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Jungtiniu Valstijų kongresas Pabaigė Sesijav

SENATORIAUS PEPPER KALBA IŠŠAUKĖ 
TRIUKŠMĄ

Senatvės pensijas pradės mokėti
1940 metais

WASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Jungt. Valstijų 76-to kon
greso pirmoji sesija pasibaigė 
šeštadienio vakare. Atstovų rū
mai uždarė sesiją 6:30 valan
dą, senatas pabaigė ją 6:35 vai. 
vakare.

Atstovų rūmų uždarymo po
sėdis praėjo ramiai. Senate įvy
ko smarkus susikirtimas. Se
natorius Pepper (iš Floridos), 
Naujosios Dalybos šalininkas, 
iššaukė susikirtimą. Jisai pa
sakė, kad negali leisti šiai se
sijai pasibaigti, nepakėlęs bai
so prieš tą sąjungą kongrese 
ir už kongreso ribų, kuri no
rėjo paskandinti (to scuttle) 
Jungt. Valstijų valdžią ir Ame- 

. rikos. gyventojus ir pastatyti 
pavojun pasaulio taiką, kadan
gi ji neapkenčia Roose velto ir 
neapkenčia viso to, už ką Roo
se veltas stoja.

Po Pepperio kalbos pašoko 
keletas senatorių jam atsaky
ti. Senatorius Bailey (iš North 
Carolina) pavadino Pepperio 
kalbą “bailia ir melaginga”.

Paskutiniame posėdy senatas 
padaugino priedo paskirimų bi- 
liaus (deficiency bill) sumą iki 
$185,000,000, kurią pereitą tre
čiadienį atstovų rūmai buvo 
nukirpę iki $54,000,000. Iš ši
to priedo $119,000,000 eis ūkių 
produktų kainoms palaikyti. 
Kitaip sakant, tai bus ūkinin
kams pagalba. Bilius pasiųstas 
prezidentui pasirašyti.

Be to, senatas galutinai pri
ėmė Socialinio Užtikrinimo 
įstatymo pataisas. Senatvės 
pensijų mokėjimas, pagal pa
taisytą įstatymą, prasidės 1940 
metais vietoj 1942 metų. O ir 
duokles į senatvės pensijų fon
dą tapo sumažintos.

gim-:
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<’ Naujienų/Acme Telephoto
CHICAGO — Congress viešbutis. Čia parodomas lan

gas, pro kurį .iššoko Adela Langer, su savo dviem vai
kučiais ir užsimušė.

■

Vokietijos moterims 
10 valandų darbo 

diena
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 6. — Nacių darbo mi
nisterija 'išleido nuostatą, kuris 
sako, kad sunkus ir ilgas dar
bas gali pažeisti moterų, kaipo 
motinų, paskirtį. Todėl moters 
neprivalo dirbti ilgiau kaip de
šimti valandų dienoje net pa
prastam skubumui reikalau
jant. 12,000,000 moterų šian
dien yra samdomų bizny, pra
monėje ir ūkiuose Vokietijoje.

šešios Balkanų ša 
lys ruošiasi ma

nevrams
BELGRADE, rugp. 6. — Ju

goslavijos, Bulgarijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Graikijos ir 
Turkijos kariuomenės rezervai 
pašaukti manevrams.
. Keletas šalių skubiai stato 
tvirtoves pasieniais. Kai kur 
ginklų įmonės dirba nesusto
damos, po 24 valandas paroje.

VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ KONCEN 
TRUOJAMA LENKIJOS PASIENIAIS
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

6. — Vokietija šiuo laiku turi 
mobilizavusi jau apie 2,000,000 
kareivių manevrams.

Kompetentiškų karinių 
betoj ų apskaičiavimais 
giausia nacių kariuomenės su
koncentruota Lenkijos pasie
niais — prie Lenkijos Silezi-

ste- 
dau-

jos ir prie Slovakijos rubežių.
Lenkai prisibijo vokiečių įsi

veržimo. Generolas K. Sosnow- 
ski, po Smigly-Rydz užimąs 
Lenkijos armijoje aukščiausią 
vietą, pareiškė: “žmonija gy
vena išvakarėse naujo karo, 
kuriame Lenkija bus viena 
skaudžiausia užgaunamų daly
vių.”

Britai ruošia projek
tus skoloms mokėti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
6. z— Britanijos iždo ministe
rijos ekspertai ruošia keletą 
projektų tikslu atnaujinti Bri
tanijos karo skolų mokėjimą 
Jungt. Valstijoms. Tarp ko ki
ta, svarstoma pirmais metais 
sumokėti $150,000,000. Kokio 
dydžio mokėjimus toliau norė
tų nustatyti, kol kas nepatir
ta.

Areštavo francuzą 
reporterį Prahoje
PRAHA, Bohemija, rugp. 6. 

— Havas žinių agentijos ko
respondentas M. 
areštuotas

Corbe tapo 
pereitą šeštadienį 

Prahoje, buvusioj Čeko-Slova- 
kijos sostinėje. Visi franeuzų 
dienraščiai pasiekę Praha buvo 
konfiskuoti. Manoma, kores
pondentas areštuotas dėl to, 
kad paskelbęs tokių pranešimų 
apie karinius vokiečių reikalus, 
kurių naciai nenori skelbti.

KĄ NUVEIKĖ 76-TO KONGRESO PIR 
. MOJI SESIJA
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VVASHINGTON, D. Č.,’ rugp.
6. — žemiau parodoma trum
pai, ką nuveikė Jungt. Valsti
jų 76 kongreso pirmoji sesi
ja.

Viso kongresas asignavo fon
dų $13,000,000,000.

Paskyrė pašalpai einamais 
fiskaliais metais $1,775,000,000.
Sumažino WPA darbus.

Krašto apsaugai einamais 
metais paskyrė $2,000,000,000
— padidinti laivyno, lėktuvų 
ir armijos pajėgas.

Priėmė valdžios departamen
tų perorganizavimo projektus.

Panaikino neišdalintų korpo
racijų pelnų taksus.

Priėmė Socialinio Užtikrini
mo įstatymo pakaitas. Senat
vės pensijas pradės mokėti

1940 metais vietoj 1942? m; Su
mažino duokles j senatvės pen
sijų fondą.

Palaidojo Townsendo bilių 
senatvės pensijoms.

Atstovų rūmai atsisakė svar
styti prez. Roosevelto programą 
teikti paskolų tokiems projek
tams, kurie ilgainiui apsimo
kėtų.

Atidėjo kitai kongreso sesi
jai bilių neutraliteto įstatymui 
pakeisti.

Nespėjo pasisakyti dėl rei
kalavimų pakeisti Darbo San
tykių Aktą.

Geležinkeliams teikti pagal
bos biliai palikti kitai sesijai. 
Sveikatingumo programa pa
likta kitai kongreso sesijai 
svarstyti.

Užgyrė taikos su 
General Motors 

sąlygas

■1 ..... '.■■■", "M M!

Japonai ir britai su
sitarę kai kuriais 

klausimais

Lenkija kariaus už 
savo teises

Areštavo du katali
kų kunigus Kinijoj

Hatch bilius verčia 
politikierių rezig

nuoti

Geležinkelių nelai 
mėse Anglijoj žu 

vo 10 žmonių

DETROIT, Mich., rugp. 6. — 
R. J. Thomas, automobilių dar
bininkų unijos (C.I.O. dalies) 
prezidentas, šeštadienį paskel
bė, kad streikavusieji General 
Motors darbininkai kuone vie
nu balsu užgyrė taikos sąlygas, 
sutartas unijos ir korporacijos 
atstovų. ’ .

42-se General Motors įmonė
se Thomaso vadovaujama uni
ja pripažinta kaipo darbininkų 
reprezentuotoja. 11-ko j e įmo
nių pasilieka taip Thomaso, 
kaip ir Homer Martino orga
nizacijų reprezentacija.

Korporacija prižadėjo neper
sekioti darbininkų dėl streiko. 
Pakeltos kai kuriems amatnin- 
kams algos.

Unijos ir korporacijos 
stovai pasirašė sutartį.

TOKIO, Japonija, rugp. 6. — 
Pranešama, kad japonai ir bri
tai susitarė kai kuriais klausi
mais dėl nuėmimo blokados bri
tų koncesijai Tientsine. Britai 
sutikę atiduoti japonams ketu
ris kinus, kaltinamus nužudy
mu japonų pareigūnų Tientsi- 
ne. Jie sutiko suvaržyti kon
cesijoje agitaciją prieš japonus 
ir paleisti iš. tarnybos tuos ki
nus policininkus koncesijoje,) 
kurie yra priešingi japonams. 
Tačiau iki šiol nepajėgia susi
tarti dėl $48,000,000 kinų pi
nigų laikomų koncesijoje. Ja
ponai reikalauja pinigų, britai 
nenori atiduoti.

-KROKUVA, Lenkija, rugp. 
6. — Kalbėdamas čia 100,000 
miniai, maršalas ’ Smigly-Rydz, 
Lenkijos armijos vyriausias 
vadas, pareiškė, kad lenkai ko
vos visomis pajėgomis bet ko
kius pasimojimus, tiesiogius ar 
netiesiogius, padaryti žalos 
Lenkijos interesams, teisėms 
arba garbei. Minia entuziastiš
kai pritarė Smigly-Rydz pa
reiškimui.

SHANGHAI, Kinija, rugp. 6. 
— Japonijos detektyvai areš
tavo du kunigus, katalikų uni
versitete Pepinge mokytojus. 
Pirmiausia areštuotas filosofi • 
jos profesorius, kinas kunigas 
John Fu, o vėliau kunigas 
Henry Kroes, tautybe olandas.

Papildė gasoliną di
deliam lėktuvui ore 

skrendant

at-

Iš Lietuvos
Šiomis dieno- 

“Spaudos Fondas” įsikūrė

Įteikė dar vieną pro
testą japonams

SHANGHAI, Kinija, rugp. 6. 
— Jungt. Valstijų atstovai pe
reitą šeštadienį teikė japonams 
naują protestą. Jungt. Valsti
jos protestuoja japonų demon
stracijas, atkreiptas prieš ame
rikiečius Kaifenge, Kinijoj.

Nurodoma, kad agitacija ir 
demonstracijomis japonai nori 
išvyti amerikiečius taip iš Kai- 
gengo, kaip ir iš kitų Kinijos 
centrų. Kai kurie amerikiečiai 
jau pabėgo iš Kaifengo.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 6. 
— John R. Day čia tarnauja 
kaipo Assistant United States 
Attorney. Turi federalinės val
džios darbą. Jisai stato savo 
kandidatūrą į Beaver kauntės 
apskrities prokurorus. Kadan
gi naujas Hatch bilius drau
džia federaliniems samdiniams 
dalyvauti politinėse kampanijo
se, tai Day’ui teks rezignuoti 
federalinį darbą, jeigu jis są- 
vo kandidatūrą palaikys.

ir

įvyko nominacijos 
įvairiems ofisams 

valstijose. Pirmieji 
rodė, kad konser-

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

Tarpais perkūnija su lietum; 
vėsiau; lengvi ir vidutinio stip
rumo pietų iki pietų vakarų 
vėjai; saulė teka 5:48 v. r., 
leidžiasi 8:03 v. V.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
6. — Pereitą šeštadienį Angli
joj dviejose geležinkelių nelai
mėse 10 žmonių užmušta 
daugiau nei 20 sužeista.

Konservatyviųjų 
kandidatas stovė
jo priešaky Ken- 
tucky valstijoje

HARLAN, Ky., rugp. 6. — 
šeštadienį 
kandidatų 
Kentucky 
pranešimai
vatyviųjų kandidatas guberna
toriaus vietai, demokratų par
tijos sąrašu, Johnson, stovėjo 
pirmoj vietoje. Gauti iš 184 
precinktų balsai rodė, kad už 
Johnsoną buvo paduota 12,027, 
o už Browną, pažangiųjų kan
didatą 9,134 balsai, 
valstijoje balsavimo 
yra 4,307.

Vėlesni pranešimai
savimus taipgi skelbia John- 
sono laimėjimą.

Jungt. Valstijos — 
Rusija atnaujino 
prekybos paktą

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Jungt. Valstijos atnau
jino vieniems metams preky
bos su Sovietų Rusija sutartį. 
Rusai pasižada pirkti reikmenų 
Jungt. Valstijose per ateinan
čius 12 mėnesių ne mažiau, 
kaip už $40,000,000. Jungt. Val
stijos įsileis rusų produktus to
kiomis sąlygomis, kokias gau
na kitos favoritinės šalys.

Bomba sprogo prie 
Chevroletų įmonės

Viso toj 
precinktų

apie bal-

DETROIT, Mich., rūgp. 6. — 
Vėlai šeštadienio vakare spro
go bomba ir išbarstė Chevrolet 
įmonės eksperimentinio depar
tamento keletą7 langų. Policija 
sako, kad bomba buvo padėta 
šalygatvy, prie dirbtuvės.

/.'.f ■ ■. _______ ___

Dancigas atšaukė 
nepalankų Lenki

jai nutarimą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
6. — Pereitą penktadieni Dan
cigo senatas pareikalavo, kad 
Lenkija atšauktų iš Dancigo 
savus muitynių inspektorius. 
Inspektorius reikalavo atšaukti 
iki sekmadienio. Lenkai parei
kalavo šitą nutarimą pakeisti, 
ir Dancigo senatas jį pakei
tęs.

FOYNES, Airija, rugp. 6. — 
Britų transatlantinis lėktuvas 
papildė gasoliną nenusileisda
mas žemėn Irlandijoj. Tas lėk
tuvas, Caribou, lekia į Ameri
ką ir gabena paštą.

A.D.F. kovos prie
šingus darbininkams 

kongresmanus

Britanija pradės ma
nevrus šią savaitę
LONDONAS, Anglija, rugp.

6. — Šią savaitę Britanija pra
dės manevrus. Juose dalyvaus 
armija, lėktuvai ir

Tuo pačiu metu 
derybas su rusais 
franeuzų sąjungai
Bus vedamos derybos ir su ja
ponais Tientsino ginčui likvi
duoti.

laivynas.
britai ves 
bi itų -rusų- 

sudaryti.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Amerikos Darbo Federa
cijos vadai paskelbė, kad jie 
išekzaminuos atstovų rūmų ir 
senatorių rekordus, ryšium su 
jų laikysena dėl reikalingų dar
bininkams Įstatymų, ir busi
muose rinkimuose kovos nepa
lankius darbininkams įstatim- 
davius.

Rusų-japonų kauty 
nės nesiliauja

Japonai sunaikino 
du britų laivus 
Yangtze upėje

KAUNAS, 
mis 
savo naujai pastatytuose rū
muose. “Spaudos Fondo” rū
mai pastatyti Vytauto prospek
te, priešais autobusų stotį, ir 
yra vieni moderniškiausių, di
džiausių ir gražiausių rūmų 
Kaune. “Spaudos Fondo” rū
mai, palyginus su kitais Kau
ne esamais didesniais pastatais, 
tyra vieni erdviausių. Pa v., Pre
kybos ir Pramonės rūmai turi 
apie 14 tūkst. kub. metrų, o 
“Spaudos Fondo” rūmų turis 
net 22 tukst. kub. metrų. Rū
mų apačioje, pusrūsiuose, su
krauta Lietuviškoji enciklope
dija, kurios vien klišių čia yra 
per 10 tūkstančių. Toliau eina 
popieriaus prekių dirbtuvės, 
knygrišykla, spaustuvė, cinkd- 
grafija, litografija, prekybos 
skyrius ir urmo sandėliai su 
kontora, direkcija, buhalterija, 
Lietuviškosios enciklopedijos

Tfoiko kr Kilti! envi- admini8traci* Romuose yra irįlCIKC KiUclllį baVl didelė, kokių 400 vietų salė,
valdybės planą Jugo- kurioje numatyta įrengti tar-

Jnviins VPO-pnflli nautoJams skaitykla ir darbi-bldVlJUb rCgCIllUl ninku biblioteka. “Spaudos
“ 7 Fondas” naujuose rūmuose į-

BLED, Jugoslavija, rugp. 6. rengia didelį knygyną.
— Jugoslavijos regentui prem
jeras Cvetkovič įteikė planą -----------------
kroatų savivaldybės reikalu J KAUNAS. — Skautų Brolija 
Planas, jeigu regentas jį už- paskelbė savo vienetų vadams 
girs, suteikia kroatams savi- originalų vajų — rinkti atlie- 
valdybę federalinės valdžios barnus gelžgelius ir įvairias 
kontrolėje. Kroatai Jugoslavi- nauges. Naugių rinkimas ru
joj sudaro trečdalį iš 15,000,000 Įpestingai vykdomas visoje Lie- 
šalies gyventojų/

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 6. — Pranešimai iš Mon
golijos sako, kad per paskuti
nes dešimtį dienų ėjo rusų ir 
mongolų kautynės su japonais 
ir mandžurais. Rusų praneši
mais, visos japonų atakos bu
vo atmuštos. Japonų 59 lėktu
vai buvę nušauti. Rusai netekę 
šešių savo lėktuvų.

A.D.F. turi 4,902,979 
narius

SHANGHAI, Kinija, rugp. 6. 
— Japonų lėktuvai mėtė bom
bas j britų prekybinius laivus 
Yangtze upėje. Du laivus su
naikino. Sudeginti laivai buvo 
Chia Wo ir Kiang Wo. Vienas 
laivų buvo 2,209 tonų talpos. 
Abu priklausė Jardine, Mathe- 
son and Co. firmai.

Rugpiučio Men
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

■t

' tuvoje.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
6. — Amerikos Darbo Federa
cija paskelbė pereitą šeštadie
nį, kad jos narių skaičius rug
piučio 1 • dieną šių metų sieke 
4,902,979.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
- *
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Pittsbuigh’o Naujienos
Gal Būt Turėsime
Ir Mes Koncertą
Pittsburghas Laukia Lietuvos 

Dairiiftinkg
Lietuvos Generalinis Konsu

lus New Yorke p. Budrys pa
skelbė lietuviškoje spaudoje, 
kad šiemet į Jungtines Valsti
jas iš Lietuvos atvažiuoja Vy
tauto Didžiojo Universiteto cho
ras, ir maždaug buvo nurody
tas choro maršrutas po Jung
tinių Valstijų didesniasias lie
tuvių kolonijas.

Turėti savo kolonijoj koncer
tų Lietuvos studentų, yra gra
žus ir pavyzdingas pasirodymas 
ir išgarsinimas Lietuvių vardo 
Amerikoje. Todėl sujudo ir 
pitisburghiečiai, kad būtinai rei
kia suruošti koncertų ir Pitts- 
burghe, nes juk kitoms lietuvių 
kolonijoms pasiduoti, negalima. 
Tuo reikalu ir kreipėsi į Lietu
vos konsulų p. Budrį New Yor
ke keletas pavienių asmenų ir 
jaunimo organizacijų, prašyda
mi informacijų apie choro par- 
sikvietimų, sųlygas ir kitokius 
reikalus ryšy su koncerto su
rengimu.

pasitarti kaip ir kokiu budu su- 
kVfešti Višžts OtgUUižacijas ben
dram darbui. Jau btlvofne pri
ėję prie išvadų, tik gavome su
žinoti, kad katalikiškos organi
zacijos ir kunigai veda pasita
rimus su konsulu p. Budriu tuo 
reikalu. Tai musų visas tipas ir 
atpuolė, kadangi iš seno jau tu
rime praktikos, jog 
veikdami su jų vatl 
komitetu, nieko negalime nu
veikti, nes visur jie nori vado
vaujamų vietų, o jas paėmę nie
kuomet tinkamai darbo neatlie
ka, ir niekuomet jokiais klau
simais negalima susitarti. Tai 
tokiu budu ir nusprendėme pa
silikti nuošaliai ir jiems užleisti 
pirmenybę.

Linkime jiems iš visos šird.’es 
gero ir laimingo pasisekimo, su
ruošti svečiams iš Lietuvos at- 
vykusiems gan didelį ir skait
linga koncertų, o mes visi atsi
lankysime pasiklausyti lietUvlš-

bendrai S:::3

NAUJIENŲ-ACMB Telephoto
Louis (Lepke) Buchalter, 

paskilbęs New Yorko gehgA- 
terių vadas, kurio ieško tiek 
policija, tiėk federalė val
džia.

I ĮVAIRENYBES
t■.......... ... .......■ š,..^

Išrasti vaistai raup 
sams gydyti?

rengėjus.
(P. S. — Vėliausiomis žinio

mis, choras Amerikon neatva
žiuoja. —Red.)

Pittsburgho “Naujienų” Vedė
jas išvažiavo atostogų

Visiems gerai žinomas Pitts-

P. Budrys kiekvienam pri
siuntė “tėviškus patarimus”, 
kad butų naudinga sudaryti tam 
reikalui komitetų į kurį įeitų 
visų organizacijų atstovai ir to
kiu budu butų galima visas dar
bas lengvai atlikti ir šiek tiek 
pinigų sukelti choro kelionei po 
Ameriką.

Taigi, mes tuo reikalu suin- 
’ teresuoti keletas asmenų, kaip 

tai, SLA apskričio pirmininkas 
Milleris, sekretorius Bakanas ir 
(iar keletas buvome susirihkc

Bakanas, šį ketvirtadienį išva
žiavo iš Pittsburgho atosto
goms. Išvažiavo į New Jerscy 
ir Ncw York o šteitus. Prie pro
gos žadėjo aplankyti Pasaulinę 
parodą, Atlantic City ir kitas 
vietas, ir parašyti ką nors įdo
maus iš savo kelionės.

Linkime S. Baknaui linksmai 
ir smagiai praleisti atostogas ir 
laimingai sugrįžti į Pittsburghą.

■••• Stasys
_ -i——;---------- —-------- ■—-— --------------------------

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insiiran'-p ‘-nd Loans

Statau v^okios rtjsies naujus namus ant 
'eni^vų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
Hmn .int lengvų mėnesinių išmokėjimų 
dšgannu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių damų). 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. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

K

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Lon£ Avertiie 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
$7-25 
$7-00 
$7-25

POCAHONTAS Mine Run 
fScreened) Tonas ...........................
SMULKESNĖS

PETROLEUM CARBON COKE ; 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.
■b

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
D R-M S ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

NAUJIENOS, Chicago, UI.
visai negalėjo1 užmigti if buVo w 
taip nusilpęs, kad vbs bekvčDa- JIS' 
vo. Jis p’asišiuiė, kad jam pir- 
niattft butų įleista jio oda dalu 
eterio. Pagaliau sutikta ir jam 
padaryta visai silpna injekcija. 
Ligomis beregint nuriinU, dingo 
jo skausmai ir jis užmigo.. Dalu 
aliejaus e ietis buvU plačiau iš
mėgintas ir visur buvo gauti to
kie pat vaišiai.

Padarius galutinę ekspertyzą 
r medicinos mokslo žmonėms 
ratus paskutinį žodį, paaiškėjo, 
kiek apskritai naujieji vaistai 
galės būti panaudoti.

Tuo latpu Makogajaus ir ki
tose tos srities raupsuotųjų li
goninėse dalu šimtams žmonių 
aimažina skausmus ir 
vilties pagyti. , >

t

teikia

<>

KAUNAS. — Artksčįau ver
tės atžvilgiu apie 70—80 pro- 
čėiitų viso Lietuvos išvežimo ei
davo per Klaipėdą. Dabar išve
žimas daugiausiai eina per Kre
tingos muitinę, būtent, apie 60 
proc. tiso dabartinio musų iš 
vežimo. Po Kretingos muitinės 
antroje vietoje’ yra Joniškio 
ihiuitinė su 12 proc., toliau: Vir
balio muitinė Su 9,1 proc. {ve
žime pirmąją vietą vertės at
žvilgiu užima Kauno muitinė su 
41,17 proc. (seiliau taip pat 
Klaipėda). Toliau seka: Kretin
gos muitinė su 34,67 proe., Vir
balio muitinė su 13,75 proc. ir 
kt.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

—<-■ * i.——. ...i ............ ..... ....

AKIŲ SPECIALISTAI

Pirmad., rugpiučio 7, 1939

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So* Halsted Street
<•

JUOKAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3650

Milžiniškos vertės medicinos 
laimėjimas

Raupsai, baisi kai kUrių kra
štų nelaimė, iki šiol tebėra ne
išgydomi. Viena iš didžiausių 
raupsais sergančio kančių yra 
skaudus nervų uždegimas. Ne
galėdamas užmigti ligonis bai
siai kankinasi. Vien tik morfi
jus gali kiek palengvinti, bet 
kadangi jo kiekis turi būti nuo
lat didinamas, tai ilgainiui jis 
padaro daugiau žalos negu 
lys raupsai.

Šiomis dienomis vienoje 
ryžiaus ligoninėje Dr. G. Jean- 
sonas daro bandymus, kurie, 
rašo užsienio spauda, turės 
raupsuotųjų gydymui nepapras
tos reikšmės, šitie moksliniai 
bandymai pradėti Makogajo 
raupsuotųjų ligoninėje. Ligoni
nės personalas pastebėjo, kad 
čia ateiną sergantieji apylinkių 
gyventojai atsineša kurtu ma
žas bonkules ypatingai smarkiai 
dvokiančio riebaluoto skystimo, 
kuriuo jie į trindavo skaudan
čias vielas. Pradžioje ligonines 
personalas į šį čiabuvių vaistą 
nekreipė menkiausio dėmesio, 
palaikė paprastu burtų vande
niu.

Netikėtai raupsais susirgo li
goninėje dirbąs europietis Ni- 
coulcau. Čiabuviai jam duoda
vo pasitrinti jų aliejaus, kurį 
vadino dalu ir Nicoulėau paty
rė, kad iš tikrųjų skausmai su
mažėja. Nuo tada ir prasidėjo 
dalu aliejumi domėjimasis. Kal
bamasis aliejus gaminamas iš 
fnėnkai botanikos mokslui teži
nomų pietų kraštų riešutų. Ši
tie riešutai yra nepaprasto kie- 
luriio, o viduje teužauginą la
bai mažutį branduolėlį. Išspaus
ta iš riešutų sunka turi žalingai 
brganižmą veikiančių ypatybių. 
Patepus lokiu nevalytu aliejumi 
kūną, patepta vieta pradeda pū
liuoti, atsiveria atvira skaus
minga žaizda, kuri labai sun
kiai teužgydoma. Gydomosios 
galios teturi tik ilgai virtas, iš
garintas skystimas. Ligoninėje1 
buvo padaryti ir pirmieji ban
dymai. Vienas raupsais susirgęs 
žmogus net 4 mėnesius beveik

pa-

Lietuvis Plumberis
Laisnuotas *-

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES

tel. Hettiočk 2867
Rez. Republic’ $688

s.

MORGIČIAJ — PASKOLOS 
Žemos Palūkanos

Visu Rūšių Apdrauda. Rehdų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Kompozitorius
Avalynės parduotuvėn užeina 

pilietis, bet, nieko nepirkęs, iŠ- 
ieina.
i — Ką, jis nerado savo ko- 
j oms batų ? i

— Kt! Aš tą tipą jau ne 
nuo šiandieft pažįstu. Jis kom
pozitorius ir ieško batų, kurie 
vienu tonu girgždėtų

ŠIS BANKAS
Pasiūlo
mažų išlaidų—ilgu term

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

PO

ANGLYS—COAL
Perkant

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ......
Pocahontas mine ‘tun — 
West: Virginia 75% coarsė 
Petrėleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millėfs Crėek Lump ...........
Indiana Lump Glendora ..

Tel. Virginia 1994 
JOHN OKSAS 

4405 S6. Fairfield Avėhūte

4 tonusl ar daugiau
$6.90
$7.50
$7.05 
$8.20 

,38.55

Apdrausta Morgičių Sistema 
Chicago City Bank 

and Trust Compaiiy 
HALSTED PRIE 83-čios GAT.

Tel. Wėntworth 8800 
Federalės Depositų Apdrauctos 

Korporacijos Narys.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma? 
su elektra, parodančia mažiausia? 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos aky# 
atitaisomos. /
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
tnos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

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

Namų Tel.: Prospect 193#

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2249
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 9111

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ■ B ■■ IR I ■■ ■ John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

,! ,, DIENA IR NAKTŲ ....

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

,44į7 South Fairfield Avenue
Telefoną. LAFAYETTE 0727

J koplyčios visose
JK-J JbžZ cESL 1 Chicagos dalyse .A,-.,,,.-,... .....y .. , -

Klaušykito musų Lietuvių radid programą Antradienio ir Šešta
dienio vakarai* 7 vai. vakaro iš VY. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėja® P; SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Kiti Lietuviai Daktarai
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35(h Street 
kampas Halsted St.

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

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

• čioj, Subatoj ir
Nedėlioj:

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus. .
Pitone kARDS 7299

TeL Otfice Wentworth 933S 
Rez. Hyde Jfark 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vai. 
’šgkyrus serednnns ir subatnmi*

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D r a ugi jos 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. MICHI3AN BLVD.

Tel. Kenvood 5107.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ HUSUOS
Gerai1 lietuviams žinomas per 38 

mejrus kaipo patyręš gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

r

Dr. Charles Segal 
O F I S A*S 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2889.

r-ž.'T-

Yards 113#
Ya#d» 1133

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

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 9597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST

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.

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSI

Ambtilance 
Patarnavi- 

t maš Dieną 
ir naktį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

NARIAI
Chieagos,
Ciceto
Lietuvių f
Direktorių:
Asociacijos

■ ■ H . 
r • • •; : - i..-'. . ■ ...2.

* J. LIULEViČIUS
4348 S* California Avenue Phone Lafayėtte 3572

P. J. RIDIKAS
3334 So, Halsted Street YARDS 141»

I. J* ZOLP Phone Yards 0781
1640 West 46th Street - Yardk 0782
, *

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Plaa Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108tb Stteet Tel. Ptiltaan l£tt

'TTT.n?,.,^ a, rrvr gri' žt.■■■—.■.;...............................................................................       .

ALBERT V. PETKUS
4704 So/ Western AVe* Phone Lafayette 8024

-   . - y - ■- J c- - i. ■ v.-, „ . .Į

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Li(udnica Avenūe Phone Yards 4908

9

1

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto 
Kamb. 
Namų ____ ___ ,_______
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YA&DS 9818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 4701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ANTHONY B. PETKUS
Photffe GrovehiU (1142 

GiCetfd Phhiie ČicCfo 2109
[834 So. tVeMėfn Avė.
410 South 49th ČOUtt

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Nnmn T*1 •—Hvdo l^nrk 3396

Remkite t”os. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS P"

►
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ŽINIOS
PABĖGĖLIŲ LIKIMAS —NE VIEN 

ŽYDŲ PROBLEMA
Pereitą savaitę Chicagoje nu

sižudė moteris pavarde Langer, 
pabėgusi iš Čeko-Slovakijos ir 
atvykusi į J. Valstijas. Kartu ji 
nužudė du savo sūnūs.

plačiąją Ameriką. Jis vėl atkrei
pė visuomenės domesį į pabėgė
lių problemą.

Kasdieniniame gyvenime mes 
esame linkę žiūrėti į pabėgėlių 
likimą kaipo į žydų problemą. 
Tai yra klaidinga požiura. šian
dien dauguma pabėgėlių gali 
būti žydai, o rytoj — lietuviai, 
lenkai, rusai arba net patys a- 
merikonai.

štai keletas gyvenimo pavyz
džių.

Apskaičiuojama, kad Pasauli
nio karo metais, kai Vokietijos 
armijos briovėsi Rusijon, į Ru
sijos gilumą iki 1916 metų pa
bėgo apie tris milionus gyven
tojų — rusų, lietuvių, žydų, lat
vių, lenkų ir kitokių tautų. Dau
guma jų sugrįžo po karo į pir
mesnes savo vietas. Tačiau tri
jų milionų bėgimas reiškė var
gą, rūpestį, ligas ir kitokias ne
laimes tiems milionams žmonių.

Po karo, naujus rubežius nu
stačius, kilo nauja pabėgėlių 
banga. Vengrai bėgo į Vengri
ją iš Rumunijos, Jugoslavijos 
ir Čeko-Slovakijos. Daugiau nei 
600,000 vokiečių bėgo į Vokie
tiją iš teritorijų, kurios teko 
Lenkijai. Toks pat judėjimas 
reiškėsi Graikijoj, Turkijoj il
ki tose šalyse.

viešpatauja Rusijoj, jeigu ten šabams ar bent daliai svetim- 
komisarai, aukštieji biurokra
tai ir įvairus specialistai ragina
mi gerti šampaną, kuomet dar
bininkams trūksta čeverykų ir 
drabužių prieinamomis kaino
mis pirkti?

Kada komunistų partija iš
duos pilnas atskaitas iš fondų, 
sukeltų Sacco ir Vanzetti gin
ti, Mooney ginti ir Ispanijos lo- 
jalistus gelbėti? Koks tų fon
dų nuošimtis teko komunistams 
kaipo algos?

Kodėl komunistai paliovė agi
tavę negrus reikalauti sau apsi
sprendimo, kai J. Valstijos pri
pažino Sovietų Rusiją?

Kodėl komunistai vadina Hit
lerio ir ivlussolinio plebiscitas 
apgavystėmis, o Sovietų Rusijos 
rinkimus Gemok ra liskia ilsiais 
pasauly?

Kodėl vienos partijos legali
zavimą Sovietų Rusijoj komu
nistai užgiria, o tokią pat prak-

Field Day—Piknikasšajių J. Valstijose.
Atmetė asignaciją $800,000,- 

000, kuri taikė pagelbėti geres
nius namus biednuomenei sta
tyti.

Senatas dar spėjo priimti Ty- 
dingso bilių, kuris kėsinasi už
drausti unijų fondų aukavimą 
politiniems vajams.

Šituos aiškiai reakcinius žy
gius parodė pereitoje kongreso 
sesijoje kongresmanų dauguma 
susidariusi iš konservatyviųjų 
demokratų ir republikonų. Kai Tikietai jau yra seniai par-

Susirinkimas JUOKAI

MADOS

Ve kitas pavyzdys. Pradedant 
1915 metais turkai išvystė ar
mėnams iš Turkijos pašalinti 
vajų. Milionas armėnų šitame 
vajuje žuvo. Kai kurie jų pabė
go į užsienius. Mažiau ne de
šimta armėnų dalis tepasiliko 
Turkijoj — tuose namuose, ku
riuose jie gyveno iš seno.

O štai rusų revoliucija. Apie 
1,060,000 rusų po 1917 metų re
voliucijos ir paskui sekusio pi
lietinio karo pabėgo iš Rusijos. 
Dalis jų pasiekė Mandžuriją, 
Kiniją ir Japoniją. Kita dalis 
pabėgo į vakarus — į Suomiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenki
ją, Čeko-Slovakiją, Francuziją, 
etc. Trečioji į Balkanų šalis. Ir
šiandien, po dvidešimties metų, Liką Vokietijoj ir Italijoj jie va
jų padėtis, bent daugumos j u dina tironybe ? 
padėtis, pasilieka užsieniuose 
sunki, daugumai veik nepaken
čiama.

Tik šiemet dar apie porą šim
tų tūkstančių ispanų — jei ne 
daugiau — prisidėjo prie pabė
gėlių armijos. O kur kitų šalių 
pabėgėliai — Kinijos, Italijos, 
Austrijos, Čeko-Slovakijos ir 
net Pietų Amerikos šalių?

Ne — pabėgėlių problema nė
ra vien žydų problema. Pabėgė
lių problemą tenka apibudinti 
kaipo mažumų problemą. Nėra 
nė vienoš valstybes pasauly, ku
ri neturėtų mažumų. Šitos gy
ventojų mažumos skiriasi nuo 
daugumos papročiais, kai kada 
tikyba, politinėmis pažiūromis, 
etc. Lenkijoj, pav., mažumos 
sudaro 31 nuošimtį visų šalies 
gyventojų. Kanadoje esama ma
žumų kur kas daugiau nei mes 
paprastai manome. J. Valstijų 
1930 metų cenzas paduoda to
kių skaitlinių apie mažumas: 
negrų čia esama 11,792,000, už
sieniuose gimusių baltaveidžių 
13,366,000, užsieniuose gimusių 
tėvų ir maišytų šeimų vaiką 
25,361,000. Kitose šalyse mažu
mų esama vienur daugiau, ki
tur mažiau, tačiau visur jų esa
ma.

Demokratinėse valstybėse ma
žumos, bendrai imant, yra to
leruojamos. Tai yra demokrati
nių šalių ypatybė. Diktoriškose, 
o ypatingai fašistinėse šalyse, 
mažumos yra persekiojamos, y- 
ra vejamos lauk, naikinamos. O 
dėl to tūkstančiams ir tūkstan
čiams žmonių vargas, ašaros, 
jadas, ligos ir net Langerių šei
mos likimas.

Kaip gali komunistai skelbti, 
kad pirmas ir antras sovietų 
penkių metų planai buvę sėk
mingi, jeigu kuone visi tų pla
nų direktoriai tapo sušaudyti 
už “sabotažą”?

Koks yra skirtumas tarp ko
munistų garbinamos Stachano- 
vo sistemos Rusijoj ir papras
tos darbo spaudimo — Ameri
koj vadinamos speed-up — sis
temos kapitalistinėse šalyse?

Kodėl komunistai draudžia 
streikus Sovietų Rusijoj, o rei
kalauja teisės streikuoti darbi
ninkams svetimose šalyse? Ar 
ne taip pat elgiasi Vokietijos 
naciai ir Italijos fašistai?

(Bus daugiau)

Kongreso sesija 
pasibaigė

J. Valstijų 76-lo kongreso 
pirmoji sesija pasibaigė pereitą 
šeštadienį. *

Sesija atmetė prez. Robsėvel- 
to užsienių politikos programą, 
kuri taikė sustiprinti demokra
tinių valstybių bloką kovoje su 
diktatoriškomis šalimis.

Ji sudraskė administracijos 
programą duoti paskolų $2,800,- 
000,000 tokiems projektams, 
kurie ilgainiui butų patys apsi
mokėję ir suteikę šimtams tūks
tančių žmonių darbo.

Algų-darbo valandų ir darbo 
santykių aktai pasiliko kaip bu
vę, tačiau nežinia, ar kita kon
greso sesija jų neužgaus.

Taip senatas, kaip ir atstovų 
rūmai paskirai
bilių, atkreiptų prieš 
Vieni jų žada koncentracijos 
stovyklas, kiti deportavimą, tre
ti kitokius nesmagumus svetim-

priėmė keletą 
ateivius.

4072

A. A. 4072. — Puiki vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš-

vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Patteta Dept.

(Vardas ir pararti)

100 klausimų komu
nistams

Socialdemokratų Federacijos 
savaitrašty “The New Leader” 
au trečioje laidoje spausdina

mas straipsnis antrašte: 100 
Klausimų “Draugams”. Dauge- 
is tų klausimų praeity buvo iš
keltų “Naujienose”. Tačiau pra
vartu juos pakartoti, nes jų 
ivarba ir opumas nepraėję, štai 
keletas jų:

Ar galime mes vadinti Rusi
ją “komunistine” arba net “so
cialistine” valstybe, jeigu ten 
gyvena turtingi piliečiai ir su
vargę darbininkai?

Kokios rųšies “socializmas”

■------------------------------- ................

Mechanikas
TAISO AUTOS ir TROKUS

EXPERTAS PATAISYME — 
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su
lankstytas dalis — Suveldina 

ir Numalevoja
‘‘KITUR PIGIAU NE GAUS IT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

Turtas virš - - - $3)500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3/2% Pa“ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED '
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Liepos 21 d. įvyko LSS. Chi- 
sagos Centralinės kuopos su
sirinkimas, dalyvaujant geram 
skaičiui L. D. D. 4 kuopos na
rių, Naujienų name.

Didžiuma posėdžio praleista 
bendram pasitarimui apie 
abiejų šių kuopų jungtiną vei
klą; reikalingumą ir apie pla
tinimą ir palaikymą socialis
tinės spaudos — ypač “Naujo
sios Gadynės” savaitraščio, 
kurį turi progą pasiekti pla- 

kurie tų demokratų laimėjo rin- davinėjami. Prie jų bus laimė- čiausias kolonijas.

Šio mėnesio 27 dieną įvyks 
tradicinis Field Day — Pik
nikas, kurį reųgia Liet. Darb. 
Draugijos 4 kuopa jungtiną! 
su LSS. Chicagos Cfentraline 
kuopa. Kaip ir seniau, pikniko 
programa susidės iš kelių cho
rų dainų, prakalbų, basebal 
lošimo, lenktynių, žaismių ir 
kitokių paįvairinimų. Didžiu
moje tai yra jaunuomenės die
na.

“Papratimas — antras pri
gimimas”

Motina bara dukterį:
— Klausyk, Aldute! To ta

vo amžino flirto aš negaliu pa
kęsti! Juk turi, pagaliau, nepa
miršti, kad esi ištekėjusi mo
teris !

— Taip, mamyte! Bet mano 
kavalieriai vis negali su ta min
timi susigyventi...

kimus kaipo Naujosios Dalybos jimai, ir tikimasi turėti įdo- 
šalininkai.

Faktinai pereitoji 
sesija parodė, kad konservaty
vieji demokratai ir republiko- 
nai gali lengviau kooperuoti, 
negu pažangusis ir dešinysis de
mokratų partijos sparnai.

mų, turiningą ir skaitlingą 
kongreso PikniM- (Praėjusio meto Field 

i Day piknikas buvo skaitomas

Sėkminga Gegužinė
Liepos 23 dieną įvyko jung

tinis draugiškas išvažiavimas 
—gegužinė L. D. D. 4 kuopos, 
LSS. centralinės kuopos ir 
Naujosios Gadynės choro, 
Willow West Buchio naujame 
piknikams darže, prie W. 83 
st., į vakarus nuo Willow 
Springs Rd.

Nors nemažai buvo garsinta,' 
bet kaipo nauja vieta daugu
mui nepavyko surasti, ir vie
toje to svečiai mtvyko į Dam
brausko parką, kur buvo Jau
nimo kultūros kliubo parengi
mas ir tik vėliau per ganyklas 
pėsti atkeliavo kur reikia.

Vienok parengimas buvo 
gana sėkmingas. Publikos su-« 
sirinko skaitlingai ir pelno 
padaryta gerokai. Čia buvo 
galima sutikti draugų su ku
riais nesimatyta per ilgus lai
kus. į

Vieta jauki, nauji postai, 
gražus sodas, daug naujų sta
lų. Draugai prie stalų susėdę 
vaišinosi, šnektfčravo, diskusir 
jas vedė* ir Aėkurie kaziravo.

—Matęs,

rengimu Chicagos apylinkėje. 
Vieta irgi jau visiem gerai ži
noma—Dambrausko arba Li
berty parkas, prie Willow 
Springs Rd. ir 83 st.

Visas likusis pelnas nuo pa
rengimo yra skirimias “Nau
josios Gadynės” savaitraščiui

Taip jau išklausyta praneši
mo drg. V. Poškos iš gautų įs
pūdžių tarpe Brooklyno drau
gų, kuriuos jis atlankė laikę 
atostogų. Patirta, kad tenykš-

moja su L. D. Dr-jos kp. Ren
gia vakarus bankietus, gegu-

Kirpykloje
Kirpėjas bara mokinį:
— Pramik, kodėl tavo ran

kos tokios nešvarios? žiūrėk, 
kad nusiplautum!

— Kad šiandien dar nebuvo 
klijento galvai plauti, tai ne
turėjau progos!

daryta virš $200.00 pelno.
—W. V. M.

kos į savo parengimus. Nu
rodinėjo reikalingumą pana
šaus kooperavimo ir kitose 
kolonijose, ir net subendrini 
veiklą iš centrų, rengiant mar
šrutus kalbėtojams ir plačiau
siais visuomenės reikalais. EGG ______________ $6.00

NUT _____ ________ $6 0(‘
BIG LUMP .............  $6.00
MME RUN ________  $5.75
SCREENINGS ........ $5 Oc

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ANGLYS IR KOKSAI
Pasinaudokite vasaros žemų kainų nauda. Prisipildę anglines 
ATLAS ANGLIMIS, užsitikrinsite sau šilumos smagumą visai atei
nančiai žiemai.

I šias kainas įeina ir 3% Illinois Sales Tax

Perkant už pinigus po 4 tonus 
ar daugiau.

Visos musų stokcr anglys ne
turi dulkių.

POCAHONTAS Third Vein
Mine Run $7.60
Domestic_______________

WEST VIRGINIA Mine Run
1 Extra coarse $7.20

ILLINOIS <4 so
SCREENINGS 

FRANKLIN COUNTY
Stoker Nut $6.00

WEST KENTUCKY
1 col. Screenings $(>„15

ROYAL STOKER NUT
(Our Leader) $5.70

EAST KENTUCKY STOKER
1 col. $7.15

COKE Genuine Chicago
Koppers or $7.75
Solvay Pea______

COKE Alabama $9.00
Range or Nut

PETROLEUM CARBON
Sludge $4.40

•PETROLEUM CARBON
3 col. Screenings $5.95

___ _____ i

EAST KENTUCKY $7.35 
STOKER NUT 
iy4x%

/i.-. Kainos gali pasikeisti be įspėjimo

ATLAS FUEL GOMPANY
Įsteigta 1915 

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

: DIENA IR NAKTĮ Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose

s Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankančius u«*i Štarus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. žema karna. Musų Darbas ga 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. TAROS 3408

Sophie

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

NAUJA
PAVASARINIŲ
MA DŲ 

KNYGA

ZIUREK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - —

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

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

NAUJIENOS I
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

Vardas------------------------------------

Adresas----------------------------- —

Miestas_______________________

Valstija____________________ ___



a_______________

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ratės:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

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

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

Visuomenės nuomonė apie WPA streiką
WPA darbininkų streikas prieš atlyginimo, sumaži

nimą ir darbo valandų pailginimą valdžios finansuoja
muose darbuose iššaukė nemažai komentarų spaudoje. 
Pats prezidentas Ttaoseveltas neiškentė neišreiškęs apie 
šį streiką viešai savo nuomonės. Spaudos atstovams jisai 
pasakė: “Negalima streikuoti prieš valdžią”.

Patirti, ką apie tą streiką mano publika, Amerikos 
Viešosios Opinijos Institutas padarė tarpe įvairių visuo
menės sluoksnių atsiklausimą. To atsiklausimo rezulta
tai gana įdomus: 74 nuošimčiai visų atsiklaustųjų pareiš
kė pritarimą WPA administracijos patvarkymams, tuo 
tarpu kai 26 nuošimčiai parėmė streikuojančiųjų pusę. 
Tokiu budu beveik trijų ketvirtadalių dauguma pasisakė 
prieš WPA streiką! H

Analizuojant Viešosios Opinijos Instituto skaitlines, 
pasirodo, kad balsų nuošimčiai gana žymiai skiriasi įvai
riose vietose ir įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Did
miesčių gyventojai parodė daugiau supratimo ir simpa
tijos streikininkams, negu mažų miestų gyventojai so
diečiai. Didmiesčiuose streiko pritarėjų buvo 32 nuošim
čiai, o priešų 68 nuoš.; o mažuose miesteliuose pritarėjai 
sudarė tiktai 22 nuoš. (priešai — 78%), gi tarpe f armė
nų pritarėjų susirado tiktai 15 nuoš. (priešų — 85%).

Pastebėtina yra tai, kad prieš streiką pasisakė ir di
delis nuošimtis pačių bedarbių. Už streiką pareiškė sa
vo nuomones 51 nuošimtis bedarbių, o prieš — 49 nuoš.; 
vadinasi, nuomonės pasidalino beveik lygiai.

Išvada iš šitos anketos rezultatų yra ta, kad Ameri
kos publika milžiriiškdje/’Savo daugumoje pritaria prez. 
Roose velto nusistatymui, jogei “negalima streikuoti prieš 
valdžią”.

Publika taip mano, kuomet reikalas eina apie darbi
ninkų streiką. Bet kaip su kapitalistų streiku prieš val
džią?

Amerikos kapitalistai faktinai streikuoja prieš val
džią jau kelinti metai, atsisakydami plėsti savo pramo
nes ir samdyti daugiau darbininkų. Butų gerai, kad vie
šoji opinija butų pareikšta ir apie juos.

Žmonių nepasitikėiimas Chamberlaino 
vyriausybe

Papildomuosiuose pereitos savaitės rinkimuose i An
glijos parlamentą Darbo Partija paveržė konservato
riams dar vieną vietą, laimėdama Brecon distrikte. Dar- 
bietis tenai gavo 2,636 balsų daugiau už valdžios parti
jos kandidatą. O 1935 m. rinkimuose tame distrikte buvo, 
išrinktas konservatorius 2,169 balsų dauguma. Taigi šį 
kartą beveik 5 tūkstančiai balsų pasikeitė Darbo Parti
jos naudai.

Nuo visuotinų rinkimų iki dabar Anglijoje įvyko 76 
balsavimai papildomuosiuose rinkimuose. Tuose balsavi
muose Darbo Partija atlaikė visas savo vietas ir dar at
ėmė 16 vietų valdžiai. Tai ženklas aiškaus žmonių nepa
sitenkinimo konservatorių politika. Reikšminga, kad ir 
balsuotojai sodžiuje pradėjo atsimesti nuo Chamberlaino.

Bet yra klausimas, ar opozicija valdžiai pasieks iki 
naujų parlamento rinkimų pakankamai stiprų laipsni, 
kad Darbo Partija gautų pilną persvarą? Dabartinis par
lamentas gali būti paleistas dar šią žiemą..

Balsuotojų nusistatymui patikrinti bus gera proga 
dar šešiose apygardose, kur netrukus turės įvykti, dėl 
atstovų mirčių ir rezignacijų, papildomieji rinkimai, 
rinkimai.

Ispanijos Jaunimo Sąjunga pašalinta iš 
Internacionalo

šeštas Jaunųjų Socialistų Internacionalo kongresas, 
susirinkęs Lille mieste (Francuzijoje) pereitą savaitę, 
vienbalsiai nutarė pašalinti iš Internacionalo “Suvieny
tą Ispanijos Socialistų Jaunimo Sąjungą”, kaipo komu
nistų kontroliuojamą organizaciją. Jaunimo Internacio
nalo sekretorius Erich Ollenhauer savo kalboje nuroidė, 
kad ta Ispanijos neva “socialistų” jaunimo sąjunga yra,

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų ............................ 4,00
Trims mėnesiams .................  2.00:
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c'
Savaitei ................   18c
Mėnesiui ................................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicagg, IIL

ITALUOS APETITAI 
PRIEŠ ŠVEICARIJA

Ilgą laiką triubijusi apie Kor- 
sikos, Nizzos ir Algerijos “va
davimą”, Italijos fašistų spauda 
dabar staigiai atkreipė savo dė
mesį į kai kurias Šveicarijos! 
žemes. Matyt, gavusi instrukci-1 
ją iš MussoliniO (o jis, žinoma, 
pasitarė su Hitleriu), ji prade-: 
jo agitaciją, kad prie Italijos 
turį būt prijungti trys šveica-* 
rijos kantonai: Tessin, Grau- 
buenden ir Wallis. Jokio teisės 
pagrindo šitam fašistų reikala
vimui, žinoma, nėra.

(

Tiesa, kad kantono Tessino 
gyventojai beveik visi kalba ita
liškai. Bet Italijai ta teritorija 
niekuomet nepriklausė, o Tes
sino gyventojai neturi jokio no
ro skirtis su šveicarų respubli
ka, kurioje jie turi pilniausią 
laisvę.

Kai dėl Graubuendeno, tai 
šiame kantone italų beveik nė
ra. Kone visi jo gyventojai kal
ba vokiškai. Walliso kantone 
italų irgi visai mažai; daugu
ma gyventojų kalba prancūziš
kai, o mažesnė dalis vokiškai.

Tačiau akiplėšiškas fašizmas 
kelia pretenzijas prie tų sveti
mų žemių. Sunku tikėti, kad 
Mussolini drįstų jėga “vaduo
ti” tuos šveicarų kantonus. Jo 
tikslas, veikiausia, yra terori
zuoti Šveicariją, kad ji bijotų 
priešintis juodinarškinių intri
goms namie ir užsieniuose.

ŠMEIŽIKAS PRIKANDO 
LIEŽUVĮ

Rokas Mizara rašė “Laisvė
je”, kad “per metų metus” 
“Naujienos” skelbusios, “buk 
Rusijoj perkamos ir parduoda
mos mergaitės”.

“Naujienos pareikalavo, kat 
Mizara nurodytų, kuriais me
tais ir kuriuose savo numeriuo
se “Naujienos” tai skelbė. Lau
kėme jo atsakymo nuo liepos 
21 d., t. y. per dvi savaites lai
ko. Bet Mizara tyli. Reiškia, įro
dymų neturi.

Jo pareiga dabar butų tą sa
vo šmeižtą atšaukti.

Klausimas čia eina ne apie 
kokią nors teoriją arba nuomo

Stalino politikos įnagis, vartojus “socialistų” vardą pu
blikai apgauti.

Už pašalinimą balsavo 100 kongreso delegatų, o 
prieš — nė vienas!

Pasirodo, komunistus ir jų agentus veja iš visur.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KREMMLING, COLO. — šerifo paskirti vyrai saugoja tvanką, kur kilo strei

kas ir smarkus susirėmimas.

nę vienu arba kitu dalyku, ku
riuo skirtingo nusistatymo žmo
nės gali nesutikti. Klausimas 
čia eina apie faktą: ar “Nau- 
; ienos” skelbė tokią “pasaką”, 
tokią joms prikiša komunistų 
organo redaktorius, ar neskel
bė? I

/Jeigu Mizara prasimano “fak
tus” su tiksiu apjuodinti “Nau
jienas”, tai kas jisai yra?

STUDENTŲ CHORAS 
NEATVYKS

Lietuvos gen. konsulas, p. 
Budrys, gavo telegramą iš Kau
no, kad “dėl nenumatytų kliū
čių Universiteto Choras šiemet 
Amerikon nevyks”. Kokios tos, 
taip staigiai atsiradusios, “ne
numatytos kliūtys”, paaiškini
mų iki šiol nėra.

Amerikos lietuviai buvo labai 
susidomėję tuo choru, kai bu
vo pranešta, kad jisai čia at
keliausiąs. Įvairiose kolonijose 
jau buvo rengiamasi ruošti jam 
koncertus.

kius nuo balsavimo — buvo nu
tarta pašalinti Negriną iš respu
blikos reikalų vadovybės, per
duodant ją tam tikrai adminis
tracinei direktorijai (“junta”).

Kai tas nutarimas buvo pri
imtas, tai buv. premjeras sušu
ko “Fašistai” ir išdūlino iš po
sėdžio kambario.

Kovą prieš Dr. Negriną vedė 
daugiausia buv. karo ministe-' 
ris Indalecio Prieto, žymus Is
panijos socialistų veikėjas. Ji
sai lankėsi Jungtinėse Valstijo
se ir Meksikoje, tyrinėdamas 
Negrino, Del Vayo ir jų agentų 
propagandą. Prieto susitarė su 
Meksikos prezidentu Gardena- 
su, kad dalis Ispanijos respubli
kos turto, kuris tenai buvę per
keltas, baigiantis karui, bus su
vartota vyriausybininkų (loja- 
listų) perkėlimui į Meksiką, į 
tam tyčia įsteigtas kolonijas. 
Tas turtas siekia vieną bilioną 
ir aštuonis šimtus milionų (1,- 
800,000,000) frankų pinigais, 
karo medžiagomis ir kitokiais 
daiktais.

Ispanų pabėgėlių dabar gyve
na Paryžiuje 250,000. Iš jų Ne
grinas norėjo pasiųsti į Meksi
ką 40,000, parinkdamas dau
giausia tuos, kurie pritaria jo 
politikai (t. y. komunistus ir 
jų “pakeleivius”). Likusius nuo 
šitų išlaidų pinigus Negrinas no
rėjo suvartoti propagandai, ku
ri butų buvusi bolševikiška, nes 
Negrinas visą laiką buvo nuo
lankus Stalino agentų tarnas. 
Dabar šitam jo planui padary
ta galas, nes tikrieji Ispanijos 
demokratijos gynėjai paėmė 
respublikos judėjimo reikalus 
savo rankas.

“F ašistuodamas” Ispanijos 
parlamento komitetą — vienin
telę Ispanijos žmonių demokra
tiniu budu išrinktą atstovybę — 
Dr. Jiian Negrių tik dar labiau 
numaskavo pats save.

KAIP DR. JUAN NEGRIN 
GAVO “SAKTJ” 

tfc . — ■ ■■■

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Ispanijos respublikos gy
nėjai, pabėgusieji į užsienį, pa
šalino iš vadovybės buv. prem
jerą Dr. Juaną Negriną. Kaip 
tai įvyko, smulkesnių žinių pa
duoda new-yorkiškis “The New 
Leader”.

Ispanijos parlamento (“cor- 
tes”) pastovus komitetas yra ta 
įstaiga, kurios rankose dar ka
ro metu buvo vyriausia galia 
tarpe parlamento sesijų (dėl ka
ro tos sesijos būdavo labai 
trumpos). Karui baigiantis, tas 
komitetas pasišalino į užsienį, ir 
dauguma jo narių gyvena Pa
ryžiuje. „ . /A' ./■ >

Taigi šiarfte respublikos par
lamento pastoviame komitete 
buvo pakeltas klausimas apie 
Dr. Negriną ir jo politiką, nes 
jisai dar vis savinosi “galią”, 
kurią jisai buvo turėjęs Ispa
nijoje, kaipo premjeras, nors 
karo pabaigoje Madrido respu
blikonai jo vyriausybę nuvertė. 
Slaptame parlamento komiteto 
posėdyje didele balsų dauguma 
— 14 prieš 5, ir dviem susilai

D. Delta
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SABOTAŽO ŽENKLE
(Musų korespondento Lietuvoje)

Liepos 4 d. “XX Amžius” ra nors užkampyje, kur negalima 
rasti nei darbo, nei kitokio pra
gyvenimo šaltinio, buvęs kali
nys paprastai negalės perkeldin- 
ti pas save savo šeimą. Valstie
čiui gi, kurio šeima yra pririšta 
prie žemės, tai bus išvis neįma
noma. Buv. kalinys bus tad at
skirtas nuo savo šeimos ir dc 
acto negalės naudotis savo tė

viškom bei šeimyninėm teisėm; 
o jei jis bus nejudomo tūrio 
savininkas, tai jis praras, be to, *' 
galimybę valdyti savo turtą. 
Taigi, 34—35 str. automatinis 
taikymas grąžina pro langą tai, 
kas buvo išvaryta pro duris, pa
naikinus 29 str.

B. St. 29 str., — karp ir jo 
tikrieji broliai, 34 ir 35 str., — 
buvo pagimdytas caristinės Ru
sijos, ir to “tautų kalėjimo”, 
nuožmios ir archainės koncep
cijos, pagal kurią buvęs kator
gininkas esąs dievo ir žmonių 
prakeiktas ir visam amžiui pa
ženklintas atkritėlis, kuris turi 
būti ujamas ir persekiojamas, 
kaip benamis šuo. Lietuvoje gi 
mėgstama sakyti ir kartoti, kad 
bausmės tikslas yra ne kerštas, 
ne galutinas nusikaltusio žmo
gaus pražudymas, bet jo per
auklėjimas, sudorinimas. Tarus, 
kad Lietuvos teisingumo apara
to uždavinys tikrai yra toks — 
o oficialieji asmenys tą tvirti
na visą laiką — reikia ne dau
ginti suvaržymus, o stengtis, 
kad buv. kalinys ko lengviau ir 
greičiau grįžtų į dorosios visuo
menės tarpą, kad kelias į nusi
kaltimą jam butų atkirstas.

Kokias gi pasekmes turės 31 
ir 35 straipsnių taikymas?

Ir anksčiau, kai ekonominė 
krizė silpniau reiškėsi, aprūpin
ti buv. kalinį darbu buvo nepa
prastai sunku. Kalinių patrona- 
lai (globos draugijos) ir pan 
organizacijos turėjo su tuo T daug vargo. Dabar gi, suvar
žius buv. kalinio kilnojimosi 
laisvę, privertus jį registruotis 
ir pan., šie sunkumai kelerio
pai padidės. Pirma, todėl, kad 
mažame plote sunku surasti 
nuolatinį darbą ar tarnybą, y- 
pač tada, kai turima kvalifika
cija nepritaikinta kaimui ar ma
žam miesteliui. Antra, vietos 
gyventojai dar labiau šnairuos 
ir šalinsis žmogaus, kurį žinos 
priverstinai pas juos apgyven- e 
dintą, kaip “katorgininką.” Ne
galėdamas sugrįžti į gimtąsias 
vietas, kur galėtų pasinaudoti 
giminių parama ir įsitaisyti, ši
toks buv. kalinys guls našta pa- 
tronatui ar vietos savivaldybei, 
ir dažnu atveju bus tiesiog 
stumte stumiamas sugrįžti į nu
sikalstamą kelią.

Maža to. B; St. 34 ir 35 str. 
taikymas Lietuvos sąlygose buv. 
kalinį palies kur kas skaudžiau, 
bus nepalyginamai žiauresnė 
bausmė, negu Rusijoje, kurios f 
neaprėpiami plotai leisdavo net 
ir suvaržytam žmogui be dide
lio vargo susirasti užsiėmimą. 
Ir ši žiauri bausmė gręsia da
bar ne tik tiems kaliniams, ku
rie tesirengia išeiti į laisvę ir 
gali š anksto “apsiprasti” su 
mintimi, kad juos mėtys ir 
trankys, bet taipgi ir tūkstan
čiams seniai išėjusių kalinių, 
kurie apsigyvens savo tėviškėse, 
didesniuose miestuose ar Kau
ne, gavo darbo, įsitaisė, įgijo 
kaimynų pagarbą ir jau spėjo 
užmiršti, jog yra buvę kaliniais. 
Vieną “gražią” naktį jie gali 
būti policijos pažadinti, suimti 
ir etapu nuvaryti į kokią “su
puvusią vietovę”, o visas jų gy
venimas — išardytas.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
UKMERGĖ. -— Perkūnija ir 

audros Ukmergės apskr. ūkinin
kams šiemet yra padariusios la
bai daug skaudžių nuostolių. 
Perkūno užmuštų žmonių ir 
gyvulių ir sudegintų trobesių 
skaičiumi apskritis, tur būt, sto
vi pirmoje vietoje, štai vėl, lie
pos 17 d., apie 15 vai. Kaukiš- 
kių km., Musninkų valse, per
kūnas uždegė Antano Bareikos 
gyvenamąjį namą, iš kurio už
sidegė klėtis ir abu trobesiai ga
lutinai sudegė. Tuo pat laiku 
perkūnas užmušė minėto Barei
kos žmoną Stefaniją, 45 metų 
amžiaus ir smarkiai pritrenkė 
du to paties kaimo gyventojus 
— Vaclovą Giliuną, 32, ir Mo
destą Bareiką, 9 metų amžiaus.

šo: “Prieš kiek laiko Vyr. Tri
bunolas išaiškino, kad policija 
gali nustatyti buv. kaliniams 
gyvenamąją vietą. Patyrėme, 
kad netrukus tai numatoma e- 
sant reikalui vykdyti.”

Reikalas iš pažiūros atrodo 
nereikšmingas, teliečiąs vien 
buv. kalinius, bet jis yra įdo
mus ir Amerikos lietuviams. 
Įdomus ne vien todėl, kad jiems 
rupi viskas, kas dedasi gimtą- 
jame krašte, bet dar ir todėl, 
kad jis turi ir politinę pusę.

Koks gi tai Vyr. Tribunolo 
išaiškinimas ir kokia yra jo is
torija?

Gegužės pabaigoje vidaus rei
kalų ministras Skučas užklausė 
teisingumo ministrą, ar galima 
juv. kaliniams taikinti Baud. 
Statuto 34—35 str. tuo atveju, 
jei jie į sprendimą neįrašyti. 
Teis, ministras perdavė klausi
mą išspręsti Vyr. Tribunolui. 
Vyr. Tribunolas, kurio mašine
rija paprastai veikia gana lėtai, 
šįkart pasiskubino ir jau birže
lio mėnesį davė teigiamą atsa
kymą, t. y. išaiškino, esą teisės 
požiūriu policija galinti visiems 
buv. kaliniams taikinti B. SI. 
34 ir 35 str., nežiūrint į tai, 
koks yra buvęs teismo sprendi
mas. Dabar policija rengiasi šią 
savo naujai įgytą teisę panau
doti.

Kalbamieji straipsniai suvar
žo buv, kalinių kilnojamos! lai
svę, jei jie buvo bausti sunkiuo
ju kalėjimu, o tam xtikrais at
vejais — ir paprastuoju. Bū
tent, buv. sunk, kalėjimų kali
niams policija gali penkių me
tų būvyje (skaitant nuo jų iš
ėjimo iš kalėjimo) skirti priva
lomą gyvenamąją vietą; tą gy
venamąją vietą jie gali keisti 
tik su policijos žinia; jiems 
draudžiama gyventi tam tikruo
se miestuose ir apskrityse. Be 
to, jiems yra uždrausta visą 
amžių gyventi sos (i nėję, sosti
nės apskrity ir toj apskrity, kur 
jie yra padarę nusikalstamąjį 
darbą.

Teismas niekur nėra nesan
čios, abstrakčios “Teises” įran
kis. Butų nerimta to norėti ir 
iš profašistines Vyr. Tribunolo 
daugumos, liet atrodo, kad šį
kart Vyr. Trik. prasilenkė net 
su tų įstatymų visuma, kurie 
veikia Lietuvoje ir kurie neblo
gai tarnauja savo paskirčiai — 
saugoti esamąją tvarką.

Kaip žinome, Lietuvoje tebe
veikia su tam tikrais pakeiti
mais ir papildymais caro Rusi
jos 1903 m. B. Statutas. Kai 
kurie to statuto straipsniai, 
kaip, pav., tie, kurie kalba apie 
luominius skirtumus, turėjo bū
ti panaikinti iš pat pradžios, 
kaipo priešingi Lietuvos konsti
tucijai. Kiti straipsniai buvo ne
naudojami ir ilgainiui panaikin
ti. Prie šių pastarųjų priklauso 
žiaurus ir viduramžiškas 29 str., 
kuris atimdavo kaliniams tėviš
kas, vedybines ir turto teises. 
Jis buvo oficialiai panaikintas 
1930 m. birželio mėnesį. O 1939 
m. birželio mėnesį Vyr. Tribu
nolas savo “išaiškinimu”, kad 
galima taikinti iki tol papras
tai nenaudotus 31 ir 35 str. 
(Pav., iš mums žinomo veik 
pusantro šimto politinių spren
dimų, šie straipsniai figūruoja 
tik viename.), faktinai atstato 
padėtį, kuri teisiniai buvo pa
naikinta lygiai prieš 9 metus.

Iš tikrųjų, jei nekalbėti apie 
profesionalinius nusikaltėlius — 
recidivistus, tai nusikaltimas 95- 
iuose atsitikimuose iš šimto pa
daromas ten pat, kur gyvena
ma. Apie tai trūksta tikslios sta
tistikos, bet kiekvienam yra aiš
ku, kad, sakysime, žmogus, su
žalojęs vakaruškoje varžovą, 
nevažiuos jo daryti į kitą ap
skritį. Apgyvendintas kokiame

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 t 
Sunset Park
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ŽMOGAUS KŪNO DALYS PREKYBOJE I galvas išdžiovindavo ir prie''si* liekana- ti

Senesniais laikais, ] 
šauly tebuvo vergija, ir patys 
žmonės buvo pardavinėjami 
kaip paprasčiausios prekės, 
žmones-vergus parduodavo ir 
pirkdavo ne tik senovės tau
tos, — egipitečiai, graikai, ro-ltu iš tų taurių būdavo geria- 
mėnai ir kt., — bet žmonių 
prekyba žydėjo net XIX am
žiuje, — tik prisiminkime 
Jungt. Am. Valstybes, kur ne- 
grai-vergai tebebuvo perkami 
ir pardavinėjami iki pat 1864 
metų, — ir ji kai kuriuose 
kraštuose tebežydi net ir mu
sų laikais (Kinijoj, Australi
joj ir kt.). Ir gal būt dar pra- 

šita 
pa-

kol pa-ilas, kad tas karys yra labui 
ir patys narsus, kad jis daug priešų nu-

galėjo, kuriems galvas nukirto. 
Iš nukirstųjų galvų kiaušų 
dažniausiai būdavo pasidaro^- 
mos turės: didžiųjų puotų me-

p ar -

eis nemaža laiko, kol 
biauri prekybos rųšis iš 
šaulio visiškai išnyks.

Senesniais laikais buvo
davinėjami ne tik žmonės-ver
gai, tinką įvairiems darbams 
ar paslaugoms, bet buvo par
davinėjamos ir įvairios žmo
gaus kūno dalys. 'Prekyba 
įvairiomis žmogaus kimo da
limis, ypač galvomis, nėra su
stojusi dar ir šiandien. Dauge
liui tai gali atrodyti labai nuo
stabu, tačiau tai yra tikra tie-

mas vynas, šitokias taures, pa
darytas iš galvų kiaušų, var
todavo ne tik kariai, bet net 
šalies valdovai, didikai ir kt. 
Valdovams ir didikams taurių 
padovanodavo kariai, o nere
tai jų jie ir nusipirkdavo.

Jeigu karys, grįždamas iš 
karo, neparsinešdavo nė vie
nos nukirstos galvos, vadina
si, negalėdavo pasidaryti nė 
vienos taurės vynui gerti, tai 
jis dažnai tiesiog būdavo nie
kinamas, neretai net 
neįsileidžiamas. Todėl 
tania, kad šitokiems

puoton 
supran- 
papro- 

žmonių
galvų medžioklė taip įsigalė
jo, kad visi dalyvaujantieji 
kare stengdavosi mažiausiai 
nusikirsti bent po vieną prie
šo galvą. O jeigu kuriam to 
nepavykdavo padaryti, tai jis 
stengdavosi iš savo draugų, 
nusikirtusių daugiau galvų, 
bent vieną įsigyti, kitaip sa
kant, nusipirkti. Tuo budu 
prekyba kiaušais net karių 
tarpe buvo prasiplėtusi.

Nadalyvaujantieji kare taip

Svarbiausioji žmogaus kūno 
dalis, kuria buvo prekiaujama 
senesniais laikais, o kartkartė
mis tebeprekiaujama ir šian
dien, yra žmogaus galva. Ko
kia čia prekė gali būti žino-'pat norėdavo turėti gerų tau- 
gaus galva? — gal būt ne vie- rių, todėl taip pat iš grįžusių- 
nas nustebs. O iš tiesų yra bu- jų karių pirkdavo žmonių 
vę laikų, net ir labai nesenų, galvas. Taigi, žmogaus galva 
kai žmogaus galva yra buvusi senovės laikais buvo prekė, už 

kurią brangia kaina sumokė
davo.

Vėlesniais laikais panašių 
reiškinių mes pastebime be
veik pas visas Australijos ir 
Ramiojo vandenyno salų sale
lių tauteles. Čia, kovų metu 
kariai taip pat stengdavosi nu
sikirsti priešų galvas. Tiesa, 
tos tautelės iš kiaušų nedary
davo sau kokių nors įrankių, 
kaip senovės tautos taures vy-

Iš senovės istorijos mes ži
nome, kad senovės tautos, kaip 
asirai, babiloniečiai, medai,

galėjusios priešus, neretai žy
mesniesiems kariams nukirs
davo galvas. Juo kuris karys 
turėjo nusi kirtęs daugiau prie
šų galvų, tuo jis buvo garbin
gesnis, tuo jis kitų buvo labiau 
gerbiamas; juk tai buvo ienk-

tai bus užsiliku- 
o------ išdžiovindavo ir prie' si liekana tų pačių galvos kir-
namų pasmeigdavo ant kuolų, timų papročio, koks buvo’se- 

karys turėdavo novės tautose ir kokį dar ga-, 
Įima buvo pastebėti Australi
joj ir Ramiojo vandenyno tau
telėse. O ypač todėl, kad skal
pą vimo, prasmė, galima saky
ti, yra ta pati: juo kuris karys 
turi iiusihipęs daugiau skabi 
pų, tuo jis yra narsesnis, tuo i 
jis kitų labiau gerbiamas ir 
t. t. Ne vienas ir europietis, > 
susidūręs kovoj su indėnais ir; 
buvęs jų įveiktas, yra netekęs! 

odos-skalpos. Skalpą-; 
žinoma, .bedugnę tarpi

Ir juo kuris I 
prieš savo palapinę daugiau 
prisismeigęs žmonių galvų, tuo 
jis buvo garbingesnis, tuo jis; 
buvo visų labiau gerbiamas, 
laikomas narsiu ir t. t. Kariai, 
kurie prieš savo palapines ne
turėdavo pasismeigę nė vienos 
priešo galvos, buvo laikomi 
bailiais, ištižėliais, buvo net 
paniekinami, išjuokiami. Aiš
ku, kad tokie kariai visokiais 
budais stengdavosi žmonių 
galvų sau įsigyti. Ir čia vėl ki
lo prekyba — daugiau gal
vų susimedžioję parduodavo 
tiems, kurie jų neturėdavo.

Panašus, tiktai gal ne toks 
žiaurus paprotys buvo ir abie
jų Amerikų indėnuose. Iš įvai
rių romanų, aprašančių indė
nų gyvenimą, tur būt, visi ži->. 
nome indėnų paprotį, vadina
mą skalpavimu.
karys kovoj nugalėdavo savo 
priešą, tu* jis ne jam galvą 
kirsdavo, bet nulupdavo skal
pą, t. y. galvos odą su visais

galvos 
vilnas, 
priešų dar labiau padidinda
vo, — netekusieji skalpų ir 
tuo užsitraukusieji lyg ir gėdą 
visuomet stengdavosi tuo pa
čiu atsiteisti savo priešui.

Žmonių galvų pardavinėji
mas ypač buvo prasiplatinęs 
Naujojoj Zelandijoj, ilgainiui 
virtęs tikra prekyba žmonių

Jei indėnas' galvomis. Reikia žinoti, kad 
Naujojoj Zelandijoj gyveno 
labai gražių žmonių tautele, 
vadinama maori. Maoriai sa
vo kūno sudėjimu, išvaizda

kūno grožiu jie pralenkdavo 
ir europiečius. Maorų vyrai ir 
moterys paprastai būdavo 
aukšti, augaloti, tiesus. Mao- 
riai taip pat buvo ir gana kul
tūringi žmonės, kulturlngiau- 
sieji iš visų saliečių.

Dar ir šiandien europiečius 
stebina ypatingas maorų me
nas, kurį jie išreikšdavo ne 
drobėj, ne popieriuj ar kur 
kitur, bet... ant savo kūno. Tai 
savu kunu tatuiruote. Savo 
kunus tatuiruodavo ir kitos 
salų gimines, tačiau nė viena 
iš jų nemokėjo taip gražiai, 
taip meniškai tatuiruoti, kaip 
maoriai. O ypač gražiai, me
niškai Imdavo išsitatuiravę' 
kilmingieji maoriai — vadai, 
didikai, turtingesnieji. Dažnai 
visa jų kūno oda būdavo iš
braižyta puikiausiais paveiks
lais — įvairiais raštais, gėlė
mis ir t. 1. Kiekvienas maoris 
ypač gražiai stengdavosi išsi
tatuiruoti įuvo galvą —- veidą.

Dabar grįžkime prie anoj 
biauraus papročio, kai mūšių 
metu, būdavo nusikertainos

kirsti gražiai ištatuiruotą gal
vą, o ne visai biauriai ištatui
ruotą. Ir juo kuris 'karys tu
rėdavo daugiau gražiau tatui
ruotų galvų, tuo buvo garbin
giau: tai buvo ženklas, kad 
jis drįsdavo susikauti ir nuga
lėti ne paprastus eilinius ka
rius, bet vadus.

Prekiaujant žmonių galvo
mis, aišku, gražiau ištatuiruo
tos galvos visuomet' būdavo 
žymiai brangesnės, negu 
gražiai ištatuiruotosios.

(Bus daugiau)

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ne-

JUGKAI
— Ar girdėjai, pas mus pra

ėjusi šeštadienį buvo surengtos 
silkių valgymo rungtynės!

— Tai ir išsigalvojot! O kas 
jas organizavo?

— Alaus bravorų sąjunga...

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtas Dolerių
Virt 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip Ilk laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicago j e, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 

už jūsų senąjį, o

— Tai
nugalėtų priešų galvos. Savai- Betgi ta 

. _ . ■ mėnesį!
beveik, sų puslaukinių salų ir salelių nam maorių kariui būdavo __ Na,

plaukais. Žinoma, iš tų galvos'buvo ne tik gražiausieji iš vi- me suprantama, kad kiekvie- 
odų-skalpii indėnai

Laiko žodį
tamsta vėl nemoki ? 
pat sakei ir pereitą

ir kaip matote, išlai- 
jokios naudos neturėdavo, ta- gyventojų, bet, galima sakyti, maloniau ii’ garbingiau nusi- kau savo žodį...

:Y: Budrikas pasiūlo jums 82 šmotų stalo setų, kaip ant paveikslo, už $12.95. Imokėt tereikia 
50 centų.

sią
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

PER

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
!»>• West «Sr4 Street 

prie Loomis

COPR. 1939/NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

NEEDLEPOINT MOTIFS PĄTTERN 1958
PATTERN 1958. — Gražus adatinis darbas papuošalai 

pagalvėms.

ww;.

ii '

■-Af

Tiktai šią savaitę bus pardavinėjama, arba duodama dykai pirkėjams. Budrike Krautuvės pirkėjai, pirkdami 
iš Budriko Krautuvės rakandus — Elektrinę Ledaunę, Skalbiamą Mašiną, f arlor Setą, Dining Room Setą, Pečių, 
gaus dykai dovanų šitą gražų 82 šmotų stalo setą.

INSURANCE
'AVORAUDM

:Y:

V* '. <XX> JOk c

tY:

IAC E DIIIIDIIf furnitureJuo. r. DuUnlh housePatiem 1958

Telefonas YARds 3088,3409-21 So. Halsted Street

WCFL. NEDĖLIOS VAKARE 9-TĄ VALANDĄ IŠGINSITE GRAŽŲ RADIO PROGRAMĄ :«X

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
I

Vardas Ir pavardė _

Adresas_________

į Miestas u valstija

peterTpen

I

NAMŲ NUO

RAKANDŲ
NUO VAGIU 
LANGŲ)

TOMOBIUAMS.
• APDRAUOĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

j • APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liatei 
Uties.

Kustinėje pei
A. RlPKEVICiV

1739 S. Halsted SL

Kasime altitirkuj> voka
lus iki o vąl. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki i vai. 

pietų.

Tąsykite Savo 
Namus Pakol

neturi pinigų, k r ei p 
Naujienų spuiką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už 1^.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $£Q.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ I5.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $<Į.OO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1980 So- Kedzte Ava., Chicajo 

TeL Lavrndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a • 
-g«qantuotas.

420 VV. 63rd St 
•Tol. ENG. 5883-5841
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mousine chGgged and puffed back 
to the garage, and another vvas sent 
out. This really vvas a honey, 
streamlined and all.*

The Stogis farmhouse was some- 
thing that would stand out even 
on the Gold Coast here in Chicago. 
Modernistic to the nth degree, elec- 
tricity, ą circular stair-case and

THE recent WPA tie-up has pla- 
ced the F. D. R. administrati-v- 

in a ludricous position: labor dif- 
ficulties in private enterprises 
boomeranged right back into the 
WPA camp, much to the surprise 
of its former staunch proponents. 
That is one way of learning a les- 
son—būt it is the hardest way. 
Workers in the field of sočiai Ser
vice not infreąuently come up ag- 
ainst this front of personai passive 
indifference, against this machine- 
age mistaken conception that go- 
vernmental agencies ovve the world 
a living. The WPA is here: appar- 
ently it is here to stay.*
WITHIN recent months, the acti- 

vities of the LUC have been 
directed tovvard finding a suitable 

applicant for a scholarship loan. 
Knowledge of the loan was disse- 
minated by radio, press, bulletins, 
survey material, personai contact 
with vocational agencies vvithin the 
universities, and by the time-hon- 
ored method of word of mouth. 
Resnlts vvere slovv in coming in. 
The deadline, sėt for May Ist, 1939, 
by unanimous approval was ex- 
tended to July Ist, 1939. The con- 
clusion was štili the šame: appar- 
ently from among the 100,000 Chi
cago Lithuanians (the figure sėt in 
the Tour Preface III, prepared by 
the WPA Federal Writer’s Project) 
not one really needed the assis- 
tance of a financial loan in obtain- 
ing a higher education.

*
The LUC finding itself in a po

sition of having a scholarship to 
offer and having no reni applicarjs 
for such an offer, has been finally 
compelled to vvithdravv its offer, 
būt v/hy any organization should 
have difficulty in finding an indi- 
vidual v/illing to acpet financial 
assistance to the tune of $300 is 
a problem which štili remains un- 
ansvvered.

In this respect, the LUC is en- 
countering difficulties no diffcr- 
ent from other educational philan- 
thropic agencies. The consulate, af- 
ter receiving a meagre interest in 
the two-year all expense-paid scho
larship for study in the university 
at Kaunas, may come to the šame 
conclusion.

J. Rachens

PIRMYN
SUARĘS AND FLATS

Sorry folksies, būt here I am 
back in print.

Two of our nicest people, Ida 
Kairis and Charles Matekonis vvent 
and done it lašt Saturday, August 
the fifth. Best of vvishes to both 
of you! It’s been happening so of-

plumbing. Of course the old-fash- 
ioned feature vvas nice too, name
ly the wine cellar ... The ooh’s of 
admiration when we first arrived ... 
the ah’s vvhen we explored the 
hay-loft... *

The other cuff:... The bus driver 
making remarkable headway with 
all the girls, būt Stell Pūkis get- 
ting an edge on the ręst of them by 
quite a few hours ... Everyone do- 
ing their share at the kitchen 
chores, būt one of our guests, Har- 
ry Petraites adding a fancy touch 
by sticking his tongue out vvhile 
diligently peeling spuds under the 
supervision of the chief-of-staff, 
Punchy Alis ... Just why is it Pun- 
chy can’t seem to hold his vvo- 
men ... Lillian Baronas and Evelyn 
Kazy doing a folk dance in the 
spacious living-room ... honest blon- 
des, that wasn’t why you wcre 
ducked so often when we went 
swimming the next afternoon ... 
This between Emma Ascilla and 
Bill Waitkevich looks mighty likę 
the real thing ... Jackie Urbik our 
idea of oomph, without a score of 
malė admirers for a change... 
Bron -Tumulonis refusing to be- 
lieve that vvhile two’s company, 
three is a crowd, tagging along even 
on walks in the moonlight. Tsk, 
tsk!... Or did he too recognize the 
presence of a maternal instinct? ... 
Mr. and Mrs. Oksas arriving late 
Sunday afternoon together with 
Wanda Samolis and Johnny Faiza. 
Maybe that Mr. and Mrs. business 
is a secret, būt Adele never said 
to keep it quiet... Speaking of 
such things, we have heard rumors 
to the effect that Estelle Raden 
plans to lake that thirteenth step 
scmetimo in December.

Thanns to you Mr. and Mrs. Paul 
Stogis for a perfectly svvell vveek- 
end. There wasn’t one among us 
that wasn’t absolutely positive that 
they had a grand time. And 'labai 
dėkų’ for that impromptu concert 
that Saturday night in the dimmed 
room with the moon just outside.

An invitation comes to mind 
from one o f our valdyba and all 
round good fellow, Walter Ku- 
chin, to help celebrate the Grand 
Opening of his new place of busi
ness Friday, Saturday and Sunday, 
that’s August 18, 19 and 20.
There’ll be plenty to eat and drink, 
entertainment, and music for dan- 
cing, pins the joy of being in good 
company. 1’11 meet you there. That’s 
Wally’s Tavern, 2853 W. 63rd St.

Of course we can ūse some no- 
vel ideas for our barn dance, be- 
cause we vvant you to enjoy it just 
as much as vve vvill.

Or yes, I hope no one is offended 
by any of the above remarks, ’cause 
it’s all in fun.

Wally Winchie

An attractive study of the giant sun-dial created by Paul Man- 
ship for the hęad of the Constitution Mali near the Theme Cen- 
ter of the Nevv York World’s Fair 1939. 1

SUNBEAMS
What cheerful sunbeams can these be 

That come within this room to me?
That pierce this window pane vvith -glee 

And make all brightness vvhere vvas gloom?
For what they seek, I cannot see ........ •

For this is just a barren room!

What cheerful sunbeams can these be 
That come within this room to me?

That go where darkness lurks and waits?
That pierce a heart and eure its aches?

That make my soul so bright and free?
That drive it on to eternity?

.... .. ...............................

THE W0RLD AT
A GLANCE

by Dr. Ei G. Peters 
_______   —_____—1J

J. I ... . » .
'• ■ 1 z, it n »

Give Light...

F. P. Sarkauskas.

Lithuanian Demo-
ten here
Stephens 
trimonial

at chorus, that soon Mr. 
vvill be directing a ma- 
agency.*

crats To Meet 
At Summer Resort

ITS THE LAW!
By Atty. STELLA STRIKOL

MARRIAGE and divorce in 
EAST INDIA

Many and varied are the laws 
governing marriage, the property 
...ghts ensuing from that legal sta
bus and divorce in our various 
States and in diverse parts of the 
world.

It is interesting to note the uni- 
que marriage code of Ladak or 
Western Tibet. When the eldest 
>on marries, he takes possession of 
the family estate; būt he mušt sup- 
port the two sons next to him in 
age. These two sons cannot marry 
independently, būt share the wife 
jf their eldest brother as minor 
husbands. The children born of 
such a marriage regard all three 
husbands .as father.

If there are more than three 
sons in the family, the others 
mušt leave the family estate and 
become either slave husbands, or 
joolies. By such an arrangement

Personalities of Interest
FROM THE EAST AND THE WEST

HONOLULU, Hawaii.— A fevv, 
vveeks ago Vytautas Braze sėt out 
to make his dream come true. He 
įiad alwayS wanted to build his 
wn boat. A boat big enough and 
strong enough to sail the ocean. 
He did it.

With his wife and son he ven- 
tured across the Pacific in that 
boat/ to see the World’s Fair in 
Son Francisco and to visit his 
friends and folks in Chicago and 
Kenosha. The adventurous little 
family spent just a fevv days lašt 
vveek in “these here parts” and left 
via train for San Francisco wh<|'e 
their boat is anchored avvaiting its 
return voyage to Honolulu and 
home.

Mr. V. Braze is custodian at the 
University of Hawaii. Outside of 
working hours his hobbies are 
boat-building, journalism and po- 
etry, which has appeared from 
time to time in our English Sec- 
tion under the pen name of Fred

scrapers he vvill say helio to Paris, 
Berlin and other exciting places be- 
fore he rcturns to the quiet charm 
of Lietuva.

CANADA. After touring San 
Francisco, the statė of Washington, 
Lake Louise, et ai., Miss “Benny” 
(Bcrnice) Balickas is resting at 
Banff. Her friends are alvvays glad 
to receive cards from her, būt they 
are hoping she vvill bring back a 
sketch or a painting that she may 
have made while enjoying the 
many picturesque sigjits. There we 
go, forgetting that this is Benny’s 
vacation, — vacation from every- 
thing, before September comes, 
when she resumes teaching and 
painting in spare hours. Sometimes 
we cannot quite make out vvhat 
her occupation or profession is, 
teaching or painting. Her skili is 
widely-known as an artist and she 
can hardly find time enough to fili 
all engagements.

CHICAGO. We are glad to learn

Pirmyn Chorus, the only Lithua
nian chorus of the many here in 
Chicago, has been invited to give 
a concert at Garfield Park Sunday, 
August thirteenth. This is quite a 
distinction both for the Lithuanian 
people, and of course, for the cho
rus, so you are all invited to be pre- 
sent. The program begins at eight- 
thirty.

* ■
Our Sočiai Chairman, Estelle 

Pūkis, telis us that there is to be 
a barn dance not far in the offing, 
būt more details of that later.

Lašt Friday at rehearsal, every- 
thing vvas settled for our vveek-end 
a t Mr. and Mrs. Stogis’ farm at 
Sodus, Michigan. The plans vvere 
sėt down precisely so there couldn’t 
possibly be a hitch anyvvhere. Štili 
when the actual starting time came, 
our first hitch in the program came 
along too: vve had chartered a bus

VViĮl Lay Plans For 1940 Campaign

The Lithuanian Democratic Lea- 
gue of Cook County will hold a 
special meeting on Tuesday, August 
8th, 8:00 P. M. at the organization 
headquarters, 6912 South Western 
Avenue.

After a tuo month recess of 
meetings and activities the League 
will meet to arrange a privatel out- 
ing for its members only on Sat
urday, August 12th, at the North 
Park Resort at Paw Paw Lake in 
Coloma, Michigan.

Judge John T. Zuris, Honorary 
President, will be host to members 
and their families at the League’s 
vvęek-end picnic and golf party.

Al. G. Kumskis, Prešident of the 
Lithuanian Democratic League of 
Cook County announces that all of 
the fifteen affiliated clubs of the

for over the week-end, būt boy, League vvill be present and a mom-
what the bus company sent out ing session of the executive com- 
didn’t look as if it could get tolmittee will be held at the resort 
Cicero, much lėss the hundred and to lay plans for a program of acti- 
twenty miles to Michigan. We wait-1 vities for the L940 political cam- 
ed for Severai hours while that 11- 1 paign. Al. G. Kumskis

Give light and the people vvill 
find their way—the first part of 
that creed of the true nevvspaper- 
man is today excellently carried 
out by the La Follette civil-liber- 
ties committee. For that body, 
technically knovvn as the Senate 
committee on education and labor, 
is loved by true patriots and de- 
mocrats and hated by profitters and 
100 percenters for the many unde- 
mocratic and un-American practi- 
ces it has uncovered.

Important among the unsavory 
practices brought to light by the 
La Follette committee are the 
vvidespread furnishing of labor 
spies and agents provocateurs to 
corporations by deteetive bureaus; 
and the feudal conditions in the 
coal industry of “Bloody” Harlan 
county, Kentucky, where labor or- 
ganizers were driven out by depu
ty sheriffs on the company’s pay- 
roll, and where workers were forc- 
ed into the minės at the muzzle 
of a rifle in the hands of company 
guards and strongmen.

Būt an even more sinister force 
is rising on the Pacific coast—the 
Associated Farmers. That reaction- 
ary organization, which is using the 
West coast farmers as its catspavv 
just as the nazis do the German 
people, contains the seeds of na- 
tive American fascism. Because it 
has plenty of money and cleverly 
plays upon the fears and prejudices 
of the farmers and middle class, 
that organization is more danger- 
ous than the Silver Shirts of Col. 
Peily or the followers of Father 
Coughlin.

To throvv light on the Associated 
Farmers and their backers—that 
can best be done by the La Fol
lette committee. Governor Olson 
of California has requested such 
an investigation. Būt if that com
mittee, which has already used up 
its funds in other fine vvork, is to 
turn the searchlight of investiga
tion and publicity on this incipient 
fascism on the Pacific coast, then 
that committee mušt get more mo
ney from Congress,

If liberals and demoerats are as 
alert and active as their enemies— 
who got $100,000 from Congress to 
contipue the reąctionary Dies 
committee—they will see to it that 
the La Follette committee secures 
the money necessary for giving 
more light to the American people..

Chicago To Be Scene 
Of Youth Festival

Arranged by “Jaunimas” 
—i. L—/

While the croj&S £are- being har- 
vested i n Europe and the summe'r 
draws to a clos'e, fė'stivities seem in 
order. And so, the French peasant 
labors among the grape wines on 
sunlit slopes, the Basque fisherman 
haul£ in his nets with gleaming 
struggling catch ... while far off in 
the land of Vienna that is no more 
the land from which was born the 
immortal strains of Strauss, the 
German peasant pauses at his task 
of digging potatoes, and looks out 
across the fields into the unknown. 
Būt once the harvest is in, the 
merry-.making begins.

By no great streteh of imagina- 
tion, it is possible to jump from 
the harvest festivals overseas to 
that eloser at home. August 20, 
1939 is to be the scene of a Youth 
Festival, a festival vdesigned prima- 
rily for youth anęl eondueted by 
youth. .. by Jaunimas,, for Lithua- 
nians. Thirty members, each spe- 
cialized in a particular field, com- 
prise the Jaunimas Picnic Com
mittee. Other organizations, no- 
tably Pirmyn and Birutė, will be 
very much in evidence at the 
Youth Festival of August 20, 
which is to be held at Sunset Park, 
135th and Archer Avenue.

A high light of the Youth Fes
tival will be the seleetion of a 
Lithuanian giri to represent Miss 
Typical Chicago Lithuanian for 
the festival. Contestants will be 
dressed in national costume and dec 
isions will be made on qualifica- 
tions other than mere physical 
pulchtritude and more in keeping 
with the national characteristics.

Lithuanian dishes will also be 
featured at the Festival. Here is a 
chance to eat some of yoųr favorite 
dishes prepared in the best Lithu
anian style. (

Other activities wjll include a 
soft bąli game between Pirmyn 
and Birute, several *boxing rounds, 
and the appearance of such well- 
knqwn athletes as Beinor, Wysocki, 
Osmanski, Jacunski, apd others. 
Tickets may be secured from Jau
nimas direetly or from various 
Stores in the neighborhood.

J. Rachelės

'.he eldest brother occupies a su- 
>erior position in the family, for 
le gets the major portion of the 
amily estate leaving only a small 
ihare for the parents for their sup- 
port and that of the unmarried 
laughters. The two minor hus
bands are in a position little su- 
perior to that of the servants.

On the death of the elder bro
ther leaving no children, the wife 
can divorce herself from the two 
younger brothers. This is accom- 
plished by. attaching a thread from 
one of her fingers to a finger of 
her dead husband, and on being 
broken she is divorced not only 
from him, būt from the other two 
as well.

In Ladak women have full legal 
rights. Where there are no sons 
the eldest daughter succeeds to the 
property. She does not have to 
marry an eldest son and his two 
younger brothers, būt may marry 
a younger brother of a large fa
mily and have the man to herself. 
Such a husband becomes the slave 
and property of his wife, and can
not leave her except for adultery 
on her part, while she can turn 
him out of her home at any time 
without any form of divorce or 
compensation.

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

OIL AND OPTIMISM

Right now oil discoveries are be
ing made at a rate that exceeds the 
actual need for the oil. In other 
words, we are finding Petroleum 
fas'.er than we are using it. The 
present discovery and development 
of new fields in Southern Illinois 
is an outstanding illustration, mak
ing necessary more revision of esti- 
mates as to the size of our Petro
leum reserves and the length of 
time that will elapse before we 
mušt face an acute shortage of 
erude oil. Every new discovery 
postpones the day when the gas- 
oline supply from erude oil will 
have to be supplemenced with 
other sources of supply. As long as 
automobiles and airplanes retain 
their popularity and u.ility, the 
fuel needed to Gperate them will 
be provided somehow, and the 
chances are that for some decades 
to come, petroleum vvill continue 
to be the chief raw material used 
for that purpose. Hovv much oil? 
No one knovvs, beyond estimates of 
proved reserves and refining poss- 
ibilities.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Truman. In fact Mr. Truman was 
one of the first contributors when ( 
English sections vvere just “nosing 
in”. We have not received any 
rhymes from him recently, since 
he has been busy with his prepa- 
rations for this “maiden voyage”, I 
būt we hope he vvill find time to 
drop us a line after landing safe- 
ly and happily on those sunny 
shores of Honolulu.

LITHUANIA. The widely-herald- 
ed trip of the Lithuanian Univers
ity Chorus to the United States is 
cancelled. Somevvhere, comehovv, 
someone is to blame either for 
fickleness or for too hasty an- 
nouncements. Very definite plans 
and arrangements vvere in progress 
here for lavish receptions. Oh, 
vvell,... that we have cause to be 
peeved is true, būt how do you 
suppose they feel about it?

Hovvever, we do have the plea- 
sure at this time of a visit from 
Mrs. Draugelis, once a Chicago; giri 
būt now an enthusiastic resident 
of Lithuania and happy songbird 
of the excellent Opera in Kaunas. 
After spending a few months here 
with her kin and numerous friends, 
she vvill return to Lithuania, būt 
before she leaves us, vve hope she 
vvill render a concert or the likę as 
she did the lašt time before her 
departure.

Another visitor from our an- 
cestral shores is Mr. Balys Saikus, 
druggist, vvho is spending a vvhile 
in Chicago vvith his brother, Xavier 
Saikus, the well-known and well- 
liked Citizen of our Northside. Af
ter he vvaves goodbye to our sky-

that Adele Nausėda is well on her 
way to complete recovery after the 
tragic accident of a few months 
ago. With the autumn activities 
soon to start, vve sincerely hope she 
vvill be strong enough to join the 
ręst of us in all the merriment.

Likevvise, vve are looking forward 
to seeing Leonora Nimhosk resume 
her role of cheerful soloist beside 
the grand piano on numerous oc- 
casions this vvinter. We hope the 
vvarm summer sun will give back 
the vitality and health that were 
so suddenly vvrenched from her and 
that the robins, thrushes, sparrows 
or something vvill make Leonora 
sing again for her countless friends 
and admirers.

EVANSTON. Did vve ever tell 
you about the lovely bridal shovv- 
er that was given in Evanston by 
Miss Josephine Miller just about 
a couple vveeks back in honor of 
Miss Anp Jacobs? It vvas a garden 
party, if you please, vvhich vvas 
climaxed by the “bestest” food and 
everything. Hm, may we be a 
friend of yours, Miss Josephine? 
And do you arrange parties likę 
that for all your friends?

And that Miss Ann Jacobs cer- 
tainly mušt be another very nice 
friend of a lot of people, judging 
from the vvay she vvas so vvarmly 
shovvered vvith so many beautiful 
gifts. Miss Ann vvill become Mrs. 
Albert Kueltzo on Saturday, Au
gust the Nineteenth, at Grace 
Church, 5950 South Albany Avė., 
Chicago, at six o’clock.

—Newsy.

r

Spend an Evening 
in Little Italy 
on West Side
Program of Tours For This Week

Historic spots of the old vvest 
side Gold Coast, visiting the beau
tiful Nevv First Congregational 
Church and nearby Union Park 
vvith its monuments to Chicago’s 
martyred World’s Fair mayor and 
to policemen of the Haymarket 
Riot is featured in the WPA free 
Chicago tours for Chicagoans for 
the vveek of August 6-12, 1939, 
acęording to announcement fronf 
the Office of H. K. Seltzer, Chica
go WPA director. Tours for the 
vveek include:

Tuesday, August 8. “De Paul 
University”. See the Liberal Arts 
Building, St. Vincent’s Church, and 
the modern Science Hali. Meet at 
2:30 p. m., 2235 N. Sheffield Avė.

Tuesday, August 8. ‘Recreation 
in Bridgeport”. Tour the House of 
Happiness, St. Mary’s Church, and 
the nevvly erected Emerald Avenue 
Chicago Boys’ Club. Meet at 8 p. m. 
3052 Gartten Avė.

Wednesday, August 9. ‘Municipal 
Tuberculosis Sanitarium”. Inspect 
the cottages, laboratories and recre
ation quarters of a famous munici
pal hospital. Learn about the lung

parlor, and a gospel mission. Meet 
at 8 p. m., N. W. corner Clark and 
Wacker Drive.

Thursday, August 10. ‘LaSalle 
Extension University”. See a ma- 
chine-shorthand exhibit and tour 
the headquarters of a home-study 
business school. Meet at 2:30 p. m. 
4101 S. Michigan Avė.

Friday, August 11. “French Pain- 
tings of 18th and Early 19th Cen- 
tury.” Meet at 2:30 p. m., lobby of 
Art Institute.

Friday, August 11. “Italians in 
West Town”. Attend an amateur 
program by Italian mothers at Erie 
Neighborhood House. Visit an Ita- 
lian Pentecostal Church. Meet at 
8 p. m., 1347 W. Erie St.

Saturday, August 12. “Woodlawn”. 
See slides of the World’s Colum- 
bian Exposition. Meet at 2:30 p. m., 
6247 Kimbark Avenue.

For further Information about the 
tours, sali Monroe 9674.
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THE SHIP WITHOUT A HARBOR

by
Anne Billis

(Amsterdam, N. Y.)

The outeast ship... the outeast ship, 
The heartbreak of that outeast ship, 
Without a port... without a home, 
The homeland cries ...
“Protect our ship,” ... the home-

collapse treatment. Meet at 2:30 p. 
m., Bryn Mawr Avė. and Pulaski 
Road.

Wednesday, August 9. “An Even
ing in the Loop”. Visit a loop h/- 
tel, a synagogue with its famous 
mūrais, and a vertical parking ma- 
chine. See penny areades, a tattoo

land cries,
“The harbor, too!... at any price!” 
Oh! outeast ship... oh! outeast ship, 
Your homeland cries...
Far, lonely stars protect our ship, 
Grant to our sailors firmer grip, 
Strengthen their hands... alone at 

sea...
The homeland cries ...
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AR ŽINOT
Kad vasara jau baigiasi?
Kad greit pasibaigs gražusis 

atostogų laikas?
Kad netrukus pasibaigs ir 

piknikai?
Kad Labor Day — “oficiališ- 

ka” vasaros pabaigtuvių dietfa 
jau arti, ir netrūkūs vėl turėsi
me gr|žti prie sunkaus darbo, 
į mokyklas, į dirbtuves ir vėl 
tu rėš i in e atsiraitoti rankoves ir 
dirbti?

Iš tikro?, piknikai jau baigia
si, bet štai dar viena proga pra
leisti linksniai dienų gražiam 
miške, tarp aukštų, šimtamečių 
ųžUolų.

šį sekmadienį, rugpiučio 13 
dienų Sunset Parke įvyks Ru
deninis JUBILIEJINIS “NAU
JIENŲ” PIKNIKAS, paskutinis 
naujieniečių išvažiavimas šiais 
metais. Nebesimatysime pikni
ke iki ateinančių metų.

Bukite tenai. Praleiskite link
smų dienų tarp savo senų drau
gų ir pažįstamų. “NAUJIENŲ” 
PIKNIKE sutiksit draugus, ku
rių kitur nematysite. Į “NAU-

JIENŲ” PIKNIKĄ suvažitioja 
lietuviai iš visų kolonijų Chica
gos apylinkėj, ir iš tolimesnių 
vietų.

“NAUJIENŲ” PIKNIKE rasi
te rockfordiėčių, kenoshiečių, 
rAėiniečių, rtiihvaukiečių. Rasite 
būrius draugų iš Aurora, iš De- 
Kalb, iš St. Louis, iš Springfiel- 
do ir iš kitų Vietų, kur gyvena 
lietuviai.

Ten rasite ir didžiulius burius 
chicagiečių, kurie tūkstančiais 
suvažiuoja į “NAUJIENŲ” PIK
NIKUS.

šis JUBILIEJINIS “NAUJIE
NŲ” PIKNIKAS įvyks šį sek
madienį, RUGPIUČIO 13, Sun
set Darže.

Kur Sunset daržas? Prie 135- 
tos ir Archer avenue. Paimkit 
Archer avenue ir važiuokite tie
siai į daržų. n

Pasimatysime sekmadienį ten 
kur visi geri naujieniečiai su
sirinks — Sunset Darže, “NAU
JIENŲ” JUBILIEJINIAM PIK
NIKE.

Sveikinu “Naujienas 
Su šauniu Tarna
vimu Visuomenei

CLASSIFIED ADS
litru m ii mimui n < ■ ■- i *

NAUJIENIETIS

gildija jau 
įsisteigimo

Chicagos Lietuvių 
Jaunimo Centrą

Prašo Visuomenės Pagalbos
Jei tik mes galėtume įskiepy

ti Chicagos lietuviams į širdis 
pilna žinojimų musų siekių bei 
planų, tai Rugpiučio 20 d. Sun
set Parkan tiek suvažiuotų lie
tuviško svieto kiek pirmiau 
joks piknikas ar išvažiavimas 
nėra matę. Taip kalbėjo Juozas 
Poška, laikraščio “Jaunimas” 
redaktorius ir leidėjų gildijos 
prezidentas. Mes diskusavome 
“Jaunimo” besiartinantį pikni
kų.

Vien tik programos kurių pa
tieksime piknike atžvilgiu pu
blikos patraukimas turėtų būti 
didelis, sakė Poška.

“Rinksime Tipiškų Chicagos 
Lietuvaitę, turėsime bokso, beis
bolo, dainų: dainuos Birutės ii 
Pirmyn chorai, lietuviški šokiai, 
kontestai, muzika, žaidimai ir 
šimtas bei vienais kitokių daly-

“Piknikų rengiame tikslu už
dirbti kiek pinigų. Reikia jų 
pagelbėjimui padengti su ‘Jau
nimo’ leidimu susijusias išlai
das, geriau pasakius deficitų. 
Bet pats svarbiausias tikslas ku
riam skirsime musų ateinančio

tuvių Jaunimo Centro įsteigi
mas.

Vietų Jau Turi
“Viskų kų uždirbsime paver

sime į gražų dalykų, kuriuo ga
lės naudotis kiekvienas lietuvis 
jaunuolis. “Jaunimo” leidėjų

11 D D i GėIŽS Mylintiems i M K A Vestuvėms, Ban- U 11 Uai kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mam9-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809

keli melai, nuo pat 
rūpinosi ir planavo 

centrų kur apart 
ofiso ir nuosavos 

butų ir didoka salė
“Jaunimo” 
spaustuvės 
su keliais kambariais. Ten ga
lėtų jaunuoliai rinktis, mitin
guoti, paskaitų klausyti, įvairius 
paminėjimus rengti, išlaikyti 
savo lietuviškų knygynų, skai
tyklų, sportuoti, etc.

“Wcll, mes tokių vietų, ir la
bai idealių vietų, suradome.

>i AtlJlENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO — Kari Langer, buvęs stambus Čeko-Slo- 

vakijos pramoninkas, kuris1 buvo priverstas bėgti nuo 
nacių. Penktadienį iš Congress viešbučio drauge su savo 
dviem sumini iššoko jo žmona Adela. Visi trys Užsi
mušė. Čia sūnūs Jaū.

4U

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

Vyras Edvvard Kaminski buvo 
suimtas.

© Mrs. Daryl Tiirner, 26 me
tų chicagietė, pasiskundė teisė
jui Sabathui, kad vyras Foster 
Turner mėtė gėles į jų. Teisė
jas sutiko duoti jai divorsų. 
Pasirodo, kad Turneris mėtė 
tas gėles į žmonų su vazonu ir 
viskuo. Turneriai gyveno adre
su 4940 East End avenue.

O » »
• Teisėjas John Prystalski pa
naikino bylų, kurių mokytojai 
buvo iškėlę miesto apšvietos 
tarybai. Jie reikalavo užsiliku
sių algų, kurias tūrėjo gauti 
1932 ir 1933 metais. Nesumo
kėtosios algos, anot mokytojų, 
siekė apie milionų dolerių.

» o
@ Gaisras sunaikino dirbtino 
ledo dirbtuvę ties 1800 North 
Rockwell Street. Nuostoliai sie-

© Šių savaitę sanitarinis dis- 
triktas užbaigs statyti išmatų 
perdirbimo stotį Stiekney prie
miesty j. Stotis per dienų galės 
suimti 400 milionų galionų sru
tų ir jas išvalyti. Įrengimas ir 
pastatymas kainavo $14,000,- 
000. Stotis randasi prie 
avenue ir Pershing Road.

» Š «
© Į gatvekajrio stulpų,
5752 MilwaUkee avenite, su au
tomobiliu įV^Žiayo ir sunkiai 
susižeidė garsus footballo lošė
jas Red Grange. Jisai buvo pa
guldytas Swedish 
goninėj. Gyvena 
Hudson Street.,

59th

prie

Covenant li- 
adresu 1435

ir atidaryti. Stambesnis pelnas 
iš “Jaunimo” pikniko ir galė
tume su Labor Day atidaryti. 
Taip, kad galėtume išnaudoti 
besiartinantį žiemos sezonų pil
niausiai.

“Chicagos lietuviai. kurių
kiekvienoj šeimoj randasi jau- kia apie $25,000. , 
nuolių, kuriems toks centras 
duotų progų su lietuviškuoju 
gyvenimu artimiau susigyventi, 
musų planus galėtų įgyvendinti

į “JAUNIMO” piknikų, sekma
dienį, rugpiučio 20 d., Sunset 
Parke”, — baigė Poška.

J. P. C.

© ChičagO Motor Club skiria 
$200 atlyginimų už informaci
jas apie piktadarius, kurie su
badė padangas 200 automobi
lių AVindsor Parko apylinkėje. 
Padangos buvo subadytos nak
ties laiku, pereitų Jketvirtadie- 
nį.

© Sekmadienį Railway Express 
agentūra šventė 100 metų su
kaktuves. Ehrhardt Parke, Tal- 
cott ir Toūhy avenue, įvyko 
jubiliejinis išvažiavimas.

Diena Iš Dienos
i -flG ‘i

j

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

» o »
® Teisėjas Eugene Holland nu
baudė 22 metų chicagietį Je- 
rome Gottlieb sumokėti $2'5.00 
pabaudų už vairavimų automo
bilio be draiverio laisnio. Gott
lieb gyvena adresu 2868% She- 
ridan Road.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
William J. Matuch,

E?sie C. Kloehn, 26 ,
Andrew Oison, 66, su

Mulkaske, 63

Reikalauja
'etskirŲ

Sophia Leeks nuo-
Leeks . . <

— Skaitytoj^ Balsai —
Mes “Naujienų” skaitytojai 

Šeiriai žinome, kad “Naujienų” 
leidėjai ir rėdaktoriai visdda rū
pinasi kūogeriauSia tarnauti A- 
ūierikos lietuvių plačiai visuo
menei. Ėet šiomis dienomis vie
nas faktas ypatingai aiškiai liu
dija, kaip “Naujienos” teisingai 
ir bešališkai nūšviečia musū 
gyvenimų. Tas faktas yra tai 
abipusis aprašymas reikalų šv.‘ 
Kazimiero vienuolyne ir to vie
nuolyno rėmėjų draugijoje. Ko- 
češjtorideirtė “Birute” nušvietė 
dalykus iš vienos pusės, o kita 
korespondentė “Rėmėja” tai pa
darė iš kitos. “Birutė” padavė 
pluoštų plačiai visuomenei neži
nomų faktų, o “Ėėmėja’’ juos 
papildė. Tokiu budu susidarė 
pilnas vaizdas kas ten darosi.

šv. Kazimiero seserų vienuo- 
lyūaš yra Romos katalikiška į- 
staiga, bet aš nemanau, kad ku
ris nors katalikiškas laikraštis 
ūūo pat t6 vienūolyno įkūrimo 
kada nors taip plačiai, taip pil
nai ir taip nuodugniai butų ap
rašęs’ tų įstaigų, kaip tai dabar 
“Naujienose” padarė “Rėmėja”, 
atsakydama Birutei.

Prisipažįstu, kad daugelis 
“Rėmėjos” paduotų faktų apie 
kazimiėrietes man nebuvo ži
nomi. Pavyzdžiui, aš nežinojau, 
kad pas jas lankėsi tas neįvar
dytas svečias daktaras iš Lie
tuvos (matyt, tai buvo Dr. Jo
nas šliupas) ir kad jis kazimie- 
riečių seserų buvo svetingai pri
imtas ir pavaišintas. Nežinojau, 
kad kažimieriečių veriamoj šv. 
Kryžiaus ligoninėj yra taip kul
tūringai toleruojamos “Naujie
nos”. Nežinojau, kari šv. Kazi
miero Akademijos rėmėjų drau
gija per melus sukelia savo re
miamai įstaigai apie $10,000.

Aš “Naujienomis”, ir jų be
šališkumu taip patenkintas, kai 
šia proga! sumaniau apie tai pa
rašytu

“Naujienų” Skaitytojas

BUSINESS CHANCES 
_____ Biznio . Progos _,

PARŠIDUODA barbernė, 2 krės
lai, biznis išdirbtas per 30 metų, 4 
kambariai pagyvenimui. Priežastį 
pątirsit vietoje. Rašykit 1739 South 
Halsted St. Box 1026.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošai, kalbanti angliškai. Nėra 
skalbimo, langų plovimo, nė mažų 
vaikų. Paprastas virimas, geri na
mai, savas kambarys, vana, $10.00.

Bittersweet 3555.

27, su

EiftniU

Walter

NAMAS ?u tavernų pilnai įreng
tu, geros pajamos. Namą parduos. 
7006 So. Ashland avė.

Al

SUSIRINKIMAI
L .  .......... ... Į .  .
Draugijos šv. Pėtronelės susirin

kimas įvyks pirmadienį, rugpiučio 
7 d. 7:30 vai. vakare, pąrapijos sve
tainėje.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugo, 
rimto ir pasiturinčio, virš 40 me
tų amžiaus. Aš turiu taverno biznį 
— vienai yra persunku valdyti. 
Kreipkitės antrašu 7850 Archer avė.

Malonėkite atsilankyti.
A. Laurinavičius, rast.

PRANEŠIMAI
LAISVAMANIŲ ETINĖS

TUROS DR-JOS pifmos 
specialus narių susirinkimas įvyks 
antradienį, rugpiučio 8 d. 7:30 vai. 
vakaro. Visi privalo dalyvauti, nes 
bus centralinio komiteto nomina
cijos. —P. J. Kučinskas, sekr.

KUL- 
kuopos

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-

4 Jauni “Didvyriai”
“Išgelbėjo”
Automobilį

Jauni Ciceriečiai
Baigę Vasarinę 
Mokykla

PAIEŠKO BROLIŲ JULIAUS 
RUKŠTALIO, kadaise dirbusio Phi- 
ladelphijoj ir Tarno—dirbusio Rock- 
dale. Paėjo iš Daugų k-mo, Vilni
jos. Prašau atsišaukti, arba juos 
žinančius pranešti, busiu labai dė
kinga. Labai svarbu. Gausite dova
nų. DARATA RUKšTALlUTĖ — 
Mrs. Darata Leriart, R. R. 1, Box 
203, West Frankfort, III.

Ties 19 South Wolcott st. 
stovėjo automobilis. Langai 
buvo truplitį pradaryti ir iš 
vidaus Veržėsi kamuoliai dū
mų. r ' ,

Netoliese buvę keturi ber
niukai durnus pastebėjo ir at
bėgo žiūrėti kas atsitiko. Degė

SITUATION WANTED
.. Ieško Darbo

PAIEŠKAU darbo kaipo dženito- 
rius. Esu unijistas ir pilnai paty
ręs. Šaukite Crawford 0034. Klaus
kite Mike.

PAIEŠKAU DARBO TAVERNE 
už porterį — atsakomingas darbi
ninkas, suprantantis darbą. Turiu 
liudymus, jeigu reikalingi.
K. L. Alexander, 1207 W. 47th St. 

Tel. Yards 5753.

FURNISHED ROOMS —10 RENI 
Gyvenimui Kambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

juozapAs preiksžas
Gyv. 4556 S. Marshfield avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 2 d. 8 vai. ryto, 1939 m. 
sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vieną seserį Oną Zalaugą, 
švogerį Benediktą, dvi sesers 
dukteris: Sanoma, California 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi. 4605 So. Hermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugp. 
koplyčios 
Lietuvių

Visi a.
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Sesers Duk

terys, ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

© Apskričio kalėjime pasikorė 
28 metų piktad'aris Robert Wil- 
soū. 1932 metais jisai nužudė 
vaistininkų William J. Stinson, 
Brookfiekle, ir sėdėjo kalėjime 
laukdamas teismo. Jam gręsė 
25 metų kalėjimo terminas.

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje Paieško
Šių Asmenų:

8 d., 2 v. popiet. Iš 
bus nulydėtas į 

Tautiškas kapines.
a. Juozapo Preikszo

• Shakespeare nuovados poli- 
cistai suėmė dvi jaunas mer
gaites už butų plėšimų. Viena 
yra 13 metų Shirley Wolfe, nuo 
1743 N. Drake avenue, antra 
— 12 metų Beatriče Kerwin, 
nuo 1749 Monticello avenue. 
Mergaitės įsibraudavo į kaimy
nų namus, pasiimdavo pinigų 
ri juos sunaudodavo vaišinda
mos berniukus saldainiais, pirk
damos bilietus į kinoteatrus, 
etc.

Šių savaitę Cicero vasarinės 
“high school” mokyklos virši
ninkas William P. McLean iš
dalins diplomus burini moki
nių, kūtie atsisakė nuo atosto
gų ir studijavo per šiltas vasa
ros diėūūs. Tarp tų studentų y- 
ra keletas lietuvių.

Štai jie:
Frank Druktanis
Alptfionse S. Jaskunas 
Ray Jerman’ (?) 
FrAitk E. KAsmėr 
Josėph Klimes 
Mary Anne Miltinas 
StellA Siksnis
Francis George Zajauskas

je sėdėjo vairuotojas. Jisai bu
vo užmigęs. Matyt, rūkė ciga- 
fetų ir berūkydamas užmigo.

Berniukai tuoj vairuotojų iš
traukė iš automobilio. Kadangi 
jo kelnėse buvo išdegusi sky
lė, tai vairuotojas tūrėjo užsi
mauti kitaš. Bet gaisrų pasise
kė laimingai likviduoti.

Vairuotojas buvo Edward J. 
Tolmie, 
avenue.

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS 
Telephonę Sųsguehanna 7—8533,

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakan^ ir Įtmsai Parda^m^

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, Su- 
riuš,’'6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

REAL ESt'ATĖ ĖČR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

.PATRAUKLUS PARGENA! 
Wood Street arti Madison.
10x4 kambarių apartmentai, 2 

krautuvės, pečiais šildomi, pajamų 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 S. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Cq., 
10 North Clark St.

Dearborn 1540

nuo 2917 Sheffield

Ukmergės apskr.
amžiaus. Gyveno

Juozo. Amerikon

Šuo Šaukė Pagalbos 
Kūdikiui —

Bet jau btivo vėlu

Keturi 
Golbert 
nard, 
mond
amžiaus.

didvyriai” gi
Clark, Reynolds 

Ausby Morris ir 
Menaris, 13—15

buvo
Mi-

metų

Apsivedė Vytautas 
Galskis

KAMPINIAI 6 apartmentai, ga
ras, šaldytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigaiš $3,000.

13x4 kambarių apartmėhtai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini- 
gais, $5,000, 3943 Irving Park Blvd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentw6rth ir 59 gatvės, 
44x125, tavernas, 3 krautuvės. Pa
jamų $200 menėsyje. $2000 pi
nigais. Mažas tuščias lotas kaipo 
įmokėjimas. Eakin. Wentworth 6222

<
>

I m f l-llf Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tek YARDS 7308

šeštadienį iš New Yorko 
važiavo kompozitorius Juozas 
Žilevičius tikšlu paruošti Chi
cagos lietuvių chorus Lietuvių 
Dienai Pasaulinėj Parodoj. Vie
ši Lietuvos konsulate.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

b 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

» » »
• Apskričio ligoninėj buvo pa
guldyta 63 metų moteriškė Mar- 
cella Kaminski, nuo 1800 North 
Wood Street. Laike barnio vy
ras jų skaudžiai sumušė su laz
da, vartojama baseball lošimui.

Atvažiavo Komp. 
Juozas Žilevičius

at-

Paieškojimas Nr. 104
BIVEINIO', Jurgio, iš Bitė

nų km., Degučių valse., Zara
sų apskf. Į 930 m. gyveno prie 
22-tros ir Cottagc Grove gat
vių, Chicagoje. 1926 m. buvo 
grįžęs Lietuvon.'

DAMANSKIO, Juozapo, iš 
Kražių. Gyveno Chicagoje.

KARĖTOS, Jurgio, iš Vaiva- 
diškio km., 
Apie 62 m. 
Chicagoje.

KARPO,
atvyko 1905 m. Gyveno adresu 
Route 4, Nokomis, Illinois. Ne
va įniręs.

NAKROŠlO, Andriejaus, sū
naus Jono ir ■ Juozapatos, iŠ 
Nakrošių km., Panevėžio vals., 
ir apskr.

NAVALINSKO, Stasio. Tar
navo J. Amerikos V. Kariuo
menėj. Gyveno Galveszton, Tex.

SMULKIO, Juozo. Gyveno 
adresū 1836 Wabansia avė., 
Chicagoje. 7

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji .prašomi tuojau 
atsiliepti į Konsulatų? :

Lietuvos Konsulatas, 
100 Ėast Bellevue Place- 
Chted^d, inindis.

Antro1 Aukšto lange, ties 1921 
W. Adams Street, smarkiai lo
jo šuo. Pro šalį einanti 17 me
tui Geraldine Shaw, nuo 12 S. 
Hoyne ūvėnue, nusprendė, kad 
kas nors yra negerai ir nuėjo 
pažiūrėti kas atsitiko.

Lppšelyj ji rado kūdikį, ku
rk įsipainiojo į paklodę ir už
troško. Mergina nuskubėjo su 
kūdikiu į ligoninę, bet jau bu
vo pervėlu.

Ligoninėj tuo laiku buvo ku- 
dikiė in'ūtina, Mrs. Yvonue 
feeltežorė. Ji buvo nuvykusi ap
lankyti SAvo giminaitę, bet 
apie kūdikio mirtį sužinojo tik
tai grįžusi namo.

. Prieš trejetų savaičių Spreat 
Eaglė, Wis., apsivedė p. Vytau
tas Galskis, gerai žinomo vei
kėjo p. Petrė Galskio sūnūs.

Vytautas apsivedė su p-le 
Anne Elizabeth Skoog, kurios 
tėvas yra dvasiškis. Įdomu čia 
bus paminėti, jog tėvas savo 
dukteriai davė ir šliubų.

P-as Vytautas Galskis dirba 
jau keli metai prie vieno Vadi
namojo “eommunity” 
čio, Chicagoje.

Linkiu Vytautui kuo 
giausio gyvenimo!

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave
nue 1924 vakarais.

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

laikraš-

laimin-
K.

Ketvirtadienį Laidos 
Teisėją Caverly

Ketvirtadienį, CAKary kapi
nėse bus palaidotas apskričio 
teismo teisėjas John R. Caver
ly. Jisai pasimirė pereitų penk
tadienį 
doje.

Buvo 
gyveno

zbutyj, Chicagoj.

atostog^udamas Bermu-

78 metų amžiaus ir 
Edgewater Beačh vieš-

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



NAUJIENOS, Chlcago, UI.
■■ ......... ............. ..... .... .... ... --—rr 1 n - -
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PRAŠO ROOSEVELTO LEISTI LANGERIUI 
APSIGYVENTI AMERIKOJ

Šiandien Laidoja Jo Tragiškai Žuvusią 
Šeimyną

Draugai, Chicagos čekoslo- 
vakų ir kitų tautų organizaci
jos kreipėsi į prezidentą Roo- 
seveltą prašydami jo panaudo
ti savo įtaką ir leisti pabėgė
liui iš Čekoslovakijos, Karei 
Langeriui, apsigyventi pasto
viai Amerikoj.

Šiandien Chicagoj įvyks Lan- 
gerio žmonos ir dviejų sūnų 
laidotuvės. Kaip “Naujienų” 
skaitytojai jau žino, jo žmona 
Adela ir abu sūnus žuvo tra- 
gingai, iššokę iš 13 to aukšto 
lango Congress viešbutyj, kur 
tam baisiam žinksniui motina 
nusisamdę kambarį.

Iš Langerio pasakojimų pa
sirodė, kad vienu laiku jisai 
buvo turtingas Čekoslovakijos 
fabrikantas, bet naciams atėjus 
turtą prarado, ir turėjo bėgti 
iš to krašto. Atvyko Chicagon 
apie liepos pradžią, bet jis ir 
žmona nuolat rūpinosi, kad tu
rės grįžti atgal čekoslovakijon, 
nes negalėjo rasti galimybių 
čia apsigyventi. Rūpestis ir su
sikrimtimas išvedė Langerienę 
iš lygsvaros, ir ji pasidarė sau 
galą, kartu atimdama gyvybę 
ir savo sunams.

Laidotuvės bus kuklios. Po 
trumpų apeigų, Langerienės ir 
sūnų kūnai bus sudeginti Bo- 
hemian National kapinių kre- 
matorijoj.

Laidotuvėse dalyvaus čekų ir 
slovakų organizacijų atstovai, 
taipgi delegacijos žydų, lenkų 
jugoslavų ir kitų tautų. Dele
gacijos dalyvaus pareiškimui 
protesto prieš nacių keliamą 
neapykantą Europoj ir terorą, 
kuris privedė prie tokių tra- 
gingų įvykių, kaip Langerių 
šeimos žuvimas.

Chicagos čekoslovakų Tauti
nė taryba, kuri irgi pasiuntė 
telegramą Booseveltui, prašė 
nevien pagalbos Langeriui, bet 
ir kitiems pabėgėliams iš Čeko
slovakijos. Taryba nurodė, kad 
tokie įvykiai, kaip Langerienės 
ir sūnų mirtis, yra kasdieninis 
apsireiškimas Čekoslovakijoj, 
kurioj naciai dabar šeiminin
kauja.

Laidotuvių ceremonijose šian
dien kalbų nebus, bet bus gro
jama muzika, kurią naciai už
draudė Čekoslovakijoj. j

CHICAGO — Adela Langer, pabėgėlė iš Čeko-Siova- 
kijos, kuri iš Congress viešbučio pro langą išmetė savo 
dtf sūnūs (6 ir 4 metų), o paskui pati nušoko. Visi trys 
užsimušė. <

UŽMUŠĖ 13 METŲ MERGAITĘ, 10 METŲ 
BERNUKĄ

Automobilių Nelaimės Chicagoj
Antoinette Balanda, 13 me

tų mergaitė nuo 11725 South 
Sangamon street, prarado gy
vybę po sunkaus troko ratais 
prie 120th ir Lowe avenue,

Ji buvo mirtinai sužeista ir 
pasimirė Roseland Community 
ligoninėje, kur buvo nuvešta iš 
nelaimės vietos.

Troko vairuotojas, Arthur 
Heitmann, buvo suimtas in- 
kvestui. Jisai gyvena adresu 
2204 Desplaines street.

Beveik visose kitose automo
bilių nelaimėse, kuriose žuvo 
Chicagiečiai, vakar ir užvakar, 
figūravo trokai.

Kitos Nelaimės.
• Prie 44-tos ir Pulaski Road, 
automobilis įvažiavo į dviratį 
ir užmušė 10 metų berniuką 
Leo Laurencitą, nuo 5042 So. 
Kostner avenue. Automobilis 
nesustojo.

» » »
• Prie Irving Park ir Ashland

avenue, ledo trokas užvažiavo 
ant 51 metų chicagiečio Emil 
Edman ir mirtinai jį sužeidė. 
Troko vairuotojas buvo Carl 
Mathison, nuo 1232 Winona 
avenue. Edman buvo dailidė ir 
gyveno adresu 4002 Southport 
avenue.

» » »
• Prie Montrose ir Laramie 
gatvių automobilio nelaimėj žu
vo Aron Sabbath, nuo 5863 
Glenwood avenue. Jo mašina 
susidūrė su sunkiu troku.

» »
• 20 metų chicagietė Helen 
Kieras žuvo, kai automobilis, 
kuriame ji važiavo, įvažiavo į 
troką netoli South Bend, In
diana. Taipgi žuvo antras auto
mobilio keleivis, Walter Bie- 
nert, 45 metų amžiaus, La 
Porte, Indiana, gyventojas. 
Helen Kieras gyveno adresu 
1530 Haddon street.

» » »
• Du kiti vyrai, sužeisti ne

laimėj, buvo paguldyti South 
Bend ligoninėj. Vienas jų yra 
35 metų Theodore Szymankie- 
wicz, antras 27 metų \Villiam 
Mazur.f

Sprogimas Sužeidė 
Tris Darbininkus

Taisė Seną Gasolino Tanką.

Trys darbininkai buvo gana 
sunkiai sužeisti, kai sprogo ap
leistas gasolino tankas ties 
2713 S. Dearborn Street.

Sužeistieji yra Carl Hansen, 
27, nuo 4237 Drexel Boulevard; 
John Zywicki, 33, nuo 1811 N. 
Sa\vyer avenue, ir Frederick 
Grant, 32, nuo 458 West 32nd 
street.

Hansen buvo paguldytas Mi- 
chael Beese ligoninėje, o kiti 
du — Wesley Memorial ligoni
nėje. Hansen buvo sunkiausia 
sužeistas.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

$25 PABAUDOS UŽ GINČO SPRENDIMĄ 
SU ŠVINO VAMZDŽIU

Povilaitis Ims Pašalpą ir Tiek
69 metų chicagietis Martin 

Povilaitis turi mokėti $25 pa
baudą.

Gal kai kam ta suma nėra 
didelė, bet Povilaičiui ji milži
niška, nes jau penki metai kaip 
jis be darbo ir gyvena iš pa
šalpos.

Netiesioginiai dėl pašalpos 
jis turi tą pabaudą mokėti.

Buvo taip.
Povilaitis gyvena adresu 5602 

Newland avenue, name, kuris 
priklauso Martinui Valaičiui. 
Povilaitis atvyko Amerikon iš 
Lietuvos 1911 metais, kurį lai
ką dirbo, bet praradęs užsiėmi
mą, pradėjo gyventi iš pašal
pos.

Praėjo penki metai, pašalpa 
Povilaičiui vis ėjo, bet Valaitis 
jį ragino palikti Jungtinių Val
stijų piliečiu. Imti pašalpą ir 
nebūti piliečiu, tai nevisai gra
žu, aiškino Valaitis.

Suėmė Du Valdinin
kus Už Pašto 
Ženklų Vogimą

Suėmė ir Apdraudos Agentą 
Už Jų Pirkimą.

Pereitos savaitės pabaigoj 
Valaitis vėl prisiminė apie tai. 
Pradėjo Povilaitį barti. Sako, 
tu Amerikoj jau 30 metų, gau
ni pašalpą, bet neišsiemi pilie
tybės. Sarmatykis...

Povilaitis atkirto, kad pilie
čiu nenori būti, Amerikos val
džia vistiek niekam netikusi, 
jis ims pašalpą ir gyvens ne
būdamas piliečiu. O kad jo ar
gumentai geriau priliptų, Po
vilaitis pasigriebė švininio vam
zdžio galvą, ir pradėjo su jo 
pagalba Valaitį tikinti.

Bet Valaičio neįtikino. Tasai 
pasiskundė policijai, ir Povilai
tis atsidūrė Stock Yards nuo
vadoj. Ten teisėjas Mason S. 
Sullivan paskyrė jam $25.00 pa
baudą, ir veikiausia Povilaitis 
praras ir pašalpą.

Teisme pasirodė, kad Povi
laitis nemoka nei angliškai kal
bėti, nors jau beveik 30 metų 
kaip gyvena Amerikoj.

Policijos departamentas pe
reitos savaitės pabaigoj arešta
vo du miesto valdininkus už 
pašto ženklų vogimą, ir apdrau
dos agentą už jų pirkimą.

Suimtieji yra Arthur R. 
Tarnopol, klerkas vandens de
partamente, gyvenantis adresu 
2501 Division Street, ir Fran
cis Hawkins, tarnautojas svei
katos biure. Areštuotas apdrau
dos hgentas yra Samuel ĮL. 
Fink, nuo 172 West Jackson 
Boulevard.

Policija apskaičiuoja, kad 18 
mėnesių bėgy j jie pavogė pa
što ženklų už apie $2,500.

Fink netikėtai abu valdinin
kus išdavė, pasiųsdamas laišką 
policijos komisionieriui All- 
man’ui, ant kurio voko buvo 
uždėjęs vieną vogtų ženklelių. 
Allman suprato, kad ženklelis 
yra vogtas iš jame įspaustų 
raidžių “I WILL”. ‘T WILL” 
yra Chicagos miesto obalsis.

Mielaširdingi
Vagys

“Neturit Pinigų?, Štai Jums 
Po Dolerį!”

Trys vagiliai užpuolė gaso 
ino stotį, ties 12’00 West 51 st 
Street, ir atėmė $25 nuo savi
ninko Benjamin Workman’o. 
Tuo tarpu atėjo trys jaunuo
liai.

Kraustykit kišenius,” pikta
dariai jiems pagrąsino.

“Nei vienas neturim pinigų,” 
atsakė jaunuoliai.

“Ah, neturit pinigų?, štai, 
imkit po dolerį,” ir mielašir
dingi piktadariai visiems įbru
ko po vieną banknotą — iš 
grobio, kurį buvo ką tik atėmę 
nuo Workmano.

Vienas jaunuolių už tą dole 
rį nusipirko nuo Workman’c 
gasolino.

Mirė Chicagos Ope
ros Viršininkas

Iš Cannes, Francijos, vakar 
atėjo žinia, kad tenai pasimirė 
Paul Longone, Chicagos City 
Opera Company menadžeris. Ji
sai sirguliavo apie metus laiko, 
ir buvo nuvykęs Cannes kuror- 
tan gydytis.
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