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Japonų Ministeriai Tariasi Del Rusų Atakų
MANCHUKUO VYRIAUSYBE PRAŠO 

ĮTEIKTI PROTESTU MASKVAI
Naujas rusų-japonų ginčas kilo dėl kon 

cesijų Sachaline
TOKIO, Japonija, liepos 18. 

— Antradieni įvyko penkių 
Japonijos ministerių kabineto 
svarbiųjų narių konferencija. 
Karo reikalų ministeris, gen. 
Seishiro Itagaki, padarė išsa
mų pranešimą apie rusų lėktu
vų atakas prieš Manchukuo ge
ležinkelio stotis.

Japonų vyriausybė, praneši
mai sako, labai rimtai žiuri į 
įvykius Manchukuo.

Tuo tarpu japonų proteguo
jama Manchukuo vyriausybe 
kreipėsi į Japoniją prašymu 
pareikšti tiesiai Maskvai pro- 

rusų lėktuvų atakų. 
Manchukuo pasiųsti 
rusų proteguojamai 

į vyriausybei nieko

testą dėl 
Pirmiau 
protestai 
Mongolijos

Atnaujins Harlan 
kauntės angliakasių 

ir kompanijų de-
’ rybas

KNOXVILLE, Ky., liepos 18. 
— Antradienį susitarta atnau
jinti Harlan kauntės anglies 
kasyklų sąjungos ir angliaka
sių unijos derybas. Jungt. Val
stijų darbo departamento at
stovas, John R. Steelman, pa
informavo spaudos atstovus, 
kad taip angliakasių pusėje, 
kaip ir samdytojų matyti no
ras taikintis.

Nužudė sovietų 
aktorę

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 18. — Pereitą trečiadie
nį sovietų policija buvo paėmu
si kamantinėti žinomą rusų ak
torę Zinaidą Reich. Po kaman
tinėjimo ji tapo paleista. Šį 
antradienį Maskvą sujaudino 
žinia, kad Zinaida Reich tapo 
nužudyta jos bute. Jos kūnas 
buvo subadytas, gerklė per
pjauta ir akys išverstos.

Moteriškės vyrą, žinomą ru
sų teatro darbuotoją Vsevolodą 
Mejerholdą, Stalino vyriausybė 
nesenai uždarė kalėjime.

Britai pradės gaben
ti paštą per Atlantą 

lėktuvais
LONDONAS, Anglija, liepos 

18. — Pranešama, kad nuo 
rugpiučio 5 dienos š.m. Brita
nija pradės pašto siuntimą į 
Ameriką lėktuvais. Lėktuvų 
kelionė numatyta per Airiją, 
Newfoundlandą į Montrealį, o 
iš čia į Ne\v Yorką.

O R H g

taigi dabar norima 
Maskvai.
armija Manchuke

negelbėjo, 
protestuoti

Japonų 
praneša apie nepaprastus rusų
karinius prisiruošimus visame 
Sibire, nuo Uralo kalnų iki 
Vladivostoko.

Japonai reiškia nuomonę, 
kad artimiausios dvi-trys die
nos parodys, ar rusų-japonų 
kautynės atslūgs, paliaus, ar 
jos dar labiau išsiplės ir išsi
vystys į didesnius mušius nei 
tie, kurie Manchukuo ir Mon
golijos pasieniu eina jau nuo 
gegužės mėn. 11 dienos.

Naujas rusų-japonų ginčas 
kilo Sachaline, kurio pusė pri
klauso rusams, o kita japo
nams. šitas ginčas eina dėl an
glies ir aliejaus koncesijų.

Naciai reikalauja 
daugiau miško, 
negu čekai turi

PRAHA, Bohemija, liepos 
18. — Vokietijos naciai parei
kalavo, kad Čekų miškų savi
ninkai parūpintų Vokietijai 
miško. Jų reikalavimas siekia 
150 nuošimčių to miško kie
kio, kuris spėja atgauti. Ki
taip sakant, nacių reikalavimas 
ilgainiui reiškia čekų miškų 
pražūtį.

Dinamito eksplozija 
užmušė 1, sužeidė 

18 žmonių
18.HARLEM, Mont., liepos

— Harlem apylinkėje eksplo
davo 26 tonai dinamito. Vie
nas asmuo tapo užmuštas, 18 
kitų sužeista. Dinamitas buvo 
eksploduotas tikslu atplėšti 
vietos akmenyčioje uolos sieną. 
Ažuot atplėšti uolą, eksplozijos 
jėga mušė į šalį ir dėl to ak- 
menyčios darbininkai ir darbų 
prižiūrėtojai nukentėjo.

Jungt. Valstijų lai 
vas išgelbėjo 109 

japonus
lie- 

laivas 
tankeris,

SAN FRANCISCO, Cal 
pos 18. — Amerikos 
Associated, aliejaus 
praneša, kad jis išgelbėjęs ja
ponų laivo Bokuyo Maru įgu
los 109 narius, kai tas laivas 
užsidegė ir paskendo. Japonų 
laivą nelaimė ištiko Pacifike, 
1,125 mylių toly nuo Yokaha- 
ma. Trys plaukę japonų laivu 
asmenys nelaimėje žuvo.

Nori Coney Island 
statyti Italijoje

ta

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

Miglota; vėsu; tarpais liūtys; 
saulė teka 5:30 v. r., leidžiasi 
8:22 v. v.

NEW YORK, N. Y., liepos 
18. — Italijos vyriausybė pra
šo Coney Island tarybą suteik
ti jai pagarsėjusios pramogų 
vietos planus. Italai planuoją 
statyti “Coney Island“ Romo
je, Tibro upės pakrančių, 1942 
metų pasaulinės parodos Ro
moje proga.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktĄiįių šventės vaiz
dai; Jauiiiėji ūkininkaičiai ir ūkininkaitės savo vežimu atga
benę šauliams dovanų—iš kiekvenos apskrities po šautuvą.

Laivuose gabenan
čiuose žydus pasirei
škė epideminės ligos

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 18. — Francuzijos valdžia 
leido dviem vokiečių laivams, 
Breslau ir Osiris, sustoti Bei- 
rut uosle. Laivai gabena 1,000 
Vokietijos žydų, kurių tarpe 
pasirodė susirgimų epideminė
mis ligomis. Žydams bus lei
sta laikinai apsistoti Beirute.

šitie ir kiti du Vokietijos 
laivai atgabeno į Palestiną 2,- 
500 žydų. Britanijos vyriausy
bė atvežtųjų Palestinon neįlei
do. Laivai išplaukė vėl j atvi
rą jurą. Pagaliau dviejų laivų 
pasažieriams, kurių tarpe išsi
veržė pavojinga liga, leista iš
lipti į krantą Francuzijos kon
troliuojamame uoste.

Francuzu karo lėk-
C-

tuvai lėks į Angliją
PARYŽIUS, Francuzija, lie 

po^;18. — Francuzijos oro mi
nisterija paskelbė, kad dau
giau nei šimtas francuzu karo 
lėktuvų lėks j Angliją ir su
grįš iš ten be sustojimo. Tai 
bus lėktuvų pratimai.

Jie atliks kelionę nakties 
metu. Kada lėktuvai bus pa
siųsti į Angliją, nepranešta. 
Įsakymas busiąs duotas visai 
prieš išlėksiant.

Teplios moterų 
kelius

lie • 
sa-

Iš Lietuvos Kritikuoja A. D. F. 
reikalavimą pakeisti 
Darbo Santykių Aktą

WASHINGTON, D. C., lie 
pos 18. — Industrinių Unijų 
Kongreso vice-prezidentas, Phi
lip Murray, antradienį pasmer
kė Amerikos Darbo Federaci
jos pasiūlymus Wagnerio Dar
bo Santykių Aktui pakeisti. Jis 
pareiškė, kad skaičius streikų 
butų buvęs trigubai didesnis, 
jei Darbo Santykių Aktas bu
tų originaliai buvęs priimtas 
toks, kaip jį dabar Federacija 
reikalauja pakeisti.

Pasak Murray, Amerikos 
Darbo Federacijos siūlomi pa
keitimai butų akstinas samdy
tojams laužyti darbininkų uni
jas, o tai iššauktų nuolatinius 
streikus.

Hitlerio ambasado
rius padarys prane
šimą apie derybas 

su sovietais
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 18. — Ateinančią savaitę 
Berlynan sugrįž iš Maskvos 
Vokietijos ambasadorius Rusi
jai, von Schulenburg. Jis pa
darys pranešimą apie rusų-vo
kiečių prekybos derybas. Nu
matoma, kad artimoje ateity į 
Maskvą išvyks tūlas skaičius 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijos ekspertų ryšium su 
vedamomis rusų-vokiečių dery
bomis. *

Iždo sekretorius už
gina paskoloms duo

ti bilių

kooperacija

Homer Martino imi 
jos lokalas grižta 

i C.I.O.

Persivalgymas - 
šalies Išdavystė 

Vokietijoje
Vokietija, , lie
ti. M. Wirtz, 
sveikatos rei • 
narys, kalbč •

BERLYNAS, 
pos 18. — Dr. 
nacių ekspertų 
kalais komiteto
damas pirmadienį ‘pareiškė, 
kad persivalgymas Vokietijoje 
reiškia šalies išdavimą. Be to, 
persi valgydami 'vokiečiai ardą 
savo sveikatą. Dr. Wirtz aiš
kino, jogei noras valgyti mė
sos esanti tokia pat manija, 
kaip kad noras rūkyti arba al
koholių gerti. Jis pataria vo
kiečiams valgyti daržoves, bul
ves, kukurūzą ir nugriebtą pie
ną, kadangi šitų produktų 
kieti jo j yra daugiau nei 
sos.

Vo- 
mė-

Paneigia girdus apie 
derybas dėl Dancigo

VILKAVIŠKIS. — Liepos 2 
d. Vilkaviškyje įvyko Vilkaviš
kio ir Šakių apskričių žemės 
ūkio- ir kredito kooperatyvų ir 
pieno bendrovių šventė, kurio
je dalyvavo Vilkaviškio, Alvi
to, Slavikų, Pajevonio, Sintau
tų, Virbalio, Kudirkos Nau
miesčio ir šakių žemės ūkio 
kooperatyvai ir Marijampolės, 
Alytaus, Kėdainių, Jurbarko* ii 
Biržų kooperatinių organizaci
jų atstovai. Iškilmėse atsilan
kė ministro pirmininko pava
duotojas K. Bizauskas ir že
mės ūkio ministras J. Krikš
čiūnas. Eisenoje su vėliavomis 
dalyvavo 19 prekybos koope
ratyvų (apie 500 narių), 23 
kredito- kooperatyvai (apie 100 
narių) ir 6 jaunųjų ukin. ra
teliai (apie 200 narių). Minis
tras Bizauskas, sveikindamas 
Suvalkijos kooperatininkus, sa
vo kalboje pareiškė: “Koope
racijos pradų musų krašte, mu
sų tautoje butą iš seno. Tai 
talkos. Jos seniau labai mado
je buvo. O talka — koopera
cija. Tik žinoma, pastovi, nuo
latinė talka
turi daugiau galimybių ir dau
giau nuveikti. Kooperacija tai 
vienybė. Lietuva permažas kra
štas/ kad galėtumei po vieną 
veikti.. Todėl mes., privalome 
dirbti draugėn susibarę, nes 
vienybė tai musų jėga. Lietu
vis bendrai, o suvalkietis tik
rai savo užsibrėžtojo- tikslo pa
sieks, tai jau yra pavyzdžiais 
įrodyta. Todėl Vilkaviškio ir 
šakių apskrityse neturi likti nė 
vieno ūkininko, kuris nebūtų 
kooperatininkas.“ O ministras 
J. Krikščiūnas, baigdamas sa
vo kalbą, pasakė: “Suvalkų 
krašto ūkininkas buvo Lietu
vos ūkio žiedas ir aš ne abe
joju, kad jis pirmaujantį vaid
menį išlaikys ir ateityje.” šven
tę užbaigus pasiųstos sveikini
mų telegramos Valstybės Pre
zidentui Antanui Smetonai, ka
riuomenės vadui brig. gen. St. 
Raštikiui ir Vilkaviškio vysku
pams. Vilkaviškio miestas šven
tės proga buvo gausiai pasi
puošę žaliumynais ir vėliavo
mis ir viršuje didžiulių garbės 
vartų plakatu su įrašu: “Mes 
vysime vargą iš Lietuvos. Vie
nybėje kelio mums niekas ne
pastos.” “Iš vargo kelkim mu
sų šalį, vienybėje visa musų 
galia.”

DETROIT, Mieli., liepos 18 
— Edmund C. Linder, Pack 
ardo automobilių darbininkų 
lokalo 190 prezidentas, antra
dienį paskelbė, kad jo vadovau
jamas lokalas pasitraukia iš 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
iš Homer Martino vadovauja
mos organizacijos. Lokalas ke
tina sugrįžti į C.I.O. Jis pri
skaito 10,000 narių.

YVASHINGTON, D. C., lie- 
pos 18. — Jungt. Valstijų kon
gresui šiuo laiku yra įteiktas 
bilius, įgaliojus valdžią duoti 
oer keletą metų paskolų suma 
$2,760,000,000 tokiems projek
tams, kurie laikui bėgant ap
simokėtų. Senato komitetui, 
svarstančiam šitą bi’ių, antra
dienį liudijo iždo sekretorius 
Morgenthau. Jis ragino komi
tetą bilių užgirti* Morgenthau 
nanymu, bilius išvystytų dar
bus, kurie suteiktų samdos 
500,000 darbininkų.

Palestinos žydai pa
skelbė streiką

Mano, kad karo ne 
bus 1939 metais

lie- 
Bri 
už-

JERUZALĖ, Palestina, 
pos 18. — Protestuodami 
tani jos patvarkymą, kuris 
draudė žydų imigraciją Pales
tinon šešiems mėnesiams, Pa
lestinos žydai antradienį pa
skelbė dešimties valandų strei
ką. 4-

LONDONAS, Anglija, liepos 
18. — Londono politiniuose ra
teliuose įtempimas atslūgsta. 
Vis plačiau reiškiasi nuomonė, 
kad 1939 metais nebusią ka
ro, kuris įveltų Britaniją į kon
fliktą.

Lenkija Įspėjo 
Hitleri

Didelis gaisras Pitts- 
burgho stokjarduose

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
18. — Pranešimai, jogei Dan 
cigo senatas ketina išrinkti 
Adolfą Hitlerį savo prezidentu, 
paskatino Lenkijos valdžią iš
leisti Vokietijai įspėjimą. Len
kų įspėjimas sako, kad bet 
koks pučas Dancigo reikalu iš
šauks atatinkamą Lenkijos ak 
ei ją.

PITTSBURGH, Pa., liepos 
18. — Antradienio rytą , kilo 
gaisras Pittsburgho stokjar
duose. Apskaičiuojama, kad 
ugnis padarė žalos turtui iki 
$100,000. Dėl gaisro žuvo 15 
galvijų.

Bėsbolo jaukto savi 
ninkas mirė

LONDONAS, Anglija, liepos 
18. — Taip Londone, kaip Pa
ryžiuje ir Varšuvoje išleisti 
pareiškimai, kurie griežtai pa
neigia girdus, busią anglai ir 
vokiečiai vedą derybas dėl Dan
cigo.

Tačiau taip anglai, kaip 
kai ir franeuzai pripažįsta, 
naciai stiprina Dancigą ir 
šia jį j tvirtovę.

Italai kalba, kad
Dancigas teksiąs 

vokiečiams

Vokiečių laivo eks
plozijoj 15 žmonių 

žuvo

len- 
kad 
ruo-

Sovietai vartojo 
500,000 traktorių

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 18. -— Sovietų žinių 
agentūra Tass praneša, kad pe
reitais metais Sovietų Rusija 
vartojusi 500,000 traktorių, 
153,500 derliui piauti kombi-

PARYŽIUS, Francuzija, 
pos 18. — Paryžiaus grožio 
lionai paskelbė naujieną mote
riškėms. Esą, ateity bus tep
liojami ne tik moterų pirštų nuotų mašinų, 195,800 trolių ir

bet ir kojų pirštų na- javams kulti 130,800 kuliamų- 
kojų keliai.

nagai, 
gai ir jų mašinų. '

ROMA, Italija, liepos 18. — 
Italijos politiniuose rateliuose 
vis pranašaujama, kad Hitleris 
gausiąs Dancigą be karo.

šeši žuvo potvyniu©
X *

še Meksikoje
Mek- 

Fran- 
smar- 
kran-

MEKSIKOS MIESTAS, 
sika, liepos 18. — San 
cisco upės 'vanduo dėl 
kaus lietaus išsiveržė iš
tų ir užliejo miesto Puebla pa
kraščius. šeši žmonės žuvo, ke
leto kitų pasigendama.

Kiti pranešimai sako, 
žuvo 50 žmonių.

kad

SWINEMUNDE, Vokietija 
liepos 18. — Pirmadienio va
kare eksplodavo laivo Berlir 
katilas. 15 žmonių žuvo dėl 
eksplozijos, 18 kitų sužeista. 
Nelaimė ištiko laivą 15 mylių 
toly nuo kranto.

CHICAGO, liepos 18. — An 
tradieni mirė J. Louis Comis- 
key, bėsbolo 
White Sox 
vininkas.

Jis mirė 
.idencijoje 
ie, Eagle River apylinkėje. Jo 
ryvybę pakirto širdies liga.

jaukto Chicago 
prezidentas ir sa-

savo vasarinėje re- 
Wisconsin valstijo-

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn

Sovietų Rusija, 
Nauji britų ir

Nauji francuzu ir 
rusu pasiūlymai 
įteikti rusams

MASKVA? 
liepos 18. -
francuzu pasiūlymai franeuzų- 
britų-rusų blokui sudaryti gau
ti Maskvoje ir įteikti sovietų 

premjerui Molotovui.

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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NEM, NEM. SOHA!
Tą pačią dieną, tai misteris 

Čaniberlaiftas skrido į Berchtes- 
gadeną, aš važiavau traukimu 
iš Prahos i Mųnkąęevą, buvu
sios Čekoslovakijos miestą, ku
ris po Miuncheno susitarimo 
atiteko Vengrijai. Vagone aš 
kalbėjau su vienu savo draugu 
slovaku.

- -Noriu sužinoti, ką dabar 
daro vengrų partizanai, —pasa

kiau jam.
Tie partizanai, kaip aš buvau 

sužinojęs, kasdien darėsi akty
vesni ir rimtai buvo pasiryžę 
puldinėti Čekoslovakiją, jei ji 
nepatenkins vengrų reikalavi-' 
mų.

Taip, jie pradeda atkaklią! 
kovą, — atsake man tas drau
gas. — Jų vadas maųo, kad jie 
gaus viską, ko reikalauja.

—Kas jis yra? — paklausiau.* 
—Ivanas Hejas (Hejjas).
Kai aš išgirdau tą vardą, mani 

pranyko bet koks noras ieško-' 
ti vengrų partizanų ir aš nu
traukiau savo kelionę. Leiskite 
man pasakyti kodėl.

Pasibaigus Didž. karui, Ven
grijoje susidarė liberalinė vy
riausybė. Tačiau tame įvykių ir 
nerimo sūkury, kuris buvo ki
lęs tuoj i>o Didž. karo, jai bu
vo sunku išsilaikyti.
--------------------—-------------- ------ j

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AĮJTO METAL 
WORKS

824 N. May Str„ Chicago 
Tel. Monrpe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

1919 m. koyo 21 d. kunigaikš
tis Karpjjj (Kąrolyi), aristokra
tas Vengrijos ministeris pirmi 
pinkas, nuvykę j valstybės ka 
Įėjimą jr b311 tarp kąlįnių su
sirado garsųjį Belą Kūną, Ven
grijos komunistų lyderį. Kuni
gaikštis įsakė išleisti jį iš kalė
jimo ir pavedė sudaryti jam nei 
naują vyriausybę. Mat, Belą 
Kūpąs buvo vienintelis žmogus, 
kuris tuo metu galėjo tikėtis 
plačiųjų sluoksniu paramos.

šešėliniai lyderiai
Vengrijos dešinieji ir aristo

kratai niekuomet negalėjo ku
nigaikščiui Karolji atleisti ųž šį 
jo darbą. Ir gerokai laiko po to 
praėjus, vienas vengrų karinin
kas, kunigaikštis Šalmas, Vie
noj susitikęs kuųig. Karolji, už
puolė jį ir kirto į veidą.

Belą Kūnas Vengrijoj įvedė 
sovietų režimą, Jis gyvavo ke
turis mėnesius. Belos Kūno re
žimą panaikino santarvininkų 
armijos, kurios pradėjo iš visų 
pusių veržtis į Vengriją, o pa
čiame krašte pakėlė galvas kon
trrevoliucionieriai. , i

Kontr-revoĮiucijos štabas bu
vo Vengrijos provincijos mies
te šcgede. Tenai kavinėse jus 
galėdavo! dažnai matyli Gųm- 
bešą, kuris netrukus pasidarė 
karo mjnisteriu, ir vice-admi- 
roįą Horthy, kuris išvijus Habs- 
burgus, paėmė Vengrijos regen- 
turą.

Šie abu vyrai vadovavo visai 
Vengrijos reakcijai. Ęe to, jų 
šešėly slėpėsi kiti du vyrai, ku
rie buvo dar reakcingesni ir 
brutalesni: Ivanas liejas, eks- 
kareivis, ir jo bičiulis, karo me
tu buvęs jo vadas, baronas Pro- 
nay.

ekskursai-pasiųsti

dideliems

pajūry alsigaivinl:

KLAIPĖDA. — \ ienas lietu- 
Ivis darbininkas į Lietuvą savo 
senai molinai norėjo 

įregistruotu laišku 20 litų. Pas kuršei ni 
neturi kuo 
Mat, pajū

rio res lapinas atidaromas tik
sezonui įpusėjus, kai iš skait-

PALANGA. — Palanga jau 
turi per f00 registruotų vasr 
'očojų, o be t kita tiek susida 
rys iš trumpalaikių 
tu.

pį tai, kad 
' ’šku sientė pinigus

Trokšta vasarotojai

patikrino 
kom iskavo.j 

J Bet liio dar viskas nc.»iba.ge. 
L odei ja Uitojo su laišku pas tą1 
I darbininką ir pareikalavo šu
niokėli 20 markių pabaudos. 
Kadangi laiškas buvo 
lietuviškai, tai policija 
laišKo vokišką vertimą. Darbi-1 rcn^ti gaivaus vandenio, t 

7?',. t <! ».«■ ■' ..... -j ..... .............................. . ■ "j". ninkas'pinigų neturėjo ir pa
klojas ir Pronay “baltųjų” ar- Buvo įsteigta draugija, pasi baudos negalėjo sumokėti. Ta

rnuos priešaky prasimušė į Bu- vadinusi MOVĘ (Mągyar Orsza- da policija išdėstė ir leido pa-Nuri° restoraną ar kokį kioską 
dapeštą, Vengrijos sostinę. Tai gos Vedero Egyesulet — Veng- baudą per tris menesius laiko l)aJ11 ry anksčiau atsidaryti, 
buvo 1919 m. rugpiučio mėn.Aų tautinės apsaugos korpusas), dalimis sumokėti. Iš Klaipėdos| 
Jie žudė kiekvieną, kurį įtarė Ji dar buvo vadinama “Pabun- krašto daug

dą vengrai”. Jos .nariai, neturė
jo jokios uniforpąos. Taip pat 
jįę neturėjo jokių,.ceremonijų- 

Jis ir jo partizanai labiausiai 
priešinosi santarvininkų nutari- Į 
mui: atplėšti nuo Vengrijos 
Burgenlandą — nedidelį vaka
rinės Vengrijos tpritorijos plo
tą — ir prijungti jį prie naujos 
mažytės Austrijos. 

1921 m. vieną birželio mėn. 
šeštadienį aš buyau Soprone, 
Burgenlando sostinėj. Tai buvo 
paskutinis vengrų šio krašto 
valdymo dienos vakaras. Ryt jį 
reikėjo perduoti austrams. Tą 
šeštadienį vengrų policijos ir 
kariuomenės dalių evakuacija 
ėjo pilnu tempu. 

Sėdėdamas nedideliam “Pan-

NA/UJIENŲ-ACM e Telepnoto
Atlantic Clipper”, naujausias ke

leivinis lėktuvas keleiviniam susisiekimui per AUanitiko 
vandenyną. Jį ką tik baigė statyti Los Angelėse.

semti naudą.

turėjoll Jei negalima

rimo stoteles, tai kurorto admi-
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PASKOLOS “*««“■"
Nuo 5 
jimais,

2202 W.

=

ant 1-mų MORTGEČIŲ
iki 20 metų mažais mėnesiniais ąlmokė- 
arba 5 melams be mėnesių atmokoj imu.

FėderalŠavings
AND LPAN ASSOCIATION

Of CHICAGO

Ccrraak Rd. Chicago, m
Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNlĄI apdrausti iki 
$5,000.00 Fcderal Savings ajid Loari Insurance Corpora
tion, YVashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

□

□

esant komunistu ar jų šimpa ti
ku. Be to, žydai taip pat buvo 
jų puolimo objektas. Daugybė 
žydų nepaprastai nuo jų nuken
tėjo.

Patys sau kasėsi duobes
Viešbuty “Brilaimia” liejas 

įsteigė savo štabą. Tas viešbu
tis pasidarė kartu įstaiga, ka
lėjimas, teismas ir kankinimo 
kameros. Jo rusyse liejo aukos 
susilaukdavo nepavydėtino liki
mo.

Jų šauksmai buvo net girdi
mi aplink tą viešbutį esančiose 
gatvėse. Vyrai ir moterys buvo 
kankinami, mušami, žalojami.

Apskaičiuojama, kad tuo lai
ku ten žuvo keli tūkstančiai 
žmonių. O “Britannia” viešbutis 
nebuvo vienintelė vieta, kur to
kie dalykai buvo daromi.

Kita panaši vieta buvo parla
mento rūmų rūsys. Kai politi
kai viršuje bandė kurti naujos 
Vengrijos pagrindus, apačioj 
sklido žmonių šauksmai, kurie 
buvo brutališkįausiai kankina
mi. Negyvi tų aukų layonąi bū
davo taip sužalojami,/- kad jų 
niekas nepažintų ir sumetami į 
Pynojų. “Mokyti plaukti” pasi
darė paprastas teroristų posakis 
ir tas posakis tebėra vartoja
mas iki šiolei.

Kai kurie dar gyvi, bet su
žeisti ar sužaloti žmonės, būda
vo sumetami į Dunojų ir bai
siausiu budu ten žūdavo.

Viename miške netoli Bala- 
tano ežero trys šimtai žydų bu
vo priversti išsikasti sąu kapus. 
Jie buvo sukapoti ir palaidoti 
pačių išsikastuose kapuose. 
Toks teroras Vengrijoj siautėjo 
šešis mėnesius.

Visą tą laiką liejo vardas bu- 
yo neatskiriamai susijęs su pa-

kas laiškais yra 
siuntę į Lietuvą pinigų, bet tie 
visi laiškai adresatų nepasiek
davo. Už tokį pinigų siuntimą 
ir daugiau kas yra gavę pabau
dų.

nonia” viešbutyje, aš laukiau 
paskutinių žinių. Tenai aš pa
mačiau į vestibiulį įeinant ke
letą kariškai atrodančių vyrų, 
kurie tačiau buvo apsirengę ci
viliais drabužiais. Kartu su jais 
buvo daug jaunų vyrų.

Gatvėse aplink viešbutį buvo 
daug paprastų žmonių. Kai ku
rie jų ėjo pastrjpinėti po kavi
nes, kiti gi šiaip sau vaikščiojo 
gatvėmis.

(Bus daugiau)

==

NAUJIENOS 
Ženg'ia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien.- 
raštjs, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Office and Res. Phone Calumet 7^72
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. nx

IIK. ST. NAiKEUS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

m, L E. SiEDŪftSiU
DENTISTAS

l-’na*. Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

tel. Vards 0994.
Antraa., Ketvirtad^ Penktadienj
1143 So. Archer Ąve.

Tel. Lafaydte 3650

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

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

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

Namų Tel.: Prospect 1931

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

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

; ;ambulance 
U. DIENA IR NAKTĮ , ,

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LĄFAYETTE 0727

koplyčios visose

T—

Klausyklų musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Sesta- 
Vienio vakarais 7 vai. vakąrd lą W. H. I. p. stoties (1480 K.) 

^-Pranešėjas Pf ŠALTIMIERAS.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

seredoj pagal sutartį.

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

DR. 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 Licrtuyiai Daktarai 

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth <33»
Rez. Hyde Park 3395

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

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

. KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

melus 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 Laboratoriją
1034 W. 18tb St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Praėjus tam laikui, Ilejui atsi
rado kitų rūpesčių. Tai buvo 
saiitarvininkų laikos sąlygos, 
kuriomis iš Vengrijos buvo no
rima atplėšti didelius teritorijos 
gabalus ir atiduoti jos kąiniy- 
naųis. Atrodė, kad silpna, nuga
lėta Vengrija sutiks su viskuo, 
ko iš jos bus pareikalauta.

Tačiau buvo vengrų, kurie 
nenorėjo leisti, kad jų kraštas 
nusiginkluotų. Buvo grupė eks 
karininkų, kurie po ketverių 
karo metų ir daugybės revoliu
cijų dabar buvo bedarbiai. Jie 
nenorėjo sutikti, kad jų kardai,: 
kurie dar buvo gana aštrus, rū
dytų makštyse ir kad jų revol-) 
veriai tunų tų nenaudojami ki-j 
šenėse.

Susibūrę aplink H.cją ir sėdė
dami Kečkeincto kavinėje, jipi 
pasižadėjo kovoti prieš visus, 
kurie bandys jų teritoriją kam 
ųors atiduoti. Jie prisiekė —kad 
nežiūrint po kokia sutartimi 
Vengrijos vyriausybė pasirašy-j 
tų — jie niekam neleis suma-! 
žinti Vengrijos teritorijos.

—Nem, nem, sohal (Ne, ne, 
niekuomet!), — jie šaukė.

Daugybė demobilizuotų kare’? 
vių buvo pasiryžę sekti jų Šu
kį, “Nem, nem, soha!” pasida
rė partizanų lozungas. Tie par
tizanai rinkosi aplink Rėją ir jo 
Kečkemeto ekskarininkus.

T—’

Yards 1139
Yąrds 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
PĄLYSK

Phone Grovehill 0142
Cicero Pbonę Cicero 2109

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lit.uanįca Avenue

,;J.S L ,• I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

LACHAWIC? ir sūnus
•2314 West ?3rd Pl^ęe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1279

P. J. RIDIKAS
5354 So. Halsted Street YARDS 1419

J,.— .,. ...yiĮ I | Į. J N^Įlį, , 1 I. ——— ■ ■ ■ ' ■

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phoųe Lafąyette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lįtugnįca Ąyepue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKŪS”"
6834 So. Węstern Avė.
J! 410 Sp&tb 49th Coųrt

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Uetuyįų 
Direktorių
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenv/ood 5107.

Dr. Charles Segal
OFISAS

•1729 So. Ashland Avė.
; 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rcz. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb, 
Namų

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 07»l 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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MIESTELIS, KURIAME KALĖDAVO NUO
DĖMINGI KUNIGAI

taikos sutartimi Suval- 
kraštas su Liškiava ati- 
Lenkijos kunigaikštijai, 
globojo Saksonijos kara-

Liškiava senovėj buvo garsi 
narsiais valdovais ir aukšta- 
kuore pilimi, kurios sienas pul
dinėdavo Dainavos šalies prie
šai: kryžuočiai, gudai ir len
kai. Lietuvai apsikrikštijus, po 
Liublino unijos Liškiava išgar
sėjo bažnyčiomis ir dominin
konų vienuolynu; kuris vėliau 
buvo paverstas nusikaltusių 
kunigų kalėjimu. Tas kunigų 
kalėjimas iki šiai dienai yra 
gana sveikas išlikęs.

Liškiavos istorija maždaug 
tokia: Liškiavos pilis, mano
ma, statyta prieš 900 metų 
Gardino kunigaikščių ir ji bu
vusi vadinama Naujapiliu. Prieš 
500 metų Jogaila, būdamas 
Lenkijos karalium ir Lietuvos 
didž. kunigaikščiu Liškiavos 
pilį padovanojęs riteriui Liškai. 
Nuo jo vardo Naujapiiis buvo 
pavadintas Liškiava. Lietuvai 
apsikrikštijus, ant kito šalta 
pilies buvusio piliakalnio buvu
si pastatyta didžiulė bažnyčia, 
kuri, laikui bėgant, nugriuvusi 
į Nemuną, nes vandeningas 
sraunus Nemunas, grauždamas 
savo vagą išgriovęs kalną po 
bažnyčios pamatais ir ji su-

EGG _______________ $6.00
NUT ..........  $6.00
BIG LUMP _________ $6.00
MINE RUN .... .................$5.75
SCREENINGS _____  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975 j

griuvusi, jos griuvėsiais ir 
šiandien užverstas Nemunas. 
Po tokios pamokos bažnyčia 
buvo pastatyta atokiau nuo 
Nemuno, dabartinėj vietoj. Vė
liau Liškiavos bajoras Kosilas 
pastatė vienuolyno rumus ii 
1697 m. mirdamas savo turtus 
su baudžiauninkais užrašė vie
nuoliams, nors turėjo dvi duk
teris. Jo žentai, Valavičius ir 
Piatkovskis dėl to labai pasi
piktino, bet, negalėdami teisi
niai uošvio turtų atsiimti, jie 
panaudojo smurtą — suorga
nizavo būrį klajoklių totorių, 
kurie Snaigupės dvare turėjo 
savo taborą ir, vieną naktį už
puolę vienuolyną, padarė baisų 
pogromą. Išlaužė vartus ir du
ris, išdaužė langus, sulaužė 
kryžius, o vienuoliams sudras
kę habitus, juos pusnuogius, 
botagais kapodami, išvarė į 
laukus. Vienuoliai padavė ka
raliui Višniovieckiui ir vyriau
siam Lietuvos kunigaikštijos 
tribunolui skundus. Tribunolas 
priteisė Liškiavą grąžinti vie
nuoliams, bet Kosilo žentai ne
norėjo sprendimo klausyti, tuo
met Vilniaus vyskupas jiems 
pagrasė ekskomunika ir jie nu
sileido — Liškiava vėl atiteko 
vienuoliams. Tačiau vis dėlto 
vienuoliai bijodami, kad pogro
mas nepasikartotų, laisvai šei
mininkauti nedrįso, todėl vie
nuolyne įsteigė nusikaltusiems 
kunigams kalėjimą. Kunigus 
čia gabeno. ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš Lenkijos.

XVIII amž. per Lenkijos da
lijimus, kaip Suvalkijos dalis, 
Liškiava, pateko prūsų vald
žion. Prusai nusavino vienuo-

iki Napoleono karų. 1807 m. 
Tilžės 
kijos 
teko 
kurią
liūs. Nuo to laiko Liškiavą vėl 
atsiėmė vienuoliai ir, neži„_L.l 
valdovų kaitaliojimosi, 
lynas klestėjo iki 1861 
džiavos panaikinimo.
nemokamų darbininkų, 
lynas pradėjo smukti.

Dabar Liškiava yra likusi 
tik paprastu bažnytkaimiu, ko
kių Lietuvoj yra apščiai, bet 
vis dėlto Liškiavoje, kur nepa
žvelgsi, visur pastebėsi gilios 
senovės pėdsakus. Liškiavos 
ir jos apylinkių gamta nepa
prastai graži. Tačiau žmonės, 
ilgus laikus gyvenę po vienuč
ių jungu, iki šių dienų išliko 
abai prietaringi, tiki visokioms 
legendoms, kuriomis apipinta 
ne tik Liškiava, bet ir 
apylinkės.

Daugumas liškiaviečių, 
vendami užkampy, apie 50 
nuo artimiausios gelžkelio 

matę di 
Merkinė. 
Vilniaus 
yra toli-

iurint 
vienuo- 

m. bau- 
Netekęs 
vienuo

jos

gy- 
km 
sto-

žydą, laukuose kasantį bulvėms 
duobę ir vyžomis apsiavusį, 
kitus mačiau dengiančius sto
gą, plaunančius malkas, ko ki
tur Dzūkijoj nematyti.

Liškiaviečiai Nepriklausomy
bės kovų laikais kaip ir perlo- 
jiečiai turėjo gausius ir stip
rius šaulių burius, kurie ne- 
eido veržtis į Lietuvos gilu
mą priešams. “L. ž.”

Iš Lietuvos

Žieminiai Langai I
ŽIŪRĖK Į PRIEKĮ 

PIRK DABAR VASAROS
BARGENŲ KAINA ... g 

INSULIUOK NAMUS
ŽIEMAI

FIRTEX •% col. sq. f t.

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

■BNBKBEHMHMMCBDGIBBnrasraMU

lių turtus — palivarkus, kai
mus su baudžiauninkais, ma
lūnus, mužikų kultūros ir ap- 
švietos Įstaigas — 6 karčia- 
mas ir miestelio jurzdiką, miš
riai apgyventą žydų, totorių ir 
krikščionių. Prūsų valdžia įsta
tymais pagerino baudžiaunin
kų būklę, nes uždraudė ponams 
juos pardavinėti ir į šunis mai
nyti. Tačiau materialiai jų būk
lė dar pasunkėjo, nes užkrovė 
naujus mokesčius ir rinko kon
tribucijas. Toks rėžimas tęsėsi

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ties — Alytaus, nėra 
dėsnio miesto, kaip 
Anapus Nemuno yra 
kraštas, tad jį dabar
mam užkampy ir pažangai čia 
įsiveržti sunku.

Patekęs Liškiavon, apžiurę 
jau senoviško stiliaus bažny
čią ir vienuolyno rumus, kurie 
yra mūriniai ir mūriniu kori
dorium sujungti. Juo vienuo
liai, o vėliau kunigai — kali
niai buvo varinėjami į bažny 
Čia melstis. Vienuolyno rūmuo
se dabar yra viso bažnytkai
mio administracija: policija, 
vargonininkas, zakristijonas li
kt. Kitose patalpose rengiama 
turizmo stotis. Vienuolyno ir 
bažnyčios rusiuese yra nemaža 
įdomių senienų, tik reiktų jas 
palikti originalias, nes kai kas 
‘partaisoma”.

Aukštam krante, kurį Nemu
nas metai po metų griauna, 
riogso dzūkiškos pirkelės did
žio apgriuvęs pilies bokštas su 
siaurais urvais, kuriais žmo 
gus vos gali pralįsti. Pilies bu
tą didelės, nes kalnas ir Ne
munas užversti akmenimis. Be- 
laipiojant po krantus ir besi
dairant po gražias anupus Ne
muno lygumas, kuriose miško 
plikėse spokso išmėtytos paniu
rusios sodybos, bet baltais ka
minais lūšnos, nepastebėjau kai 
iš pakrantės išlindo dzūkas:

— Macyc, ponas, ne vieti
nis, kad tep cekavinės, — pra
bilo jis į mane, — čia daug 
atvažiuoja pasižiurėc, nors nie
ko cekavo nėra.

— Kaip tai, štai pilies griu
vėsiai, ten vienuolynas, be to, 
graži gamta, — pastebiu.

— Visi tep sako, kad graži 
gamta, bet pamėgintut čia pa
gyveno, mislinu, hut nemiela. 
Kas čia, kur čia, žemės dry- 
kos. Buvau Amerikoj, žinau, 
kaip žmonės gyvena, bet čia... 
— atsiduso dzūkas kreipdamas 
mano dėmesį į nublukusius tri
nyčius ir dideles vyžas.

— Gal ši tą papasakotum 
apie Liškiavą, — paprašiau siū
lydamas papirosą.

Dzūkas nusišluostė žilstan 
čius tisus ir, užsidegęs popi 
rosą, atsisėdo ant griuvėsių 
krūvos, pradėjo pasakoti ko aš 
nesitikėjau:

— Va kap macyc už. Nemu
no pro medžius baltuoja Drus
kininkų bažnyčia. Pamacytai, 
kap inrengė dačius, kad net 
Pilsudskas atvažiuodavo vasa
roti. O apie Liškiavą, ką čia 
šnekeč, po biski dzyla ir jau. 
Prieš vainas ne tokia buvo, 
būdavo dačnikai suvažiuoja iš 
Druskininkų, atsiveža gėrimų, 
valgių, dar ir muzikų, sugula, 
sutupia ant kalno ir baliavoja. 
Liškiavoj buvo keliolika zvoš- 
čikų, ponus sau bevežiodavo. 
O dabar retai kas atvyksta. 
Seniau net iš Birštono atva
žiuodavo, tuomet liškeviečiai 
gerai vertėsi, — baigė jis pa
sakoti.

Liškiavos žydai neišgyventų 
iš vertelgavimo, jei nedirbtų 
žemės. Pats radau barzdotą

Bitės užgylė arklį
MARIJAMPOLĖ. — Prieš po- 

rą dienų bites taip sugylė vie
no ūkininko arklį, kad tas tuč
tuojau padvėsė. Arklys buvo 
priėjęs sode prie a’vilio ir jį pa
lelė. Nudvėsęs arklys vertas a- 
pie Lt 500.

Apipiešė vidurdienį
Birželio 21 d. pas eigulį Nor- 

keliuną, gyv. Užbalių k., apie 
14 vai. užėjo du nepažįstami 
vyrai. Namie tebuvo lik eigul.o 
žmona. Vienas nepažįstamųjų 
įrėmė moteriai revolverį į kru
tinę ir pareikalavo pinigų. Išsi
gandusi moteris plėšikams ati
davė visus turimus pinigus a- 
pie Lt 900, ir po to plėšikai pa
sišalino. Kieme plėšikai susitiko 

spėjo 
įvykį 
veda

iii grįžtančiu eiguliu, bet 
pasprukti į mišką. Apie 
pranešta policijai, kuri 
kvotą.

Ekskursija į Vilnių
Kultūrinis klubas birželio pa

baigoj organizuoja darbininkų 
ekskursiją į Vilnią. Dabar rū
pinasi formalumais.

Pradėta šienapiute
uki-Aplinkiniuose .kaimuose 

ninkai jau įpusėję mėšlavežį ir 
pradėjo šienapiutęi

Vėl nusiskundimai
Smolino įmonėj “Dirblin” 

darbininkės skundžiasi, kad 
joms lenką dirbti naktimis. Ši
tuo skundu susidomėję atitin
kami organai.

4184 Archer Avė.—•

RYTINE RADIO
VALANDA

iš StotiesPETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

LODAI A LONG DISTANCF 
MOVING 

Perkraustom tumičius, pianus ii 
/isokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmaš ir kitus mies 
rus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
antį olas Taipg’ nri«t*»ton- an 

) visas miesto dalis
3106 So. Halsted St.

«»ukit Te!. VARDS 3408

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

CRANE COAL COMPANY
5322 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run 
(Scre.ened) Tonas .............
SMULKESNĖS

“AŠ IŠGIRDAU VAIKŠ
ČIOJANT VALGOMAJAM 
KAMBARY”
® Kada naktis paaštrir.a jūsų klausą ir 
užgrudira drąsą atsargumu, telefono pra
tęsimas prie lovos pasidaro dideliu pa
togumu. Jis visuomet gatavas policijai, 
gydytojui ar kaimynui pašaukti.

Miegamajam, virtuvėje ir kitam ku
riam kambary, telefono pratęsimas gali 
sutaupyti žingsnius, suteikti pageidauja
mą vienatvę. Visas tas patogumas kai
nuoja labai mažai. Pašaukite musų biz
nio ofisą ir užsisakykite šiandien.

Chicago,ie šaukite 
OFFitial 9100

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

Lietuvis Plumberis
— Laisnuutas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

$7-25
$7.00
$7.25

$3,300,000.00
$250,000.00

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

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

detuvos nepri
KLAUSOMYBĖS

Justin Mackiewich, Pres.
STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF”cHICAGO

ZIUREK

iMin

Vardas...

Į?PA"TTERN book

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ
20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

(jarsinkites 'N-nose

PAVASARINIŲ
MADŲ

IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
; NAUJIENŲ SPULKA

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

Adresas.

Miestas.

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$5.00
$5.00
$8.00
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.

Ufoakyve kalaai
Chicago j e—paštu:

Metams--------------------- — |8.00
Pusei metų-------------------  4.00
Trims mėnesiams----------------2.00
Dviem mėnesiams ----------- 1.50
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________
Savaitei ------------------- -
Mėnesiui_____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams-----------
Pusei metų___
Trims mėnesiams 
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.

.70

3c 
18c 
75c

15.00

Nori prohibici jos

YY-RRA. NEE-RA
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

tik savotiškas lenktyniavimas 
tarp rusų ir kitų tautų gyvenan
čių SSSR teritorijoje. Tos kitos 
tautos parodė savo gajumą, pa
tyrę savo gebėjimus neabejoti
nai sugebės tose varžybose, var
žybose kultūroje ir švietime sa
ve parodyti ir savo kaipo 
tos interesus apginti.

Taigi ir lietuvių tauta, 
kad ir sporte jau ne kartą 
dė, kad ji taip pat lygiai, kaip 
ir kitos tautos gali sėkmingai 
su visais lygiomis lenktyniauti. 
Šitie laimėjimai, reikia tikėlis 
ir laukti ne vieno lietuvio dva
sią atkutys ir jisai susipras,, 
kad esąs lygus tarp lygių ir nė
ra jokio reikalo svetimomis 
plunksnomis kaišytis, svetimais 
darbais didžiuotis, o pačiam nie
ko gero nesiekti! Man pačiam 
teko susidurti su tokiais lietu
viais amerikiečiais, kurie atvy
kę į savo tėvų žemę paviešėti

I viską kaip įmanydami gyrė, kas 
Š. Amerikoje yra ir viską pci- 

. kia ką Lietuvoje tik matė. Al- 
, rodė lyg butų jisai tą Ameri

ką sukūręs, lyg tai butų jo vie
no nuopelnai.

Lietuva atkuriama kaipo val
stybė išimtinai pačių lietuvių 
rankomis, o Amerika sukuria 
daugelio tautų rankomis, kurie 
savo laiku iš Europos išėjo ir 
tie išeiviai kūrė Ameriką vielos 
gyventojus vergdami, juos į 
džiungles nustumdami. Lietuvos 
gyventojai nenori atsidurti anų 
amerikiečių, čiabuvių padėtyje 
ir savo išimtinai pajėgomis ku
ria savo valstybę. Žinoma, Lie
tuvai dar sunku Ameriką pavy
ti, bet lietuvis tik savo ranko
mis, savo protu, kaip išmano ir 
gali kuria savo krašte įvairias

I

DARBIEČIA1 SAVO MAN-, tuo, bendrai imant, darbininkų | 
algos būna aukštesnės.

Be to, darbininkai yra ne tik- 
Papildomuosiuose rinkimuo-1 tai rankpelniai, bet ir vartoto

se į Britanijos parlamentą, Ce- jai. Juo pramonė labiau išvys- 
erphilly distrikte, Darbo parti- lyta, juo daugiau ir geresnių 
jos kandidatas Ness Edwards prekių ji pagamina visiems 
gavo 19,847 b., o konservato- žmonėms. Palyginkite, pav. au- 
rius Ronald Bell — 9,349 b. tomobilius, kuriuos Amerikos 
Tokiu budu darbietis laimėjo dirbtuvės pagamindavo 1920 
10,498 b. dauguma. m., su šių metų mašinomis:

Tą distriktą ir pirmiau atsto- skirtumas labai didelis ir 
vavo Darbo partijos atstovas, kybės (ųuality), ir kainos 

---- I žvilgiu, vartotojo naudai.

Todėl darbininkų klasei 
gali nerūpėti tai, kas reikalinga 
pramonės bujojimui, ir ji nega
li ignoruoti tų varžytinių, ku
rios eina tarpe įvairių šalių dėl 
rinkų ir medžiagų šaltinių. Fak- 
tinai susipratusių darbininkų 
organizacijos (socialistų parti
jos, profesinės sąjungos ir t.t.) 
tų dalykų niekuomet ir neigno
ruodavo. Bet tiems klausimams 
išspręsti jos siūlydavo kitokį ke
lią, negu mililaristai ir nacio
nalistai.

Gaila, kad New Yorko So- 
cial-Demokralinė Federacija ši
tos, problemos visai nepalietė sa
vo pareiškime. Pasmerkusi ka
pitalistų varžytines dėl rinkų ir 
žaliavų šaltinių, ji eina prie to
talitarinių (diktatoriškų) vals
tybių politikos.

Karo pavojus, atsiradus 
fašizmui

S.-D. Federacijos pareiškime, 
toliau, sakoma:

“Iškilus totalitarinėms val
stybėms, aplinkybės pasikei
tė. Dabattinis karo pavojus 
kyla tiesibg iš prieštaravimo 
tarpe fašizmo ir demokrati
jos. Nuoširdesniosios demo
kratinės * tautos geidžia tai
kos, tuo ' tarpu kai fašistinės 
valstybės1 (savo prigimtim yra 
militaristiškos ir agresingos.

“Socialistų ir darbininkų 
sąjundžiai visose demokrati
nėse Europos šalyse pritaikė 
'savo politiką šitoms naujoms 
aplinkybėms. Jie stoja už ap
siginklavimą ir ragina savo 
valdžias tvirtai priešintis fa
šistų viešpatavimo plėtimui, 
ir jie yra pasiryžę, jeigu at
eis karas, visa širdžia koope
ruoti (su valdžiomis? —“N.” 
Red.), kad butų laimėta per-

DATĄ APGYNĖ

ginčai Ikaro klau
simu

Naujasis Michigano gubernatorius, Luren D. Dickin- Visose srovėse pasireiškia 
son, norėtų toje valstijoje įvesti prohibiciją, tik nežino, nuomonių skirtumai karo n- tai- 
kaip tai padaryti. Jisai ketina kviesti talkon bažnyčias, kos_ klausin2uos®.’ Tlk bemoki a- 

kad jos padėtų jam referendumo keliu uždrausti degti- eina aikšt,gn; o diktatoriškosc 
nes gėrimų, bet bijo sukelti prieš save publikų. jje yra slopinami. Jeigu komu-

Tas gubernatorius yra 80 metų senis, buvęs Michi-1 nistas nesutinka su partijos nu
yra 
eiti

gano Anti-Saloon lygos prezidentas, ir yra republikonas. stafyta “hmja”, tm jisai 
Kodėl Michigano žmonės pasirinko jį, vietoje pažangaus Priycratas arba tyleli, arba 
demokrato Murphy, sunku suprasti. Tur būt, jam dau- au< 1S par 1J0S< 
giausia padėjo kova tarp Amerikos darbo Federacijos ir Pas socialistus tokio nuomo-| 
p y Q ' |nių suvaržymo nėra, todėl jie

karo klausimą gali diskusuoti < 
atvirai. Tarp Amerikos socia
listų tame klausime eina gin
čas. Dalis jų, daugiausia New 
Yorke, stoja už tą nusistatymą, 
kurio laikosi prezidentas Roo- 
seveltas, t. y. kad reikia rem
ti vadinamą Europos demokra
tijų bloką prieš agresorius; o 
kita dalis reikalauja griežto ne
utraliteto.

f I
Pirmąją nuomonę gina New 

Yorko Social-Demokratinė Fe
deracija. Ji neseniai išdėstė sa
vo pažvalgas ilgokame pareiški
me, kurio pirmoje dalyje sako
ma:

“Socialistai visuomet laikė 
karą viena didžiųjų nelai
mių, susijusių *su klasiniu 

- viešpatavimu^*o naujosios ga
dynės laikais ypatingai su 
kapitalistų klasės interesų do
minavimu valdžioje ir tarp
tautiniuose santykiuose. Kad 
ir nesitikėdami, kad pasau
lio taika bus pilnai patikrin
ta tol, kol gyvuos klasinis 
viešpatavimas, socialistai ko
vojo kaip įmanydami prieš 
karo ir militarizmo blogybes 
esančioje sistemoje. .

“Iki paskutinio laiko di
džiųjų kapitalistinių valsty- 

r bių ekonomines varžytinės 
kovoje dėl rinkų, dėl žaliavų 
šaltinių, dėl investavimo pro
gų ir taip toliau buvo pagrin
dinės karo priežastys; ir tose 

.varžytinėse pasaulio darbi
ninkai neturėjo pamato rem
ti vieną arba kitą pusę.”

Čia yra išreikštas, nors ir ne
labai nuosakiai, absoliutiškas 
priešingumas karui. Sakome, 
kad nelabai nuosakiai, nes juk 
ir darbininkai gali būt suintere
suoti rinkomis ir žaliavų šalti
niais. Jeigu, pavyzdžiui, Angli
ja netektų rinkų savo pramo
nės produktams arba medžiagų 
savo dirbtuvėms, tai ji turėtų 
uždaryti daugelį pramonės į- 
monių ir milionai darbininkų 

|butų išmesti į gatvę. Todėl kal
bėti, kad darbininkai tose var
žytinėse “neturi pamato” rem
ti vieną arba kitą pusę, yra ne
logiška.

Yra iš viso klaida manyti, 
kad darbininkai dabartinėje sis
temoje nesą suinteresuoti eko- 
nominiais savo krašto reikalais. 
Juk yra faktas, kad ir kapita
lizmo sistemoje pramonė ne tik 
neša pelnus kapitalistams, bet 
ir duoda uždarbį darbininkams, 
ir juo pramonė labiau bujoja,

Jeigu Amerikos darbininkai nepaliaus ir toliau tarp 
savęs kovoję, tai tokių Dickinsonų jie susilauks daugu
moje valstijų.

Bet, gal, butų gerai, jeigu Michigano gubernatorius 
pradėtų vesti prohibicijos kampaniją. Tai butų greičiau
sias būdas tos valstijos balsuotojams prablaivėti politiš
kai.

Francuzijos biznis atsigavo
Iš Paryžiaus pranešama, kad Francuzijos prekyba 

ir pramonė per paskutinius penkis mėnesius labai pasi
taisė. Taip bent sako finansų ministeris Paul Reynaud.

Jisai nurodo, kad “paprastasis” valstybės biudžetas 
yra subalansuotas — pirmą kartą per dešimtį metų. Ga
myba padidėjo, nedarbas sumažėjo ir eksportas auga. 
Auksas, kuris pirma ieškojo užvėjos Anglijos ir Ameri
kos bankuose, grįžta atgal. ’ v

Toliau tas ministeris pasakė, kad dabartiniu laiku 
Francuzijoje dirba 10 kartų didesnis skaičius darbinin
kų viršlaikį, negu pereitą lapkričio mėnesį. Išimant ka
syklų pramonę, dabar dirba viršlaikį 33 nuošimčiai visų 
pramonės darbininkų Francuzijoje, o lapkričio mėnesį 
dirbo viršlaikį tiktai 3.3 nuošimčiai.

Bet ministeris Reynaud pripažįsta, kad šalia “pa
prastojo” biudžeto yra dar ir “nepaprastasis” biudžetas, 
kuris apima išlaidas karo reikalams. Tos išlaidos siekia 
daugelį miliardų frankų. Išskyrus jas iš valstybės sąma
tos, žinoma, yra nesunku biudžetą “subalansuoti”.

Šios karo išlaidos, matyt, daugiausia ir padėjo biz
niui atsigauti. Kuomet valdžia pila miliardus frankų į 
ginklavimosi pramonę, tai visas krašto ūkis turi kilti. 
Ne be reikalo, kaip sako finansų ministeris, trečdalys 
pramonės darbininkų . Francuzijoje dabar gauna dirbti 
viršlaikį.

Kita priežastis, dėlko biznis Francuzijoje atgijo, yra 
ta, kad stambieji kapitalistai dabar jau nebedaro sabo
tažo prieš valdžią, kai valdžia išleido dekretą, kuris duo
da teisę pramonininkams prailginti darbo valandas. Kad 
ir mokėdami darbininkams už viršlaikį aukštesnį atly
ginimą, jie vistiek padaro gerą pelną, gaudami riebių 
užsakymų ginklams, lėktuvams ir amunicijai.

Toks pat, kad ir ne taip staigus, biznio atgijimas 
dabar yra pastebimas ir Anglijoje, čia jį irgi pakėlė 
milžiniškos sumos pinigų, kuriuos valdžią leidžia apsi
ginklavimui.

Pasiruošimai karui padidino “gerovę” visoje Euro
poje. Tiktai klausimas, kaip ilgai tai galės tęstis?

Diktatorių keblumas
Paryžiuje eina gandai, kad Italija sutiko grąžinti 

Vokietijai dalį pietinio Tyrolio teritorijos su jos gyven
tojais vokiečiais.

Ta provincija iki pasaulio karo priklausė Austrijai. 
Mussolini bandė jos gyventojus paversti italais, drausda
mas jiems viešose vietose kalbėti vokiškai ir panaikinda
mas vokiškas mokyklas. O kai jam šita politika nepasi
sekė, tai jisai sumanė tuos vokiečius iš pietinio Tyrolio 
iškraustyti.

Hitleris kelis kartus iškilmingai žadėjo nekeisti sie
nos, atskiriančios pietinį Tyrolį nuo Vokietijos, ir Mus
solini įtikino italus, kad nacių “fiurerio” žodžiu galima 
pasitikėti — kitaip’ kaip galėtų Italija remti savo part
nerį Romos-Berlyno ašyje?

Bet jeigu Hitleris leis nutautinti arba smurtu išvai-

ko-
at-

ne-

Tiesa, kad fašistines diktatū
ros pakeitė aplinkybes. Jos gin
kluojasi ir puola ramiąsias tau
tas; todėl ir šios yra priverstos 
ginkluotis, kad galėtų atsiginti.

Bet šitie pasakymai nesutin
ka su pirmąja Social-Demokra- 
tinės Federacijos pareiškimo

valstybių visą laiką ėjo ekono
minės varžytinės, kurios suda
rydavo pagrindinės karo prie
žastis, tai kodėl tos • valstybės 
pradėjo dabar geisti taikos? Ar 
dėlto, kad jos demokratinės? 
Bet Anglijoje ir Francuzijoje 
jau ir seniau buvo pusėtinai 
daug demokralybės.

S.-D. Federacijos pareiškimas 
išveda dabartinį karo pavojų iš 
“prieštaravimo tarp fašizmo ir 
demokratijos”, — kas nelabai 
atitinka tiesos. Juk Lenkija nė
ra demokratiška, o Vokietija 
rengiasi ją pulti. Čekoslovakija 
buvo demokratiška, bet fran- 
euzai ir anglai ją atidavė Hitle
riui sudraskyti. Rumunija ir 
Graikija yra fašistiškoj o ang
lai ir franeuzai joms suteikė 
garantiją, taip pat kaip ir Len-

S.-D. Federacija tais savo iš
vadžiojimais nori paruošti savo

kyti iš Tyrolio pusantro šimto tūkstančių (sakoma, net 
250,000) vokiečių, tai kaip atrodys jo “tautos vadavimo” 
misija?

Antra vertus, jeigu Mussolini atiduos Vokietijai bent 
dalį pietinio Tyrolio žemės, tai kur jisai padės savo akis 
prieš italus? t

mi tų dydžių! O štai sporte, ku- i 
ris viešai visų akivaizdoje de
monstruojamas pasirodo mes 
ėsame pranašesni už didžiuo
sius, už dideles tautas! Jei mes 
taip atsidėję palygintume savą
ją periodinę spaudą, tai tikriau
siai įsitikintume, kad ji taip pat 
yra pranašesnė už didelių tau
tų, nors ir labai didelius dien
raščius !

Juk štai, kad ir jūsų Ameri
koje ar nemaža yra lietuvių, 
kurie sporte turi pirmenybes! 
O štai Dariaus, Girėno, Vait
kaus skridimai savo sumanu
mu, savo drąsa ir savim pasi- 

I tikėjimu ar nepraneša daugelio 
ir daugelio didelių tautų tos 
rųšies rekordus. Ar jie savo 
skridimais į aviacijos istoriją 
neįnešė vertingų moksle atsie- 
kimų? O juk tik palyginkime, 
kad tos didelės tautos, ar valsty
bės turėjo ir turi žymiai dides
nius materialius išteklius, o lie
tuviai išimtinai tik savo pastan
gomis suruošė tuos skridimus? 

[Jei šitą apystovą turėsime gal
voje, tai drąsiai turime sutikti 

j kad tie atlikti lietuvių skridi
mai, praneša kitų tautų tolygius 
suruoštus skridimus!

Išmokime vertinti ir savo 
rankomis, savo sumanumu inu- 

lietuvių spaudoje I slI Pa^ių pastangomis atliktus 
darbus!

štai lietuvių, palyginti, nedi
delė Š. Amerikoje saujelė pąje- 
gia išleisti net penkis dienraš
čius!

Paimkime proporcionaliai ki
tas tautas, ar anglų kalba lei
džiamus dienraščius, tikriausiai 

dalinai lyg Į įsitikinsime, kad lietuviai čia y-
- - - ra daug atsiekę ir gal kilus
- mil- Pralenkę! Visa kas čia pasaky

ta, ne todėl pasakyta, kad įro-
į tauta butų 

ypatingai apdovanota kažko
kiais savotiškais gebėjimais, ko- 

kitos tautos neturi. Ne! Vi- 
tautos yra lygios, nėra tau- 
viena už kitą pranašesnės, 
gyvenimo sąlygos, materia- 
resursai vienas tautas pa- 

ik 
Europos rasistų teorija, o ypač vokiečių 

rasistų teorija skleidžia tokias 
. klaidingas mintis, kurios nieko 

- bendro neturi su mokslu, kad 
Jeigu v°hiečių tauta pranašesnė už 

visas kitas tautas ir kad tik jai 
vienai lemta valdyti visas pa
saulis. Iš esmės visos tautos yra 
lygios, vienodais gabumais pa
čios gamtos apdovanotos, lik 
kapitalistinis pasaulis vienas iš

(Tęsinys) ]

Sporte jau visai kitas reika- 
as, čia žaidžia ne profesiona- 
ai, bet mėgėjai, taigi vieni ir 
riti yra lygioje padėlyje.

Čia materialiai resursai vie
nus ir kitus jau taip neveikia. 
Imkime nors ir periodinę spau
dą, sakysime, dienraščius. Dide
lių tautų dienraščiuose retai už
tiksi taip sąmoningai, kruopš
čiai ir, sakysiu, sumaniai pa
rašytus straipsinius, kokius už
tinki mažų tautų dienraščiuose. 
Bet didelių tautų dienraščius 
skaito milijonai, o tuo pačiu 
metu mažų tautų dienraščiai tu- j 
ri tik dešimtimis tūkstančių 
skaitytojų. Be to, iš didelių tau
tų dienraščių straipsnių ištrau
kas daro ir kilų tautų dienraš
čiai. Vadinasi, jų spaudoje pa
skelbtas mintis plačiai visi rek
lamuoja, o tuo pačiu metu ma
žų tautų dienraščius kitos tau
tos neseka, tai ir nepastebi, kas 
tenai gero parašyta.

Štai, kad ir š. Amerikos lie
tuvių periodinė spauda kartais I 
tyčia gražių minčių pareiškia, I 
jos tiek vertingos, kad tiktų įi 
didžiausius didelių tautų dien- j 
raščius, bet tos mintys pasilie
ka tik lietuvių skaitytojų tarpe.

Be to, spėju, kad ir lietuvis 
skaitytojas 
pareikštas mintis taip gerai ne
vertina, kaip svetimo didelio 
dienraščio. Jau didelės tautos 
didžiulis dienraštis tuo pačiu 
tampa lyg patrauklesnis, nors 

. savo turiniu jisai žymiai mažiau 
yra vertingesnis, kaip lietuvių 
laikraštis.

Mes visi esame 
vergai didelių skaičių, dydžių- 
nors kartais tie dydžiai ir __
žiniški skaičiai maža vertingi.. ...
Didelės tautos didžiulis dienraš-i hetuvių
lis, kartais savd turiniu yra žy
miai mažiau vertingesnis, skys
tesnis, bet mes svetimą geriau 
vertiname negu savo, o vien tik sos 
todėl, kad mes lyg ir pavergia- 

tik 
’ ~ liai

šalininkus tam, kad jie stotų Į stato blogesnėje padėtyje, 
už Amerikos paramą 
demokratijoms. Ji sako:

“Kova tarp demokratijos ir 
diktatūros negali pasilikti Se
nojo Pasaulio ribose.
fašizmas laimėtų pergalę Eu
ropoje ir Azijoje, lai ir Ame
rikos žmonės nebūtų apsau
goti nuo atakos...”

Reikalauja neutraliteto
Readingo (Pa.) socialistų lai-PQU^ pastatė žymiai blogesnė- 

kraštyje “Labor Advocate” tas N® padėtyje ir jas tiek inedžia- 
New Yorko socialdemokratų ^ek mora^ah hek pro- 
nusistatymas yra griežtai i<rį_ tižiai eksploatuoja!
tikuojamas. Senas socialistų hetuvių tauta nėra da\usi 
veikėjas William A. Toole rašo, kitoms didesnėms tautoms žy- 
kad new-yorkiečiai negerai da- vyrU hek politikoje tiek 
rą, paniekindami “tradicinį” so- lu°ksle, ai literatūroje?
cialistų priešingumą karui. Ji- G tai įvyko tik todėl taip, kad 
sai nurodo, kad jie savo pareiš- lietuvių tauta ilgus amžius kilų 
kime patys sau prieštarauja: buvo vergiama ir silpnesnės va- 
pradžioje pasmerkia karą, o hos vyrai pasidavė kitų įtakai, 
paskui aiškina, kad šiandien so- nuėjo kitiems tarnauti, savo 
cialistai privalą stoti už apsi-Hau^ pamiršę!
ginklavimą ir, karui kilus, ko- štai caristinė Rusija visą ei- 
operuoti su kapitalistinėmis vai: H? tautų tiek pavergusi, kad jos 
džiomis. Jisai įspėja, kad ir A- pradėjo visai išsigimti ir buvo 
merika gali pražudyti savo de- pasmerktos mirti, bet t’e natvs 
mokratiją, jeigu ji įsivels į ka- carai tų tautų išgamomis nau- 
rą. dojosi, visakeriopai naudojosi

. darbo vaisiais, tiek politikoje, 
.^/^Itiek moksle, tiek literatūroje, o 

dabar SSSR tos seniau užguitos 
tautos savo kūryba liek sužybo, 
kad ir komunistus rusus stebi
na. Komunistai rusai, kaip ku
rie jau ne su pavydu žiuri į tų 
tautų atkutimą ir jau pastebia- 
mos aiškios tendencijos rusiš
kai komunistinio nacionalizmo 
pradai.

štai visoms toms tautoms jau 
įbrukta “graždanka” tai yra ru
sų abėcėlė, įvesta privalomas vi
sose mokyklose rusų kalbos 
dėstymas, kaipo atskiro dalyko, 
ko iki šiol nebuvo.

Žinoma, tai nieko iš esmės 
nėra blogo, lai jau prasideda

“Jeigu karas ateis”, i 
Wm. A. Toole, “tai socialis
tai negalės jo sustabdyti, ne
žiūrint kokią poziciją jie bus 
užėmę dabartiniuose ginčuo* 
se, bet abi grupės turi ir pri
valo pasakyti tiesą apie karo 
priežastį, kaip ji yra išaiškin
ta pirmuose dviejuose New 
Yorko Social-Demokra tinęs 
Federacijos pareiškimo para
grafuose. Jei ne daugiau, tai 
nors tiek mes galime padary
ti. Mes neprivąlome užsi
traukti dėmę skerdynės, kuri 
gali ant mus kristi...”

Tai yra jausminga, bet klau
simo giliau neišaiškina.

įau

stai

Jis kuria, kad nenori kiliems 
vergauti, tik neišmanėlis gali 
lygyti &. Amerikos gyvenimą su 
Lietuvos gyvenimu.

Į š. Ameriką ištisus šimtme
čius plaukė apsukrus, kariais 
labai pinigingi Europos gyven
tojai, o tuo pačiu melu lietuvių 
tauta, Lietuvos kraštas buvo ki
tų vergiamas ir vistiek lietuvis 
atkuto ir štai jau bent sporte 
pralenkia kitas Europos tautas. 
Ir kitose gyvenimo srityse jei 
jisai ir nepralenks kitų tautų, 
lai bent pasivys, ar kitiems ne
vergaus.

Ir lietuvis . turi būti lygiu 
žmonijos šeimos nariu tarpe 
tarp lygių! Jūsų Keistas

(GALAS)

Margumynai
Skalpiij medžiotojų dar 

ir dabar tebesama

praminta Jivaro (byvaro), gy 
velianti Pietų Amerikos Ekva
doro ir Perti džiugiose, Andų 
kalnų papėdėj, Amazonės 
aukštupyje. Jie dar laikosi pa
pročio, turėdami didelį piktu
mą ant savo priešininko, jį 
nužudyti, tačiau jo galvą pa
siimti sau atminimui, žinoma, 
nesibiaurėdami ją užkonser
vuoti: nuimti odą su plaukais 
nuo kaukolės, džiovinti aptem
pus ant karšto akmens, po to, 
.pavirinti, paskui pripilti karš
to smėlio vėl džiovinti ir tada 
sausą pakabinti keliems mė
nesiams durnuose, kad gerai

susitraukia, ji palieka kumš
čio dydžio, kurią jau pasidi
džiuodamas hvvaro indėnas 
rodo, kaip savo didelio karžy- 
giškumo požymį. įdomu dar, 
kad šie indėnai, tikėdami į 
žmogaus pomirtinį gyvenimą 
mirusiųjų bijo labiau, nei gy
vų ir todėl savo aukų kai ku
rių galvų lupas persmeigia 
mediniais smeigtukais ir suri
ša, kad jos po mirties “negalė
tų kalbėti”.

v
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MUSŲ DAKTARAI IR ADVOKATAI TAIP 
Negali rašyti -

A, Bet Arkivyskupas -
Kauno arkivyskupas Juoza

pas Skvireckas parašė žodį ti
kintiesiems apie mišių auką.

Aišku, kad toks žodis mažai 
tegali rūpėti tiems, kurie nėra 
Komos katalikai. Bet to žodžio 
bizniškai — etiškoji dalis yra 
tokia, kad ja gali susi interesuo
ti lygiai ir tikintieji ir netinkin
tieji.

Visus liečiančioj i žodžio da
lis yra tokia: “Štai miršta ne
turtingas parapijonas. Mirtis, 
imdama jį iš gyvųjų tarpo, at
ima šeimos narį, dažnai labiau
siai jai reikalingą. Likusiems 
tenka pakelti nemaža širdies 
skausmo. Be to, susidaro nema
ža ir medžiaginių nuostolių: 
mirusį reikia palaidoti, o kiek 
tai sudaro išlaidų, kurių daž
nai nėra kuo padengti. Ir ne
nuostabu, kad šventoms mi
šioms atlaikyti už tokį mirusį 
nebėra iš ko. Ir jo siela turėtų 
pasilikti be galingiausios dvasi
nės pagalbos, kada ji labiausiai 
yra jos reikalinga... Gerai, kad 
gailestingieji kaimynai palydi 
mirusiojo kūną į kapus. Tie 
kaimynai padarytų dar dides
nį dalyką, jei jie mirusiąjam 
šalia savo maldos aukuotų šv. 
mišių auką.

“Pagalvokite tat, mano mie
li, ar ne metas butų daryti ir 
pas mus panašiai. Tada nei vie
nas, net labiausiai gyvenimo nu
skriaustas pavargėlis nepasilik
tų be šv. mišių, paaukuotų už 
jo sielą, jam mirus.”

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.,
Tel. Yards 4329

— Tai Kas Kita!
Jeigu Dr. Graičunas Taip 

Rašytų...
Pirm negu darysime išvadas, 

padarykime vieną palyginimą, 
įsivaizduokime, kad Dr. Grai
čunas, Amerikos lietuvių dak
tarų patriarchas, parašo žodį į 
visuomenę, reikale teikimo dak
tariškos pagalbos musų bied- 
nuomenei. Tegu jis dalyką iš- 
vedžioja taip, kaip Kauno arki
vyskupas Juozapas Skvireckis. 
Tegu jis parašo: štai vargų pri
slėgtas žmogelis, guli lovoj ir 
sunkiai serga. Jisai buvo bedar
bis ir jo išteklius seniai išsisė
mė. Gerai, kad jo kaimynai jį 
aplanko ir atneša maisto. Bet 
tie kaimynai dar geriau pada
rytų, jei jie sudėtų po keletą 
dolerių ir pašauktų daktarą.

Ką jus manote, ką žmonės sa
kytų apie lokį Dr. Graičiun.o 
žodį? Dr. Greičiūną pažįstan- 
tieji žino, kad jis mėgsta špo
sai! ti. Todėl jie suprastų, kad 
jis čia šposauja, ir tik tyčiojasi 
iš arkivyskupo Skvirecko žo
džio apie mišių auką.

Bet įsivaizduokime, kad A- 
merikos lietuvių daktarų drau
gijos pirmininkas parašytų žo
dį į visuomenę reikale teikimo 
daktariškos pagalbos musų bie- 
dnuomenei panašiai, kaip kad 
rašė Kauno arkivyskupas Skvi
reckas reikale mišių aukų už 
mirusius. Ką jus manote, ką 
žmonės sakytų apie tokį dakta
rišką žodį? Juk visi sakytų, kad 
daktarams parupo pasipinigau
ti. Kokiais savanaudžiais virto 
tie musų daktarai, sakytų visi.

Panašiai rašyti daktarams ne
leidžia jų profesionališka etika. 
Panašiai negalėtų rašyti nei ap- 
tiekoriai, nei advokatai.

Kaip tai gali būti, kad Romos 
katalikų bažnyčios perdėtiniai 
panašiai gali rašyti ir rašo? Jei 
koks nors daktaras, ar advoka-

Įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyveninio
“Kareivių” Parengimas — Le

giono Karftivalas, Etc. »

CICERO. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių sėkmingai už
baigė savo pikniką praeitą šeš
tadienį. Skaisti saulutė ši.dė 
per visą dieną. Komisijos na
riai sušilę bėgiojo, dirbo. Pa- 
sisamdę Leo Stančiko didelį 
troką, viską susikrovė į jį ir 
apie 1:30 pasiekė Liberty Dar
žą. Viską sutvarkę laukė sve-

tas, ar aptiekotius panašiai pa
rašytų, o neapsižiurėjęs redak
torius įdėtų jo tokį neetišką raš
tą į savo laikraštį, tai kiti jo 
profesijos draugai tiesiog raus
tų iš gėdos. Kodėl, štai, Romos 
katalikų bažnyčios arkivysku
pas rašo neetiškai, o vyskupai 
ir kunigai nei nemano rausti iš 
gėdos ?
Bet Daktarai Juk Ne Kristaus 

Meilės Skleidėjai..
Na, o juk daktarai, advoka

tai, aptiekoriai turėtų varžytis 
etikos principais mažiau, negu 
Romos katalikų bažnyčios dig
nitoriai. Toliau žinome, kad nei 
daktarai, nei advokatai, nei ap
tiekoriai negauna iš visuome
nės algų. Visuomenė jiems ne
ištaiso rezidencijų, ofisų; neap
moka jų gaspadinėms algų.

čių — ir apie 4 vai. prasidėjo 
tikras kermošius.

A. J. Kandratas įrengė gar
siakalbius ir po visą apylinkę 
ėjo garsas apie Kareivių drau
gus, rėmėjus, biznierius. Kaip 
ir visados, stambiausiai pasi» 
rodė Erank Gajauskas — pa
rūpino didelę statinę alaus, 
Garden City Bfewery, ir ma
garyčioms — cigarų dėžę. To- 
liaus girdim 'vardus Šaulio, Mi
kulio, K. Andrijausko. Jie au
kavo po JA> statinės alaus ir 
patys dalyvavo su draugais.

Taipgi šauniai pasirodė pp. 
įmetąs, Tamalunas, Baičaitis, 
Gildžius, K. Vasilauskas, ir 
pats savininkas daržo ir val
gyklos, p. J. Pilkis. Virš sumi
nėti asmenys yra vietos biz^ 
nieriai ir geri Kareivių rėmė
jai.

Taipgi buvo nemažas skai
čius svečių chicagiečių-biznie* 
rių ir pavienių, ir visi gražiai, 
smagiai laiką praleidom, kaip 
vienos šeimos nariai. Tik apie 
antrą valandą nakties susira
dom namus.

Rengimo komitetas, A. Bal- 
čunas, ‘ J. Pocius, M. Marcin
kus, K. Leudanckas, C. Paka
sius, A. L. Matui pilnai paten
kinti savo triūsu ir sako, dar
bas užbaigtas, 'visiems ačiū. 
Kaip žinote, pirmas piknikas 
įvyko 11 d. birželio. Ta diena 
buvo šlapia ir šaltas, ir dova
nos liko nelaimėtos. Dabar jas 
laimėjo Joe Šaulis, V. Mace- 
nis, J. Šileikis, ir keletas kitų, 
kurių pavardžių nepagavau.

ČIA SVARBUS REIKALAS - NE VIEN 
ZARASIŠKIAMS, BET IR VISIEMS 

LIETUVIAMS
Atsilankykit Šiame Piknike, Paremkit 

Kilnų Tikslų
Nors šis kliubas neskaitlin

gas nariais, tačiau s pasižymi 
duosnumu lietuvių labdarin
giems bei kultūriniams tiks
lams. Todėl kliubo iždas visa
dos išsisėmęs.

šį sykį Vienas iš žymiausių 
kultūros atžvilgiu, kliubo tik
slų — tai Dr. D. Bukanto pa
minklo statymas Zarasuose. 
Tiesa, mes jau paskyrom mažą 
dalelę tam tikslui, už ką musų 
broliai iš Užjūrio širdingai dė
koja. Vienok, Klaipėdos nete
kimas žymiai siitrugdė jų pra
dėtąjį darbą, taip kad jie ir 
vėl tiesia ranką su prašymu 
pagelbėti jiems užbaigti pra
dėtąjį prakilnų darbą.

Dr. D. Bukantas buvo musų 
tamsiame kaime apšvietos sklei
dėjas, pradedant caro laikais 
ir baigiant vokiečių okupacija. 
Jis steigė lietuviškas mokyk
lėles ir jaunimo ratelius, nors 
nekartą virš minėtų valdžių 
nemalonėn buvo patekęs. Jis 
buvo sąžiningas gydytojas, ku
ris biednuomenę ne tiktai vel
tui gydė, bet ir vaistus nevie
nam Veltui parūpindavo. Taip 
begydydamas kitus, pats apsi
krėtė dėmėtąja šiltine, ir vos 
tik Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, kurios jis taip troš
ko, Dr. Bukantas mir".

Prisidėdami prie pastatymo 
paminklo Dr. Bukantui, mes 
pasistatysim paminklą ir sau, 
nes tame Zarasų krašto gra 
nite, iš kurio paminklas stato
mas, bus įmūryti aukautojų 
vardai, kas per šimtmečius liu
dys musų kulturingumą.

Piknikas, Kubiliaus Darže
Todėl, kaip kliubiečiai, taip 

ir nekliubiečiai esate kviečiami 
savo atsilankymu į pikniką pa
remti musų kliubą. Laiminges
nieji laimėsit naudingų dovanų, 
kurias komiteto vadas R. Pus- 
lis parūpino, o taipgi bus vėl 
tui dalinama Dr. Dominiko Bu
kanto monografija-knygutė, su
sidedanti iš 68 puslapi ą, iš ku
rių plačiai susipažinsia su Dr. 
Bukanto nuveiktais darbais.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
liepos 23 d., Kubiliaus darže, 
prie 83-čios ir Kean Avė., prie 
šais Tautiškas Kapines.

— J. Tarutis.

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

■■ ■■■'*

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest S3rd Street 

prie Loomis

COPRC 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC. (

KN1TTED CHAIR SET. . ------ ? PATTĖRN 2208,

No. 2208 — Kedei padengti

Tai, mat kur stovi su savo 
etika tie, kurie sakosi esą do
ros mokytojai. Kristaus meilės 
skleidėjai; tie, kurie sakosi esą 
žemės druska, ir žemės šviesa; 
tie, kurie sakosi iš pasiaukoji
mo Kristui tarnaują žmonėms; 
tie kurie esą atsižadėję svieto 
marnasčių; tie, kuriems Kris
tus sakė: neturėkite nei aukso 
nei sidabro; dykai gavote, dy
kai ir dalinkite.

• i i k * i 1 ... ,1 r t

Kodėlgi tik paprasti žmonės 
turėtų suminkštinti savo širdis 
ir aukuoti mišioms už mirusį 
mizerioką? Kodėl Romos kata
likų kunigas, kurs gauna algą 
Lietuvoje iš valstybės iždo ir 
turi stambų ūkį, o čia Ameri
koje Ima algą iš parapijos iž
do, turi parapijonų įsteigtą ir 
išfurnišuotą kleboniją ir baž
nyčią, negali dykai atlaikyti mi
šias už mirusį vargingą parū
pi joną? Ar Romos katalikų baž
nyčios kunigo širdis jau tiek su
akmenėjo, kad tik doleriai ir li
tai tegali ją suminkštinti?

Visas pasaulis baisiausiai pa
sipiktintų ir pasmerktų tą dak
tarą, kuris atsisakytų be atlygi
nimo atgaivinti iš vandens iš
trauktą skenduolį. Bet ar ne 
tūkstantį kartų baisesnis tas 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigas, kuris atsisako be atlygi
nimo atlaikyti mišias už var
gingo mirusio pampi jono sielą, 
kada ji šaukte šaukia: pasigai
lėkite manęs, pasigailėkite ma
nęs, bent jus mano prieteliai.

Bet Romos katalikų bažny
čios kunigai bus kurčiai savo 
biednų parapijonų sielų bal-

Karnivalas ir dviratininkų 
lenktynės

Amerikos Legijono 96 Pos
tas turėjo savo metinį karni- 
valą, kuris tęsėsi visą savaitę. 
Sekmadienio vakare užsibaigė. 
Užbaigai buvp laimėjimas do 
vanų — du automobiliai ir 20 
kitų nemažos vertės dovanų. 
Pirmas autonąobilius, De Soto, 
teko Chicagon, antras — Ply- 
mouth, t Ciceron. Kitų dovanų 
didžiumą cicęrječiai laimėjo, 
bet, ne .laimė; lietuviams ne
teko nei vienos, o buvo daug 
vilčių laimėti.. 96tas Postas už
ima visą Cicero, Didžiuma na
rių čekai, bet Įyra keletas ir 
lietuvių.

Dviračių Lenktynės
, Sekmadienį, pavakaryj, vie

tos Italų Sporto Kliubas su
rengė savo metinę sporto die
ną — dviračių lenktynes. Lenk- 
tyniuotojų buvo kelios grupės. 
14-ta gatvė buvo pilna žmonių. 
Lenktynėms vadovavo du vie
tos motorcyclc policistai, vie 
nas iš jų musų tautietis, C. 
Virbickas, šauniai valdo savo 
vežimą. Tokiose lenktynėse tan
kiai pasitaiko susižeidimų ir 
gana skaudžių, šį kartą to ne
buvo. Tik vienam sulužio teki
nis ir įvyko keletas mažesnių 
nusibrėžimų.

K. P. Deveikis*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

nd pačios Naujienos 
.->•« nmiding-os.

ELEKTRIKINES LEDAUNES
CROSLEY

SHELVADOR
00

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros ir ant 
maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

Didelės 6 Pėdų Mieros

ir aukščiau

Lengvas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejus Metus

Jos. F. Budrik,
Rakandų Krautuvė

3409-11 So. Halsted Street

7
INC.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2208 '
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L I

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.’
I 1
Vardas ir pavardė|

’ Adresas I

Miestas ir valRtiia

sams, nelaikys jie už juos mi
šių, jei jie negalįs už tas mi
šias atlyginimo.

Teisybės Ieškotojas

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

X ♦ -

Rugpjūčio 13 d., 1939
> ................- —■ ■ ....... ..............—

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

PETERIPEN .

BUDRIKANNEX
3417-21 So. Halsted Street - Tel. Yards 3088

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČ1U. 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.
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CL.OCK UIKĘ 
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iT'S puul. 
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TICO1

CHAIR I

CL.OCK
SMOWI

(A 
MINUTE

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.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Rastinėje per

A. RYPKEV1Č1Ų

j 1739 S. Halsted St

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

į po pietų.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama.... “
VISAS LIGAS GYDOMA $^.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLA8 PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedsie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846
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j:-: KANADOsTiETUvTų ŽINIOS
GRAŽĖS TORONTO “AUŠROS” CHORO 

IŠVAŽIAVIMAS
Choro Akyse — Dulkių, Širdyse — 

Pašinų Nėra
Štai, tik-ką grįžom iš choro 

gegužinės, kuri įvyko šv. Au
gustino Seminarijos darže, lie
pos 16 d.

Grįžom linksmi ir su pakilu
siu upu, nes diena nors ir bu
vo gerokai vėjuota, bet giedri 
ir sutraukė gražų būrį Toronto 
ir apylinkės lietuvių. Iš tabako 
farmų, buvo atvykę pp. Gen- 
drėnai su savo draugais ir p- 
lė Vidmantaitė su savo drau
gais.

Garbės svečių tarpe, buvo 
Lietuvos Garbes Konsulas Ka
nadoj, p-as Grand Suttc, kuris

No. 4061 — Vasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

savo gražioje kalboje, sveikino 
visus atsilankiusius, chorą, 
džiaugdamasis jo progresu ir 
kviesdamas visus lietuvius gy
venti ir dirbti kultūrinį darbą 
vieningai, nes tik tuomet mes 
galėsime padėti musų tėvynei 
Lietuvai išlaikyti jos nepriklau
somybę.

Garbės svečių tarpe, buvo ir 
keletas lietuvių pionierių To
ronte, kurie buvo pakviesti tar
ti savo žodį. Visi jie džiaugėsi 
matą lokį gražų ir vieningą 
chorą, Choras savo ruožtu davė 
gan turtingą programą, sudai
nuodamas apie 10 dainų.

Evening Telegram, atsiuntė 
savo reporterius ir, fotografą, 
kurie fotografavo ir plačiai ap- 
klausinėjo apie lietuvių tautos 
papročius ir 1.1. Nuo programų 
ikusį laiką, svečiai ir choristai, 

praleido linksmai šokdami, žais
dami ir dainuodami.

Bereikalingi Aliarmai
Labai yra nemalonu, kai ten

ka matyti jau kelintą kartą tuos 
pačius asmenis sukeliančius 
aliarmingas diskusijas dėlei to, 
ką choras turi daryti ir ką ne. 
Kodėl choro praktikos įvyksta 
ten, o ne kitur. x

Gerbiamieji, musų — Aušros 
choras nuo pat savo įsikūrimo, 
stengėsi daryli viską, kas gra

ižo, draugiška ir neužgaunanti.
Buvo ir yra kviečiami visi To
ronto lietuviai, kurie tik mylite i 
dainuoti, prisidėti prie šio ben
dro darbo; darbo, kuris, san
tūriai dirbamas, atneštų Toron
to lietuviams didelės kultūrinės! 
vertės, svetimtaučių tarpe. Ar 
svarbu, kur mes praktikuoja
mės? Ne! Svarbu ką mes iš
mokstami. O mes išmokstam ne 
tik gražiai dainuoti, ne tik gra
žiai ir maloniai vakarus bedai
nuodami praleidžiam, bet mes 
dar išmokstam tolerancijos vie
nas kito įsitikinimams.

Kiekvienas Aušros choro na-

Norint gauti vieną «r dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kiitę arba priduoti pavyzdžio 
nuiner; 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 DepL, 1739 
So. Halsted St„ Chicago, IU.

N Al'J IENOS Pattern Dept 
17S5 Haluted SU, Chica<n» DL 

čia idetfta 15 eentq tr prafam

at*iqsu man pavyzdi Na r

_____________  per kradat

(Vardas tr pavanMų

(Adresas)

IMUrtju Ir

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Ute only one levai tea- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for most recipes*

H^BAKING 
IUkPOWDER
Šame price today 
as 48 years ago 
25ounce$ 254 
Mtnufacturcd by baltinf p«wd«r 
•pacialiiti who makt noihing būt 
baking powdar— undar tuparvition 
• f aapart chamista natienal 

___________ raputatian.___________
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ĮSPŪDŽIAI IŠ “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO 
KONCERTO

Lietuvos Šaulių Sąjungoj 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: šaulių Sąjungos aviacija— 
pirmoji eskadrilė su trimis* naujai įsigytais lėktuvais.
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(Tęsinys)

Taigi, ta gamtužė įvairių špo- 
ų pridaro. Vakar šiltas Lėtus 
lylč, o šiandien, 12 kovo, “N- 
ių” jubiliejinė Šventė — (ai tu
rėjo viską ledu padengti.

Atsisėdau lovoje, žiūriu 
.angą į barškančias ledines 
džių šakas, ir galvoju: še 
kad nori! Vadinasi 
čiuožime į “N-nų” 
širdy darėsi nei šis.
galiau nutariau, kad naujienie- 
čiai ne toki jau lepšiai ir joks 
slidumas jų nesulaikys nuo at
silankymo ir kaip vėliau pama
tysit — neapsirikau taip save

pro 
mė
tau, 

čiuožte —
koncertą, o 
nei tas. Pa-

lietuvių, ne tik chicagiečij, bot 
daug iš gan tolimų apylinkių. 
Užėmę vietas, nuėjom su p. Ba
roniene apsida ryti po visus, lai 
saiei priklausančius kampus ir 
kampelius, šiai gražus moterų 
salionas, bet kas čia paisys kam 
jis skirtas; čia dabar užėmęs 
vieną kampą, praktikuojasi p.
K. Steponavičiaus simfonijos 
orkestras. Čia pat, skersai sa- 
lioną didelė eilė išsirikiavusi į 
garderobą. Kiekvienas nori nu-

Rylą praleidau pasikalbėjime 
!su šeimininku, p-nu K. Baronu. 
Buvo itin malonu klausytis, jo 

Į pasakojimų iš prieškarinių lai- 
j 1J 4* l »»/X / L\ 1 F t J T*r 1 ) 4 X ■»■» « X

| nas, 
dar

sunkių drabužių, ypač, kad dar 
lik ankstyvus popietis, juk vi- 

yžę uliavoti iki pašiau
štai čia moterų pasida- 
kambarys, kur ilgiausia 
veidrodžių, bet visi už- 
eilių eilės dar laukia.

Pasirodo, kad p. K. Baro-

visai jaunas būdamas. Bai 
pedagogijos kursą, buvo 

pasiruošęs liaudies mokytojo

rys myli dainą ir šį chorą iš 
visos savo širdies ir dėl jo ge
resnių pasekmių, jis stengiasi 
gerbti musų mokytojus ir kiek
vieną choristą, kad tik tarp mu
sų visų butų santaika, nes tik 
santaika veda į geresnę ateitį, 
ir mes ją turim! Mes turim 
santaiką ir tik laukiam saulės 
užtekančios geresnei ateičiai. 
Ta saulė, tai visų musų koloni
jos lietuvių pritarimas — mo
ralė parama.

Tad, jus gerbiamieji, kurie 
stengiatės įžiūrėti mumyse daug 
pašinų — pažvelgia t kiek gi
liau, ir pamatysit, kad musų 
akyse dulkių, nei širdyse paši 
nų nėra, mes dirbam teisingai 
ir širdingai. Jeigu jus nemanot, 
nesuranda t galimybės mums 
pagelbėti — kartu dirbti, tai 
bent neturėki t nieko prieš, kad 
mes dirbam.

Choro Išvažiavimas 
I Farmas 
v*

Liepos 22 d., Aušros choras 
išvyksta į Deliu apylinkę, į ta
bako farmas gegužinei 23 lie
pos.

Chorui nakvynę sutiko duoti 
plačiai žinomi ūkininkai pp. V. 
V. Treigiai. Ten kur nors neto
li jų farmos yra parinkta vieta 
gegužinei.

Choras kviečia visus ten gy
venančius lietuvius, atsilankyti 
į gegužinę ir kartu dainuojant, 
linksmai laiką praleisti. Tad iki 
pasimatymo, visi delhajiečiai.

—Choro Korespondentas

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: Tautiškais rūbais pasipuo
šusių mergaičių šaulių masiniai liaudies šokiai sporto aikštyne, Kaune.
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neturėjo 18 metų amžiaus, tai 
sulig Rusijos įstatymų, moky
tojo vielos negalėjo užimti, o 
kad per tą laukiamąjį laiką jis 
neprasižengtų, dirbdamas lietu
viškoje dirvoje ir paskui galėtų 
prarasti mokytojo teises — jis 
nutarė laikinai išvykti į Ame
riką. Bet, nevisuomet žmogaus 
planai išsipildo, taip p. Baronui 

| neteko gi\žli į Lietuvą. Ameri-

Čia jis susirado sau šeimyniš
ką laimę — malonią žmoną ir 
išaugino gražias, inteligentiškas 
dvi dukreles; Mildą, dabar p-ią 
A. Vaivadicnę, ir Liliją. Visa 
p. Barono šeimyna, yra aktyvi 

; lietuviškai — kultūriniame gy
venime.

Abi dukrelės dainuoja “Pir
myn” chore.

Radio Programai
Taip besikalbant, besidalinant 

įvairiais nuolikiais, dažnai juo- 
Jkingom ištraukom iš tikrojo 
gyvenimo, susilaukėm lietuviš
kų transliacijų per radio. Buvo 
net kelios. “Pirmyn” choro; 
Margučio ir kitų, 
choro “anaunccrė” 
A. Steponavičienė, 
balsas, labai gražiai per radio 
skamba ir reikiamus 
mus tiesiog 
ja.

Bet šiai 
spaustuvės 
Vaivadai. J 
kad paruošus ir išleidus pirma
dienio “N-nas”. Skubam prie 
pietų, nes esą reik jau rengtis 
į “N-nų” koncertą.

Tuojau, atvyksta ponia Si 
Mišeikienė, velionio Dėdės Mi
mikos žmona. Tai maloni inte- 
igentė moteris; kalbi, atvira. 
Nežiūrint didelių prašymų iš p. 
3aronienės pusės, kad sutiktų 
<artu su mumis pietauti — po 
lia Mišeikienė atsisakė, pareikš- 
lama jog tik ką pietavo namuo 
e, bet kuomet atėjo arbato 
?ilė, tai ji pareiškė: O, arbatą 
ai ir aš gersiu. — šis- p. Mi
šeikienės savas ir draugiškas 
elgesys, padarė man ją labai 
irtima, tarytum mes jau senos, 
enos pažįstamos esame, nors 

tik pirmą kartą matomės. Auk
štai įvertinu žmones, kurie sa 
vo atvirumu, atsitolinę nuo vi
sokių fantazijų ir užkulisinių 
išrokavimų.

Salėje

irmvn

Jos žemas

praneši
artistiškai vaizduo-

grįžta iš “N-nų”
Milda ir Antanas

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: L Visuomenės šauliams 
suaukoti ginklai vežami sunkvežimiais; 2. Moterys Šaulės uniformose ir tautiškuose kostiu
muose; 3. Vyrai šauliai pėstininkai ir motociklistai.

Prekiaukite Pas Tos. taie Garsinasi “Naujienose”

Maždaug apie 2 vai. p. p. iš
vykstam į salę, kurioje turėjo 
įvykti “N-nų” koncertas. Nors 
programa turėjo prasidėti 4 v. 
p. p., 3 vai. jau beveik pilna, di
džiulė Ashland Boulevard Au
ditorium, linksmai klegančių

nakčio.
binimo 
virtynė 
imti ir
Moterų puošnumas ir įvairumas 
sudaro mano akims dar niekad 
tarp lietuvių nematytą vaizdą. 
Vienos jų dėvi tautiškais, kitos 
balinėm s o dar kilos gražio
mis popietinėmis sukniomis.

Daugumą moterų, visgi rei
kėjo priskirti romantiškam pa
sauliui. Jos dėjo v.sas paslan

riau patiktų tam išrinkląjam. 
o gal dar tik renkamam, ko
kiam nors iš toli atvykusiam.

Mažiau sutrukdavo įdealistės; 
jos tik nusiplaudavo rankas, 
sutvarkydavo plaukus ir greit 
skubėdavo pro duris, mat, pa-

kus pastebėjo, bet jos mažai ką 
matė, nors ir reikėjo per tūks
tantinę, minią grumtis, nes jos 
labai buvo užimtos. O čia per
einamas kambarys už scenos, 
kuriame per visą jo ilgį, išties
tas “baras”, kur draugai ir geri 
pažįstami dalinasi maloniu su
sitikimu, šia nepaprasta jubilie
jine proga naudodamiesi ir į 
savo pasimatymą, išgerdami po 
stiklelį kitą. O tų stiklelių įvai
rumas! —M. F. Y—nė

(Bus daugiau)

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Svelntnan 
lis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greita* 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
.letramos, žvynuotos, ugninės Eezema.

16 pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gy'lymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo ifi visur, garbindami gautas pasėkas 
Atai kaip rašo p. F. M. 16 Jersey City: “1 
meleta savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eezema, kuri mane vargino per S* 
netils ”

Neregimas nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktj gydant Eezema, spaugus, de- 
ledervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 35c. 
1’IKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus

AND-CHEESE
9EADY IN 9 MINUTES



Trečiadienis, liepos 19, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

Šį Sekmadienį 
Važiuosim — 
Visi ir Visos!

Gimtadienio
Vakarėlis

Praeitą šeštadienį, liepos 15- 
tą d., Jonas ir Barbora šešto
kai, 5654 W. 61th Place, su
rengė šaunią Birthday Partj 
savo sunui Albertui.

Sushinko daug pažįstamų ii 
draugų, kurie linksminosi per 
visą naktį prie griausmingos 
Bistrus Orchestros. Jaunajam 
Albertui buvo įteiktos kelios 
gražios dovanos. Tėvas davė 
rankinį laikrodėlį. Kitas dova
nas gavo nuo Mr. ir Mrs. Sy- 
pol, M r. ir Mrs. Staškanius ir 
kitų. Apart to, gavo daug te
legramų ir pasveikinimų.

Tarp žymesnių dalyvių ma
tėsi Kotryna ir Stanley Tamo
šiūnai iš Argo; Mr. ir Mrs. 
Vaitkus iš Berwyn, Ilk; Au
gus t Grigas irgi iš Berwyn, 
III.; Mrs. Medalinskienė ir daug 
kitų. Drg. šeštokai ir jų sūnus 
Albertas yra 'visiems dėkingi 
už tokį skaitlingą atsilankymą 
ir dovanas. — Steponas.

Lietuvaitė Gavo 
Valstijinį Darbą

Florence Wąbol, 4434 South 
Fairfield Avė., šiomis dieno
mis užėmė svarbią vietą. Ji eis 
valdžios pareigas kaipo Illinois 
Department Special Investiga- 
tor. Ji bus Factory Inspcctor.

Florence yra inteligentiško 
ir malonaus budo mergaitė. Ji 
yra gerbiama visų brighton- 
park iečių.

Gerų pasekmių Tau, manda
gioji Florencija!

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) » i ė
Stanley Mack, 2 J, su Jean

Vasilonis, 2’2
James Gali, 23, su Helen

Karpos, 21
Adam Stalec, 20, su Anne

Tamulevvicz, 19
Steve Sardigo, 25, su Joanna

Suru vėlas, 18
Arden Hill, 24, su Frances

Leaskis, 26

Reikalauja
Perskiry

Mildred Masak nuo Floyd
Masak

■■ 1 .............. ..—..i—■— ■
Paskutinės 2 Dienos 

“LENINAS 1918 METAIS” 
Pradedant Penktadieniu 

SOVIETŲ FILMŲ IŠKILMES 
Septynios įdomybės 

Penktadienį — “Trys Moterys” 
šeštadienį — “Beethoveno Con- 

certo”
Sekmadienį — “Petras Didysis’
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigąn ir Wabash 
25c iki 1 vai. po pietų 

be šešt. ir sept.

■ ai 4 a .Siunčiam GėlesnvcitfięTeiegramu 1 LUltlMu Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7368

«
 Gėlės Mylintiems* 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

Kur? — Paskaitykit:

Sekmadienį, liepos 23 d., vi
si, visos iš visur važiuosime. 
Kur? Į Willow West! Kodėl’: 
Todėl, kad tonais į zyks p: ž m- 
giųjų lietuvių organizacijų šau
nus piknikas.

Kokių pažangiųjų? Ogi So
cialistų Centralincs kuopos, 
Naujos Gadynės Cho. o, na, ir 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
4 kuopa. Apie šias ir dar ke
letą kilų organizacijų susispie
tusi visa pažangioji lietuvių vi
suomenė.

Kas daugiau? Susirinks daug 
gražios publikos. Naujos pa
žintys, vaišės, Naujos Gadynės 
Choras dainuos gražias dainas. 
Jurgis Steponavičius su savo 
partneriais grieš visokius šo
kius. Bus visokių žaislų, laimė
jusiems dovanos. Na, galiam 
įvyks ir socialistų su skloki- 
įlinkais 'virvės traukimas.

v

Kažin kaip viskas pasiseks! 
Pamenu, kada draugas L. Pru- 
seika traukė sklokininkus į 
centro biuro (ne su virve) tai 
prakišo vargšelis. Kas dabar 
laimės — pamatysim?

Kas per vi^ta Willow West? 
Didelis ūkis (farma). Savinin
ku yra p. Butchas. Yra sale vi
siems žinomos Dambrausko 
farmos, dabar vadinamos “Li
berty Grove”. Važiuojant Wil- 
low Springs Rd. i šiaurę, per
važiavus kanalą ir upę, reikia 
pasukti į vakarus 83rd St., už 
dviejų blokų matysite • parašą 
“Willow West”. čia ir bus mi
nėtas piknikas.

Iki pasimatymo.
— Senas Putinas.

Pasirašykite Savo
Draiverių Laisnius

J. A. Shul- 
mistras, vedė- 
j a s įstaigos 
Home Owners 
Realty and In
surance Mart, 
1016 Archer 
Avė., perspėja 
lietuvius apie 
naują “rake
tą”, kuris pa
sireiškė mies
teliuose, kur 
pirmiau buda- 
v o “speed

J. A. Sinti
mi s t ras

traps”. Valstijai ir kitoms įstai
goms išnaikinus tuos “sląs- 
lūs” plėšimui pinigų iš auto
mobilistų, miestelių viršinin
kai sugalvojo naują pasipini
gavimo būdą.

Policistai ir kitokie mieste
lių valdininkai 'kai kur stabdo 
automobilius ir baudžia jų vai
ruotojus, jeigu jie neturi už
dėję savo parašo ant draiverių 
laisnių. €

Ištikro, valstijos ‘statymai 
reikalauja, kad laisniai butų 
pasirašyti. Todėl bausdami au
tomobilistus, miestelių valdi
ninkai gali sakyti, kad jie vy
kina įstatymus. Bet ne tas, ži
noma, jiems rupi.

Apsisaugokite' nuo tokių “į- 
statymų vykintojų” ir pasirašy
kite savo draiverių laisnius, 
jei dar to nepadarėte. Užpaka
lyj laisnių kortelės yra specia- 
lė vieta parašui. (Sp.)

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

UKSUS FURNITURE HOUSE, Ine
i

—THE HOME OF FINE FūBNmjEE* STNCE 1904
Ii 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

I
Tai tikras vaizdų mišinys, kurį butų galima pavadinti “Susisiekimo apysaka vaizduosi”. Vaizde 
matosi dvi seserys: Kastanciją ir Peronne Arntzęnius iš Hagos, Olandijos sostinės. Jos apkeliavo 
visas Jungtines Valstijas ir Čentralinę Ameriką, padarydamos virš 21,000 mylių, ir kur tik lau
kėse, stengėsi įdomybes nufotografuoti, kas čia dalinai ir atvaizduota.

Svarbus Susi
rinkimas

Penktadienį vakare, liepos 
21 dieną, įvyks svarbus susi
rinkimas Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos Centralės 
kuopos ir Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 4 kuopos jung
tiniai, Naujienų name, pra
džia 8' vai. vakare.

Randasi svarbių reikalų 
bendram svarstymui. Prie to 
Dr. P. Grigaitis pateiks rapor
tą iš vėliausių įvykių lietuviš
kame pasaulyje ir drg. V. Poš
ka praneš įspūdžius ir patir
tas žinias iš New Yorko' pažan
giųjų lietuvių darbuotės, 'kur 
jis praėjųsę savaitę lankėsi. 
Abiejų aukščiau minėtų orga
nizacijų nariai, turėtų būtinai 
atsilankyti. —Kvieslys

.................... !........ ............ .....................

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

ll

Pardavė Narna ir 
Taverną

Naujieniečiai Louis ir Suzą- 
na Antanavičiai, kurie turėjo 
gražų namą ir taverną ties 
num. 2709 W. 71st St., biznį 
ir namą pardavė.

Dabar jie gy'veųa adresų 
2646 W. 71st Street. 

I

Drg. Antanavičiai trumpoj 
ateity mano išvažiuoti atosto
goms. Pirmiausia sustos N. y. 
World’s Fair, o dar vėliaus ap
lankys daug Su v. Valst. žymes
nių vietų. Kaip Louis, taip ir 
Suzana Antanavičiai yra malo
naus .. budo žmonės, todėl turi 
šimtais draugų ir pažįstamų. 
Laimingos kelionės drg. Anta- 
navičiams. — Steponas.

Iš Lietuvos
Baigiama susitarti dėl 
prekybos laiko šventa
dieniais visoje Lietuvoje

KAUNAS — Prekybos, pra
monės bei amatų rūmuose įvy
ko Prekybos korporacijos val
dybos posėdis p. Glemžai pir
mininkaujant. Buvo svarstytas 
savo laiku Kauno miesto burm. 
Merkio pateiktas projektas, ku
riuo butų suvienodintas preky
bos laikas visuose pirmaeiliuo
se Lietuvos miestuose. Dabar, 
kaip tenka patirti, Prekybos 
korporacijos valdyba iš esmės 
nutarė pritarti tam, kad ateity
je, o gal jau nuo liepos 1 d., 
visuose pirmaeiliuose miestuo
se įvairios prekybos butų užda
rytos visiškai sekmadieniais, ar
ba šventadieniais (ligšiol visur 
be Kauno niįėsto parduotuves 
sekmadieniais^ atidarytos nuo 
13 ligi 16 vai.j. Taipogi susitar
ta pritarti, kad ir miesto par
duotuvės šventadieniais visuose 
pirmaeiliuose nlie$tuose butų 
atidarytos tikūigi 10 vai.

Kol kas biBiko susitarti dei 
darbo laiko ųifąįsto parduotuvė
se.-'Iškeltas j&manymas leisti 
maisto pardl^įyėms šiokiadie
niais bem|i*Urr^j,ųti atdaroms 
kiek noyi ir naudoti 2 pamainų 
tarnautojus. Tokią tvarką įve
dus, tarnautojai turėtų dirbti 
po 9 valandas kas pamainą;

Visas tas reikalas jau turi'bū
ti šiomis dienomis galutinai iš
rištas ir patiektas vyriausybei.

Sėkmingai Varo
Biznį

Julius J. Balchunas ir jo 
brolis Kazimieras sėkmingai 
varo siuvimo ir drabužių va
lymo biznį Atlantic apylinkėj,; 
240 W. 51st St.

Julius J. Balchunąs yra vi
suomenėj gerai žinomas. Jis 
yra žymus veikėjas Am. Leg. 
Dariaus-Girėno Posto 271. 
Apart to, yra narys S.L.A. ir 
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Drg. J. J. Balchunas seniaus 
turėj.o taverną ties 4618 South 
Western Avė.

Drg. Balchunas neseniai su
grįžo iš atostogų. Lapkėsi New 
Yorke World’s Fair. Aplankė 
ir kitas valstijas su savo mė
lynu Dodge automobiliu.

— Steponas.

West Pullman’o 
Lietuvių Dėmesiui

Kazys Pačius dirba pas Al
fonsą Bajeruną. “Naujienų” 
prenumeratos atnaujinimo, ar 
Naujienoms senų skolų apsimo
kėjimo reikalu kreipkitės šiuo 
antrašu; 12003 S. Halsted St.

(Skelb.)'

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO - VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Viena kiaulė į savaitę
KLAIIPĖDA—

Pirmiau Klaipėdos kr. mė
sininkai turėjo tikrai mėsin
gas dienas. Dabar jų mėsin
gumai jau dingo, nes yra įsa
kyta, įkad kiekvienas mėsinin
kas į savaitę gali piauti tik po 
vieną kiaulę ir mėsą pardavi
nėti sulig koptelių. Ūkininkai 
pirkdami iš krautuvės mėsą 
turi jau brangįąu mokėti, negu 
gauną už kilogramą parduoda
mi.

Įvedė kiaulių mokesčius
t ■ , ■■■ r---.   , .

KLAIPĖDA — Pastaruoju 
laiku Klaipėdos krašto uk. 
pradėjo veikti kiaulių mokes
čiai. Už kiekvieną pjaunamą 
kiaulę Vokietijoje reikia mo
kėti po 8 RM, bet klaipėdiš
kiams tas įstatymas pakol kas 
yra sušvelnintas ir jie už plo
vimą kiaulės turi mokėti po 
4 RM. šių mokesčių įvedimas 
ūkininkus labai paveikė.

Riestąi šu miško 
medžiaga

■ ' '■

KLAIPĖDA. — Dar tuojau 
po anšliuso Klaipėdoje miško 
medžiagos bųyp žymus pertekr 
liūs ir jos niekas nebenorėjo 
pirkti, bet šiuo metu su miško 
medžiaga pasidarė labai riestai. 
Ne tik kurui, bet ir statybai be 
specialių , leidimų, negalima pirk
ti miško medžiagos.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy laite; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
menesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuskos salėje, 2417 . W. 43 St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. Glst Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

■aidima i . ~>arr-—»

CLASSIFIED ADS
blTUATION VVANTED

__________ Ieško Darbo
PAIEŠKAU darbo. Esu patyręs 

gerai prie budavojimo naujų namų 
r perdirbimo ir taisymo senų. Kas 

turite tokius darbus, pamatykite 
pirmiausia mane. Tel. Lafayette 
0982. F. Skrabutenas.

NAŠLĖ paieško darbo — bile ko- 
<io darbo, už mažą mokestį. Svei
ka ir teisinga. Dirbsu farmoj Chi
cagos apylinkėj. Prašo rašyti 3210 
S. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių operato
rių viena adata siūti aukštos rū
šies plaunamas sukneles dirbtuvėj. 
Taipgi, keletas inspektorių ir pre- 
serių. Kreiptis tarpe aštuntos ir de
vintos ryte. 366 West Adams St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senyvas vyras 
prižiūrėti gyvulius. Kambarys, val
gis ir mokestis. M. Y. 6153 S. Me- 
nard Avė., Clearing, III.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 3 kambariai 952 W. 
31st Place. Savininkas gyvena 3119 
So. Morgan St.

RENDAI 6 kambarių flatas, pe
čium šildomas. Naujai dekoruotas.

4526 S. Marshfield Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas .— J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
pTiinąąmi vytąi ir moterys nuo

i iigi JŽ. ISgU amžiaus.,— •   - ---- ----- -------- —►
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—-pirm., 6935 So. Arte
sian Avė. u A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rast.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa- 
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623 S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos •

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.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. BOX 1019, 1739 So. Halsted 
Street.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nernac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

KEAL ESTATE FOR SALE 
A jyamąi-žemišPar<tovhnui 
PARDAVIMUI mūrinis namas su 

taverno bizniu, arba mainysiu į di
desnį. 6826 So. Racine Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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, Michigąn.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., • 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai, dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

L. ŽAGARIEČ1Ų KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Clevelanc 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rhšt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą ;į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien 
pirmą valandą popiet, Hollyvvooc 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
cago, III.

F(JRx\ITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Itokandaii irj^sai Pa^

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. VVestern Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus -kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio- pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 

• vai. d. Hollywood svet., 2417 W.
43rd St., Chicago, III.

Garsinkites “N-nose”

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.;. Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St., Cicero, III.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.;*-Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M.

x Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

SUSIRINKIMAI
. ■

Humboldt Park Lietuvių Politi
kos Kliubo susirinkimas įvyks lie
pos 20 d. svet. 3600 W. North Avė., 
Chicago, 8 v. v. Gerbiami kliubie- 
čiai, nepamirškite į susirinkimą at
vykti. Valdyba

Vidur Vakarinių Valstijų Lietu
vių Moterų Sąryšių susirinkimas 
įvyks liepos 19 d. 7:30 v. v. Vic- 
toria Tea Garden, 3119 So. Morgai! 
St. Visų komisijų narės malonėkit 
susirinkti. Kviečia Valdyba

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- 
tčs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau- 
įienų 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:

CĄNal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S, ĮIALSTEP STREET 
Chicago, Iii.
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Traukinys Užmušė
Penkis Žmones Prie 
Jolieto, III.

Tie Teisėjai, Vis Už 
Moteris Užsistoja!

TRAGINGAS NORTHSIDIECIŲ ŽULIU 
ŠEIMYNOS GYVENIMAS.... o <atiio= VAKAR CHICAGOJE,

Buvo Išvažiavę Pasivažinėti

bei

apie 9 my-

WPA bedarbis Ray Gadber- 
ry iš Chicagos priemiesčio 
AVihnington, ir keturi jo šei
mynos nariai užvakar išva
žiavo pasivažinėti. Tą dieną 
jisai buvo nuėjęs 
darbo negavo.

Prie Elwood, III.
lias į pietus nuo Jolieto, Alton 
gelžkelio ekspresinis trauki
nys mašiną sudaužė ir visus 
penkis jo keleivius užmušė. 
Nelaimė įvyko ant mažo ne
grįsto kelio, kuris veda į EI- 
\vooda nuo vieškelio U. S. 66. 
Prie gelžkelio kryžkelio buvo 
tiktai medinis ženklas ir var-

Užmuštieji yra, Gadberry; 
jo 35 melų suims Ray; sūnaus 
žmona Alice, jų duktė, Peggy, 
5 metų amžiaus, ir 65 metų 
Miss Bertha McQuecn.
Kitos Automobilių Nelaimės

red E. Ehvcll užsimušė, kai 
automobilis, kuriame ji važia
vo, nusirito nuo vieškelio prie 
Hinsdale ir atsimušė į medį. 
Moteriškė gyveno adresu 3920 
Spring Road, Hinsdale prie
miesty j.

• 40 melų Alphonse Timm, 
auditorius South Shore gelž- 
kelio, buvo užmuštas automo
bilių nelaimėj prie Michigan 
Citv, Ind. Jo automobilis susi- 

mašina, kurią valdedūrė 
chicagietis .John Wawruk, nuo

jo 1 l metų duktė Delphine ir 
15 metų Ircne Pajak, nuo 2322 
Laramie St., buvo sunkiai su-

Žuvo Po Traukiniu
te

traukinys

Hudson Lake, netoli 
Ind., South Shore 
užmušė 66 metų 
Robert K irk p atriek,

nuo 5720 South Paulina Street.
• Apskričio ligoninėj pasi

mirė 61 metų WPA darbinin
kas Joseph Jankowski, nuo 
1516 501 h Street. Liepos 10, 
automobilis jį suvažinėjo prie 
Ashland Avenue ir 50th gat
vės kryžkelių. Vairuotojas bu
vo Walter Mazur, nuo 4840 
South Racine Avenue.

• Hines ligoninėj pasimirė 
46 metų karo veteranas Lewis 
Near, nuo 2772 E. 75th Street. 
Liepos 5 d. automobilis jį su
važinėjo prie 79th ir Ashland

Ernest Knapp, 
Avenue, 

kaip

O Kad Vyras Taip Butų 
padaręs...

Chicagietis 
nuo 2017 Lavvrence
nutarė išmokinti žmoną 
automobilį valdyti.

Išvažiavo., Parodė kas rei- 
vai-

rą.
Prie Foster Avenue ir 

eolu kryžkelio jai reikėjo 
lis. Naujokei tai padaryti vi
sai ne juokai. Čia trafi'kas ne
mažas, čia reikia vairą sukti, 
reikia gyrės mainyti, “klučą” 
minti, gasą duoti — tiek vis
ko reikia daryti, kad rodos, 
kojų ir rankų neužtenka. Ir 
dar viskas čia taip maišosi...

Nestebėtina, kad Mrs. Knap- 
pienei nepasisekė gerai pasi
sukti, ir ji įvažiavo į kitą au
tomobilį. Ir tai ne į paprastą 
automobilį, bet į policijos 
skvadkarį!

Skvadkario policistai surašė 
ilgą protokolą, apkaltino Knap- 
pienę važiavimu be draiverio 
laisnių, Knappą betvarkiu el
gesiu, ir nutempė abu į teismą.

Teisėjas Borelli išklausė 
skundą, moteriškei gražiai nu
sišypsojo, pagyrė vyrą, kad ji
sai ją mokina šoferiauti, ir 
abu paleido. B.

Suėmė Chicagietį 
žmogžudį 
Arkansase

Lin- 
suk*

Kansas City po’icija rapor
tavo Chicagai, kad žmogžudis 
Jack Russell buvo suimtas prie 
Ozark, Arkansas valstijoj. Rus
sell važiavo policijos automo
bilyj, kurį jisai pasivogė Kan- 
sase.

Russell yra chicagietis. Prieš 
keletą dienų jisai pabėgo iš ka
lėjimo Oklahomoj, nužudė 
žmogų ir per kelias dienas slap
stėsi Chicagoj.

Siūlo Konstitucijos 
Pataisymą

Svarbus Kliubų-Draugijų 
Susiv. Susirinkimas

ROSELAND. — Kliubų-Drau
gijų Susivienijimo1 pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, Liepos (July) 20 d., Dar
bininkų svetainėj.

Susirinkimas labai svarbus, 
ir visi nariai turi jame daly
vauti, nes bus svarstoma ko
misijos siūlomas konstitucijos 
pataisymas.

Taipgi susirinkime bus ren
kami darbininkai piknikui, ku
ris įvyks Liepos 23 d., Rossi’s

Cook apskrity j Stony Island Avė. 
žmones, iš tos

Chicagoj. Su- kime, taip ir piknike visi na- 
žeidimų Chicagoj ikišiol buvo riai privalo dalyvauti.
11,310. ‘ . Valdyba.

automobiliai 
užmušė 438 
skaitlinės—340

Kaip pusmetiniame susirin-

Ką Stella Darys Palikusi Beveik 
Vienai Viena

NORTHSIDE. — žmonija ne
teisinga, bet gamta ar “dievas”, 
rodosi, dar neteisingesni. Ro
dosi, pasaulis visiems turėtų 
būti lygus, betgi taip nėra. Vie
ni yra turtingi, gyvena viso
kiuose pertekliuose, kiti yra 
skurdžiai ir prispausti vargų ir 
visokių nelaimių. Vieni yra su
manus, gabus, kitiems reikia 
kentėti už jų pačių nesumanu- 
mą. Vieni yra 'visados sveiki 
ir laimingi, kiti kenčia nuo vi
sokių, ligų ir nelaimių. Vieni 
yra pikti ir neteisingi, ir daro 
žmonėms daug visokių negerti’ 
mų ir jie butų nebereikalingi 
žmonijos gyvenime, betgi jie 
gyvena, nors ir yra po kojų 
arba sunkenybė kitiems. Bet 
kultūringi, dori ir teisingi žmo 
nes be laiko turi lįsti į žemę. 
Viena tų - nelaimingų šeimynų 
yra lai Augustinas ir Kotryna 
Zilliai. Tai yra dora, kultūrin
ga ir teisinga šeimyna. Nors 
pirma pusė jų gyvenimo buvo 
smagi, bet antra pusė pavirto 
karčiom ašarom.

bar guli ligon'butyj,.; ir laukia 
sunkios, rodosi, operacijos — 
ir?!

Ar galima įsivaizduoti kokia 
dabar; Stellos padėtis ir atei
tis? Pasiliko be laiko beveik 
viena. Ir kaip jai reikės pra
leisti tas pačias gražiausias

I

jaunystės žydėjimo/ dienas?
Pasirodo, kad pasaulyj nėra 

teisybės, nei žmonijoj, nei pas 
jo tvėrėjus. j X. š.

- -------- '

Sunkiai Serga
J. L. Comiskey

ypa- 
savo

Iš Eagle Rivėr, Wis ateina 
žinios, kad tenai sunkiai serga 
J. Louis Comiskey, Chicagos 
White Sox baseball komandos 
prezidentas. Daktarai nebeturi 
vilties, kad jisai pasveiktų. 
Comiskey serga širdies ir plau
čių ligomis. Pereitą savaitę ji
sai pagavo šaltį.

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programų 
tybė yra ta, kad jie per
įvairumą ir gerą išpildymą nie
kuomet nenusibosta klausyti.

Pereito septintadienio pro
gramas buvo labai gerai pa ■ 
rinktas ir gerai išpildytas. Sim
fonijos orkestros išpildyti mu
zikos kuriniai buvo labai geri. 
Taip pat buvo gerai daininin
kų išpildytoji dalis. Dainavo 
p-Iė Marie Schultz ir p-nia O. 
Juozaitienė, abi soprano, ir A. 
Chapas, tenoras. Jie padaina
vo vienu ir dviem balsais ke
letą liaudies dainelių, tokių 
kaip šalty sius, Kur bakūžė sa
manota, ir kitas.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC. — 1420 
kilocycles. Dainuos žymus mo
terų choras, bus gera akordeo
nų muzika, juokai, vėliausios 
dienos žinios ir svarbus asme
nų ir draugijų pranešimai. Pa
siklausykite. Radio Mėgėjas.

• Iki vakar dienos miestas iš
davė 8,078 naujus leidimus ali
nių savininkams: Vakar 4:30 
valandą po pietų pasibaigė lai 
kas tiems leidimams pirkti.
• Prokuratūra suėmė 45 me
tų indėną, John Blackhawk, ir 
apkaltino jį žmonos nužudymu. 
Prokuratūra sako, kad pereitų 
sekmadienį Blaekhawk ir žmo
na susibarė. Jie gyveno ties 
848 N. Wells Street. Ilgai ne
siginčydamas, Blackhawk buk 
pagriebė žmoną ir išmetė ją 
per langą. Jų butas buvo ket
virtam aukšte.
• Prie Loomis ir Madison gat
vių praeiviai rado ant šaligat
vio gulinčią 21 metų merginą 
Berty Rogers. Jos pečiuose 
vo dvi gilios peilio* žaizdos, 
gavusi 
aiškino, 
drauge, 
Marge,
bandė nudurti, 
vena adresu 
Road.

atėmė nuo jo $196, kuriuos ji
sai buvo surinkęs iš vietos gy
ventojų nuomomis. Zierke gy
vena adresu 8638 S. \Vood st.
• Prie Narragansett ir Grand 
gatvių apylinkės šeimininkės 
“sustreikavo” ir “pradė- 
dėjo” pikietuoti didžiulę duo
bę, kur miestas pylė šiukšles 
ir išmatas iš keliolikos aplinki
nių wardų. šeimininkės sako, 
kad duobės kvapas, ir visc-kie 
gyvūnai, kurie ten veisiasi ir 
platinasi po apylinkę, yra ne
pakenčiami. Laikinai miestas 
naudos kitas duobes, prie Touhy 
ir Central Park, ir 31-mos ir 
Cicero.

bu-

sąmonę, sužeistoji
kad ji susibarė 
kurios vardas

ir kad toji turbut ją
Sužeistoji gy-

4144 Rocsevelt

pa- 
su 

esąs

Vojta Beneš 
Chicagoj

Prezidento Benešo Brolis

.Chicagon atvažiavo Vojta 
Beneš, buvusio Čekoslovakijos 
prezidento Dr. Eduard Benešo 
brolis. Naciams užėmus Čeko
slovakiją, Vojta Beneš buvo pa
dėtas po areštu, bet jam ir

• Du nežinomi piktadariai ties 
7000 South Shore užpuo'.ė 25 
metų klerką Fred Zierke, ir1 žmonai pasisekė pabėgti.

Gražų Kure Gyvenimą
Augustinas ir Kotryna Zil

liai, būdami pažangi ir kultū
ringa šeimyna, užaugino porą 
vaikučių, dukrelę Stelių ir sū
nų Vytautą, kuriuos, kiek jė
gos leido stengėsi pastatyti ant 
plataus kultūrinio kelio. Bet, 
deja, vos Stella sulaukė savo 
jaunystės dienų, ir Vytautas 
pradėjo bręsti į vyrus, Zillių 
šeimos smagios dienos užsibai
gė. Kalėdų dieną, 1937 metais, 
Kotryna Zillienė, po sunkios ir 
nesėkmingos operacijos, atsi
sveikino su savo mylima šei
myna ir atsigulė Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, amžinam po-; 
ilsiui po augštu, Šimtamečiu ; 
Ąžuolu.
Ašaros Nenudžiūvo, O Jau - -

Nenustojo dar ašaras riedė
ti per veidus, kaip už septy
nių savaičių, t-aipgi po sunkios 
ir nesėkmingos operacijos, Vy-* 
tautas atsisveikino su tėveliu 
ir miela sesute, ir atsigulė prie 
šalto motinėlės kūno, po tuo 
pačiu Ąžuolu. Lydint Vytautą, 
nors Stella ir garsiai šaukė, 
Vytuk, Vytuk, bet šaltas kū
nas Vytuko nebeklausė sesutės 
graudaus balso, bet slinko į 
žemių gelmę ir prisiglaudė prie 
motinėlės šono.

Kažin ar galėtų bent kuris 
matematikas išmatuoti ar pa
sverti kiek likusiai Zillių šei
mynai, Augustinui ir Stellai, 
reikėjo pakelti per šias liūdnas 
valandas.

Tvirtos jų širdys tuo syk 
dar atlaikė, bet, štai, praėjo 
keletas savaičių, ir Augustinas 
Zille tapo suparaližuotas. Da-

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai*. Šaulių vyrų gimnastika
Kaune, Vytauto parke. •
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Linksmas!—Gražus!—Įspūdingas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

su dovanomis

Sekm. Rugpjūčio 13 d. 1939
SUNSET PARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!




