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PLANUOJA UŽTRAUKTI PASKOLAS BRI
TANIJOJ, FRANCUZIJOJ IR JUNGTINĖSE 

VALSTIJOSE
Britai nori juo daugiau nusiderėti

WPA STREIKAS TĘSIASI
MINNEAPOLISE WPA DARBAI SUSTABDYTI; NEW YOR- 
KE PAŠALINS 75,000 VVPA DARBININKŲ; PENNSYLVANI- 
JOJ NUTARTA STREIKĄ TĘSTI; ILLINOIS VALSTIJOJ 

STREIKUOJA 15,000 DARBININKŲ

LONDONAS, Anglija, liepos 
16. — Šiomis dienomis Fran- 
cuzijoje lankėsi lordas Lothian, 
naujas Britanijos ambasado
rius Washingtonui. Gautomis 
iš valdžios šaltinių žiniomis, 
jis painformavo premjerą Da- 
ladierą, kad Britanijos minis- 
terių kabinetas nesenai nutarė 
surasti priemonių Jungt. Val
stijoms karo skolas mokėti. Ji
sai kvietė Francuziją šitą su
manymą paremti.

Daladier iš karto atsakęs, 
kad ginklavimosi programą 
vykdydama, Francuzija nieku

Japonų blokada ar
tinasi prie britų 

kolonijos
TIENTSIN, Kinija, liepos 16. 

— Japonijos laivyno vyriausy
bė paskelbė pereitą šeštadieni, 
kad japonai pradės blokadą 
Kinijos uostų Kwantung .pro
vincijoje.

Prie Kvvantung provincijos 
randasi Hongkongas, Britani
jos kolonija ir britų laivų ba
zė. Kadangi Kwantung provin
cija tęsiasi į šiaurę ir į pietus 
nuo Honkongo, tai blokada 
Kwanlung provincijos uostų 
visai prisiartins Honkongą.

Rusų lėktuvai ata
kavo japonų bazę to

lokai nuo fronto
IISINKING, Manchukuo, lie

pos 16. — Japonų armijos Man
chukuo buveinė šeštadienį pa
skelbė, kad pereitą ketvirtadie
nį rusų lėktuvai mėtė bombas 
j Halunarshan, svarbią japonų 
kariuomenės bazę.

Halunarchan randasi 125 
mylių toly nuo Chalka upės, 
kur pastaruoju laiku ėjo rusų- 
japonų kautynės.

Japonų pranešimas sako, kad 
rusų ataka mažai žalos tepa
dariusi.

Tientsino amerikie
čiai prašo pagalbos

TIENTSIN, Kinija, liepos 16. 
— Amerikiečių Prekybos Bu
mai Tientsine, Kinijoj, atsišau
kė į Jungt. Valstijų valstybės 
sekretorių Hull’į, prašydami 
pagalbos kovoti japonų užsimo
jimus, kurie yra taikomi su
varžyti svetimšalių prekybą 
Kinijoj.

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

Vietomis perkūnija su lie
tum; truputį šilčiau; vidutinio 
stiprumo rytų iki pietų rytų 
vėjai; saulė teka 5:28 v. r., lei
džiasi 8:23 v. v.

budu nepajėgs skolų mokėti. 
Lothian paaiškinęs, kad ir Bri
tanija ginkluojasi, ir dar jai 
tenka duoti paskolas mažes
nėms Europos valstybėms, Bri
tanijos ir Francuzijos talkinin
kėms.

Britanijos planas skoloms 
mokėti, ar bent daliai jų su
mokėti, esąs toks: sukelti tam 
tikrus fondus, užtraukiant pa
skolas Britanijoje, Francuzijo 
je ir Jungt. Valstijose; nusi
derėti kiek galima daugiau nuo 
esamų skolų ir ieškoti juo leng
vesnių išmokėjimų.

Reikalauja pakviesti 
Churchill’ą į kabi

netą
LONDONAS, Anglija, liepos 

16. — Britanijos spauda at- 
naujino reikalavimą, kad prem
jeras Chamberlain pakviestų j 
ministerių kabinetą Winston 
Churchill’ą,^uris yra^jnomąsj-jjos 16.-^^Japonų pranešimais, 
kaipo stiprus nacių ir fašistų 
diktatorių priešas. Reikalavi
mas darosi taip stiprus, kad
pačiam Chamberlainui gal tek
ti rezignuoti, jeigu jis nekreips 
dėmesio į jį. Churchill’o buvi
mas kabinete, argumentuoja
ma, bus dar vienas įspėjimas 
Hitleriui ir Mussoliniui, kad 
Britanija yra pasiryžusi tikrai 
kovoti jų agresiją.

Įsakė vokiečiams iš
sikraustyti iš Ty- 

roliaus
BOLZANO, Italijos Tyrelius, 

liepos 16. — Italijos vyriausy
bė įteikė Vokietijos piliečiams, 
gyvenantiems šitoje Tyroliaus 
apylinkėje, oficialų įsakymą iš
sikraustyti į Vokietiją. Laiko 
išsikraustyti davė nuo 3 iki 6 
mėnesių.

Apylinkėje gyvena apie 8,- 
000 Vokietijos piliečių ir nuo 
150,000 iki 2'00,000 vokiečių 
kilmės žmonių.

Britų-japonų dery
bos užsikirto

TOKIO, Japonija, liepos 16.
— šeštadienį prasidėjo britų- 
japonų pasitarimai blokadai 
Tientsine likviduoti. Tačiau iš 
karto derybos užsikirto. Britai 
nori tik Tientsino klausimą 
svarstyti, o japonai reikalauja, 
kad britai pakeistų savo nusi
statymą ne tik Tientsino, bet 
visos Kinijos atžvilgiu.

Moteris aplėkė že
mę į 16 dienų

NEVVARK, N. J., liepos 16.
— P-nia Adams, iš New Yor- 
ko, šeštadienį pasiekė Newarko 
aerodromą, apvažiavusi komer
ciniais lėktuvais žemę į 16 die
nų, > 19 valandų ir 4 minutes. 
Kelionė jai kaštavo $1,935.

NAUJIEN Ų-ACME Telephovu
PORTSMOUTH, N. H. — Paviršiui! iškelto submarino “Sąualas” užpakalinis 

galas. Nors “Sąualus” jau buvo paviršiuj, bet staiga atsipalaidojo nuo ponto
nų, kurie jį iškėlė nuo juros dugno, ir vėl nuskendo.1

Rusai mėtė bombas 
į japonų geležinke

lio stoti
HSINKING,, Manchukuo, lie-.

anksti sekmadienio rytą rusų 
lėktuvai mėtė bombas į Man
chukuo geležinkelio stotį Furo- 
ruji. Septyni žmonės buvo su
žeisti, o du pastatai panaikin
ti. Japonų dominuojama Man
chukuo vyriausybė įteikė Mon
golijos vyriausybei protestą dėl 
rusų atakos.

Ispanija įspėjusi 
Francuziją

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 16. — Nepatvirtinti prane
šimai šeštadienį pasiekė Pary
žių, kad gen. Franco grūmoja 
nutraukti diplomatinius Ispa
nijos ryšius su Francuzija, jei
gu pastaroji nesugrąžins Ispa
nijai $31,800,000 iki liepos 22 
dienos.

Į Miuncheną suva
žiavo nacių viršilos
MIUNCHENAS, Vokietija, 

liepos 16. — Miunchene pra
sidėjo Vokietijos Meno Savai
tė. Ta proga suvažiavo čia vi
si nacių viršilos, išėmus feld
maršalą Goeringą, kuris apžiū
rinėja Vokietijos vidaus van
denų tinklą.

Hitleris Miunchene turės pa
sitarimą su Dancigo nacių va
du Forsteriu ir Vokietijos už
sienių reikalų ministerių von 
Ribbentropu. šita konferencija, 
ryšium su nacių reikalavimu 
Dancigo, skaitoma businti labai 
svarbi, i

Nacių vadas Kuhn
1 areštuotas

WEBSTER, Mass., liepos 16. 
— Anksti sekmadienio rytą čia 
tapo areštuotas Amerikos nacių 
vadas, Fritz Kuhn. Kartu su 
juo areštuotas rusas Anąętasi 
A. Vonsiatski. Abu kaltinami 
tuo, kad buvo girti ir kolio- 
josi.

Iš Lietuvos
»■___________ ■

KAUNAS. — Rašytojo- Jo
no Biliūno palaikus iš Zakopa
nės numątoma perkelti į Lie- »į * ■ •
tuvą rugsęję,- pradžioje. Laido
tuvės Anykščiuose numatomos 
rugsėjo 10 d.> Palaikei perkėli
me reikalu į Lenkiją išvyksta 
Lietuvos Rašytojų Draugijos 
atstovas.

KAUNAS. — Vidaus Reika
lų Ministerijos administracijos 
departamentas kasdien gauna 
daug prašymų, kad butų išduo
dami pažymėjimai dėl pavar
džių atlietuvinimo. Tokių pa
žymėjimų kasdien išduodama 
nuo 40 iki 50. Piliečiai gavę 
pažymėjimus kreipiasi į vietos 
miestų bei valsčių savivaldy
bes, kur jiems iškreiptos pa
vardės atlietuvinamos. Ištaisy
ti pavardes prašo daug ūkinin
kų, prekybininkų, darbininkų 
ir kitę verslo žmonės. Inteli
gentų dauguma jau savo pa
vardes atlietuvino.

KAUNAS. — Draugija Už
sienio Lietuviams Remti šiais 
metais rengia užsienyje gyve
nančių lietuvių vaikų stovyk
lą, į kurią jau atvyko vaikai 
iš Latvijos. Draugija laukia 
atvykstant vaikų į šią stovyk
lą ir iš kitų kraštų. Stovyk
lautojai bus supažindinami su 
krašto gražesnėmis vietomis ir 
padarys keletą ekskursijų.

Vokietijai trūksta 
laukų darbininkų

- - >
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 16. — Vokietijos derlius 
šįmet esąs ypatingai geras. Ta
čiau šaliai trūksta apie 1,000,- 
000 darbininkų derliui suimti, 
sako pranešimai.

Hankowe siaučia 
cholera

........■ I — ■ I I , rf

SHANGHAI, Kinija, liepos 
16. — Pranešimai iš Hanko- 
wo šeštadienį sakė, kad tame- 
mieste jau mirė dėl choleros 
157 asmenys, o 279 serga. Vi
si nukentėjusieji esą kinai.

Jungt. Valstijos įtei
kė japonams pro

testą
WASHINGTON, D. C., lie 

pos 16. — Japonijos kareivio 
Wuhu mieste, Kinijoj, plašta
kų kirto per veidą p-niai Stock 
ir 13 metų vaikui Winstor. 
Haskell, kurie abudu yra Ame
rikos piliečiai. Washingtonic 
valdžia dėl to pareiškė, protes
tą Japonijai.

Trys užmušti Harlan 
apylinkėje

I-IARLAN, Ky., liepos 16. — 
šeštadienio vakare tapo nušau
tas šioj apylinkėje Bill Roberts, 
angliakasis streikieris. Areš
tuotas ryšium su nušovimu 
Mahan-Ellison kompanijos sam
dinys Willie Fee, kuris yra iš
ėmęs warantus prieš 223 strei- 
kierius.

Be to, šeštadienio vakare nu
šauti prie VVallins kasyklos du 
kiti kasėjai.

28 kasėjai žuvo Ken- 
tucky kasykloje

PROVIDENCE, Ky., liepos 
16. — Penktadienio vakare ki
lo dujų eksplozija Ruchman 
anglies kasykloje, Providence 
apylinkėje, šeštadienį ir sek
madienį surasti lavonai 19 žu
vusių angliakasių. Reikšta bai
mė, kad bus žuvę 11 kilų dar
bininkų, kurių iki to laiko dar 
nesurasta.

Kongresmanai bijo 
skirti sau pensijas
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 16. — Atstovų rūmų na
riai nubalsavo atmesti bilių, 
kuris norėjo suteikti kongreso 
nariams pensiją. Kai kurie at
stovai argumentavo: ką, girdi, 
pasakys 30,000,000 ūkių darbi
ninkų, kurie neturi pensijų ir 
kurių algos yra mažesnės nei 
kongreso narių?

CHICAGO, liepos 16. — Pir
madienį prasidės paleidimas 
20,000 WPA darbininkų iš dar
bo Chicagoj. Kiti tūkstančiai 
bus paleidžiami iš VVPA dar
bų visoj šaly. Kadangi jau ir 
dabar streikuoja dalis WPA 
darbininkų, tai paleidimas iš 
darbo kilų darbininkų, numa
toma, dar labiau sudrums esa
mą padėtį. Padėtis gi yra rim
ta.

Minneapolise tapo uždaryti 
visi WPA projektų darbai. 
Penktadienio vakare čia įvyko 
policijos ir streikierių susidė
mimas. Vienas darbininkas nu
šautas, keletas kitų sužeista. 
Valstijos milicijai įsakyta būti 
pirsiruošusiai ir vykti į Min- 
!eapolisą, kai gaus paliepimą.

New Yorko WPA darbų ad
ministratorius, pulk. Brehon

DAR TRYS LAIKRAŠTININKAI AREŠ
TUOTI FRANCUZIJOJ

DALADIER ŽADA SUTRIUŠKINTI SVETIMŠALIŲ ŠNIPINĖ
JIMO IR PROPAGANDOS GRANDINĮ

PARYŽIUS, Francuzija, lie
jos 16. — Premjeras Daladier 
šeštadienį prižadėjo sutriuškin- 
;i svetimšalių šnipinėjimo ir 
propagandos grandinį Francu- 
zijoje, nežiūrint kokis asmenis 
valdžios akcija gali užgauti.

Pranešama, kad dar trys 
'aikraštininkai areštuoti ry
šium su kampanija prieš šni
pus. Su areštuotais pirmiau 
dviem laikraštininkais ir dviem

SOVIETŲ RUSIJON SUGRĄŽINAMA 
PRIVATI PREKYBA

TŪKSTANČIAMS AMATNINKŲ, PIRKLIŲ IR IŠDIRBĖJŲ 
LEIDŽIAMA VIEŠAI UŽSIIMTI PRIVAČIU VERSLU

RIGA, Latvija, liepos 16. — 
Pakrikimas būtiniausių gyve
nimo reikmenų parupinimo so
vietų piliečiams verčia Rusijos 
vyriausybę atsleigti bent ribo
tą privatinę prekybą šaly.

Sovietų vyriausybė nepajėgė 
suteikti Maskvos ir kitų mie-

Ispanijos bankas 
pralaimėjo bylą 
Jungt. Valstijose

NEW YORK, N. Y., liepos 
16. — Civilinio karo metu Is
panijos respublikinė valdžia 
pardavė Jungt. Valstijoms $6,- 
450,000 vertės savo šalies si
dabro. Ispanijos bankas iškėlė 
bylą, norėdamas tą sidabrą at
gauti arba gauti jam lygią pi
nigų sumą. Pereitą šeštadienį 
federalinis teisėjas Vincent L. 
Liebell išnešė byloje sprendi
mą, kuris sako, kad Jungt. 
Valstijos pirko sidabrą iš anuo 
laiku buvusios teisėtos Ispani
jos valdžios ir todėl reikala
vimas dar kartą pirkti sidabrą 
arba jį grąžinti Ispanijai ne
turi pagrindo.

B. Somervell, paskelbė, kad, 
laikantis kongreso paliepimo, 
per ateinančias šešias savaites 
bus paleista iš WPA darbų 
75,000 darbininkų.

Philadelphijos (Pennsylvania 
valstijoj) amatų taryba šešta
dienį nubalsavo tęsti WPA 
darbininkų streiką.

5,500 pranešimų pasiųsta pie
tinių Illinois valstijos dalių 
WPA darbininkams, kad jie 
pašalinti iš darbų.

Chicagoje pereitą šeštadienį 
500 WPA darbininkų pikietavo 
Merchandise Mart pastatą, ku
riame randasi Illinois Emer- 
gency Belief komisijos ofisai.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad Illinois valstijoje streikuo
ja 15,723 WPA darbininkai ir 
kad Chicagoje streikuoja 3,- 
449.

nacių agentais skaičius areš
tuotųjų jau siekia septynis as
menis. Kai kurie areštuotieji, 
sako Daladier, prisipažino, kad 
jie ėmė svetimų šalių pini
gus.

Spauda pranašauja, kad dar 
apie 100 asmenų bus areštuo
ta šitame vajuje prieš vokie
čių ir italų šnipus ir propagan
da.

stų gyventojams net tokių reik
menų, kaip čeverikų, daržovių, 
skrybėlių, mezginių, etc. Ka
dangi vyriausybė nepajėgia ši
tą krizę pašalinti, tai preziden
tas Kalininas pataria duoti lei
dimą mažiems vertelgoms pirk
ti, išdirbinėti ir parduoti pro
duktus, mažiausia juos var
žant. .

Ir visoj Rusijoj vyriausybės 
atstovai duoda dešimtis tūk
stančių leidimų privačia preky
ba viešai verstis.

Iš raštų, kurie liečią priva
tinę prekybą ir tilpo sovietų 
spaudoje, matyti, kad ir Sta
linas pritaria privačiai preky
bai.

1 1

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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Lietuva ir jos išeivija
žinios apie adv. Skipitį. — Mokytojas Simas Bakšys ir 

jo veikla. — Klerikalai bruzda. — Kaip kitos vals
tybės rūpinasi savo išeiviais. — Netikslus gandai 
apie Draugiją Užsienio Lietuviams Remti, -r- Išeivi
ja yra didelis atsąrgos kapitalas,

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Pas jus pasirodė, mano su-,vo teisę. Mokslui 
pratimu, nevisai tikslių žinių ą- kųs susimetė 
pie adv. Rapolo Skipičio kelio
nę po P. Ameriką.

Pirmiausia dėl mokytojo po-i 
elo Simano Bakšio. Kiek mani 
žinoma, mokytojas Simas Bak-i 
šys gyvendamas Lietuvoje jo
kiai partijai nepriklausė, bet 
savo pažiūromis yra nuosakus 
anliklcrikalas ne religine pras
me, bet politine. Jo giliu įsiti
kinimu, kaipo ir kiekvieno nuo
sakaus pedagogo, o S. Bakšys 
neabejotinai tokis yra, klerika
lai neprivalo mokykloje šeimi
ninkauti, o tik dėstyti religiją.

Mokytojo S. Bakšio kunigai 
jau todėl ir Lietuvoje nekentė, 
žinoma, ne visi, o tik aršus kle
rikalai. Ištikus Suvalkijoje ūki
ninkų viešam judėjimui S. Bak
šys kažkieno įskųstas buvo iš 
mokytojų pareigų atleistas. Li
kęs be tarnybos jisai lankė V. 
I). Universitetą ir tenai studija-

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius z •

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
VVORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

lėšų prilru- 
važiuoti į Pietų 

Ameriką, bijtent, į Braziliją Sau 
Paulo mokytojauti.

Iš pradžių darbas, pedagogi
nis darbas, jam tenai sklandžiai 
ėjo ir jisai buvo paskirtas vie
tos lietuvių mokyklų inspekto
rium. Bet atvykus dviem ka
ringiems kunigams klerikalams 
iš Lietuvos prasidėjo žymus te 
nai nesutarimai.

Tuodu kunigai Sao Paulo 
mieste sustiprino klerikalinį vei
kimą ir siekė ir besiekia lietu
vių mokyklas paglemžti į savo 
rankas. Prasidėjo tuomet viso
kios intrygos, kurios taip tpli 
nuėjo, kad tuodu kunigai su 
vieuo tenykčio laikraštuko re
daktoriais S. Bakšį ir kitus į- 
skundė vietos vyriausybei juos 
komunistais esant.

Tie kunigai nesiliovė ir nesi
liauja intrigavę visus mokyto- 
jus lietuvius, kurie jų užgai
doms nepasiduoda. Tos kovos 
pasėkoje jau klerikalai atidarė 
vieną savo mokyklą, kurioje 
mokytojauja atvykę iš š. Ame
rikos lietuvaitės vienuolės. Mo
kytojas S. Bakšys yra ne lik 
geras pedagogas, bet kartu ir 
gabus poetas. Jo eilių yra tyčia 
gražių parašytų visai nuošir
džioje dvasioje.

Kadangi Pietų Amerikoje ėjo

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK — Kairėj, kumštininkas Billy Conn, iš 

IPittsburgho, Pa., kuris New Yorke laimėjo ptisiau-sun- 
kąus svorio čampionatą, supliekdamas Mėlio Bettiną. 
Kumštynės įvyko Madison Sųuare Garden stadione.

pja kai kurias užsieniuose vei
kiančias mokyklas, net išlaikė 
svetur vieną gimnaziją, tai jau 
vargu dar kažkokiems bereika
lingiems reikalams pas tą drau
giją pasilieka lėšų.

Manding, kad tam tikra spau
da P. Amerikoje visai bereika
lingai los draugijos veikimą 
puola ir ją įtarinėja netiksliai 
besišvaistant pinigais. Svarbiau
sia puolama. — tai dėl spaudos 
šelpimo. Manding, kad ir šitas 
spaudos šelpimas yra labai ri
botas, gal jisai siekia tik vien- 

ir tai
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PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGĘČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 melams be menesių atmokėsimų.

1 Federal Savings
8 AND LOAN ASSOCIATION
* OF CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd Chicago, III

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

BEN. J. KAZANĄUSKAS. Raštininkas
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NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

Al ’IF.NON dab.ir mi padidintos, pagražintos ir 
p;»i' atrinhiK

\\l HI-AOs iIihhJh daugiausia žinių iš Chieagos, 
kibi Amerikti* lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio

\XI IIENP specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius |4e- 
t uvoje

NAI’IIENOSE telpa duug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turiniu raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

T

\’M’.|]EN(|S kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdu.

NAUJIENOS v ra visiioinepės oęgąnas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skiepkite jas ir 
reipkitc biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1730 SOUTH HALSTED STRĘET

CHICAGO, ILLINOIS
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____ _   Office and Res. Phone Calumet 7472 
..____________ ... .. . Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

»iuk Ae«n,B DIL ST- naikelis nnimAS Physician and Surgeon
 3261 So. Halsted Street

PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

Dr. V. E. S1EDL1NSK1
DENTISTAS

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

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

Tcl. Lafayette 3650

ar verta 
lietuvių 

koreguo-

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

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

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 1938

ir tebeina rietenos vietos lietu
vių tarpe ne tik Sao Paulo mie
ste, bet ir kitose kolonijose, tai 
adv. Rapolas Skipitis susimetė 
tenykščius lietuvius aplankyti. 
Žinoma, jisai tenai vyko ne sa
vo lėšomis, o valstybės iždo.

Pigu įsivaizduoti, kiek toji 
kelionė kaštavo, jei jisai tenai 
išbuvo visą aštuonetą mėnesių?

Spėju, loji kelionė daugiau 
kaštavo negu Buenos Aires vi
sų lietuvių mokyklų metinis iš
laikymas. Adv. Rapolas Skipi
tis yra apsukrus vyras. Jisai 
moka kur reikia neįgudusius 
politikus savaip paveikti ir kas 
reikia patirti, pauostineti. Savo 
kalbomis jisai gali paveikti ne
išprusintus visuomenės veikė
jus, nes adv. R. Skipitis žino? 
kada kalbant reikia balsą pa
kelti, kada graudenančiu balsu 
kalbėti, o net ir’.,J(<arlais ašarą 
parodyti.

Neapsitrynusius veikėjus, o 
ypač savo tėvų žemes pasiilgu
sius lietuvius jisai gali stipriai 
paveikti ir savo padaryti. To
kių mažiau apsitrynusių lietu
vių veikėjų P. Amerikoje, mą- 
nau, nemaža yra ir kaip ką ji
sai tikrai galėjo savo dirbtinų 
nuoširdumu papirkti. Žinomą, 
visa tai tvarkoje, jei tai butų 
einama visai bešaliai, bet ad. 1J. 
Skipitis jau iš seno yra palin
kęs į klerikalų pusę, nors nė-

ną išlaikymą ir dar porą mėne
sių vasaroti pasikviečia iš už
sienių šimtą lietuvių vaikų, ku
riems apmoka kelionės išlaidas 
ir duoda pilną išlaikymą, be to, 
dar jiems mokyti samdo moky
tojus ir Klaipėdos uoste visuo
met savo išlaidomis sutinka at
vykstančias iš š. Amerikos lie
tuvių ekskursjas, tai suprasite, 
kad kitiems reikalams jau veik 
lėšų nebelieka. 0 dar turėkime 
gąlvoje, kad šioji draugija šel-

labai menkučių sumų.
Jei kalbeli bendrai 

užsienyje gyvenančių 
gyvenimą iš Lietuvos 
ti ir juos kai kuriais atsitiki;Į
imtis sušelpti, būtent, padėti iš-Į 
laikyti jų kultūrines ir švieti
mo įstaigas, tai čia jau bus vi
sai kitas klausimas.

Europoje daugelis valstybių 
net biudžeto keliu skiria lėšas i 
savų tautiečių svetur gyvenan
čių išlaikymui, arba savo kraš
to kultūros svetur propagandos 
palaikymui.

Štai Prancūzija pas save yra. 
išvijusi jėzuitus, bet juos kituo
se kraštuose palaiko, jei lik tie 
jėzuitai svetur kelia, prancūzų 
įtaką. Be to, Prancūzijos švie
timo ministerija Europoje, o 
spėju ir P. Amerikoje, turi į- 
steigųsi savas gimnazijas, daž
nai prancūzų licėjais vadina
mas, kur visas mokslas eina tik 
prancūzų kalba. O kaip kur u- 
niversilėtuose apmoka prancū
zų kalbos lektorius.

AKIŲ SMAL1STA, DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

ra praktikuojąs katalikas, o lik 
šiuo atsilikimu advokatas...

Na, P. Amerikoje lenai, kur 
reikėjo, jisai klerikalams pa- 
advokatąvo, o kur reikėjo žinių 
pątirti, jis mokėjo jas išgauti, 
o ypač tokias, kurios liko kle
rikalų darbą apginti.

Anuomet kaip R. Skipitis lan
kėsi š. Amerikoje iš radikales
nių lietuvių visuomenininkų ji
sai nieko nepešė ir jokių be
reikalingų žinių iš jų neišgavo. 
Matyti, Š. Amerikos pažangieji 
ieluvjai visuomenininkai žy
niai politiniame gyvenime la
mui yra išprusinti ir R. Skipi
čio misija jie nepasiliko suža
vėti.

Adv. R. Skipitis Lietuvoje pa
žangiųjų lietuvių tarpe ųeturi 
saitų.

P. Amerikos kai kuri spauda 
jau iš seno smarkiai puola 
Draugiją Užsienių Lietuviams 
<emti ir pagal juos atrodo kad 
oji draugija veik milijonais 
"vaistosi ir šimtus tuksiančių 
vėjais leidžia.

Tikrumoje to'i gražu ta‘p nė- 
’ą, Tos draugijos metinė i&lai- 
’ų sainata vos pora šimtų tuks- 

’ąnčių litų praneša. Jei turėsi 
me galvoję, kad toji draugija 
vien tik vadovėliams užsieny ę 
veikiančioms lietuvių mokyk
loms išleidžia keletą dešimčių 
tųkstanpių litų, o be to, dar ka-» 
vasarą Palangoje ruošia ųžsię- 
piečiams lietuviams lituanisti
kos kursus, kur laike penkių 
savaičių kursantams duoda pil-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily 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 
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, 

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 Lietuviai Daktarai

■

B

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Mi F. Eudeikis
SENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ !

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

i‘ Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
...... .......   .11 ■ ■ ....... - ■■■<■ '■■■■ I'..........................

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

Pranešėjas F. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cąna| 2515
stt YRIUS: 42-44 East 108th StręeĮ__________ TeĮ, PųRinim 1J578

ALBERT V. PETKUS
47(14 So. Western Avė. Phone Lafavette 8(124

* I.J.ZOLP
1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį.

Yards 1139
Yarda 1138

Phone Yarda 0781
Yarda 0782

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tcl. 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.

t

Mrs. A. K. JARUSZ
• -s Physical Therapy 

an<* Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
TeL Hcmlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
&°j> Subatoj ir 

Nedėlioj: •
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Dra ugi jos Ntaria i
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kemvood 5107.

. Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4201 Węst 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Rcpublic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 729$

TeL Office Wentworth <331 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3118
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.

Pbone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

ANTANAS M. PHILLIPS
^3(>7 Lątųardęa Ąyęnue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS”
0834 So Western Avė. Phone Grovehil) 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Ofiso Tcl. Virginia 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
»939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N Dearborn St 
Kamb 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8-30

Telefonas YARDS. 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

J. LIULEVIČIUS i
434S S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS '
8354 So. Halsted Street YARDS 1419

Hr. F. Pulsuoki Lp Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak 
’957 W. Garfield Bivd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

1. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W«8T MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

VA SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St
Room 1230.

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

i
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Byrėjo milijonaiAudra

Prisiminus “Lietuvos 
Žinių” Jubiliejų

Aną dieną užėjęs į Lietuvių 
Mokslo Draugystės kliubą, tar
pe visu laikraščių randu ir. 
“Lietuvos Žinių” jubiliejinį nu
merį. Beskaitant šį numerį, 
kuriame senieji Lietuvos vei
kėjai pasakoja1 savo pergyven
tus vargus prieš 30 metų, ir 
tuos visus sunkumus, kuriuos 
teko nugalėti po atgavimo

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975 Į

Žieminiai Langai
ŽIŪRĖK I PRIEKĮ 

PIRK DABAR VASAROS 
BARGENŲ KAINA 

INSULIUOK NAMUS 
ŽIEMAI

FIRTEX % col. sq. f t.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. VVESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

MADOS

No. 4171 — Labai ploninanti suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 42 ir 
44 coli, per krutinę.

spaudos ir carizmo laikais, nė 
juste nejutau, kaip ir aš min
timis nubėgau į tą gana toli
mą praeitį.

Vieton Pyrago Pirkdavo 
lAiikrašti

“Lietuvos Žinių” pirmtaku- 
nes buvo “Vilniaus Žinios” 
leidžiamos Petro Vileišio ir 
jos skynė kelią “Lietuvos ži
nioms”. Tai buvo laike rusų- 
japonų karo. Aš jau buvau 
14 metų kaimo berniukas ir 
jau buvau pramokęs skaityti. 
Nedėldieniais einant į Veliuo- 
ios bažnyčią, tėvas duodavo 5 
ar 10 kapeikų nusipirkti kul
ką, pyrago ar kitką, nes apie 
7 viorstus nueiti ir pareiti, pri- 
seidavo net ir praalkti. Bet 
niėjęs į Veliuoną ir pamatę* 
‘karabelninką” Simoliuną par
davinėjant “Vilniaus Žinias”, 
už savo pinigus pirkdavau lai
kraštį ir su didžiausiu džiaug
smu skubindavau namo visai 
užmiršdamas, kad aš esu alka
nas ir atsižadėdavau pyrago.

Parsinešęs “Vilniaus žinias” 
skaitydavau ne tik sau, bet ir 
visiems tol kol laikraštis su- 
plyšdavo, nes visi įdomauda- 
vom žinoti kaip rusams su ja
ponais einasi, ir su nekantru
mu laukdavom kito nedėldie- 
nio, kad ir vėl per purvyną 
nueiti į Veliuoną 7 viorstus ir 
nusipirkti kitą laikraštį, 
kada pinigų 
šimoliunas 
“bargo”. Jei 
<edava.ii, tai 
mano tėvui,
skolingas ir tėvas skolą apmo
kėdavo, bet 
sardavo.

PITTSBURGHKKOS 
PASTABOS

važinėja gana plačiai ir daug 
visko pamato.

SLA kuopos Gyviausiai Atsilie
pė į Visus Svarbius Lietuviškus 

Reikalus

Hitleriui užgrėbus Klaipėdą, 
tarpe Amerikos lietuvių pasi
reiškė gyvas judėjimas. Pra
džioje buvo šaukiami protesto 
mitingai, priimamos rezoliuci
jos ir renkamos aukos.

Aukos ir po šiai dienai tebe- 
plaukia, ir vis daugiausia Klai
pėdos nukentėjusioms. Aukos 
yra siunčiamos tiesiai Lietuvos 
konsului persiuntimui į L'c u 
vą, be jokių varžytinių, be jo 
kių užsivarinėjimų, matoma’, 
visi yra įsitikinę, kad jų aukos

Mrs. Pikelienė rašo iš Wash- 
i

ington, D. C. sekamai: “Heilo 
Folks: Enjoying all the impor
tai! t places. Will say ‘Heilo’ to 
the Prisident for you. — Mrs. 
Pikiel.”

Ir Kiti Svečiai Iš Chicagos

Liepos 10 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės klube teko sutikti 
daugiau svečių ir viešnių iš 
Chicagos viešinčių P.ttsburghe.

Tais svečiais įir viešniomis 
ouvo: Mrs Eva Misevičienė su 
atinum Chesteriu, Misevičiai yrą 
seni Town of Lake gyventojai,

LEIPALINGIS (Seinų aps.) 
—Barždžiunų, Stračiunų, Rau
donikių ir kitų kaimų rajone, 
birželio 16 ir 19 dieną, praūžė 
smarki audra, kuri pridarė 
daug nuostolių: sugriauta kele
tą trobesių (daugiausia kluo
nai), sunaikinta pasėliai, iš
laužyta soduose vaisiniai me
džiai ir miškuose, tiek priva
čiuose, tiek valdiškuose, pri- 
vartyta ir prilaužyta daug me-

Birželio 18 d., po ilgos 
sros, apie dvi valandas 
lietus. Ūkininkai tvirtino,

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

•—4184 Archer Avė.—'sau- 
lijo 
kad 

apy-
linkėję dobilai ir pievos labai 
menkai atrodo.

Kova su džiova
Kovai su tuberkulioze, 

vedus rinkliavą, Saločiuose 
(yra 500 gyv.) surinkta 130 lt.

pra-

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tek Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Jei 
pritrukdavau, tai 
duodavo ir ant 
aš jam neužmo- 
jisai pasakydavo 
kad aš jam esu

manės už tai ne-

Kaip Aš
Kitais

Susipažinau Su
Laikraščiais

Man perkant pavieniais nu
meriais “Vilniaus Žinias”, ne
šant ir skaitant musų kaimo 
gyventojų (Adomaitiškės kai
mas susidėjo tik iš 7 gyvento
jų) pradėjo ūkininkai tarpu
savy kalbėti, kad reikia užsi
rašyti “Vilniaus Žinias”, ben
drai susidėjus visiems.

Buvo susitarta ir nuėję į 
Veliuoną, pas vargonininką 
Joną Kumetį paprašyti, kad 
jisai jiems užrašytų “Vilniaus 
Žinias”. Bet jisai jiems patarė 
užsirašyti “Lietuvos Ūkininką” 
kaipo ūkininkų laikraštį, ką 
jie ir padarė. Tačiau aš, kai
po mokantis gerai balsiai skai
tyti, daugiausia ir naudojausi 
užrašytu laikraščiu, žinoma, 
pakakdavo visiems, nes laike 
Rusijos Durnos posėdžių “Lie
tuvos Ūkininkas” išeidavo net 
2 kartu kas savaitę.

Už kurio laiko teko girdėti, 
kad "Vilniaus žinios” jau bu
vo sustojusios ir jų vietoje 
pradėjo eiti “Lietuvos žinios”. 
Bet “Lietuvos Žinias” tik gau
davau pasiskaityti pas vargo
nininką ir nusiperkant pavie
niais numeriais iš “karabel- 
ninko” Šimuliuno.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti . pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
So. Halsted SU Chicago, DL

Kiek vėlesniais laikais ku
nigai drūčiai pradėjo agituoti 
už “Šaltinį”, už “Vienybę” ir 
kitus kuniginius lajkraščius, 
bažnyčiose ir klebonijose tie 
kuniginiai laikraščiai buvo 
brukte burkami. Net ir į var- 
goninką Joną Kumetį kunigai 
ir davatkos šnairuodavo, kad 
jisai skaito ir platina pirmei
viškus laikraščius.

NAUJIENOS Pattem Dept

atsiųsti maa pavyzdi No.

Mieros  per

(Vardas ir pavardę

(Adresas)

kunigai su 
neturėdavo 
Kas skaitė

Bet musų kaime 
savo laikraščiais 
jokio pasisekimo, 
laikraščius, tas skaitė pirmei
viškus, o davatkos, žinoma, ne
skaitydavo jokių laikraščių.

Tai tik tiek iš tų ne taip,la
bai tolimų, bet reikšmingų 
spaudos atgavimo laikų.

—S. Bakanas

Garsinkitės “N-nose

Aukojančių sąraše daugiau
sia matosi SLA kuopų ir kilų 
laisvų organizacijų, bet katali
kiškų organizacijų visai mažai. 
Tiesa katalikų veikėjai atgituo- 
ja, kad organizacijos aukotų į 
Tautos Fondą, bet skaitant jų 
laikraščius, nesimato, kad ka
talikų organizacijos aukautų 
daug Klaipėdos nukentėjusiems 
kad ir per tą Tautos Fondą.

O jei kartais kada iškyla 
koks klausimas, tai kunigai daž
nai su pasididžiavimu tvirtina, 
kad katalikų yra didžiuma ir 
katalikai visuose komitetuose

SLA kuopos visados daugiau
sia su aukomis ir su darbais 
prisideda prie visų sumanymų, 
bet niekur nekovoja už pirme-

butų nurodyti labai daug, kur 
daugiausia SLA kuopos su au
komis prisidėjusios, bet tuose 
komitetuose, kurie aukas pri
žiūri, dažniausia neturi jokios 
atstovybės.

Tie komitetai dažnai neturi 
nė tiek mandagumo, kad duo
ti ir SLA šiokią tokią atstovy- 
bę.

Matomai SLA kp., turi ge
riausio pasitenkinimo, jei tik tu
ri progos prisidėti su darbu.

—Senas Pittsburghietis

Taip pat šioje kompanijoje bu- 
o Stasys Tarvidas, Feliksas 

aIodu ir Miss Martha Peiiu. ai
te. [

Svečiai pasakojo, kad jie ap
leido savo numylėtą Chicagą 
šeštadienį, liepos 8 d., 5 vai. iš 
ryto ir apie 6 vai. vakaro jau! 
buvo pravažiavę net pro Pitts-I 
burghą ir laimingai pasiekę Ex- 
port, Pa. Felikso Klobo tėvuko 
namus. Visoje kelionėje viskas 
gerai sekėsi, neturėjo nė vieno 
“flat”

Iš po kelionės pasilsėję Ex- 
porte, atvažiavo apžiūrėti Pitts
burghą ir pasisvečiuoti pas 
Pittsburgho lietuvius. Pittsbur
ghe chicagiečiai sustojo pas sa
vo draugus Viktorąvičius, 122 
Moultrie St., nes p. Misevičiene 
iš Lietuvos, atvažiavo pirmiau
sia į Pittsburghą, Stasys Tarvi
das irgi yra buvęs pittsburghie- 
tis. Tik p-lė Petrušaitė tiesiai 
iš Lietuvos a tvylojo į Chicagą.

Chicagos svečiai apžiurėjo 
Lietuvių Mokslo Draugystės na
mą ir kitas žymesnes lietuviš
kas ir amerikoniškas įstaigas. 
Mano paviešėti Pittsburghe ir 
apylinkėje apie savaitę laiko ir 
dalyvauti SLA 3-čio apskričio 
išvažiavime. —S. Bakanas

Audra
ŠVENTOJI — Birželio 18 d. 

siautusi audra nugriovė žvejui 
[Balč’ui daržinę. Nuostolio apie 
1000 Lt. Audra praėjo su 
smarkiausiu lietum ir gausiais 
ledais.

Naujienų JubiliejinisPIKNIKAS
Rugpjūčio 13 d., 1939 

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

r

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

Chicagiečiai Per 
Pittsburghą Wash 
ingtoną, Phila, į 
N. Y. Paroda

Pittsburghas Pusiaukelyj
Jei chicagiečiai važiuoja į 

Pasaulinę Parodą, tai dažnai 
jiems yra pusiaukelis Pittsbur
ghas. Tai tik vienos dienos ke
lionė iki Pittsburgho važiuojant 
automobiliu.

Vieni iš chicagiečių turi PitL

mų, tie, žinoma, niekados kito 
kelio neranda važiuoti į rytus, 
kaip tik per musų miestą. O ki
ti, kurie kad ir nieko neturi 
Pittsburghe, vistiek važiuoja 
per “durnų miestą.”

Tokių svečių iš Chicagos šie
nais dienomis susilaukė ir ži
nomas veikėjas, Charles K. 
kelis. Praeitą sekmadienio 
karą (liepos 9 d.) atvyko
Pikelius: p-lė Antanetą ir Tek
lė Pikelaitės, 1818 S. Halsted 
St., Charlio K. Pikelio pussese
rės. Taip pat Franciškus ir 
Pranciška Jareckiai Brighton- 
parkiečiai. Pailsėję vieną dieną 
Pittsburghe, pasiėmė su savim 
p. Pikelienę ir pasileido į kelio
nę rytų link, per Washingtoną, 
Philadelphiją, Atlantic City į 
Pasaulinę parodą. Apžiūrėję 
Pasaulinę parodą, grįš atgal į 
Pittsburghą, iš Pittsburgho pa
suks į šiaurę per Kanadą ir grįš 
atgal į Chicagą.

Su pagalba gerų kelių ir au
tomobilių vasaros metu žmones

Vidur Bagdonas 
LOCA1 A LONG DISTANCE 

MOVING 
^rkraustom forničius. pianus ii 

visokius rankančius bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
♦us žema karna Musu Darbas ga 
antį otas Taipgi pristatėm an 
■lis j miesto dalis
340G So. Halsted St.

Šaukit Tel VARDS 3408

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

FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASS’N OF CHICAGO

■

RYTINE RAD1O 
VALANDA

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Justin Mackiewich, Pres. iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

Garsinkitės “N-nose”

Pi- 
va- 
pas

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Pirkite savo’ a^ielinkės 
krautuvėse

į? PATT ERN BOOK

INSURED

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

----------- ®I •&

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

PAVASARINIŲ
MADŲ

ZIUREK!
IŠMOKĖJO 4% ir indėlius 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IIL

Vardas.

Adresas._

Miestas.

Valstija
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The UthMnian Daily Newg

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANaI 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Cahada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakyme kainai
Chicago j e-paštu:

Metams ____________—___  18.00
Pusei metų -------------------- 4.00
Trims mėnesiams _ 2.00
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —________ - 3c
Savaitei.... ......... .................— 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

t Paryžiaus žurnale “Politiąue”. Toliau jisai rašo:
“Visi stebėtojai vienbalsiai sako, kad maisto 

parupinimas iki šiol yra labai menkas, kad susisie
kimo priemones yra apverktiname stovyje... Laiškui 
nueiti iš Batčelonos į San Sebastianą ima ištisą mė
nesį laiko. Ką gali reikšti žodis ‘imperija’ kraštui, 
kūris yra šitaip paskendęs skurde?”

Lietuvos žmones subruzdo
Vyriausybės atstovų pranešimai krovinei joje. — Milži

niški ūkininkų susirinkimai Mažeikiuose ir Vilkaviš
kyje. — Ūkininkai stoja už kooperatyvus. — Karin
gasis klerikalizmas. — Kebli vai. liaudininkų padėtis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Negalite streikuoti prieš valdžią”
Prezidentas Rooseveltas parėmė generalinio proku

roro, Frank Murphy, nuomonę, kad WPA darbininkai, 
kurie išėjo į streiką, protestuodami prieš tam tikrus nau 
jo įstatymo patvarkymus, elgiasi neteisėtai. Konferenci
joje su spaudos atstovais prezidentas pareiškė ir įgaliojo 
juos pakartoti jo žodžius: “Jus negalite streikuoti prieš 
valdžią”.

Vykindami šitą valdžios nusistatymą, WPA direkto
riai įvairiose valstijose dabar masėmis atleidinėja strei
kuojančius WPA darbininkus. Dešimtims tūkstančių be
darbių, kurie dirbdavo pašalpos darbuose, gręsia pavo
jus palikti be duonos kąsnio.

Streikas darbininkų, kuriems valdžia suteikia uždar
bį, norėdama juos sušelpti, yra, žinoma, visai kas kita, 
negu streikas prieš kapitalistišką kompaniją, kuri dar
bininkus samdo su tikslu išnaudoti.

Šiame atsitikime WPA darbininkų streikas yra at
kreiptas prieš įstatymą, kurį išleido kongresas. Preziden
tas ir jo paskirtieji WPA direktoriai yra priversti įsta
tymą vykdyti.

Bet, iš antros pusės, ką gali daryti darbininkai, ku
rie jaučiasi skriaudžiami? Jeigu jie savo reikalų negins, 
tai nukentės ne tiktai jie patys, bet ir kiti darbininkai, 
kuriuos privatinis kapitalas vers dirbti už mažesnį atly
ginimą.

Šito keblumo butų buvę išvengta, jeigu kongresas 
nebūtų išleidęs tokio įstatymo. O kai tas įstatymas buvo 
kongrese svarstomas, tai darbininkai nepasirūpino pa
daryti reikiamo spaudimo į kongresą. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai visą laiką ginčijosi su CIO vadais, ir 
bedarbių šelpimo klausimas buvo apleistas.

Dabar prezidentas Green jau mato, kad negerai, ii* 
bando gauti Roosevelto pagalbą WPA įstatymui pakeis
ti. CIO prezidentas Lewis siekia to paties. Tai kodėl juo
du negalėjo susitarti pirmiau ir veikti tuomet,, kai įstaty
mas dar nebuvo išleistas?

»

Vokiečiai pietiniame Tyrelyje likviduojami
Pietiniame Tyrolyje, kurį po pasaulio karo gavo Ita

lija, milžiniška gyventojų dauguma yra vokiečiai. Musso- 
lini juos iki šiol stengėsi visokiais budais paversti ita
lais — keitė jų pavardes į itališkas, vertė jų vaikus lan
kyti itališkas mokyklas, draudė jiems viešai kalbėti ir 
net dainuoti vokiškai. Bet šita prievartos politika pagei
daujamų vaisių nedavė, tai dabar Italijos diktatorius su
manė tuos vokiečius iš jų gyvenamų vietų išvyti.

Fašistų valdžia liepia jiems kraustytis į Vokietiją 
arba į Italijos gilumą. Jie turės išparduoti savo ukius ir 
kitokį savo turtą ir keliauti. Bedarbiai vokiečiai toje pro
vincijoje jau negauna iš valdžios pašalpų. Naujiems dar
bams pramonėje yra samdomi tiktai italai, atgabenti iš 
kitur.

Galima įsivaizduoti, kiek vargo ir kentėjimo tai reiš
kia šimtui ir keturioms dešimtis tūkstančių žmonių šito
kia Mussolinio politika. Bet ji yra vykdoma su pilnu Hit
lerio pritarimu! Šis vokiečių tautos “fiureris”, kuris gi
riasi turįs likimo paskirtą jam misiją “išvaduoti” vokiš
kos kilmės žmones visame pasaulyje, pardavė tuos 140,- 
000 s ivo viengenčių italams.

Klaipėdos krašte tėra tik tarp 60,000 ir 70,000 gy
ventojų, kalbančių vokiškai, t. y. dvigubai mažiau, negu 
pietiniame Tyrolyje. Bet Hitleris Klaipėdos kraštą pa
grobė, kad vokiečiai butų “išgelbėti”, — no'rs jie tenai 
turėjo pilną laisvę vartoti savo kalbą ir vystyti savo kul
tūrą. Bet Tyrolio vokiečių likimas jam visai nerupi.

Iš to aišku, kad Hitlerio kalbos apie “tautą” yra tne- 
las. Jam rupi palaikyti ir padidinti savo galią. Šitam 
tikslui jisai, jeigu mato reikalą, sutinka savo “tautiečius” 
parduc ii.

“Daug baimės, mažai valgio”
“Mucho meido, peuca comida” — daug baimės, ma

žai valgio.
Šitokiais žodžiais apibudina dabartinę padėtį Ispa

nijoje žinomas franeuzų katalikų rašytojas Paul Vig-

GYVENTOJŲ SURAŠY
MAS SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE
Šių metų sausio mėn. 17 

Sovietų Sąjunga padarė savo 
gyventojų surašymą. Apie jo 
rezultatus dabar rašo sovietų 
spauda, iškeldama aikštėn kai 
kuriuos įdomius faktus.

Pasirodo, Sovietų Sąjungoje 
gana sparčiai auga gyventojų 
skaičius. 1920 m. ji turėjo 130,9 
milionų gyventojų; 1926 m. 
(gruodžio mėn.) — 147 milio- 
nus; 1939 m. (sausio mėn.) — 
170.5 milionus. Per 12 su vir
šum metų gyventojų skaičius 
padidėjo 23 su puse milionų. 
Tame, žinoma, nėra nieko ne
paprasto, nes seniai yra patirta, 
kad ekonominiai atsilikusiose 
šalyse žmones veisiasi sparčiau, 
negu aukštai išsivysčiusiose ša
lyse.

Bet pastebima, kad per pas
kutinius 12 metų gyventojų 
daugėjimas Sovietų Sąjungoje 
ėjo lėčiau, negu iki 1926 m. 
Nuo 1920 m. iki 1926 m. gyven
tojų skaičius kasmet padidėda
vo vidutiniškai 1.87%, o nuo 
1926 m. iki 1939 m. — 1.23%. 
Kokios priežastys sumažino gy
ventojų daugėjimą Busi joje, ne
žinia. Gal būt, badas, kuris iš
tiko Ukrainą ir Šiaurės Kauka
zą 1933-34 m., o gal būt Stali
no kolektyvizacijos politika ir 
ūkininkų deportavimas į Sibirą 
ir Turkestanu?

SSRS dar tebėra žemės 
ūkio kraštas

Sovietų Sąjungos gyventojų 
daugėjimas ėjo sparčiausiai did
miesčiuose. Miestų su 100,000 
gyventojų 1926 m. buvo 33, o 
dabar yra 82, ir vienuolika iš 
jų turi pusę miliono gyventojų 
arba daugiau. Tuose dideliuose 
miestuose (su 100,000 arba dau
giau gyventojų) pirmiaus gyve
no 10 milionų žmonių, o dabar 
gyvena 27.4 milionai, t.y. 16.1% 
visų SSRS gyventojų.

Visas miestų gyventojų skai
čius per 12 metų pakilo nuo

d.

Sakysime, Sovietų Ukrainoje 
gyventojų skaičius per 12 metų 
padidėjo tik 6.6 nuoš., o kai 
guriose Ukrainos srityse net su
mažėjo (pav. Poltavos guber
nijoje). Bet Uralo srities, Sibi
ro ir Tolimųjų Rytų gyventojų 
skaičius labai smarkiai pakilo. 
Sakysime, Irkutsko srityje pa
didėjo 48%, Sverdlovsko ir No
vosibirsko — padidėjo 53%, Či
tos srityje —- 73%, o Chabaro- 
vo krašte — net 136%.

Europinėje Sovietų Sąjungos 
dalyje labai pakilo gyventojų 
skaičius Archangelsko srityje 
(25%), o dar labiau Murmans
ko (9 kartus).

Iš to galima numanyti, kad

Europos į Aziją ii’ link šiaurės 
ašigalio. Nuo ko tai pareina, 
sunku pasakyti. Gal būt, nuo to, 
kad sovietų valdžia bijo Vaka
rų Europos ir stengiasi toliau 
nuo jos nukelti savo pramo
nes?

Pietinėse SSRS dalyse — Uk
rainoje ir Kaukaze — yra daug 
gamtos turtų: juodžemis, anglis, 
nafta. Bet tų sričių gyventojai 
nerimsta po rusų jungu ir gali 
prieš Maskvą sukilti. Tai nu
matydamas, Stalinas jau seniai 
pradėjo steigti pramonės cent
rus už Uralo kalnų ir toliau, Si
biro gilumoje. O šiaurės Rusi
joje yra milžiniški miškų plo
tai.

Jeigu šitą, .kryptim eis ir to
liau Rusijoj vystymąsi, tai il
gainiui ji pąjsidarys Azijos vals
tybė. Bet čia jai dar teks per
siimti su Japonija.

Europoj^ $SBS įtaka vis la
biau mažėja; Dabar jai yra pro
ga savo .Jtaką sustiprinti, įei
nant į “anli-agresorių bloką” su 
Anglija ir Prancūzija. Bet Sta
linas labai ilgai su jomis nesu
sidera. Jeigu jisai su jortiis ne
susitars, tai Busi j a iš Europos 
politikos bus visai išstumta.

t. y. padidėjo daugiau negu dvi
gubai. Tuo tarpu sodžiuje žmo
nių skaičius net nukrito — nuo 
120.7 milionų ant 114.6 milio* 
mj.

Bet vištide Rusija dar ir Šian
dien tebėra žemės ūkio, o ne 
pramonės kraštas. Jos miestuo
se gyvena 32.8 nuošimčiai visų 
žmonių (t. y. mažiau, negu 
trečdalys), o sodžiuje — 67.2

KAUNAS. — Lietuvos pre
kybos su Lenkija balansui pa
sirodžius pasyviam, laikinai su
silaikoma nuo naujų leidimų 
išdavimo prekėms iš Lenkijos

Ir seniau tautininkų vyriau-, tojai, bet susirinkimo tikri šei- 
sybčs atstovai darydavo provin- mininkai. 
cijos žmonėms pranešimus. 
Tuomet į tokius provincijoje 
vyriausybės atstovams suruoš
tus pranešimus susirinkdavo ke
letas šimtų žmonių, ir retai ka
da vienas kitas tuksiantis. Dau
giausiai susirinkdavo vietos tau
tininkai, jaunalietuviai ir šiaip 
neorganizuotų ūkininkų smal- 
sos dėl ateidavo pasiklausyti, 
<ą dideli ponai jiems pasakys. 
Tai buvo negyvi pranešimai ir 
klausytojai nebyliai.

Tautininkų spauda tuomet to
kius pranešimus kaip įmanyda
ma išpūsdavo ir nebūtų daiktui ’ 
prirašydavo ir, žinoma, kaip į- 
manydama girdavo vyriausybės! 
pasakytas kalbas ir kartu pa
brėždavo, kad toms kalboms vi
si kaip vienas pritarė ir dėkojo 
už suteiktas informacijas.

Dabar visai kas kita. Vyriau
sybės atstovai vyksta į provin
ciją daryti pranešimus pačių 
žmonių, ūkiškų organizacijų 
kviečiami. O tos ūkiškos orga 
nizacijos, tai ne kas kita, kaip 
vietose veikiantieji įvairių rųšių 
kooperatyvai, kuriuose susibu
ria sąmoningiausi ukininkijos 
atstovai.

Į tokias kooperatyvų ruošia
mas šventes susirenka jau ne 
šimtai, bet tūkstančiai žmonių. 
Štai Mažeikiuose per Petrines į 
tokią kooperatyvų šventę suva
žiavo per dvidešimts tūkstančių 
ūkininkų!

Kelioms dienoms praslinkus 
kita tokia šventė buvo Vilkaviš
kyje ir čia veik tiek, jei ne dau
giau, susirinko kaimo žmonių 
išklausyti vyriausybės atstovo 
pranešimo ir bendrais ūkinin
kams rupimais klausimais 
silarti.

Įsivaizduokite sau, kad 
žmonės į tuos susirinkimus 
ri suvažiuoti iš gana toli, taigi 
jie nesigaili nei laiko, nei žy- 
gią, kad pasitarus su vyriausy
bės atsakingais asmenimis!

Iš čia jau pigu daryli išvadas, 
kad šioji vyriausybė turi žymiai 
didesnį pasitikėjimą žmonių 
tarpe. Be to, ir tie patys vy
riausybės pranešimai žymiai iš
siskiria iš seniau butų praneši
mų. čia visi žmonės tuose su- kratams 
sirinkimuose aktingai dalyvau- bohijos įtaka labai sustiprėtų, 
ja, lai jau ne nebyliai kiaušy- Sąmoningos ukininkijos tarpe

krikščionys demokratai nėra 
populiarus, jie ne vien tik ne 
populiarus savo aiškiomis kle- 
rikališkomis tendencijomis, bet 
ir ukininkija jais dar todėl ne
pasitiki, kad jie nėra atviri ko
operatinio judėjimo šalininkai.

Be to, daugelis dar prisime
na, kad anuomet krikščionys 
demokratai aktingai dalyvavo 
gruodžio 17 dienos perversme 
ir padėjo tautininkams nuvers
ti demokratišką vyriausybę.

Čia tai liaudininkų gludi pa
sisekimai ir, kartu, galima ne
sėkmė. Pažangioji Lietuvos vi
suomenė su dideliu nerimu žiu
ri ir stebi, kad krikščionys de-

Išklausę vyriausybės atstovo 
pranešimo, ūkininkai palys kal
ba jiems rupimais klausimais ir 
savo keliu užduoda vyriausybės 
atstovui įvairių paklausimų. 
Tuo budu tarp vyriausybės ir
kaimo žmonių užsimezga labai Į mokralai vis darosi labiau įžu- 
gyvas kontaktas, tamprus r y-Dėsni, klebonijų vadai drąstiš- 
Šys. kesni ir perdaug savo nosį kiša,

Visiems, visai Lietuvai dabar kur jiems nedera kišti. Daug 
| vienas iš opiausių klausimų, tai kas nerimauja, kad karingasai 
užsienio politika ir tas reikalas klerikalizmas nenušluotų jų 
sukasi tik apie vieną labai opų bendrininkų liaudininkų ir dik- 
klausimą, lai — ar bus karas, taturos formoje tasai karinga- 
ir jei jisai bus, lai kokia Lietu-Įsai klerikalizmas ncužviešpalau- 

Ivos padėtis, kaip ji laikysis. De
ja, tai klausimas, į kurį, regis, 
[niekas negali atsakyti. Bet ši
tas visiems rupimas klausimas 
nustelbia visus kilus. Tai ne
nuostabu, karo šmėkla kybo pa
dangėje ir visi šiurpulingai Ly-|bk tenkinasi ta gera krašte 
ko, stebi, dairosi, ar šita šmėk
la dings, ar ji nepalies Lietu-1™ dabar neabejotinai labai 
vos! Jei ir ukininkijos iškelia- palanki šiai vyriausybei. 

Imi kai kurie Tupiamieji klausi- Tautininkai dar galutinai 
mai, tai jie visi tampriai suriš- ra savo pozicijų išmušti 
ti su bendru krašto likimu. .De įmanydami kenkia vie

ningam frontui. Štai, kad ir
Aišku, Lietuvos ukininkija tu- Mažeikiuose, tautininkų jauna- 

. ri daug savo skaudžių klausi- Į lietuviai darbavosi iš kailio iš- 
1 mų. Kaimas nori kaip Į,nanJ" sjnėrę, kad tik ūkininkai neva- 
| damas išvengti savo gani j bos žinotų į tą suruoštą kooperati- 
produklus parduodant tarpiniu- nę švcntę Jįe palci(k) visokių 
kų ir todėl primygtinai vyrmu- gandų> bel jicms las nepavyko. 
sybės atstovus kamantinėje, ai Toji šventė labai gražiai pa- 
negalima visa vaga pasukti taip sįsckc 
gyvenimas, kad ūkininkų gami- Betgi reikia turėti vieną gal- 
niai butų superkami lik per ko- vojc, jei tik karingasis klcrika- 
operatyvus ir kad jie gautų rei- ijzmas pradls iš naujo atsigau- 
kiamas jiems prekes pirkti ir visai galimas daiktas, kad 
tik kooperatyvuose ir žinoma daug kas bus naujo paslumč- 
visai pakenčiamomis kainomis, Las į tautininkų pozicijas. Ki-

Tai suprantama, dėl ko da
bar visa pažangi Lietuva remia 
liaudininkus, bet kartu laukia 
iš jų didesnio aklingumo; dėja, 
iki šiol liaudininkai, atrodo, kad 

su- 
ku-

kad jokių čia lupikavimų ne-

pa-

tie
tu-

sidariusia žmonių nuotaika,

tuvoje eina stipri kova.
Gal ir todėl į tuos ruošiamus 

ūkininkų suvažiavimus — šven
tes daugiausia kviečiamas vie
nas iš ministrų, būtent, žemės 
ūkio ministras J. Krikščiūnas, 
kuris iš seno dalyvavo visuose 
stambesniuose kooperatyvuose.

Ukininkija juo, kaipo koope
ratininku ir kaipo liaudininku, 
matyti, labiausia pasitiki. Są
moningoji ukininkija, savaran
kiai galvojanti, nėra linkusi sa- 
Vo pozicijas visu šimtu procen
tų užleisti krikščionims demo- 

nes nenori, kad kle-

ne-
, ir

taip tarus, tautininkų aktyvas 
gali pradėti augti. Žinoma, liau
dininkų pozicijos šiuo melu la
bai yra nepavydėtinos, nes jie 
neturi jokios organizacijos le
galiai veikiančios, o tuo metu 
kai krikščionys demokratai 
bent turi jaunimo sąjungą pa
vasarininkus, kurie dabar labai 
gyvai atkuto.

Tai nėra kas liaudininkus da
bar cementuoja, kas sudaro jų 
veikimo aktyvą, kas atsako už 
jų visą veikimą. Krikščionys de- 
nlokratai, be to, dar turi tokį

trečdaliai).
Vadinasi, ncžiur'nt visų “pia- 

tilictkų” ir industrializacijos, 
Sovietų Sąjungos gyventojai sa
vo milžiniškoje daugumoje dar 
tebėra valstiečiai. Tai yra ūki
ninkų kraštas. O betgi bolševi
kai skelbia, kad lenai viešpa
taujanti “proletariato diktatū
ra”. Jeigu lenai ir nu tų darbi
ninkų klasės diktatūra, tai ji 
negalėtų būti demokratiška val
džia, nes ji butu mažumos val
džia prieš milžiniškos gyvento
jų daugumos valią. Tačiau tik- 
tumojė fenai yra viėno asmen ;, 
Stalino, diktatūra, kuri remia
si policija ir kariuomene ir yra 
atkreipta prieš valstiečius ir 
prieš darbininkus.

Gyventojai keliasi į šiaurę 
ir į rytus

Kitas įdomus faktas, kurį pa
rodo tas gyventojų surašymas, 
yra tas, kad gyventojai Sovie
tų Sąjungoje kraustosi iš pie
tų į šiaurę ir iš vakarų į rytus.

tarnai kunigų pavidale. Juk tai 
stiprus ir įtakingas agitacijos į- 
rankis. Liaudininkai turi tik 
savo ministrus ir neorganizuo
tų masę. O neorganizuota ma
sė, kokia ji tonais nebūtų, vis 
dėlto greičiau visokių pripuola
mų vėjų blaškoma.

Tų visokių pripuolamų vėjų

■

Iš Lietuvos
Baigiami darbai

rė
ja u

miesto
Apskr. 
darbus

s-bė šiemet nesiima, 
s-bė plento tiesimoNAUJIENŲ-ACME Telephoto

PONTIAC, MICH. — Du vaizdai iš General Motors streiko šiame mieste. Streikuoja CIO 
unijos nariai. Viršuj streikieriai prie dirbtuves, apačioj—raitoji policija juos vaiko.

grindimo, įmonių 
ir kt. Dabar

Miesto s-be ši pavasarį buvo 
užsiėmusį nemaža darbų prie 
gatvių 
monto 
darbai baigiami. Dėl

"* r-.-:

stipriai jau dabar jaučiama. 
Nėra kas nustato jiem® net tos 
dienos veikimo gairių.

O tub pačiu metu krikščio
nes demokratai žino, ką darą. 
Be to, ne visuose krikščionyse 
demokratuose yra vienodo nuo* 
širdumo bendradarbiauti su 
iaudininkais. Senoji klebonija 
stipriu karingo klerikalizmo 
raugu užraugtą į liaudininkus 
vis dar tebežiūri, kaipo į “be
dievius”, atseit, bažnyčios prie
šus. Sunki liaudininkų pozicija; 
ir ištesės jie ją atlaikyti, lai
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MORGIČIAI — PASKOLOS
žemos Palūkanos 

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

KAIP SEKRETORIUS ŽINOS “KUOPŲ” NU
MERIUS, JEIGU TU “KUOPŲ” NĖRA?

Iš Laisvamanių Pusmetinio Susirinkimo
— SKAITYTOJŲ BALSAI —

1

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.

TURIME VISĄ EILE 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englewood ll™
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito ■ Pristatymo Patarna
vimas)

ROSELAND—Amerikos Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kul
tūros draugijos pirma kuopa 
laikė savo pusmetinį susirinki
mą liepos 11 d., kuriame ge
rokas skaičius narių dalyvavo 
ir viena nauja narė prisirašė, 
būtent, p. Yakas.

Buvo išduotas raportas iš į- 
vykusio pradžioj birželio pikni
ko. Pasirodė, kad piknikas da
vė gerokai nuostolių, nes vie
ta perdaug brangi, o ir nebu
vo niekur pagarsinta, tik “Vil- 
nyj”. Mat, rengimo komisija su
sidėjo vien tik iš “Vilnies” pa- 
rapijonų” tad kitur pagarsinti 
bijojo — “nuodėmė”. Per tai ir 
svečių buvo mažai.

Iš centro buvo prisiųstos no
minacijų blankos. Mat, šį rude
nį turi įvykti antras suvažiavi
mas ir reikės parinkti centro 
komitetą referendumu. Bet no- 
minavimas liko atidėtas kitam 
susirinkimui. Prieš pabaigą su
sirinkimo atsilankė centro sek
retorius. Jis buvo paklaustas, 
kiek dabar yra kuopų. Atsakė, 
aš tikrai nežinau, bet nominaci
jų blankas išsiuntinėjau 15-kai 
kuopų. Pasirodo, kad centro se
kretorius tiek žino apie draugi
ją, kiek “degloji” apie astrono
miją. Nei kuopų numerių, nei 
kiek kuri kuopa turi narių. Ant 
sklypelių popieros turėjo užsi
rašęs Feiglcr, S t. Charles, Wau- 
kegan, ir 1.1.

Jagmino Politika
Paklaustas kodėl neveda re

kordų, sako, kad aš jų ir netu
riu. Visus rekordus Jagminas 
laiko pas save. “Bet Jagminas 
tavo draugas”, jam atsakė, tai 
pas jį galėtum nukopijuoti. Tai 
.. . aš nežinau . .. gal kada rei
kės.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1753

Pasirbdb, kad Jtignrtiririš vi
sus, d y£$Č sdvb šėkrefotlų, ki
ti ant pavadžio. Sėittefbr/tiš fii< 
tą vardą nėŠibja, frėl apiė šektė- 
forystę visai ftiekb ftėišftia!hb. 
O kad kbkiarriė patėftgi/fte po
terius sukalbėti — tai jati (ik
ras ntčistras. Pasirodė dai* ir 
tas, kad ptlėš centro kotrii(ė(b 
rinkimtiš, ii. Jagfhihūš riėpa- 
tiogčjo pavažinėti ir atitverti 
keletą kuopų, žitiOma, Viėfl iš 
savųjų,’ kafįi sakorha', “Šiaudi
nių”, kad ribrkiirius laimėti,- o 
po riiikitnų toš jb kttbpbš pra
nyks, kaip kain pūras. Jtik Jag
minas VažirtSJb šit p'riiiztitbų 
maršrutu, tvėrė i<tt(fpaš, dfati- 
gijai kairigvb Šritiotdš pinigtį, b 
kur toš kdbpbš? Nėra riėi vie
nos, išskiriant (ūš, k tirtas pir
ma kuopa Savo' p'aštahgomis Su
tvėrė. Toš višoš 6-ibš ktioįfo’s 
gyvuoja, o Jagmino visą darbą 
šuo ant uodegos nunešė.

Na, po ateinančio suvažiavi
mo lurėš būti kitaip, taip tai 
negalima.

Moterų “Kultūros Klubai”
Tūlas laikas atgal “kom-fa- 

šistai” įlindo į nekalto avinė
lio kailį, ir po lietuvių koloni
jas tvėrė kokius ten moterų 
neva kultūros klubus. Kadangi 
sakė, kad tai ne partyviški, o 
vien kultūros klubai, tai į juos 
susirašė visokių pakraipų mo
terų, pradedant Maskvos ir bai
giant Romos davatkomis. Pasi
sekė suvedžioti kai kurias mo
teriškes, bet kitos greitai pama
tė, kad iš avinėlio kailio kyšo 
didžiulė vilko galva. Tai tos jau 
pasitraukė, kitos žada dar pa
laukti kol ta “kom-f ašis tiška” 
vilko galva išsižios ir parodys 
savo dantis ir tada pasitrauks.

Na, jati Roselando klube iš
sižiojo liepos 12 d. susirinkime 
pirmininkė, Maskvos davatka, 
užkomandavo, kad daugiau ne
duos kavos susirinkimuose, o 
už tuos pinigus, kuriuos išleis- 
davb kavai turi ją pasiųsti į 
“kom-fašiščių” seimą New Yor- 
ke. Tas seimas bus labai “nau
dingas”, nes iškovos visiems 
bedarbiams trighbaš pašalpas, 
nuvers kapitalistišką valdžią ir 
įsteigs sovietizmą. Tada visoms 
moterims bus sovietiškas ro
jus.
Jei ne Kavos — tai “Aiskrymo”

Kelios moterys pasipriešino, 
sakydamos mes ne tam dešim
tukus mokame ir parengimuo
se dirbame, kad tokiems nie
kams, kaip “kom-fašisčių” sei
mui mėtyttnne pinigus. Kitai

NAUJIENOS/ Chicagd, PI.
aukauti. Tai tau ir kultūra. Da
bot tokia gadynė, kad visi gi
rias nešą kultūrą. Tos “stailos” 
laikosi ir musų “kotn-faŠistai”. 
Sako, ir mes nešamė kūlturą'. 
Po priedanga visokių “kultūrų” 
bei kitokių nekaltų vardų, lai
kinai jiems sekasi. Visgi iš
kaulija šiek tiek pinigų raudo- 
čtafti fašižtniti (talaity ti.

MbterSlėš, ūt dar ilgai dūbšl- 
tės srfvė’ thtdfeihti?

Senas Aritatiūš

Dar Vienas 
Pasižymėjęs 
Jaunuolis

itaūiš Matricas

\Pfta ttašižyihėjušitį lifetuvių- 
jūmįįuoiit/, iidtie pereitą menė, 
šį baigė fŪoksluš Chicagbj, tei
kta įirišktatyti ir Loitiš-Litidvi- 
ką įlankų nito 522 VVėšt Si si 
sirėbt.

Jisai lanke Galiūnė t lligh 
mčkykta, Jligh'land apylinkėj. 
Mokslo metams einant pfiė pa
baigos, studentai surengė po- 
puliariškiausio moksleivio rin
kimus — ir juos laimėjo jau
nuolis Mankus.

Netrukus po to mokyklos 
abiturientai surengė šokius 
Ridge Park, 96th ir Longwood 
Drive, ir p. Mankui įteikė si
dabrinę taurę. Drg.

Ieško žmogžudžio 
Chicagos 
Priemiesčiuose

Nužudė Jaunuolį; Pagrobė 
Kitą Žmogų 

f 1 '

Prie Jolietd ir kitų Chicagos 
priemiesčių vakaruose, keli 
šimtai policistų ieško žmogžu
džio Jack RuSscll, kuris perei
tą trečiadienį' pabėgo iš Pitts- 
burg kalėjimo, Kansas valsti
joj. Jisai nužtidė 23 metų jau
nuolį iš Arkansas Cit, Kansas, 
vėliau pasirodė Kenoshoj, o iš 
ten nuvyko' į Elgino apylinkę, 
ir dabar kur nors slapstosi va
karuose.

Nužudytasai jaunuolis buvo 
William Scott Hamilton, ku
ris nežinodamas kas Russell 
yra, suliko jį pavėžėti. Jaunuo
lį nužudęs, Russell išnietė jo 
kūną iš automobilio McHenry 
apskrityje, 111. Nttvykęš Kcrib- 
shon, jisai pagrobė Batriėtt 
Egholm’ą, ir privertė jį važiuo
ti su savo automobiliu į Elgi- 
ną. Tenai Russell išmetė Eg- 
holmą iš automobilio, ir nuva
žiavo.

Russell’o žmona gyvena Clii- 
cagoj. ši operuoja apartmen- 
tinius rumus adresu 6527 Kim- 
bark Avenue.

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefonai PORTŠMOfUTH 9022
POCAHONTAS Mine RUn
(gcręėhed) Tonas ...........................
SMULKESNĖS ;
Tonas,....... . ....................................
PETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7.25
$7.00
$7.25

ELEKTR1KINES LEDAUNES
CROSLEY

SHELVADOR
gafūnttiojrimos 5 Iftetams. Mažai suvartoja elektros ir ant 

rrta'ištb šūtaūpd mažiausiai $3.00 į savaitę.

Lengvas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejas Metus

Jos. F. Budrik,
Rakandų Krautuvė

3409-11 So. Halsted Street

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

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

MAŠINAS, PEČIUS

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

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

5

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudę už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
bridgeport ROOFING and 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

No. 1753 — Medalionai, iš kurių numegsit gražią staltiesę 
arba kapą.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1753
. 1739 So. Halsted St., Chicago, 111 I

I Čia įdedu 10 centų ir [įrašau atsiųsti mari Pavyzdį No............... .

Vaidas ir pavardė ......................................    «........ I

moterėlė sako, draugė pirmi
ninke, kava dabar gerti pcršil- 
ta, tai duok nors “aiskrym ko
mis”, gal bus pigiau ir geriau, 
b likę pirtigai lai būva ižde. 
Jeigu katra iš musų mirtų, tai 
reikės gėlę nupirkti.

“Sėsk”, tižkonriandavb* pirmi- 
hirikc, — norite ar no, aš vis-

I tėik į Ncw Yorką važiuosiu ir 
('iš iždo paimsiu reikiamą su-

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d.# 1939

Sunset Park

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Cąnal 8500
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INSURANCE
• (APDRAUDA)
r

• • PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

'i NAUJIENŲ
’ Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

< 1739 S. Halsted St
: i

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

U pu pietų.

J ------- mą, o trukumą narės turi su-
Archer Avė. ir 135th Street!

f GARSINKITES “NAUJIENOSE”
PETER PEN

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00 
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama.... t 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzam i naciją įskaitant vaistus 
(jiOUGLAS PARK H0SPI1AL 
niuo So Kėdzie Aie., Chieaąu 

Tel Lavndale 5727.

* FOTOGRAFAS
CONRAD
I*OTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
teL ENG. 5883-5841
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L. U. C. MEMBERS BEAT MINI- 
MUM ENTRANCE REQUIRE- 

MENTS 400%.*
This Is The Third of a Series of 
Three Informative Articles About 

The L. U. C. Appearing in 
NAUJIENOS

What makes the wheels go 
around? Easy to ask—y et one 
of the most difficult ąuestions 
to answer intelligently, whether 
it concerns the insidcs of a 
clock or the workings of the 
human mind. The purpose of 
this series of informative ar
ticles about the Lithuanian Uni- 
versity Club has been an at
tempt to arrive at a better un- 
derstanding of the complexity 
of this organization.

In the light of preceding articles, 
the ąuestion may have arisen: How 
difficult is it to enter into the L. 
(J. C? Obviously, its standards are 
high—a certain degree of selectivi- 
ty mušt be maintained. 

*
Eligibility into the L. U. C. 
presupposes two reąuisites: 
Lithuanian extraction and,
since it is a “university” ciub, 
f'ftecn hours of credit in an ac- 
credited college or university.

The average of all credit hours of 
inccming members taken from the 
membership records is 58 hours, or 
almost four times more than the 
reąuired rumber of hours which 
has bern sėt as the minimum! <Thė 
technical point which maintains 
that an applicant for admission 
mušt have at least 15 hours of cre
dit hence is no drawback, as the 
averages show that applicants in- 
dividually have 400% more credit 
hours than are reąuired, and yet 
the reąuisite is low enough to ad- 
mit students of the lower divisions 
of the colleges and undergraduate 
schools. This average of 53 credit 
hours per member materially in- 
creases with each succeding year 
since, as was pointed out previous- 
ly, 55% of the incoming members 
are štili students in attendance at 
a university or college.

Another q nesti on may have 
suggested itself: Having ex- 
pressed a desire of becoming 
a member of the L. U. C., just 
what ;possibility of rejection 
faces the applicant? Obvious 
admission into the L. U. C. is 
not wholesale: a possibility of 
rejections may face the appli- ' 
cant, būt let the percentages 
tcll the story.

With the formatioi of the L. U. C. 
in 1931 of a nucleus of 16 charter 
members, the percentage of re
jection was 0%. In 1932, rejections 
were 46%, i. e., 8 out of a possible 
15 applicants were accepted. In 
1933, rejections were 11%; 31% in 
1934; 33 percent in 1935; 7% in 
1936; 4 per cent in 1937; 26% in 
1938; 0% in 1939, up to the pre- 
sent date. Summing up briefly, an 
average of 82% of totai applica- 
tions were approved or reversely 
stated, with due regard to the ex- 
ceptionally high standards of the 
L. U. C., only 18% of totai appli
cants are rejected as not ąuite 
meeting with the ąualifications sėt 
by the L. U. C.

In attempting to construct this 
composite pieture of the com- 
plex structure of the L. U. C., 
one further point of interest 
suggests itself: What is the 
occupational status of the aver
age L. U. C. entrant? 55% are 
students, yes, būt what of the 
remaining 45%?

Of those professionally occupied, 
the largest field is that of teach- 
ing. Other occupational activities 
include those of draftsman, broad- 
caster, publicity counsel, labora- 
tory technician, microscopic tech- 
nician, chiropodist, tester, account- 
ant, bookkeeper, timekeeper, derk, 
real estate, Insurance, secretarial 
work, newspaper, nursing, assistant

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
-i

Isolation Begets Aggression

Isolation begets aggression—that 
is the plain lesson taught by Inter
national polities during the past 
ten years. In that period there have 
been three chief fields of aggres
sion, and three chief aggressors, all 
begot largely by the practide of iso
lation.

First, isolationist France and 
Britain in 1931 refused to back the 
United States in stopping Japan’s 
military grab of Manrhuria. Be- 
cause they got away with that 
forceful seizure of Chinese terri- 
tory in spite of the Nine-Power 
treaty guaranteeing China’s inde- 
pendence, the Nipponese war-lords 
have overrun much of China, have 
blockaded that nation’s chief sea- 
oorts, and are now trying to oust 
the western nations from China. 
Thus isolation in the beginning 
bred aggression in Eastern Asia.

Next came Mussolini’s rape of 
Ethiopia. When ii duče found that 
isolationists in France, England. 
and this nation allowed him to bag 
Haile Selassie’s country, he then 
turned to Spain. There he and 
Hitler, working through their pup- 
pet Franco, destroyed Spanish de- 
mocracy and sėt up fascism. This 
they were able to do only because 
isolationists in France and Eng
land helped to smother the Spanish 
Loyalists with fake non-interven- 
tion. Again, isolation begot aggres
sion.

Thėn lame Hitler’s grab of Aus- 
Lria and his sąueeze of Czechoslova- 
kia. England and France did no
ri-ir.g for Austria, būt they double- 
crossed the middle-Europe demo- 
cracy. There France, instead of liv- 
ing up to her treaty to support 
the Czechs against a German at- 
tack, got England to help her sėli 
Czechoslovakia down the river. 
Thus French and British isolation
ists destroyed democracy’s bastion 
in centrai Europe, and turned over 
15,000,0z0 lovers of freedom and 
democracy to the clubs and rifle 
butts, the jails and concentration 
camps of nazi gangsters.

Finally, by preventing the re- 
oeal of our unneutral neutrality 
act, isolationists in our Congress 

avė encouraged the world’s prize 
jggressors: Hitler, Mussolini, and 
the Japanese war-lord. Already the 
.llctators have openly welcomed 
:hat congressional action as a blow 
at France and England, whereas 
L.con Blum, former French pre- 
mier, writes in the Populaire, “The 
’mmediate ąuestion is not whether, 
once started, such or such a power 
vvould be induced to take such or 
>uch an attitude, būt whether this 
attitude, proclaimed publiely now, 
could turu the dietators from going 
to war.” In other words, isolation
ists in our Congress, by holding 
to the neutrality act, are encour- 
aging Hitler and Mussolini to og 
to war.

All befogged and ąuaking at the 
oast scovvl of the dietators, Ameri
can isolationists help to bring to 
>ass just what they want to avoid 
-war. For by refusing to serve 

notice upon Hitler and Mussolini 
now through the repeal of the un- 
aeutral neutrality act, that in the 
svent of a European war France 
and England will have America’s 
tūli economic backing—by failing 
to do this our isolationists beget 
further aggression. And such ag
gression seems sure to lead to a 
general war.

designer, coach, etc., etc. Repre- 
sentation in these fields are as 
scattered as they are numerous.

The complexity and diversity 
of the environment and educa- 
tional background of the aver
age Lithuanian University Club 
member have all contributed 
to making this Club one of the 
most interesting clubs in exist- 
ence at the present time.

J. Rachens

»•:-> A •l.’P'iNŲ Telepnvvu
George E. Scott, right, chief derk of the FSA, administering the oath to Paul V. McNutt 

of Indiana when the later took office as fedęra! <security administrator in Washington, D. C.

CHICAGO PUBLIC SCHOOL CHILDREN 
WRITE ORIGINAL VERSE ■

Lithuanians of 
America

By Dr. William H. Johnson 
Superintendent of Schools WPA To Make Study of Their 

Part in U. S. Life

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

By Helen Siman

(Continued)

The sentries who patrolled the 
.>anks of the River Nemunas were 
tationed about a ąuarter of a 
nile apart, so as to be able to 
■pot anyone attempting to swim 
icrcss. There were also German 
atrol boats about to disturb those 

;f us who had that morning de-

iavu to swim in the waters of the 
iver in which our parents had 
;wam many years before, in the 
ame way—sans clothing. Of course 

they had never had to contend with 
myone walking off with their 
vearing apparel, and then trying 
to induce the bathers out of the 
water which turns very cold after 
the first few hours.

4n Italian Fiesta
9n “Chicago Tour” 
?rogram

PIGGY NOSE

I know a little pig, 
With a nose that can dig 
All around in the dirt.
It didn’t look hard, 
So I tried it in the yard. 
And I did it alright — 
Būt it hurt.

Beverly Smith — 2A 
Hayt School ’ .

PUSSY WILLOWS y

Little pussy willows 
with little pussy toes, }

They come when the •
March wind blows. i >1

Virginia Anderson — 3B
Prussing School

THE SPRING 
1,101

A little mountain spring, 
That fell into a pool.
I made my hands into a eup and caught 

the sparkling water up.
It tarted fresh and cool.
A solem little frog
I spied upon the rocky brim, 
He looked so boldly in my face, 
I’m sure he thought I had his place.

Marąuerite Grau — 3B 
Hayt School

LITTLE JOHNNY CATEPILLAR

He’s on’ the floor,
He’s on the door,
He’s on the window sill, 
That’s what he likęs, 
Just elimb, climb, elimb, 
He’s never, never štili.

Jack Hopkins — 3B 
Swift School

THE KITĘ

Did you ever have a kitę?
If you did,
Did you fly it at night?
Qr did you fly it
When the sky was clear
While ori the end of a fishing pier?

Jack Gray — 5B 
Prussing School

SPRINGTIME

There are pussy willows, ' 
Dressed in furry hoods, 
And a robin singing, 
In the maple woods,
There is a springing eroeus,
And a budding tree,
I knew that happy springtime, 
Would bring these things to me!

Rolla Sugarman — 5B 
Trumbull School

THE SANIMAN

When the night is softly failing, 
And tall the children are in bed, 
Slowly creeping somes the sandman 
Sprinkling every tiny head.

No one knows how he dresses
For he ąuiekly comes and goes;
No one ever hears the sandman, 
He always walks on his tip-toes.

D’Etta Huster — 6B 
Barton School

A national study of Lithnanian- 
Americans, and- their place in the 
economic structure of the United 
States, is being made by the Social- 
Ethnic Division of the Federal 
Writers’ Project, under the joint 
supervision of John T. Frederick, 
Regionai Director, and Dr. M. W. 
Royce, National Editor of Social- 
Ethnic studies, Washington, D. C. 
Anthony A. Stelmok is in charge 
of the Chicago phase of the study. |

At its conception it was intendedj 
to confine the study to the Lithua-j 
nians of Chicago, būt research wor- 
kers soon learned that since 1920 
Lithuanians had attained such wide 
affluence, and were engaged in so 
many departments of our National 
life, that it was advisable to broad- 
en the seope of research to in
clude the entire country.

Enlisting the aid of all the units 
of the Federal Writers’ Project, the 
study has been designated as the 
“Nation-wide Lithuanian Project”. 
Early investigation discloses that 
the largest groups of Lithuanian- 
Americans reside in Pennsylvania 
and Illinois. ’ Chicago alone has 63, 
918, while Pennsylvania has nearly 
100,000. (Sp.)

Want To Learn 
Piano PIaying?

Here’s Your Opportunity—

The piano is recapturing its once 
lofty station of dignity and favor 
in the American home. After be
ing driven almost into obseurity 
for nearly a decade by the novelty 
and popularity of radio, the piano 
:s making a “come back” that is 
the talk of the music world.

The reavvakening of popularity of 
the piano is one of the many evi- 
dences, music lovers say, of a re- 
naissance in cultural accomplish- 
ments in America.

Its gain in popularity is refleeted 
’n large enrollments in piano clas- 
ses eondueted under the Adult Ed- 
ucation Program, a WPA project 
sponsored by the Chicago Board of 
Education. Classes in piano, as well 
as other music classes, have shown 
a wholesome inerease in recent 
weeks, according to reports of pro
ject officials to H. K. Seltzer, Chi
cago WPA director.

The classes are attracting many 
housewives. Many of them are wo- 
men whose children are grown and 
who are finding ėnjoyment and a 
new interest in the later years of 
their life in learning to play the 
piano.

The WPA Adult Education Pro
gram embraces a wide variety of 
subjects, academic, cultural, and 
vocational. They are entirely free 
and open to all persons over 16. 
Classes are held in easily accessible 
locations in every section of the 
city. Schedules of the locations and 
hours of classes in this vicinity 
are available at any public library 
or at Adult Education Program pro
ject office at 228 N. La Šalie St., 
Room 735. (Sp.)

Will Also Visit University of 
Chicago

A colorful Italian Fiesta, with 
its ąuaint religious procession and 
Street booths is featured by the 
WPA froe Chicago tours for Chi- 
^agoans for the week of July 16- 
22, according to announcement from 
the office of H. K. Seltzer, Chica
go WPA director. Tours for the 
week include: /

Sunday, July 16. “Italian Fiesta 
;n West Englewood”. See an ancien; 
feast day in a modern setting. 
View a memorial garden. Hear 
about Italian folk customs. Meet 
at 3 p. m., 6722 S. Hermitage Avė.

Tuesday, July 18. “University of 
Chicago.” Tour the campus of a 
’vorld famous university. Inspect 
Rockefeller Chapel, Ida Noyes Hall 
and Hull Court. Meet at 2:30 p. m. 
Rockefeller Chapel, 59th and Wood- 
lawn Avė.

Tuesday, July 18. “Chicago Com- 
mons and Old St. Stephens.” Gra
bam Taylor’s famous settlement. 
See a nearby shrine of the “Little 
Flower” and the famous Chapel of 
Jewels. Meet at 8 p. m., 955 W. 
Grand Avė.

Wednesday, July 19. “Navai Re- 
serve Armory.” See drills and ex- 
hibitions by members of the Na
vai Reserve. Hear the story of the 
S. S. Wilmette. Meet at 8 p. m., Na
vai Reserve Armory, Randolph St. 
at the Lake Front.

Thursday, July 20. “Loop Art 
Schools”. The American Academy 
of Art and the Frederick Mizen 
Academy of Art. Meet at 2:30 p. 
m., 25 E. Jackson Blvd.

Friday, July 21. “Gothic and Ro- 
manesąue Architecture.” Meet at 
2:30 p. m., lobby of Art Institute.

Friday, July 21. “Negroes in 
Chicago.” Negro Traditions leeture. 
Meet at 7 p. m., 4801 S. Michigan 
Avė.

Friday, July 21. “Negro Life in 
Chicago.” A discussion of the Negro 
in the city. Visits to Poro College. 
a theatre,. and the Rosenwald Gar
den Apartments. Mete at 8 p. m., 
4801 S. Michigan Avė.

Saturday, July 22. “Looking Back- 
ward in Morgan Park.” Learn about 
the history of the old village of 
Morgan Park. Explore “the village 
on the ridge.” Meet at 2:30 p. m., 
Morgan Park M. E. Church, UOth 
and Longwood Drive.

For Information about the tours, 
call Monroe 9674.

TREAŠŪRE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

OIL DOLLARS
In the counties where new oil 

fields have been developed in 
Southern Illinois, during the lašt 
two years or more, oil money has 
brought wide-spread prosperity. 
State sales tax collections show 
that retail business in these coun
ties for 1938 registered a gain of 
25 million dollars over that of the 
previous year. Much of this money 
was undoubtedly spent by recently- 
arrived oil field operators, and 
others associated with drilling 
operations, būt thousands of estab- 
lished citizens, with new incomes 
from leasing and royalty transac- 
tions, are chiefly responsible for 
the improved situation, which is 
made visually evident by the ge- 
neral improvement of farms and 
homes, new building and the higher 
living standards that now prevail 
in those localities where derrieks, 
pumps and storage tanks have be- 
come familiar features of the land- 
scape.

Then another banąuet on the 
lawn at Martin Jankus’ home, with 
more speeches and more of that 
delicious Lithuanian food. Child- 
•en of from two to four years of 
the neighboring farms, gathered 
įere aftervvards to sing. recite and 
dance for us in an impromptu con
cert. Later we signed the visitors 
book, and then said our lašt good- 
byes to this grand old man, whom 
we hope to, būt probably will ne
ver see again ,and to Bitenas.

We hardly had time to settle the 
’ast banąuet, when we arrived at 
Pageigas, where another feast 
awaited, with many flowers, and 
people crowding around us to see 
these Americans who might know 
their loved ones that had gone 
aeross years ago, and who were so 
disappointed \vhen we didn’t, and 
\vho couldn’t ąuite comprehend 
why since they too lived in Ame
rica.

When the arrangements of our 
sleeping ąuarters had been com- 
pleted, we inspected the school- 
rooms of this gimnazija, and a 
class of some of the lesser intelli- 
gentsia went into session to gar- 
ner a few hints as to what every 
young man should know, from 
their well-informed professor, An- 
dy Norbut. The class broke up 
when it appeared the students 
knew more about the subject than 
their teacher. Meanwhile the fe- 
minine contingent had gone ūp 
through the building, and discov- 
ered a roof garden which looked 
likę a very nice spot to revisit 
when the moon was out.

A sudden downpour of rain re- 
minded us it was time to dress 
for the concert of the evening. The 
antipathy between the Germans and 
the Lithuanians is very pronounced 
in this section, and the Germans 
resented any display of nationalis- 
tic spirit so much as to stage a 
carnival on the grounds of the 
auditorium building. Būt the po- 
pulace just wouldn’t have any of 
it, and the standing-room-only sign 
was out an hour before the time 
scheduled for our program to be- 
gin. In this audience we noticed 
that there were a number of Jew- 
ish and German people, and that 
the latter never applauded. Mr. 
Stephen’s hadn’t been warned be- 
forehžnd that these people never 
arose when our national anthem 
\vas played, and when he asked the 
audience to sing it with us, an 
audible snicker arose. Very much 
to everyone’s surprise, none kept 
their seats, though ąuite a few 
didn’t join in. A Lithuanian resi- 
dent of Tilsit was so over-whelmed 
by the entire performance, he in- 
sisted on making a speech and on 
presenting bouąuets, in spite of 
the reaction which was sure to be 
unfavorable on the part of the 
Nazis.

The German business men of this 
town had long ago decided it was 
dangerous to allow the Lithuania- 
ans to have a hall where they 
could convene and hold meetings 
or large sočiai affairs, būt a build
ing was purchased with a Jewish 
man in their employ making the 
deal. So after the concert, we went 
there to participate in the ban
ąuet arranged for us. There was a 
very fine orchestra to which we 
danced. The floor was highly po- 
lished, and there were Severai mi- 
nor upsets, būt nothing serious.. We 
stopped in the vicinity of five 
o’clock, in order to catch an hour’s 
sleep before morning when we 
vvere to leave on the seven o’clock 
train.

When 6:50 came everyone was 
at the station except Estella Sky
das and Sally Alexsiunas who 
were keeping intact their reputa- 
tion for being late. Būt even they 
were rounded up in time to re- 
ceive candy, flowers and tearful 
farewells.

Helen Siman 
Walter Kuchin 

(To be continued)
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PAGERBKIME MARUOS JURGEUONIENES 
/ ATMINIMĄ JOS DARBAIS

Gyvenimas nesulaikomai rie
da pirmyn, neatsižvelgdamas 
nei į musų norus bei siekimus, 
nei į mums brangių žmonių 
mirtį. Jis negailestingai išrovė 
iš musų tarpo darbščiųjų, kil
niųjų, žmogiškųjų visuomenės 
darbuotojų, Marijų Jurgelionie- 
nę, daugelio širdyse palikdamas 
gilų skausmų, nepagydomų žaiz
dų. Skaudu, kada tranai ir žmo
nijos parazitai gyvena, o kilnio 
sios asmenybes išplėšiamos iš- 
gyvųjų tarpo...

Tačiau viskų nugalintis lai- 
i<as sutvarsto ir nepagydomas 
žaizdas, užželdina ir mylimiau
sius kapus; prisiminimai re
čiau belanko, o prieš jaunųjų 
ir busimas kartas stojasi miglo
ta praeitis. Bet jauniesiems ir 
busimoms kartoms reikalingi 
praminti takai, būtina gyveni
mui rodyklė ir, niekuo kitu ne
pamainomas, kilnus, uždegantis 
ir palaikantis pavyzdys, kad ne
pamestų tiesaus kelio ir butų 
užgrūdinti gyvenimo kovose. 
Šie lakai, ir klajonėse skaidrinu 
švyturiai yra kilniųjų gyveni
mas ir darbai.

Marijos Jurgclionienės gyve
nimas gausus gražiais visuome-

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Antra ir paskutinė savaitė 
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 Wabash
Šaltas oras

8*1 M Gėlės Mylintiems1 | M M JI Vestuvėms, Ban- UHUn Metams, Laido
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5806

■ Siunčiam Gėles
I ni/Ellf Tele8ramu įLUVlIMu FasauUo

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

niškais darbais, o darbai gyve
nimu. Ji mirė turėdama 52 me
tus ir per 30 metų visuomeni
nio darbo. Nuo pat jaunystės 
dienų ligi mirties nepalinko ir 
nesusvyravo, bet tvirtu žingsniu 
tęsė pradėtų kelių.

Dvidešimtasis amžius pasižy
mėjo, ne lik Lietuvoje ir lietu
vių tarpe, bet visame plačiame 
pasaulyje “perbėgimais”,' savo 
ankstyvesnių pozicijų užleidi- 
mais, anksčiau garbinių idealų 
niekinimais dėl gardesnės sriu
bos šaukšto prekiavimu įsitiki
nimais ir sąžine. Todėl Marijos 
Jurgclionienės gyvenimas yra 
ryškus ir kiekvienam sektinas 
pastovumo pavyzdys. Nors Ma
rijos Jurgclionienės asmeniškai 
nepažinau, bet visada jųja gėrė
jaus, ir tokia netikėta ir staigi 
jos mirtis, giliai sujaudino kaip 
ir jos artimuosius bei asmeniš
kai pažinojusius, nes tokių mo
terų, kurios aukščiau statytų 
visuomeninį darbų už kasdieni
nius blizgučius mes nedaug te
turime ir jų eilių prareįėjimas 
— skaudus faktas kiekvienam 
daugiau ar mažiau visuomeni
nį darbų mylinčiam žmogui. 
Kad lai liesa, rodo “Naujienų” 
skiltyse apie Marijų Jurgelio- 
nienę gausus atsiliepimai, pilni 
sielvarto ir meiles. Kiekvienas, 
ilgesniu ar trumpesniu rašiniu 
prisiminęs Marijų Jurgelionic- 
nę, iškelia jos visuomeninio 
darbo vertingumų ir asmeniš
kus kilnius budo bruožus.

Bet, kaip aukščiau minėjau, 
net brangiausio žmogaus atmi
nimų laikas sunaikina. Kad tai 
neįvyktų, artimesni Marijos Jur
gclionienės bendradarbiai, ge
riau pažinusieji jos gyvenimo 
kelius, tuojau pat turėtų pra
dėti rinkti medžiagų ir išleisti 
apie Marijų Jurgelionienę pri
siminimų knygų. Tuo ne tik 
tinkamai pagerbtume Mirusios 
atminimų, bet ir paliktume gra
žų palikimų busimoms kartoms, 
kurio nei laikas nepajėgs su
naikinti. Tada tikrai išsipildytų 
Pr. Lapienės “Naujienose” pa
reikštas didus troškimas: “Pra
bilk, Marija, dar kartų”. Mari
ja Jurgelionicnė ne tik dar kur
tu prabiltų, bet nuolatos kal
bėtų mums ir musų vaikams a- 
pie tuos gražius idealus dėl ku
rių ji gyveno ir mirė!

J. J. Lazdauskas 
Monlcvideo, Uruguay.

Diena Iš Dienos
>■ . .................... ........................

Šaunios Vestuvės 
Harvey, III.

HARVEY. — Liepos 1-mų 
čia įvyko labai iškilmingos ves^ 
tuvės Lillian Ambutaites su 
Kazimieru Veiseliu iš Chicago 
Heights, Illinois. P-lė Ambu- 
taito yra jauniausia duktė pp. 
A. ir M. Ambutų, nuo IGOth 
ir Lincoln street.

Šliubas jaunuoliams buvo su
teiktas Ascention bažnyčioj, 
Harvey, o vestuvių puota, tik
riau pąsąkjus didžiulis “pikni
kas”, įvyko pas pp. Ąmbutus. 
Lauke buvo paruošta didžiulė 
platforma šokiams ir lauko pu
sėj visa vestuvių puotą 'vyko.

Kas nebuvo turėjęs progos 
per ilgų laikų sueiti savo se
nus draugus ir pažįstamus, tas 
juos sutiko vestuvėse, nes ten 
buvo visi. Svečiai linksminosi 
per visa naktį ir nenoromis 
pradėjo skirstytis namo, kai 
gaidžiai pradėjo giedoti aušri
nę.

Šitos vestuvės pasiliks ilgai 
liarveyiečių atmintyje, nes jos 
ištikro buvo puikios. Džiau
giuosi, kad galėjau ten daly
vauti ir pp. Ambutams už tai 
esu dėkingas. O jaunavedžiams 
linkiu ilgo ir laimingo šeimy
niško gyvenimo.

x Vestuvėse Buvęs.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HARLAN, KY. — Žmonos dviejų streikuojančių an- 

gliąkąsdų, kuriuos pašovė Kentucky valstijos milicija. 
Kairėj, Betty Noe ir Mrs. Daniel Noe.

“TAI AKMENĮ JAU PADĖJO, ALE TAI 
BUS ŠAUNI ALE... ”

Rimti ir nerimti įspūdžiai iš akmens dėjimo 
ceremonijų

Čia visi susuko galvas Wcs- 
tern Avė. pusėn, kur iš žie
mių pusės trauke legijonicriai 
su vėliavomis ir 
kais ir bubnininkais.
akys ten nukrypo. iParadas ve
damas vėliavų ir saugojamas 
ginkluotų ekskareivių, o už-

10-

Trimiliniii-
Ir mano

Į CLASSIFIED APS. ]
PERSONAL 

Asmenų Ieško
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKOMAS Charles Machulis, 

gyvenęs 1929 m. Market Str. Wau- 
kegan, U. S. A. — paieško: Juo
zas Grynevičius Planetų g. 12, 
Kaunas, Aleksotai.

IEŠKAU darbo tavernoj. Esu 35 
metų amžiaus, nevedęs, negirtuok- 
is. Sam. 6101 Racine avė. Tel.

Wentworth 6073.

Keistučio Kliubo
Naktinis Piknikas

Liepos 29 d., Liberty Dar
že (buvusioj Dambrausko Far- 
moj) įvyks Keistučio Pašalpos 
Kliubo naktinis piknikas. Įžan
gos nebus, šokiams per visą 
naktį gros geras orkestras, bus 
užkandžių, ir t.t. Nepamirški
te atsilankyti. Pradžia 6 vai. 
vakare. Komisija.

West Pullman’o 
Lietuvių Dėmesiui

MISCELLANEOUS 
Įvairus

PAJIEŠKAU MERGAITEI vietos 
eur ant farmos ar mažiam mieste- 
y, arti mokyklos nes einu į dar
ią man sunku. Yra 10 metų am
žiaus. Meldžiu pranešti kiek kai
nuosite už mėnesį. Busiu labai dė
dinga. Mary .Rūkas, 717 W. 21 PI., 
Chicago, III.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SENIS prie na
mų už porterį. Gyventi vietoje. 
$15.00 mėnesy ir užlaikymas. Tik 
negirtoklis. 717 W. 21st PI.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PETRAS TIMONES (BRAZDzIONIS)
GYVENO 3834 MAPOLE AVENUE)

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 16 dieną, 4:05 valandą ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apskr., Pumpėnų parap., Ramoniškių km.

Amerikoj išgyveno 34 metų.
Paliko didel’ame nuliudirre 2 seseris: Filomeniją Plarpą, Ve

ronika Brazdžionis (v’enolyno sesuo), švogerį Juozapą Pląrpą, 
dukterėčia Eugenija P arpą, 3 pusbrolius Joną Zapustą, Petrą 
ir Juozapą Vichus ir jų šeimynas, krikšto sūnų Clement Zapus- 
ta ir daug gim, draugų ir pažįstamų, o Lietuvoje—daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje 4313 W. Madison St.
Laidotuves Įvyks treč., liepos 19 dieną, 8 vai. ryto iš koply

čios i šv. Amano parapijos bažnyčią Ciceroje, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kap nes.

Visi A. A. Petro Timonio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nun-i d.iri kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam yąs- 
kutirį pu tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
JETE7S, ŠVOGERIS, PUSBROLIAI, DUKTERĖČIA 

IR KITOS GIMINĖS
La>d. di.. J. F. Endclkfs, Te’. Ya*ds 1741. Del smulkesnių in

formacijų pašaukite Van Bi ren 3329.
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NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfJIMAlS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Atostogauja 
Michigane

CICERO. — Beverly Shores, 
Indianos Sand Diunose atosto
gauja cicerietė p. A. Tumavi- 
chienė, nuo 1227 South 50th 
avenue. Ji kartu su savim pa
siėmė ir pusbrolio dukreles, pa
nelės Helen ir Isabelle Walau- 
skaites.

Kai kas patarė p, Tumavi- 
chienei važiuoti kur kitur, bet 
ji sako, niekur vanduo nėra 
taip tyras kaip Michigąne. Ji 
ten atostogavo ir pereitų va
sarą pas p. Kaciukevičius, kur 
vieta graži, patogu ir patar
navimas mandagus. Artimas,

Pagerbė
Draugą

Neseniai gražus būrys lietu
vių susirinko Shapųčių nąmuo- 
se, 2512 West 45th Place, pa
gerbti savo seną drąugą p. Jo
ną Shaputj. Įvyko gražus šei
myniškas vakarėlis, kuriame 
dalyvavo biznieriai pp. Shacau- 
skai, Adomaičiai, Šukiai, Tetu
kai, Zajauskis su savo busima 
žmona, Andrekąi, p-lė F. Le- 
dinskis, čepąuskai, Laurincai 
ir kiti. Visi gražiai linksmino
si ir linkėjo p, Shapučiui il
giausių metų, Drg.

John Gaubas Pargrįžo 
iš Michigan

BRIDGEPORT. — Ketvirta- 
dienį pargrįžo iš atostogų Jo-

savininkas Mo • 
Store, 3529 So.

kartu ir Klimų

nas Gaubas, 
narch Liquor 
Halsted St.

J. Gaubas,
šeima buvo nuvykę prie Grecn 
Lake, Mich., kuris randasi apie 
25 mylios nuo Grand Rapids, 
Mich. Pasirodo, kad Grand 
Rapids lietuviai prie Green 
Lake užlaiko piknikams daržą 
ir patogią 'vietą vasarotojams. 
Nariai ir svečiai pasistatę “či
goniškas” budeles 
giai maudytis ir 
pažuvauti.

J. Gaubas labai 
savo trumpomis
Beje, pereitų kartų mano klai
dingai buvo parašyta, kad p. 
Gaubas užlaiko biznį kilu ant
rašu.... teisingas yra aukočiau 
paduotas antrašas.

— VBA.

gali pato- 
prie progos

patenkintas 
atostogomis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Novom, 27, su

nice Shadis, 23
Roy

Bar-

Yla, 29, su Helen Lord,

Lukas, 25, su Ann Yus-Paul
kaitis,

Edvvnrd Mikalovvskis, 20, su
Ąnne Paukštis, 21

Reikalauja
Perskiru

Loyise L. Ilgen nuo William

pakulyje jų iš jaunuolių ber
niuku ir mergaičių—susidedan
tis “Bugle and Drums” pulkas, 
iš viso apie 30 narių. Muštras 
geras, gerai atliekamas. Vadu 
—“Druni Major”—eina jauna-1 
sis Misevičiukas (Juozo Mise
vičiaus sūnūs, nebebūk tėvo 
vaikas, nes eina tėvo pėdomis). 
Tuoj už jų rikiuotės ekskarei- 
vių. Publika pasitinka juos su 
ovacijomis. Trys jaunos mer
gaitės buvo “baton, lwisters”— 
gana geros (Aš esu matęs daug 
senesnių ir įgudusių, bet šios 
gali būti sale tų “gerųjų”). 
Ir čia prasidėjo programas, 
kuri vedė ckskomandanlas p. 
Petkevičius, kuriam gelbėjo 
visame kame dabartinis ko
mandai! tas, p. Sebastijonas. 
(Apie programą matėte “Nau
jienose” tuoj, po iškilmių.)

Visą laiką, nuo pietų iki ma
no buvimo, 7:30 vakare, visi 
žmones buvo gerame upe ir vi
si nesigailėjo nei triūso nei 
energijos. Baras, pastatytas 
per beveik visą lotą, buvo vi
są laiką užimtas. O to baro 
valdytoju buvo ne kas kitas 
kaip “Tonnny”—p. Tamošius 
Mažen i s, nuo 3857 So. Kcdzie 
Avė. Čia verta pastaba pada
ryti, kad žmogui turėti savo 
“biznį” ir jį apleisti ir eiti labr 
doringų dairbų dirbti ... mažai 
tokių terasime, kaip p. Tanias 
Maženis. Nuo ryto iki pat vė
lumos jis vis buvo gyvas ir 
darbavosi visame kame. Well, 
kareivis, tai vis kareivis. Bra
vo tau, Taniai.”

fonsų Bajorūnų. “Naujienų” 
prenumeratos atnaujinimo, ar 
Naujienoms senų skolų apsimo
kėjimo reikalu kreipkitės šiuo 
antrašu: 12003 S. Halsted St.

(Skelb.)

MĖSOS marketas ir grosernė pil
nai įrengta, elektrikinis šaldytuvas, 
gera vieta. Canal 7835.

RENDUOSIU arba parduosiu ta
verną su visais fixturiais, gera vie
ta — prie fabrikų. Insurance už
mokėta. Atvažiuokite tuojau, busi
te užganėdinti. 856 W. 122 St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, 2 
krėslai. Įsteigta 10 metų, arti kam
po. Arba priims partnerį.

3107 S. Halsted St.

Grudų Dulkės —
Gaisro Priežastis

Jungtinių Valstijų agrikul
tūros departmentas, kuris ty
rinėjo Rosenbaum grudų san
dėlio gaisro priežastis, sura
do, kad gaisras ir prieš jį ki
lęs sprogimas įvyko dėl grudų 
dulkių sandėliuj.

Sandėlis sudegė gegužės 1‘. 
dieną, atimdamas gyvybes de
vyniems žmonėms ir padary
damas suvirš $3,500,000 nuo
stolių. Sandėlis stovėjo prie 
Calumct upės.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^^

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalovv. Priežastis — mir
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 So. 
Rockvvell St.

2242

4037

1523

2735

1251

1504

3014

5127

1224

Po Ceremonijų

Bevaikščiodamas po Briglil- 
on Parką ir besisukinėjant po 
taip jau, kaip paskelbta ki
tuose laikraščiuose, “didžiau
sių lietuvių apylinkę Chica-

matytų žmonių. Čia Misevičių 
visa šeima, visi nariai legiono. 
Steponas Narkis sušilęs ieško- 
“Nau j ienoms” prenumeratų. 
Kazimieras Kipsas, jau gana 
senai matytas,... blogai jau
čiasi... žmogus jau per kele
tą metų yra ligonis—reuma
tizmas— ir randasi labai rim
toj padėtyje. Gaila, Ch. Kriš
čiūnas vėlokai vakare norėjo 
“pagauti” p. Vaivadus, bet tie 
paspruko nežinomais keliais. 
O galiau, ką jus sakysite, net 
aš savo akimis netikėjau—pa
mačiau p. Baltramiejų Rad-

kaip 30 melų atgal. Kadaise 
Bridgcporte kartu su p. Gird- 
wainiu laikė aukso krautuvę, 
o vėliau atsidavė savo nuniy- 
lėtam-tyrinėjimo darbui, šian
dien p. Badžius yra radio me
chanikas ir gana gerai susto- 
vi finansiniai, be to dar yra 
stambus aktyvus narys Mid
land “spulkos”, 4038 Archer 
Avė., narys. Jo gyvenimo vie
ta 425 W. 45 S t r.

—Bynsas

NORFOLK, VA. — U. S. karo laivas—lėktuvanešis “Ranger”, kurį apgadino iš nežinimų priežaščių kilęs sprogimas 
ir gaisras. ..... ...............

ŠTAI JIE!
S. Kenilworth avė. 6 kamb. 
plytinis .......................... $5750.
W. Cermak Rd. 4 ir 4 kamba
rių freiminis .............. $4400.
S. 56th Ct. 5 kambarių bun- 
galow ...............................’ $4600
S. Ridgeland Avė. Naujas na
mas 5 kamb. plytinis .... $6950 
S. Karlov Avė. 3 flatų 
nis .................................
S. 60th Ct. 6 ir kamb. 
nis .................................... .
S. Kostner Avė. 4 ir kamba
rių freiminis ................. r $3100
W. 24th St. 6 ir 6 kamb. ply
tinis ................................. $8500
S. Home avė. 4 ir 4 kambarių 
plytinis ..........................
S. Homan Avė. 3 flatų 
nis, 6 kamb. kiekvienas 
W. 25th PI. 4 ir 6 kamb.
W. 23rd St. 6 kambarių 
nis .................................

plyti- 
$4500 
plyti- 
$8900

$5800 
plyti- 
$3650 
$4550 
plyti- 
$5000 

2813-5 S. Ridgeland avė. Naujas 
plytų duplex .......................... $15,000
5038

1606

•5028
5706

Dakin St. 5 ir 6 kamb. plyti
nis ..................................... 6100
W. 12th PI. 5 ir 5 kamb. ply
tinis .................................
S. Grove Avė. 5 kamb. 
bungalow ......................
N. Neva Avė. 5 kamb. 
bungalovv ......................
W. 24th St. 6—6 kamb. 
nis .....................................
W. 24th St. 4 ir 6 kamb. ply
tinis ................................. $5900

S, W. kampas Desplaines Avė. ir
30 St. gasolino stotis .... $9500 
W. 22nd PI., 6 kamb. plytinė 
rezidencija ...................... $8300
S. Elmwood Avė. 5 kambarių 
bungalow ...................... $4700
S. Harding Avė. 6 ir 6 kamb. 
plytinis .......................... $3650
S. Highland Avė. 5 kamb. ply
tinis bungalow ..............  $5250
W. 20th St. 5 kamb. plytinė 
cottage ..........................
S. Drake Avė. 8 kamb. 
rezidencija ..................
S. Karlov Avė. 4 kamb. 
namas .............................

JOHN O. SYKORA REALTOR 
2411 South 52nd Avė., Cicero 
Telefonai CICERO 453 ir 454 

Atdara Sekm. 10 v. r. iki 5 v. v.

4705

2423

3624

4927

5503

5315

1156

1515

2713

4621

2125

3245

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

4950 
plytų 
$5450 
plytų 
$5300 
plyti- 
$6800

$4500 
plytų 
$4400 
plytų 
$3550

80 AKRŲ už $800.00, 18 akrų pui
kios cibulių žemės. Geri budinkai. 
Mažiau negu mylia nuo federalio 
vieškelio ir kitų. Hanson Osborn 
Real Estate, Hart, Michigan.

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

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

••RAITYKITE 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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BANDĖ NUŽUDYTI CIO. SKERDYKLŲ 
UNIJOS VIRŠININKĄ

Grąsino Vyskupui B. J. Sheil Nekalbėti
C.LO. Mitinge

Vakar vakare įvyko CIO 
masinis mitingas Chicagos Co- 
liseume, kur kalbėjo genera- 
lis CIO viršininkas John L. 
Lewis ir kili tos organizacijos 
vadai.

Šią žinią rašant tikrai neži
nia, bet, rodos, kad vyskupas 
Bernard J. Sheil dalyvavo mi
tinge, nežiūrint grąsinimų, ku
riuos jisai gavo iš nežinomu 
šaltinių mitingo išvakarėse.

Sheil gavo grąsinimus laiš
kais ir telefonu, kai paaiškėjo, 
kad jisai suliko dalyvauti ma
siniame mitinge ir pradėti jo 
programą su atatinkamomis 
religinėmis ceremonijomis.

Bet to neužteko, šeštadienį, 
nežinomi užpuolikai pašovė 
skerdyklų unijos Chicagos ra
jono viršininką Herbertą 
Mareli. Pasikęsinimas a n t 
March gyvybės įvyko prie jo 
namų, kur jis lipo iš automo
bilio. šūviai- į March’ą pasipy
lė iš kito automobilio, kuris 
March’o mašina sekė per 'ke
lis blokus.

lų unijos delegatų, buvo di
džiulis.

Mitingas įvyko ryšyj su Chi
cagoj gręsiančiu skerdyklų 
streiku prieš keturias dideles 
skerdyklų bendroves, ypatin
gai Armour. Kitos trys yra 
Swift, Cudahy ir Wilson. Uni
ja reikalauja, kad Armour ir 
kitos bendrovės ją pripažintų, 
nes ji turi suorganizavusi be
veik visus darbininkus jų į- 
monėse. Bet ikišiol bendrovių 
viršininkai nekreipė daug do
mės į tuos reikalavimus, ir 
juos ignoravo. Tad ir kilo kal
bos apie streiką.

Unija sušaukė visų unijų lo
kalų suvažiavimą tuo reika
lu pasitarti, ir vakar tas pasi
tarimas įvyko.

Kadangi pasikęsinimas ant 
March’o gyvybės buvo ne pir
mutinis, (pirmą kartą jį ban
dė nušauti laike pernai kilu
sio skerdyklų streiko. Jisai iš
sigelbėjo ir tada, bet keli šū
viai praūžė pro jo galvą), tai 
federalės valdžios darbo de
partamento agentai vakar pra-

March nebuvo sunkiai su
žeistas. Jis guli Soulhtown li
goninėje, ir daktarai sako, kad 
jo padėtis yra gera. Bet masi
nį mitingą šis įvykis paveikė 
nepaprastai ir įtempimas pub
likoj, ypatingai tarp skerdyk-

dėjo įvykį tyrinėti, taipgi at
vykti federalis arbitratorius 
P. W. Chappell bandyti gin
čą likviduoti, pirm negu kils 
streikas, kuris gali suparali- 
žuoti visą skerdyklų judėjimą 
Chicagoje ir kitur.

kioja viduj, kaimynai pašaukė 
policiją. Kai Pocius pastebėjo 
įvykio vieton atvykusius du 
policistu, jis šoko per langą 
ir pasileido bėgti, bet policis- 
tai pradėjo šaudyti ir. sunkiai 
jį pašovė nugaron. Pocius buvo 
suimtas ties 5341 Montrose 
Avenue.

Jisai jau buvo nubaustas 
kelis kartus už vagiliavimą, 
taipgi po areštu už plėšimus 
arba vogtų daiktų priėmimą 
buvo areštuoti jo šeimynos na
riai. I

91,414 Reikalauja 
Nedarbo Apdraudos

Z .. -----------------------

Valstijos darbo departmen- 
tas skelbia, kad ikišiol nuo 1- 
mo liepos 91,414 Illinois be
darbiai padavė aplikacijas 
reikalaudami nedarbo apdrau
dos pensijų, kurių pirmą dalį 
valstija išmokės liepos 25 die
ną.

Apie pusę aplikaciją prida
vė Chicagos ir priemiesčių be
darbiai. i

Suėmė Atlantikietį 
Už Policisto 
Pašovima v

“Aš Čia Dirbu"

Naujas Policijos 
Viršininkas 
Roselande

Negera Vogti 
Kai Kišenius 
Kiauras

Vakar ir Užvakar Chicagoje
....^Apskričio teisėjas Desort vizituojantis dailės profeso- 

Jackson iš 
dėsty® fran-

CHICAGAI GRESIA NAUJAS PIENO 
STREIKAS

Ūkininkai Reikalauja Daugiau Pinigų
Chicago j netrukus pabrangs 

pienas nuo 11 iki 12 centų už 
kvortą.

Negana to, miestas gali su
silaukti pieno streiko, kokį 
pergyveno keletą metų atgal, 
kai sustreikavo Wisconsino ir 
kitų valstijų ūkininkai, ir at
sisakė gabenti pieną miestan 
tol kol jiems nebus mokama 
daugiau už pieną.

Jų organizasi ja, Pure Milk 
Association, išsiuntinėjo vi
soms pieninėms pranešimą, 
kad jos turi mokėti ūkinin
kas 2/3 cento daugiau už 
kvortą, kitaip pieno neprista- 
tys Chicagai.

Ūkininkai aiškina, kad da
bartiniai karščiai, ir kitos ne
tikusios ūkininkams sąlygos 
daug pakenkė jų ūkiams ir 
karvės neduoda tiek pieno kiek 
paprastai turėtų duoti.

Kaip kitos Chicagos pieni- 
ncs'f-ukininkų reikalavimą at
silieps—nežinia, bet Borden- 
Weiland bendrovė jau davė 
suprasti, kad su ūkininkų at-

lyginimo pakėlimu sutiks. Ta 
pieninė taipgi pridūrė, kad ne
kels butelinio pieno kainą, ne
žiūrint to, kad ūkininkams 
mokės daugiau.

Sunkiai Pašovė 
Jaunalietuvį 
Piktadarį

Užtiko Butą Beplėšiant

Bridewell (Chicagos kalėji
mo) ligoninėje guli sunkiai 
pašautas 23 metų bridgeportie- 
tiis Walter Pocius, nuo 3220 
Lowe Avenue. Pocius kartais 
vartoja vardą “Zorbly”.

Jisai buvo pašautas, kai ban
dė pabėgti nuo policijos, ku
ri užtiko jį beplėšiant butą 
ties 5404 iPensacola Avenue. 
Butas yra krautuvininko Gus 
Eckert’o, kuris tuo laiku ne
buvo namie.

Pastebėję, kad kas tai slan

ATLANTIC — Stockyards 
nuovadoje vakar buvo įkalin
tas 27 metų atlantikietis,. John 
Derkowitz, nuo 4607 South 
Wells Street.

Iš šeštadienio į sekmadienį 
jisai kokiu tai budu įsigavo 
į maisto krautuvę adresu 4318 
Wentworth Avenue. Pro šalį 
ėjo policistas Patrick Harring- 
ton, iiš Stockyards nuovados. 
Pastebėjęs šviesą viduj, polici
stas įėjo vidun ir paklausė 
Derkowitz’o ką jis ten daro. 
Derkowitz atsakė; kad krau
tuvėj dirba, o jo samdytojas 
vra Alfred Murabito, nuo 5734 
Wentworth Avenue.

Toks ištikro buvo, krautuvės 
savininko vardas, bet dalykas 
pasirodė įtartinas policistui 
Harringtonui, ir paėmęs Der- 
kowitzui už tanko, sako, ‘Ei
nam policijos stotin, čia kas 
nors negerai.” ............

Išėjus laukan, Derkowitz iš
truko nuo policisto, pasileido 
bėgti, bet atsisakęs paleido į jį 
kelis šūvius, pašaudamas Har
ringtonui koją.

Vėliau policija iš Murabito 
patyrė, kad Derkowitz ištik
ro pas jį dirbo, jį areštavo ir 
uždarė nuovadoj. Derkowitz 
prisipažino, kad jisai norėjo 
pasivogti $40, kuriuos savinin
kas buvo paslėpęs krautuvėj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOMS

■ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PORTSMOUTH, N. H. — Gelbėjimo laivai ir pontonai Atlantiko vandenyne 

po nepasekmingo bandymo iškelti paviršiun nuskendusį submariną “Sąualus”. 
Submarinas buvo paviršiuj, bet atsipalaidojo nuo pontonų ir vėl nuėjo dugnan.

Kitos Permaino® Brighton 
Parke, Kitur

Pereitos savaitės pabaigoj 
policijos departmentas paskel
bė visą eilę permainų įvairio
se Chicagos nuovadose.

Einant nauju patvarkymu, 
Roselandas Susilaukė naujo 
policijos viršininko kapitono 
Gregory F. Moran’o asmenyj. 
Jis bus Kensiiigton nuovados 
viršininku, kur užims vietą 
mirusio kapitono, Michael Gra- 
dy. Ikišiol Moran tarnavo po
licijos centarliliėje nuovadoje.

Brighton Parko nuovada su
silaukė naujo leitenanto. Juo 
yra Įeit. Mark F. Boyle, kuris 
buvo perkeltas Br. Parko nuo- 
varon iš Soutlį, Chicago; Įeit. 
Joseph Murphj* buvo perkeltas 
iš Englewood ir Marųuette 
nuovadą; Charles Berovvnsku, 
iš Fillmore į East Chicago; 
Edward T. Collopy iš West 
North Avenue į Marcpiettc 
(Westside); o Thomas Shcri- 
dan iš Marąuette į West North 
Avenue nuovadą.

Kitą Kartą Jaunuolis Skyles 
Užlopys

21 metų jaunuolis Ernest 
Carpenter, nuo 3248 Waban- 
sia Avenue, ruošėsi piknikauli 
sekmadienį. O pasitaikė, kad 
buvo striuka pinigų. Bet Car
penter perdaug nesirūpino. 
Kai gerai sutemo ir visi žmo
nes sumigo, jisai apiplėšė 
maisto krautuvę adresu 1657 
N. Savvyer Avenue.

Pasivogė nevien maisto, bet 
ir telefono “slagų”. Susipylė 
jų visą saują į 'kišenių.

Bet, nelaimei, pasitaikė, kad 
tas kišenius buvo kiauras, ir 
kas keli žingsniai iškrisdavo

Užlikusi tuos “slogų” pėd
sakus, policija surado, kad jie 
nuvedė į Carpcn torio namus, 
ir jaunuolį be didelių ceremo
nijų areštavo.

Taigi, jaunuolis dabar žinos, 
kad neverta vogti, kai kišeninį 
yra kiauras.

sutrikę d i varsą Rudolphui Si- 
karai, jaunam
kuris pagarsėjo, kai buvo tei
siamas už savo žmonos mei
lužio nužudymą. Margaret Si- 
kor, dabar jo buvusi žmona, 
teisme liudijo, kad savo vyro 
nemyli ir jo nenori.

chicagiečiui

banditai su-

• Liepos 6 dieną pražuvo

netoli Evanstono. 
rūbuose buvo al-

Loubek, nuo 2310 S. Troy St. 
Vakar Michigan ežeras išmetė 
jo kūną 
Loubeko
rastas raštelis, 'kuriame buvo 
paduotas vienos real-estate 
firmos adresas. Ten, sako, gi
minės galės atrasti jo testa
mentą.

• Illinois Universitetas pa
skelbė, kad prie jo mokslinin
kų štabo prisideda trys nauji

l e y—j leurolog i jo s s p e e i a t i s t a s 
(ikišiol jisai buvo Chicagos 
Universitete ir kartu su garsiu

genų operaciją buvusiam “Nau 
jienų’’ redakcijos štabo nariui 
Kaziui Baronui); Dale Nichols, 
Glenview, UI., gyventojas bus

rius, Dr. Joseph 
Yale Universiteto 
euzų kalbą.

• Du ginkluoti
guldė aštuonis žmones^—savi
ninkus ir darbininkus—ant 
grindų Oriole Cleaners įstai
goj, prie 735 N. Pulaski Avė., 
pasivogė $250, ir dingo.

• Miesto iždas skelbia, kad 
7,688 aludininkai jau išsiėmė 
naujas, pabrangintu® alinių-

juosius laisnius kabaretams.

Nužudė
Darbininką

Nežinomi piktadariai supan
čiojo 54 metų chicagietj Frank 
Walker ir jį taip skaudžiai su
mušė, kad netrukus po to ji
sai pasimirė. Jo kūną atrado 
šeimininkas namo, kuriame 
\Valker gyveno, adresu 12 S. 
Loomis street. Spėja, kad pik
tadariai buvo vagys.

Walker dirbo už mechaniką 
Goodman Manufacturing Com- 
pany dirbtuvėj, prie 4834 So. 
Halsted street.

Linksmas!—Gražus!—IspuAinsas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

su dovanomis

Sekm. Rugpjūčio 13 d. 1939
SUNSET P ARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!




