Third Termers” have opened headųiarters in Chicago hoping to start nation-wide 

campaign to draft President Franklin D. Roosevelt in 1940. First signers of petition cards, 
left to right: Woodrow Wilson, 23; Dr. John A. Lapp, economist-educator; John Pane—Gasser, 
opera tenor, and Sadie Pearlin, infantile para ysis sufferer.

AFT ROOSEVELT

| bile, has done the world an im-1

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Ford Backs American Nazis

the 
vvas 
Ge-

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

By Helen Siman

iistriet.
The first stop was a visit to the 

home of the Lithuanian patriarch, 
Martin Jankus. This vvhite-haired 
nan of eighty years holds a most 
lonourable position i n the hearts 
f his countrymen. At the time of 

the Russian domination of Lithua- 
iia, many struggled and died 
through their efforts to keep alive 
■». national spirit. It vvasn’t an easy 
natter to smuggle literature, vvhich 
ad been printed in Tilsit, into the 

country, and to 
where it vvould 
Martin Jankus 
who undertook 
of distributing
fanning the rising flame of inde- 
pendence. He told of the many 
ways this was done, and of how 
hands of actors would tour all 

| towns and villages, and give 
iionalistic plays describing the 
mer grandeur and position of 
Lithuanians, or dramatizing 
many legends of the country,—and 
get away with it by calling it en- 
tertainment.

His home is Vuilt of stone, vvhich 
has become covered vvith 
through the passing years, and 
wood-paneled rooms contain 

ąuietude kinds of art treasures and

place it in hands 
do the most good. 
vvas one of those 
the dangerous job 
this literature and

aid 
the 
far- 
had

portant Service. Būt he has received 
nearly a billion dollars for doing 
so—not half-bad pay. Ever since 
1932, Ford has acted as though he 
deemed himself mightier than 130, 
000,000 Americans as represented 
by the federal government. Būt 
vvhen Ford pays the salary of 
Fritz Kuhn vvhile1 he organizes na
zi groups to destroy the very foun- 
dations of our republic, then Ford 
practically falls vvithin the Consti- 
tution’s definition of a traitor “as 
one vvho gives aid and comfort 
to the enemies of our country.”

Mayhem on WPA

The reactionaries in Congress, 
more numerous in the House than 

■ n the Senate, have just commit- 
ted mayhem on WPA. Those self- 
styled retrenchers, eleeted largely 
by voters in our smaller cities, 
villages, and open couhtry, went 
to Washington; 13$t January re- 
solved on one thing: to hamstring 
the federal relief program.

In most politicąl and economic 
matters, hovvever, the rural-mind- 
ed sections of America have usual
ly been more conservative and of
ten more short-sighted than dvvell- 
ers in large cities. For urban com- 
munities unemployment and relief 
irę 
ing 
the
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furniture. His niece,

A short while ago the
of the neighborhood of 44th and Į hand-hevvn
Western Avenue w.as broken by hjlsa Jankus, a kindly, middle-aged 
the rasp of eonerete mixers anc gentlevvoman, vvho vvas as thought- 
other signs of construction work, fui of her guests as it is possible 
and vvithout much more further to be, 
ado, the corner-stone for the Darius- aid of 
Girėnas American Legion Post vvas nages 
laid.
Club, 
renas 
and 
much 
Negotiations are pendįng whereby 
the L.U.Č. may be able to secure 
a club room in the new edifice 
being contructed of vvhich 
Lithuanians of Chicago may 
be proud.

acted as hostess. With the 
several “tarnaites”, she ma- 

this household, and receives 
The Lithuanian University I the many guests vvho throng here 
feeling that the Darius-Gi-1 each year to visit her famed old 
project is 

worth.while 
interested

a commendable Į uncle. And boy, could she cook! 
cause, is very 
in this project.
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With the Dies committee trying 
to piece together the erazy quilt 
of American fascism, it’s important 
to get behind such mouthpieces as 
General Moseley, Fritz Kuhn, and 
Father Coughlin, and to see what 
rich persons are playing the nazi 
fiddler. Outstanding among such 
Financial backers of American fas
cism is Henry Ford, repeatedly ci- 
ted by the National Labor Rela- 
tions Board for breaking the Wag- 
ner-/ Connery law that guarantees 
to the workers the right “to orga- 
nize and to bargain collectively 
throug hrepresentatives of their 
own choosing.”

More than a year ago this col- 
umn charged Ford with being fas- 
cistic because of his despotic treat- 
ment of his workers. Now, the fol- 
lowing facts, taken' partly from 
John L. Spivak’s book “Secret At
mieš”, show Ford’s eonneetion with 
the Nazis.

Julio Brunet, manager of 
Ford factory in Mexico City, 
on such friendly terms with
neral Nicholas Roderiquez, head of 
the fascist Gold Shirts in Mexico, 
that Brunet placed friends of Ro- 
deriąuez in the Ford plant, and 
also that Brunet promised the “ge
nėtai” two ambulances to be used 
by the Gold Shirts in the putsch 
against the present Mexican govern- 
ment. Plainly, Henry Ford likęs 
Mexico’s New Deal no better than 
he likęs America’s New Deal.

More serious, hovvever, is Ford’s 
paying Fritz Kuhn a salary as a 
chemist when the now-discredited 
Bund leader was traveling over 
this country directing nazi work. 
Though both Jews and Chrištians 
protested against the fascistic ac- 
tivities of Kuhn, Ford continues 
paying the alleged embezzler a sa
lary while he built up nazi groups, 
in America.

Moreover, Ford’s confidential se- 
eretary, William J. Cameron, for- 
mer editor of Ford’s anti-Semitic 
“Dearborn Independent”, headed 
the Anglo-Saxon Federation, which 
specialized in anti-demoeratie and 
anti-Semitic propaganda, includ- 
ing re-publishing the forged “Pro- 
tocols of the Elders of Zion.” Ca
meron, evidently with Ford’s ap- 
proval, donated to General Win-
rod vvhen the latter. vvas collect- 
ing money for the support of the 
“Capitol Nevvs and Feature Ser
vice”, founded as essentially an 
extension of Goebbels’ nazi propa
ganda ministry. For such aid, no 
doubt, Hitler in 1938 gavę Henry 
Ford the highest honor that Ger
many can confer upon a foreigner.

Ford, in developing his automo-

nevvspaper “Naujienos” and church. 
See folk dances and hear folk mu
sic. Meet at 8 p. m., 1935 So. Hal
sted St.

Saturday, July 15. “Jackson Park 
and U. S. Coast Guard Station.” 
See the U. S. Coast Guards on pa
rade. Hear about La Rabida and see 
a replica of the Santa Maria. Meet 
at 2:30 p. m., 67th St. and South 
Shore Drive.

kept 
froin

more direct and more press- 
than in smaller cities and on 
farms. Hence, our rural-mind- 
population is ihclined to look

upon relief, especially as typified 
by WPA, as largely the problem 
of big cities, a problem with which 
country people are not concerned, 
3xcept to keep down costs.

This rural attitude is, of course, 
contrary to facts. To begiu with, 
much of the unemployment in A- 
merica’s urban centers arises be
cause the surplus population of the 
smaller places and open country 
goes to the cities to find work. 
For America’s rural regions regu- 
larly produce mote people than 
can find jobs in those regions. 
This country-to-city migration has 
been sharply inereased since 1920 
by the wide-spread application of 
more and more labor-saving ma- 
chinery to agriculture.

Where, for example, ten or fif- 
teen years ago a farmer hired men 
to husk his corn, today that šame | 
farmer harvests his corn himself i 
with a mechanical picker. Similar- 
ly, the extensive ūse of tractor- 
driven tools has deprived thousands 
of farm hands' of work in agricul-' 
ture. When the Rust cotton-picker į 
ceally gets into action, Southern' 
farms will send a štili bigger flood1
of laborers to our cities in search 
of vvork.

With unemployment štili high 
because of our slow industrial re- 
covery, and vvith labor-saving ma- 
chinery steadily displacing vvorkers 
both in factory and on farm, Ame
rica’s relief problem, already seri
ous for nearly ten years, promises 
to be permanent. Hence, any sen- 
sible treatment of relief vvill handle 
it, not as a hand-to-mouth affair, 
būt as an evil requiring a sound, 
vvell-integrated program.

'Such a program, for instance, 
vvill look upon the art and federal 
theatre projects, stricken out by 
the present Congress, as a definite 
phase of American ėducation need- 
ed particularly to undo some of the 
harm done by our sex-and-crime 
soaked movies. More importantly, 
•such a sound relief program vvill

NEW FACES
Rain and thunder shovvers 

some of the members away 
the regular club meeting held at
Sandara Hali, June 21st. Admitted 
into the club is a very promising 
newcomer, Bill Waite, already rat- 
ing high in popularity with the 
members.

CORRECTION
Some time ago, Miss Helen Slak

is, of the L.U.C., was reported as 
having won third place in the 
nratorical contest sponsored by the 
Illinois Junior College Association. 
Miss S'iakis
Wilson College, 
Junior College, 
reported.

hovvever represented 
and not Wright 

as was previously

CIIIT CHAT
Word reaches

is out somewhere in Arizona . . . 
Jos. Toinpkin expects to leave for 
Oklahmoa in a fevv months where 
he vvill spend the next three years 
studying at the university . . . 
H. Slakis vvill head eastvvard to 
Nevv York in the early part of 
August . . . Sovetski, literary big- 
gun of the L.U.C., 
leave of absence .
sisters, Emogene and 
tempiate going north 
for the summer . . 
expects to beeline shortly to the
sand dunes . . Helen Pech rail- 
roaded to Denver for a musicians’

us that Stan Cablo

is on a years’ 
. the Greicus 
Eugenia, con- 
to Wisconsin 

. Belle Pozer

convention there . . .
In face of this exodus to all 

points to the compass, a fevv others, 
your scribe included, have decided 
to be “different” and to vacation 
in Chicago. J. ’ Rachens

recognize that unemployment and 
poverty today are primarily the 
result of a breakdovvn in our eco
nomic structure, a breakdovvn for 
vvhich not the individual būt socie- 
ty is to blame.

Consequently, a sound relief 
program, instead of committing 
mayhem on WPA, vvill do two 
impdrtant things: first be careful 
to see that only those really nęed- 
ing relief get it; and second, be 
sure that relief is not so given that 
by stigmatizing the recipient it de- 
stroys his morale. 1

That evening we vvere invited to 
view the ceremony at that vvell- 
knovvn place of history and legend, 
Rambyno Kalnas. It is an altar 
of stone sėt atop a high hill which 
is direetly aeross the river from 
Tilsit, Germany. During the days 
of war, a light vvas kept burning 
here day and night, and the sol- 
diers vvould pause to pray to the 
Goddess of Fortune for their safe 
return from the battlefield.

Legend says that the God Per
kūnas himself sėt this altor on the 
hill so that everyone could vvorship

The r<ext fevv days were free for the Goddess of Fortune, and prophe- 
visiting relatives, although most, sied that no misfortune would be- 
•veryone stayed in tovvn and pre-1 fall the people vvhile this altar of 
•>ared for the trip to the Klaipėda j granite remained on top the hill.

Then, during the Napoleonic Wars, 
a German miller decided the al
tar vvould make up into an excel- 
ent grindstone. None vvould 
įim in his task of stealing 
stone, and he had to go to a 
away village where the people
not heard of the dire happenings 
that v/ould occur at the completion 
of the task. In the blasting of the 
stone, vvhich vvas too immense to 
get down in one piece, one of the 
vvorkmen vvas blinded, another 
crippled, and the third dropped 
dead. Perkūnas avenged so the 
deed, and, it is said, the miller 
died only after every possible mis
fortune had befallen him.

In later years pious people built 
another altar ,and took, steps to 
prevent erosion of the hill, and it 
:s here that people gather every 
St. John’s E ve.

After the altar-lighting ceremo
ny, a program vvas given in our 
honor bv the boys and girls vvho 
had their summer health camps 
here, and the Boy Scouts of a near 
by camp. It took place around a 

i huge “laužas” or bon-fire vvhich 
vvas large to light up the entire 
countryside for a mile around. They 
presented a dramatization of the 
above legend, recited, sang fold 
songs. and even parodies on songs 
vvritten especially for hs.

It vvas an evening vve shall all 
remember, from the rites at the 
altar vvith the speeches vvhich vvere 
so bitter in their denunciation of 
the neighbors vvho vvere so intent 
on rending asunder this nevv 
hard carned independence of 
country, to the program before 
blazing fire vvith everyone so 
laxed, and so obviousy enjoyiry* 
these chHcTren’s effdrtš.' ‘ ‘

The vvalk back 
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flash 
guide 
ręst, 
could

and 
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the 
re-

the home of 
just a few 
moonlight to 
so silght fo-

to 
vvith 

lights and the 
us through the 

vvhere only occasionally one 
hear the hoot of an ovvl or 

the dismal cry of the frog from the 
river’s edge, was 
benn only several 
everyone enjoyed 
mile jaunt.

supposed to have 
blocks avvay, būt 
it. It vvas a three 

Helen Siman
(To be continued)Treasure Underground — In Illinois!

Released by the State Geoloerial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

Can History Repeat?
By Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois

A year ago an article in this 
series was devoted to mention of 
the possibility of a revival of lead 
mining activity in northvvestern 
Illinois, where some of the most 
important lead minės in America 
were in operation more than a 
hundred years ago. The early 
minės were abandoned vvhen the 
then known deposits were worked 
out, and since that time no exten- 
sive prospecting is known to have 
taken place. It is interesting to 
note, therefore, that a revival of 
interest in the region has očcurred 
and that further exploration is 
taking place in locations which are 
considered promising by the pros- 
pectors. It seems improbable that 
all the workable deposits of the 
northwestern Illinois area have 
been exhausted. Prospecting eided 
by modern Science and its inge- 
nious geophysical exploration me- 
thods and eąuipment may be de- 
pended upon to discover any im
portant deposits remaining. Lead 
has more uses today than ever be- 
fore, and it is important for Illi
nois to determine and develop its 
resources to their fullest extent.

BORN LUCKY

When vve consider the fact that 
the United States and Great Britai n 
possess 80 per cent of the vvorld’s 
mineral resources, it is easier to 
understand how desperate mušt be 
the ambitions of ccrtain lessfortun- 
ate nations. Ali civilized peoplcs 
desire the comforts, Utilities and 
material luxuries of modern life, 
all of vvhich are based in large

measure on the ūse of minorai raw 
materials. Other ravv materials, 
such as cotton, wood, vvheat, rub- 
ber. and lumber, are also tremcnd- 
ously impor'ant — būt they are 
not responsible for our present 
high standards of living. Minerals 
can not be replenished annually. 
There are definite fixed amounts of 
them in selected localities. Further- 
more, vvhen they are used thev are 
gone, and cannot be reproduced. 
Any nation that is adequately sup- 
plied vvith these “exbaustible” re
sources is not only fortunate būt 
essentiallv self-sufficient. Many na
tions vvould be glad to possess the 
coal, petroleum, silica and flour- 
spar and clay resources of our 
single State of Illinois. Hovv many 
of us appreciate that fact?

Concentrated Heat
Most people knovv that coal re- 

presents prehistoric peat deposits 
that vvere buried beneath many 
feet of younger sediments, and 
that the weight of the overburden, 
through the ages, slovvly compress- 
ed the peat and changed it to the 
coal that we ūse today. This much 
is generally known. Not many 
people realize, though, hovv great 
the compression mušt have been. 
Careful study of Illinois coal brings 
out the fact that as much as thirty 
feet of peat are reąuired to make 
a coal bed only one foot in thiek- 
ftess. This means that a six-foot 
seam of coal, as commonly mined 
in Illinois, is the produet of the 
compression of approximately 180 
feet of original plant material that 
grew in the great peat bogs that 
vvere present in Illiriois during the 
Coal Age, hundreds of millions of 
years ago.
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Diena Iš Dienos
GRAŽIOS CHICAGIETĖS 
VESTUVĖS
KENOSHOJ, WIS.

šeštadienį, liepos 1 d., 9 va
landą ryto, šv* Petro parapijos 
bažnyčioj kunigas Vitkus, pa
tarnaujant klierikui Walter 
Sczypulai iš Chięagos* surišo 
“neatmezgamu mazgu” buvu
sią Brightonparkietę Heleną 
Bartašiutę, su Albertu Wedei- 
kiu iš Kenosha, Wis. Jauna
vedžiams dar neatvykus prie 
bažnyčios pažįstami jų jau lau
ke ir norėjo pamatyti tas svar
bias jų gyvenime ceremonijas.

Bažnytėlė nedidoka, bet la
bai jauki, buvo išpuošta rau
donais ir baltais žiedais. Nuo 
durų iki altoriaus buvo paties
tas baltas divonas.

Užgrojus vargonams “Here 
Comes the Bride”, pirmiausia 
ėjo trys pajauniai, o paskiau 
tėvas Juozas Bartašius, su He
lena atėjęs prie altoriaus, kur 
laukė jo busimas žentas Alber
tas Wedeikis, atidavė jam He
leną. Tada jaunavedžiai prisi
artino prie altoriaus ir atsiklau
pė. O kunigas Vitkus pradėjo 
mišias ir sužiedavimo ceremo
nijas.

Po visų bažnyčios apeigų, gi
minės ir artimi jų draugai bu
vo užkviesti pietums Bartašių 
namuose, o vakare, Parapijos 
svetainėje, įvyko didžiulis ba-

NAUJA FILMĄ
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 VVabash 
Šaltas oras

liūs, kur dalyvavo apie trys 
šimtai svečių, kenoshiečių, ra- 
cihiečių, waukeganiečių ir mes, 
gana didokas būrys iš Chica- 
gOs. Visi svečiai buvo Vaišina
mi alučiu ir stipresniais gėri
mais. Apie 9 vai. vakare šei
mininkės apdėjo stalus viso
kiais skanėsiais ir paprašė vi
sus prie vakarienės.

Laike vakarienės Juozas 
Bartašius perstatė chicagietį 
P. Balchuną tvarką vesti. P. 
Balchunas vykusiai prakalbėjo 
į visus svečius ir jaunaved
žiams linkėjo ilgiausius metus 
santakoj gyventi. Paskiau per
statyta daug kitų kalbėtojų, 
kurių vardų neminėsiu, nes 
perdaug vietos užimtų. Visi 
linkėjo jaunavedžioms laimės 
jų naujame gyvenime.

Mamytė Bartašienė dėkojo 
svečiams už atsilankymą ir lin
kėjo dukrelei sveikatos ir gra
žaus gyvenimo.

Balius užsitęsė iki gana vė
lai. Galima sakyti, kad Helenos 
Bartašiutės vestuvės buvo šau
nios ir atmintinos. Svečių bu
vo daug ir visi labai gražioj 
nuotaikoj linksminosi. Mes chi- 
cagiečiai ilgai atminsim tuos 
smagius laikus. Jaunavedžiai 
pastoviai apsigyvens Kenoshoj 4 
Miestukas nedidelis, bet labai 
švarus. Rašytojas šių žodžių* 
jaunavedžiams linki laimes ir 
pasisekimo jų gyvenime.

BuVęs.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Shukis, 55, su Anna 

Kaienas, 46
Joseplr King, 22, su Irene 

Rudnik, 20
John Gaug, 22, su Helen 

Harmon, 18

Paaiškinimas 
Golfininkų 
Korespondentui

JUOZAPAS VALIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 5 dieną 1939 m., sulau
kęs pusės amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Guvainių 
kaime. Amerikoj išgyveno 28 
metus, 
liūdime 
švogerį 
dukterį 
Oną ir 
dičkius ir ju šeimyną (Rock- 
ford, III.) Marioną ir švoge
rį Vladą Pančiškauskius ir jų 
šeimyną (Superior, Wis.) ir 
kitas gimines. Priklausė Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai. Kū
nas pašarvotas randasi Anta
no M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šiandien, 
pirmadienį, liepos 10 d. 2 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame
Seserys, švogeriai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas 
M. Phillips. Tel. Yards 4908

Paliko dideliame nu- 
3 seseres: Sofiją ir 
Joną Ladigus ir jų 
Valeriją Ladigaitę, 

švogerį Vincentą Ju-

Nukrito Tris 
Aukštus

ROSELAND. — Clement Di- 
ųuigiobanni yra nelaimingas, 
o gal laimingas, 6 metų ber
niukas. Jisai gyvena adresu 
221 East 115th street, Rose- 
lande.

Porą mėnesių atgal jisai ri
tosi su draugais — ir nusilau
žė ranką.

Savaitę atgal bevažinėdamas 
ant triračio nukrito ir vėl nu
silaužė ranką.

Vakar besidairydamas iš tre
čio aukšto lango savo bute, 
jisai iškrito ir atsidūrė ant ce
mentinio šaligatvio gatvėj. Iš
sisuko kulšį.

{Skaitytoją Balsai)
Liepos hienešlo 5 d. “Nau

jienų” NE 156 “Golfininkų 
KoTespondėntaš^’ riUšiškuildžia 
dėl jų įieva plakimo if glosty
mo. Jis tašo, kad golflhinkai 
(Golfininkų klubas) paauko
jo G. F. $25, o jiė vistiek ešą 
barami i f šUartiilailli su “ka- 
zirninkais”.

Turiu pastebėti, kad Golfi- 
ninkų klubas ir golfininkai, 
žemiau pasirašiusio straipsny, 
nė kiek nebuvo bafti arba 
glostyti — jie (tikriau sa
kant dalis iš jų) tik buvo pri
minti ryšy su apčiuopiamesniu 
(stake’iniu) lošimu ir iš jo 
išplaukiančiu tam tikru už
darbiu. Taš priminimas, aiš
ku nepalietė nei G. Klubo, nei 
visų golfininkų, taip kaip jis 
nepalietė tuŠČiųjų “pinaklinin- 
kų”, “bridgeninkų” ir kitų; 
ten buvO taikinta tik į laimin
guosius, arba į patį laimės ob
jektą — “stakc’są”, “patą” ar 
kokį nors kitokį laimės ar ne
laimės katilą.

Iškilus golfininkų ir kortuo
tojų reikalui neaiškioje for
moje, gal ir ne pro šalį dabar 
tą klausimą pastatyti visai aiš
kiai, kaip rusas sako — briau
na, būtent: rekomenduotina, 
kad nuo visų lošimų* kuriuose 
figūruoja pinigai, butų skirta 
bent 10% Lietuvai Gelbėti 
Fondui arba kuriems nors ki
tiems kurybiniems reikalams, 
šitoks nuošimčio skyrimas lai
mėjusio nė kiek neskriaustų, 
o pralaimėjusiems dtiotų lyg 
ir paguodos, kad bent dalis jo 
nepasisekimo tapo geram tiks
lui pasisekimu.

Atsiprašau už neaiškų išsi
reiškimą ir reiškiu viltį* kad 
šis paaiškinimas viską išaiš
kins ir Lietuvos Gynimo Fon
dą pastiprins. —Lietuvis.-- - - - - - - 
Kas Nors Chicagoj 
Negali Valgyti —

Brooklyiiietis Robeft Kėii- 
nedy, 30 metų amžiaus, šun- 
kiaf susižeidė iššokęs iš Dalton 
viešbučio ketvirto aukšto lan
go. Viešbutis randasi adresu 
1243 Wabash avenue.

WoddlaWtl ligoninėj pasimirė 
53 metų chicagietis Loūis Cath- 
catt, nuo 0400 Ellis avėhue. 
jisai pasišovė pereitą penkta
dienį* . bekalbėdamas su 
tefriihis.

2 ino-

Oii tralinėj policijos 
doj 32 mėtų kalinys 
bėiiniš bandė nusižudyti 
kihiu puoduku. Su aštriu puo
duku krhštu mėgino perkasti 
kraujo takus riešuose.

Suvalkiečiai
Išrinko Nauja
Vaidyba

Pametė Savo Dantis

iiudva- 
George 
su ble-

A. Beleckas — naujas 
pirmininkas

papyko* 
nepara- 

kad bU- 
tuo tar-

Gal jau ne vienas 
kad taip ilgai nieko 
šiau. Turiu pasakyti, 
vau labai užimtas. O 
pu pas suvalkiečius įvyko la
bai didelės permainos.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
iuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams,

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

TelegramU 1 LUiLIIvIu Visas Pasaulio ’ Dalis • 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

| A. + A.
JONAS GIRDŽIUS

" Persiskyrė su šiuo pasauliu 
I liepos 7 diėną 11 vai. dieną 
g 1939 m., sulaukęs 57 metų
■ amžiaus; gimęs Girdžių pat.,
■ Gudelių kaime. Amerikoj iš- 
N gyveno 38 metus. Paliko di

deliame nuliudime ^esers su-
I nų Povilą Janiką, draugus ir 
g pažįstamus, o Lietuvoje gi

mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi S. Skudo koplyčioj, 718 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 10 d. 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Jono Girdžiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Giminės, Draugai ir 

Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius S. Skudas 
Tel. Monroe 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi Juo
zapas Varnagis, 3008 W. 107 
St. Tel. Beverly 8628.

Jeigu pametėte savo dirbti
nus dantis, nueikite į centra- 
linę nuovadą ir paprašykite, 
kad seržantas Stevėn Naughton 
jums tuos dantis atiduotų. Ji
sai atrado dantų setą nuova
doj ant grindų. 21 žmogus at
siliepė juos atsiimti, bet jiems 
netiko. Atrodo, kad gana dide
lis skaičius žmonių savo dan
tis pameta.

Irgi Be Dantų
Chicagietis Otto Kammenick, 

nuo 7010 St. Lawrence avenue, 
savo dantų nepametė, bet ir 
jisai negali valgyti. Jam be
miegant Jackson Parke* kas 
tai iškraustė jo kišenius ir pa
sivogė dantis, kuriuos buvo ten 
pasidėjęs.

Nusižudė, Bandė 
Nusižudyti

Savižudybių Epidemija 
Chicagoje

Išgėrusi didelę dožą nuodų 
pasimirė 31 metų chicagietė 
Mrs. Hazel Colombo, nuo 4914 
North Mason avenue. Ji Sun
kiai sirgo ir buvo bedarbe.

•

47 metų Charles Šilko, puo 
837 West 34th Place, bridge- 
portietis, vakar bandė nusižu-

Dr. Beneš 
Išvažiuoja 
Europon (

!■ linu ir I |Į — Į Į — imu ir II I.' 1 I

CLASSIFIED ADS.
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Ryloj, buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas* dabar Chicagos 
universiteto profesorius* Dr. 
Berteš išvažiuoja Euiopon. Su
grįš rudens semestrui. Kokiais 
tikslais ii* kur važiuoja — ne- 
sako.

Amerikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 1 kuo
pos pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 10 d. Darbihinkų svet., 10413

llkLP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių operatorkų, 
Michigdn Avė., 7:30 v. v. Visi na-1 Metropolitan elastic maenine, prie 
riai malonėkite atsilankyti, nes tu- apatinių rūbų. Undi Klad Manu- 
rime daug svarbių reikalų aptarti, facturing Co., 502 S. Wells St.

P. J. Kučinskas, sekr. . ... -........... ■■

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Chicagoš Draugijų
Kliubų Valdybos

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIĘTUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmįninkas —M.

Grdkduskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Ąntbn Lungevicz, 1814 
Wąbansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—^Stanley Bu- 
nefckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, .3446 W. 
Piferce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Birželio 29 dieną laikytam 
pusmetiniam susirinkime turė
ta labai daug svarbių reikalų. 
Prie to dar prisidėjo pirminin
ke) tezignacija. Priežastys pa
duotos neaiškios, bet 'kiek te
ko sužinoti ypatiškai, bene 
bus, kad biznio aplinkybės 
privertė Težinguoti.

Valdybos raportai parodė, 
kad draugija yra geram stovy
je. Kas svarbiausia, tai kad į. 
trumpą laiką susirašė 142 na
riai ir dar vis gaunama nau
jų-

Kiek vėliau vienas narys 
pakėlė klausimą dėlei “N-se” 
tilpūsios korespondencijos, ra
šytos (Lautskaimiškės). Bė 
tai liko likviduota labai grei
tai. , „ .

Po to pridavė • rezignaciją 
mus’ji nutafiiYių raštininke O. 
Viliene. Ji prišiniiilc, kad ji 
negali pakęsti Užsipuldinėji
mų. Bet man rodosi kitaip. 
Tai yra nuovargis. Kadangi ji 
dirba dirbtuvėj ir dar keliose 
organizacijose, tai tikrai pa
vargsta. O ypatingai pas su
valkiečius, nes paskutiniu lai
ku buvo labai daug didelio 
darbo. P-ia Viliene gana daug 
pakėlė.

Nauji valdybos nariai yra 
sekami: pirmininkas — A. 
Paleckas; vice-pirm. A. K. 
Valakas; raštininkas — Alek 
Lietuvninkas. Visi pasižadėjo 
gerai darbuotis draugijos la
bui. —Korės. J. Misėvičia.

Tas Klydo, Kas 
Kitaip Manė

AMERICAN LITHUANIAN CITJ- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Svitorius, 400Q So.Pirm. — J» Svitorius, 400Q So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut 
rašt, — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St, tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fayėtte 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
4Qth St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2Š20 ^V-. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet Į kliubą 
?riimami vyrai ir moterys nuo 

6 ligi 45 metų amžiaus.

91

H*

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA s

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

IRSKIS FURNITURE HOUSE, Ino.
-TUK HOME OF FINE FURNITUBE” SINCE 1904

>1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

dyti, bet dėl kitų priežasčių* 
Jisai susibarė su savo žmona 
Marie. Su skustuvu bandė per
kirsti gerklę. Šilko guli apskri
čio ligoninėje ir turbut pa
sveiks.

GasU nusinuodijo 74 melų 
senelė Lena rfeiland, gyvenusi 
adresu 1929 Lunt aVėnue. Sū
nūs atrado jos kUUą buto skle-

.P* .....j

Suvalkiečių piknikas^ buvo 
pasekmingas

Liepos 2 dieną suvalkiečiui 
surengė puikų pikniką Kubi
liaus darže. Kėlios savaites at
gal daugelis > manė, kad bus 
prastas piknikas, nes prieš lie
pos 4 dieną visi išvažinės, ne
bus kas atsilankys piknikai!. 
Bet tai buvo klaidinga nuo
monė. žmonių buvo pilna, 
biznis ėjo labai gerai. Visi bu
vo geram upe, smagiai links
minosi.

Programas, buvo trumpas. 
Kalbėjo finansų raštininkas, 
agituodamas rašytis visiems 
suvalkiečiams į draugiją, nes 
tai yra būtinas reikalas. A. Va
lakas, pikniko vedėjas, gero
kai garsino biznierius, kurie 
prisidėjo prie minėto pikniko 
ir kurie dalyvavo, o jų rado
si nemažai. (Jų vardus reikė
tų paminėti, bet neturiu po 
ranka).

Suvalkiečių parėngimai, ben
drai, būna pasekmingi. Tas

gerai gyvuoti.
Koretop. J. Misėvičia.

-.....................   1 •" .............. .. REIKALINGA patyrusių feeders,
I folders ir shakers. Darbas nuolati- 

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO jjjSi geras mokestis.. Progress 
VALDYBA 1939 METAMS: Putni- Laundry, 4677 Elšton Avenufe.

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. , „, . ....................  t_Talman Avė.; Vice-pirm.-^TonasI .. ................ - >
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. —Į REIKALINGAS senyvas žmogus 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- ant farmos prižiūrėti kiaules ir viš- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alėk- tas. 25 mylios nuo Chicagos. John 
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; Genaikis. Atsišaukit 30 N. Hoyne 
Iždo globėja— Elenora Norkus, Į ave. 
4003 So. Francisco Ave.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Ave. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste- 
pohas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

HELP VVANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

PARInERŠ W ANIE D 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU pusininkės į taverną, 
kad butų nevedus arba našlė arba 
galiu patinti už gaspadinę.

6500 S. State St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pitm. pagelb., 3140 S. Wallase 
Si.; A. Kaulakis
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

nut. rašt.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —Ą. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. žą
sy taitė; Pro t. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Oną 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvienb 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

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

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

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
girm. pagelbininkas; Miss- H.

hapas—nut. rašt; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
■VVashtėnaw avė.; N. Klimas—ižd.* 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Mfenkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 VT. 
43rd St, Chicago, III.

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

3322 So. Morgan St.

RENDON tavern sti visais fiksče- 
riais ir rakandais. Priežastis — tu
nu 2 bizniu. 12U51 So. Halsted St.

ŠIAUČIAUS sapa pardavimui ar
ba rehdon; modethiska tnašihenja 
ir įrengimas. 2107 S. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

1 KutąHaLted S*t“g“ f™- ““ W/2'l 
gelb—Petras Pauzolis, 3427 So. ligoninėj Geri vieta Savininkas 
Halsted St.; Nut* rašt.—Stanislo- gyvena 1^43 Wentworth Ave., Chi- 
vas Kunevičius, 3220 S. Union caS° Heights, III.
Ave.; Finansų rašt. — Feliksas —---------------------------- - 1 1 •'------
Kasperas, 3534 So. Lowe Ave.; PARDAVIMUI tavernas liėtuviš- 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, koj kolonijoj. Kampinis namas, 4 
8728 Harper Ave.; Kaserius — kambariai pagyvenimui, gerai biz- 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe njs išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
Ave.; Paul J. Petraitis, 752 įr priežastis — esu našlė, negaliu at- 
33rd Street, korespondentas; laikyti. 2301 S. Leavitt St.
Aresunas, 3623Vz S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras
Valaitis, 7104 S. Emerald Ave.; Į PARDAVIMUI tabako 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 įr namas, 6 kamb. 
S. Union Ave. Laiko susirinki- aukšto. Lotas 25x100, 
mus kas pirmą penktadienį 7:30 st 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių Rašykit* 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. h 739 So. Halsted St.* 

----------------------- ------------ -------- Box 1015

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

krautuvė 
flatas ant 2 
prie Halsted

Chicago, III.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.—

PARDAVIMUI 2 flatų, prie par
ko, stucco, 5 & 5 kambarių, uždary- 

T i ti porčiai, gerame stovyje, gera
^OJOŽ ConCord^PL;| transportacija, nebrangiai.- 5354 

Cotnelia.Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašĮt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 
va Avė. Susirinkimai yra 
kas pirmą ketvergą, po 
3800 W. Armitage Avė.

N. Ne
laikomi 
antrašu

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

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

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Georgė

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.;. M: Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuviu 
Liuosybės svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St., Cicero, 111.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS Hl 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Ave.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Ave.; Nut.

• rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Ave.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Ave.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 

;—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St,; >Kasps globėjai—N. Micke- 
vičz, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. Califbrnia Ave. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, 111.

__________

MORTGAGE COMPANY 
PASIŪLO

cash nupirksi 6 apt. garu 
rendų į metus $1860, tik

$1000 
šildomą, 
$8000.

$2000
$5700 į

$5000 
apt. 
$35000.
FIRST STATE MORTGAGE ČO., 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1600

nupirksi 12 apt. Rendų 
metus, tik $17000.
cash nupirksi 2 šapas ir 29

Rendų $14000 į metus iki

$500 CASH nupirksi geltonų ply
tų namą, 2 fl. garu šildoma. Kaina 
$4500. — $1500 cash nupirksi 5 apt. 
kampas, garu šildomus, geros įplau
kos. Nupigintas iki $9500. Atsišau- 
kit 3943 Irving Park Blvd.

Keystbne 8700.
„...i—i .............i............ ■ ii i lįil >1 UI I

BUILDING SERVICE & SŪPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

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

Sena Ir Patikima

Viena iš seniausių ir tvir
čiausių taupomųjų įstaigų yra 
Home Fedcral Savings and 
Loan Assočiation, 18th St. ir 
Ashland avenue. Jos turtas sie
kia $5,000,000. Visų indėliai 
čia valdžios agentūros apdrau- • 
sti iki $5,000.

Paminėtina, kad ši įstaiga 
vra įsteigat 1886 metais. Nuo 
to laiko gyvenime pebėjo daug 
visokių audrų. Btivo biržos pa
nikos, depresijos recesijos ir 
visokį kitokį ekonominiai ne- 
galiavimai, o ši įstaiga visas 
tas audras pergyveno ir nie
kur nesuklupo. Įstaiga visuo
met buvo veikiamomis dieno
mis atdara ir pareikalavus in
dėlius išmokėjo su nuošim
čiais. Dabar už indelius mofca 
3V2%. • 1

Dėl smulkesnių informacijų 
jareikalaukite literatūros arba 
paskanmbinkite tel. MONfoe 
8100. (Skelb.)
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ŽADA UŽBAIGTI DARIAUS-GIRĖNO
NAMĄ LAPKRIČIO 1

Vakar Amerikos Legionas Padėjo 
Kertinį Akmenį

vauti ir palinkėjo: “However. 
I send my heartiest congratula
tions and best wishes to your 
Post for every measure of suc
cess in vou fine endevours.”

Buvo ir kelios kitos telegra
mos.

Kai kurių iškilmių kalbėtojų 
žodžiai nebuvo veltui. Jie krei
pėsi į susirinkusią publiką, pra
šydami Legiono sumanymą pa
remti. Atsirado nemažai auko
tojų, kurie vietoj pridavė gana 
stambių aukų, sudedami kelis 
Išimtus dolerių namo statymo iš
laidoms apmokėti. Su stambiau
sia auka pasirodė buvęs posto 
vice-komendantas ir finansų 
viršininkas William J. Kareiva 
ir p. Kareivienė. Jie paaukojo 
$100.

Stambus Aukotojai
Charles Kriščiūnas, kitas 

townoflakietis ir p. Kareivų kai
mynas prisidėjo prie statybos 
fondo su $25.00. Chas Kriščiū
nas yra visų lietuviškų visuo
menės darbų rėmėjas. Jis užlai
ko biznį adresu 4500 S. Ash
land avenue.

Kiti stambus aukotojai buvo 
Dariaus-Girėno Moterų skyrius 
— $60.00, Walter Bartkus — 
$25, Peter Nover — $25, Leo 
Norkus Jr., — $25, p. Spitlis — 
*25, J. Saldokas — $25.00, P, 
Brazdžiūnas — $25 ir keletas 
kilų. Legiono vadovybė vėliau 
paskelbs pilną aukų sąrašą.

Dariaus-Girėno namas bus 
dviejų aukštų, ir užims tris Jo
tus, 4414, 4416 ir 4418 South 
VVestern avenue. Viršuj bus di
džiulė salė, apačioj — mažesni 
kambariai susirinkimams. Na
mo priekis bus labai moderniš
kų, “streamlined” linijų, su pa
rašu “Amerikan Legion Memo
rial Hali” ir Amerikos legiono 
herbu virš durų.

Statybos Komitetas
John Sholteman yra statybos 

komiteto sekretorium, John Ka- 
ledinskas — iždininku, o seka
mi legionieriai ir jų žmonos 
yra komiteto nariai:

Wm. B. Sebastian
J. A. Mickeliunas 
Alexander Precin 
Marian Sebastian 
Jeseph A. Kibort 
Julius Balchunas 
Thomas Mazenis 
A. II. Kasper 
J. J. Ezerski 
Dr. S. Biežis 
Helen Zuris 
John Yuška 
John Chase 
Anton Ramon 
Mathew Massey 
Thomas Shamis 
John Barsketis 

i Virginia Trust
Dan Sebastian 
W. J. Kareiva

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Posto vadovybė vakar 
paskelbė, kad tikisi Dariaus- 
Girėno namą užbaigti ir ati
daryti publikai dar šiais me
tais lapkričio 1 dieną.

Entuziazmas legionierių ei
lėse vakar buvo labai didelis 
laike kertinio akmens dėjimo 
ceremonijų, su kuriomis ofi
cialiai prasideda namo staty
ba. Pamatas jau iškastas, ir 
sienos sudėtos, bet kol tas ker
tinis akmuo nepadėtas, tol, ro
dos, statyba nėra prasidėjusi.

Taigi vakar tas akmuo buvo j 
padėtas į vietą. Jeigu už šim
to, o gal daugiau metų ateities 
gentkartės namą nugriaus, tai 
tame kertiniame akmenyje su
ras puošniai išrašytą perga- 
mino raštą su parašais visų 
Legiono narių, kurie Dariaus- 
Girėno namo statybai vado
vauja ir visų žmonių, kurie 
vakarykščiose ceremonijose 
dalyvavo. Pcrgąminą paruošė 
teisėjas J. T. Zuris, kuris yra 
specialistas mėgėjas toje sri
tyje.

Iškilmėse dalyvavo keli tūk
stančiai žmonių. Jie susirinko 
prie 44-tos ir VVestern avė., 
kur, jeigu viskas gerai seksis, 
Dariaus Girėno triobesys puoš 
apylinkę savo gražiomis lini
jomis ir teiks pastogę ne vien 
Legiono nariams, bet ir vi
soms kitoms organizacijoms, 
kurios norės ten prieglaudą 
rasti.

Iškilmių dalyviai
Kertinį akmenį vieton padė

jo Edward II. Glamage, Ame
rikos Legiono Illinois valsti
jos departamento viršininkas, 
Dariaus-Girėno Posto koman
duotas Wm. Sebastian it» Riti 
Am. Legiono viršininkai, kaip 
Dr. Rosell, 4-to distrikto va
das ir Pierce Brautigam, Cook 
apskričio viršininkas.

(Programą atidarė koman- 
dantas Wm. B. Sebastian, pa
sakydamas trumpą įžangos 
kalbą, o vedėjo pareigas ėjo 
B. R. Pietkiewicz, namo staty
bos komisijos pirmininkas.

“Vienybės simbolis”
Konsulas P. Daužvardis sa

vo kalboj pasveikino Legiono 
narius už drąsą namo staty
bos imtis ir palinkėjo jiems 
geriausio pasisekimo, sakyda
mas, kad Dariaus-Girėno na
mas bus Chicagoj lietuvių vie
ningumo simbolis.

Tarp kitų kalbėtojų buvo 
teisėjas J. T. Zuris, namo sta
tybos komiteto garbės pirmi
ninkas, F. Zintak, 15-to wardo 
aldermonas B. Hartnett, Illi
nois legiono vadas E. H. Cla- 
mage; legislaturos atstovas J. I 
Kluczynski, Dr. J. P. Poška, 
Dr. S. Biežis, K. J. Semaška, 
SLA 6-to apskričio atstovas; 
adv. C. P. Kai, adv. J. Grish, 
S. B. Komaiko ir daugelis ki- 
tų.

“Naujienas” iškilmėse at
stovavo vietinių žinių vedėjas 
A. S. Vaivada ir V. B. Am
brose.

Dr. Grigaičio telegrama
“Naujienų” vyriausias re

daktorius, Dr. P. Grigaitis, 
Dariaus-Girėno postui, iškil
mių proga, prisiuntė sekamo 
turinio sveikinimo telegramą:

“On the occasion of laying 
the cornerstone for the Da- 
rius-Girėnas Post Memorial 
Hali I send you my heartiest 
congratulations for the splen- 
did project of your organiza- 
tion and my best wishes for 
its success.”

Sveikinimo telegramą pri
siuntė ir meras Edward J. 
Kelly. Jis apgailestavo, kad 
negalėjo ceremonijose daly

CIO. Ruošiasi 
Masiniam Mitingui 
Liepos 16

Liepos 16 d., didžiuliame 
Chicagos stadione įvyks C.I.O. 
skerdyklų unijos šaukiamas 
masinis mitingas, kuriame dis- 
kusuos skerdyklų streiko klau
simą.

Mitinge dalyvaus generalis 
43.1.0. viršininkas John L. Leva
is ir visa eilė kitų C.I.O. va
dų.

Iš chicagiečių dalyvaus kata
likų vyskupas Bernard J. Sheil, 
kuris atidarys mitingą su mal
da, ir aldermonas William A. 
Rovvan, miesto tarybos darbo 
komisijos narys.

C.I.O. skelbia, kad iš 125,000 
skerdyklų darbininkų Ameri
koj turi suorganizavusi apie 
85,000. Unija reikalauja, kad 
keturios stambiosios skerdyklų 
bendrovės, Armour, Svvift, Cu- 
dahy ir Wilson uniją pripa
žintų. Jeigu jos to nepadarys 
— kils streikas.

Skerdyklų unijos vardu kal
bės organizatorius Van A. Bitt- 
nėr.

• .N uup. lių-ĄVllU

GRAND RAPIDS, Mich.—
32 Miss Ruby Colby iš IPin- 
conning, Mieli., kurios aky- 
vaizdoje buvo nužudytas 50 
metų detroitietis George 
Hali. Ji buvo išvažiavusi su 
iuo pasivažinėti.v

jos draugams-senatoriaiiis Minlon (kairėj) ir Wagneriui, kodėl jisai balsavo

Jis — 17 Metų 
Amžiaus, 
Ji — 12-kos

Norėjo Apsivesti

Highland Park, III., policija 
suėmė 12 metų “jaunąją” ir 
17 metų “jaunąjį”, kurie ne
seniai pabėgo iš Battle Creek, 
Michigan, sumanę apsivesti.

Mergaitė yra Donna Horn- 
berger, o berniukas Leo Lamb- 
ka. Užpereitą sekmadienį jie 
dingo iš namų. “HiČhaikinda- 
mi” jie atvažiavo Chicagon, ir 

j ruošėsi toliau važiuoti, kur ve
dybų laisnius galima lengvai 
gauti, bet Highland Parke su
klupo.

prieš suteikimą prezidentui Rooseveltui teisę dolerio vertę reguliuoti.

Naullenų-Acme Kaaiopnoto
MELROSE PARK, III. — Liepos 4-toji jau praėjo, bet misteriškas fejerverkų 

sprogimas, kuris sunaikino šią dirbtuvę prie Melrose Parko, apie dvi savaitės
atgal, dar nėra išaiškintas. Savininkai kaltina gengsterius.

AVOCA, Iowa. — Griuvėsiai traukinio, sukri lūšio į Nishnabotna upę, ku
rios patvinę vandenys apardė tiltą, per kurį traukinys važiavo. Trys žmonės 
buvo sužeisti.

Automobilių 
Nelaimės
• Russell Mackey, 22 metų 
jaunuolis nuo 3749 Magnolia 
avenue, ir 19 metų Miss Caro- 
line Rogers sunkiai susižeidė 
įvažiavę su motorcikliu į auto
mobilį prie 14-tos ir Outer 
Drive. «Automobilis priklausė 
20 metų Stanley Plutai, nuo 
712 Grenshaw avenue.

Ar Norite Laimėti 
$500?—

Išvalykite ir Ištaisykite 
Skiepą!

Ar norite laimėti $600?
Netaip sunku tai padaryti. 

Susižinokite su Chicago Coal 
Merchants Association (adresą 
rasite telefono knygoj) ir pa
prašykite informacijų apie skie
pų kontestą, kurį ta organiza
cija paskelbė šiomis dienomis.

Organizacija duos $500 pri
zą ir kelioliką kitų prizų nuo 
$100 iki $25, (viso 16-ką) už 
švariausius, geriausia įrengtus 
ir gražiausius skiepus.

W.P.A. BANDYS PATENKINTI STREIKUO
JANČIŲ DARBININKŲ REIKALAVIMUS
Šaukia Visų WPA Viršininkų Konferenciją. 

Chicagoj
Generalis WPA direktorius, 

pulk. C. F. Harrington vakar 
pakvietė visus WPA adminis
tratorius valstijose susirinkti 
Chicagoj trečiadienį svarbiai 
konferencijai. Konferencija 
svarstys klausimus, iškeltus 
dabartiniam WPA darbininkų- 
amatininkų streike.

Amatininkai, dirbą prie 
WPA projektų, sustreikavo 
pereitą savaite protestui prieš 
naują kongreso patvarkymą, 
kuris prailgina jų darbo va
landas nuo 80 iki 130 į mėne
sį, bet nei centu nepakėlė al
gų.

WPA apskaičiuoja, kad 
streikas palietė apie 100,000 fdarbininkų visoj Amerikoj, ir 
apie 7,500 Chicagoj. (Prie 
kiekvieno projekto dirba ne

VAKAR IR UŽVAKAR CHICAGOJE
• Pereitą savaitę promoteris 
ir advokatas Richard S. Kap- 
lan iš Gary, Ind’., paskelbė, kad 
yra daromi žygiai atvežti Ame-, 
rikon parodai penkių metų' 
mergaitę iš Lima, Peru, (pie
tinėj Amerikoj), kuri neseniai 
pagimdė kūdikį. Vakar iš įvai
rių moterų ir kitų organizaci
jų pasipylė protestai prieš tą 
sumanymą. “Tas šlykštus pasi
pinigavimo būdas”, protestavo 
moterys.

» » »
• Balandžio 28 d., 93 metų 
senelė Mary Stennet, nuo 8005 
South Marshfield avenue, nusi
laužė strėnkaulį. Vakar ji pra
dėjo vaikščioti. Apskričio li
goninės gydytojai, kurie sene
lę gydė, stebisi, kad jai pasi
sekė pasveikti. Paprastai, nu
laužtas strėnkaulis tokio am
žiaus žmogui yra pragaištin
gas arba padaro jį invalidu.

» » o
• “Mail order” biznio įstaigos, 
kaip Montgomery, Ward ir 
Sears, Roebuck džiaugiasi, kad 
jų biznis auga šuoliais. Mont
gomery firma per birželio mė
nesį padarė $41,301,572 apyvar
tos, 6 milionais dol. daugiau 
negu pereitų metų birželio mė
nesį.

8 » »

• Drummond Place gatvėj, 
600 bloke, troko šoferis Jesse 
Cole, nuo 62’9 Surf avenue ra
do pamestą čemodaną. Jame 
buvo $10,000 vertės bonų. če
modanas priklausė detroitie- 
čiams C. E. Killebrew’ams, ku
rie skubėdami į stotį traukinį 
paimti, paliko čemodaną ant 
šaligatvio.

» » »
• Hollywood, Cal., policija 
skelbia, kad ten suėmė buvusį 
chicagietį Joseph H. Cammick, 
kuris septynetą metų atgal iš
eikvojo $50,000 Chicagos Con
tinental Can Company pinigų.

» » «

• Apskričio teisėjas John Lupę 
uždraudė pieno išvežiotojų uni
jai pikietuoti 60 krautuvių Chi
cagoj, kurias operuoja Farm- 
ers Co-operative Milk Com- 
oany, 515 N. Pulaski avenue. 
Kooperatyvas yra “nepriklau
soma” organizacija, kuri par
duoda pieną pigiau už kitas 
pienines.

» » »
e Automobilio nelaimėje, prie 
South Haven, Michigane, žuvo 
65 metų chicagietis John Lewis 
Carpenter, nuo 7345 Yates. Ji
sai buvo garsaus Chicagos tei
sėjo John P. McGoorty gimi
naitis. Carpenter važiavo į 
White Lake, Mich., atosto
goms.

8 » »
• Bežaisdamas su revolveriu, 
sunkiai pasišovė 15 metų ber

vien pašalpos darbininkai-be- 
darbiai, bet ir patyrę amati
ninkai ne bedarbiai. Tie ama
tininkai dabar daugiausia 
streikuoja).

šeštadienį streiko plėtoji
masis šiek-tiek apsistojo, kai 
WPA paskelbė, kad bandys 
kongrese naujuosius patvarky
mus pakeisti. Trečiadienį 
įvysianti konferencija nusta
tys WPA poziciją naujų va
landų klausimu ir paruoš 
kongresui rekomendacijas kaip 
tą reikalą sutvarkyti.

Streikui vadovauja daugiau
sia Amerikos Darbo Federaci
jos amatininkų unijos, bet 
prieš valandų prailginimą pa
sisakė ir C. I. O. Panašią pozi
ciją užėmė ir National Wor- 
kers Alliancc, WPA darbinin- 
kų-bedarbų unija.

niukas Philip Robertson, nuo 
1539 Vnicennes avenue, Chica
go Heights, III. Jisai guli St. 
James ligoninėj.

» 0 o
• Sako, kad valdžia griežtai 
draudžia visokias loterijas. Bet 
pasirodo, kad “liosų” traukimu 
užsiima ir federaliai teisėjai 
Chicagoj. Pereitos savaitės pa
baigoj jie traukė “liesus” kas 
turės svarstyti įvairias skubias 
bylas vasaros atostogų metu. 
Atostogoms teismai paprastai 
“užsidaro” ir svarsto tiktai 
svarbiausias bylas. Tos “lote
rijos” rezultatai buvo sekami: 
Teisėjas Wilkerson turės būti 
teisme — nuo liepos 17 iki 31; 
Igoe — nuo rugp. 1 iki 12; 
Holly — nuo rugp. 14 iki 26j 
Woodwaid — nuo rugp. 28 iki 
rugsėjo 9; Barnes — nuo rūgs. 
11 iki 23, o teisėjas Philip Sulli- 
van laimėjo “loteriją” ištrauk
damas tuščią tikietą. Jisai ato
stogų neturės sutrukdyti.

O < 0
• Congrcss viešbutyj policija 
suėmė įtariamai atrodančią 23 
metų merginą “Grace Wrighl” 
nuo 555 Wrightwood avenue. 
Pasirodė, kad ji yra Grace 
Goode, ir 1934 metais Mont
gomery, Alabamoj užmušė žmo
gų. Ji bus ten nuvežta teis
mui.

» » »
• Chicagos apylinkė Hyde 
Park ruošiasi švęsti auksinį 
jubiliejų susijungimo su Chica
go. Pirmiau Hyde Park buvo 
nepriklausomas miestas. Iškil
mės tęsis nuo rugsėjo 14 iki 
17.

» a o
• Raupais serganti moteriškė 
iš Cicero užvakar pagimdė kū
dikį Cook apskričio ligoninėj. 
Ji yra Mrs. Ignatia Alamonza, 
nuo 6100 West 31st Street, Ci
cero. Ji bus uždaryta federa- 
les valdžios raupuotųjų kolo
nijoj, o kūdikis bus atiduotas 
Meksikos valdžios globai. Mo
lina ir jos vyras yra meksi
kiečiai.

1,700 Pagelbės Jam 
Švęsti Gimtadienį

Išgelbėjo Juos Nuo Mirties

šiandien, kapitonas John O. 
Anderson, 3910 Byron Street, 
švęs 60 metų gimtadienį. 4,700 
chicagiečių jam pagelbės tą 
šventę įspūdingai paminėti.

Kapitonas Anderson iki ko
vo 1 d., per 39 metus laiko 
tarnavo kaipo Chicagos kran
tų apsaugos biuro viršininkas. 
Per tą laiką jisai išgelbėjo 
4,700 nuo mirties Michigan 
ežero vandenyse.




