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Britanija nori tarpinink|utilenku-vokiečiy ginče
BRITAI RAGINA LENKUS TAIKYTIS SU 

HITLERIU
Francuzijos valdžia ignoravo Mussolinio 

reikalavimus
LONDONAS, Anglija, geg. 

8. — Atsakydamas į klausimą 
parlamente, Britanijos užsienių 
reikalų sekretorius pavaduoto
jas, R. A. Butler, pareiškė, jo- 
gei Britanija yra pasiruošusi 
tarpininkauti lenkams ir vokie
čiams ryšium su jų ginču dėl 
Dancigo ir lenkų koridoriaus.

Butler pasakė: kart karto
mis buvo pareikšta, kad Bri
tanijos valdžia remia pastan
gas rišti tarptautinius skirtu
mus draugiškomis konferenci
jomis, derybomis ir kitomis 
taikiomis priemonėmis. Valdžia 
yra pasiruošusi tarpininkauti 
ir šitame ginče, jeigu gaus pa
kvietimą.

Premjeras Chamberlain pa
sakė: Lenkijos valdžia žino, 
jogei Britanija nori, kad Dan
cigo klausimas butų išrištas 
taikai.

Kiti pranešimai sako, kad 
Britanijos valdžia daro spau
dimą į lenkus taikytis su Hit
leriu.

Pasiekią Londoną praneši
mai iš Francuzijos kalba, kad 
prieš 10 dienų Mussolinis įtei
kė Francuzijai Italijos reika
lavimus. Jie buvo 
italams dvi vietas

korporacijos valdyboje; 
laisvą uostą italams Dji- 
prieplaukoje; duoti kon- 

Djibouti-Addis Ababa

toki: duoti
Suezo ka-

nalo 
duoti 
bouti 
cesijų
geležinkely, kurs jungia Dji- 
bouti su Etiopija, ir išleisti 
naujus patvarkymus, kurie nu
sakytų italų padėtį Tunisijoj.

Mussolinis nereikalavęs fran- 
cuzų teritorijos. Daladiero vy
riausybė ignoravusi italų rei
kalavimus. Po to Mussolinis 
padarė militarinę sutarti su 
Vokietija.

* y Naujieiių-Aeme Telephotr
Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elžbieta, kurie dabar vyksta į Ka

nadą laivu Empress of Australia. Atvykę į Ameriką jie atlankys ir J. Valstijas.
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MERŲ DELEGACIJA REIKALAUJA 
TĘSTI WPA DARBUS

BUTŲ NELAIMĖ, JEI TIE DARBAI TAPTŲ PANAIKINTI 
— SAKO LA GUARDIA

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų komitetas tyrinėja WPA. 
Pirmadienį komitetui liudijo 
grupė miestų merų, kuriai va
dovavo merų sąjungos pirmi
ninkas La Guardia. Jis pareiš
kė, kad joks miestas Jungt. 
Valstijose nestengia vien savo 
jėgomis gelbėti bedarbius ir 
reikalingus pašalpos asmenis. 
Jei WPA darbai taptų sulai
kyti, tai butų didžiausia nelai- 
,mė — pasakė La Guardia. Ki
ti merai sutiko su jo pareiš
kimu.

Meras Kelly pasakė, kad 
Chicagoj 650,000 asmenų gau
na pašalpos tokia ar kitokia 
forma. Pašalpos gauna vienas 
asmuo iš penkių miesto gy
ventojų. Pati Chicaga nepajėg
tų tik savo pastangomis teik
ti reikiamos pašalpos. Federa
linė pagalba būtinai reikalin
ga. WPA nėra tobula organi
zacija, pareiškė meras Kelly, 
bet ji yra kur kas geresnė nei 
ta ar kita organizacija, kurią 
sudarytų vietinė, municipalinė 

i valdžia.

UŽSIKIRTIMAS ANGLIAKASIŲ DERY 
BOSE NUGALĖTAS

Kovoja dėl tekstilės 
. darbininkų..

......... ■ ■ 1 "" 11 1

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

Francuzija negrąži
na Ispanijai aukso

4 4

Italai ir vokiečiai 
ruošiasi apleisti 

Ispaniją 
!'i alini1:

MADRIDAS*, Tšpanija, geg. 
8. — Valdžia duoda suprasti, 
kad Italijos ir Vokietijos ka
riuomenė ruošiasi grįžti namo. 
Italai ir vokiečiai apleisią Is
paniją tuoj po gen. Franco 
pergalios parado, kurs įvyksiąs 
ateinantį sekmadienį arba pir
mą sekmadienį po jo. Tikra 
parado diena businti paskelbta 
artimu laiku. Nacionalistinė 
Ispanija dar tebeturi mobiliza
vusi 1,000,000 vyrų.

, Rusai ir britai tebe 
veda derybas

LONDONĄS, Anglija,LOJNDONĄb, Anglija, geg. 
8. — Vokietijos ir Italijos pa
skelbta militarine sutartis iš
judino derybas britų -franeuzų • 
rusų sąjungai sudaryti. Brita
nijos ambasadoriui Maskvoje, 
Sir William Seeds, įsakyta for
maliai įteikti užsienių reikalų 
komisarui Molotovui britų at
sakymą į sovietų planą sąjun
gos reikalu. Pranešama, Stali
nas jau tarėsi su savo pagal
bininkais dėl britų pasiūlymų.

Nacių karo laivai 
Genojoj

Rekomenduoja svar
styti keturias Darbo 

Akto pataisas
. ų. V, A ‘ •' • ■ . 5;.

WASHINGTON, T>. C , geg. 
8. — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba įteikė atstovų 
rūmų darbo komitetui raportą 
apie savo veiklą. Raportas nu
ginčija kaltinimus, buk Taryba 
palankiai žiūrėjusi į vienas 
unijas, o neigiamai į kitas. 
Raportas neigiamai atsiliepia 
apie kelioliką bilių Darbo San
tykių Aktui pataisyti, kurie 
dabar yra kongrese.

Tačiau Taryba sako, kad pa
vartų apsvarstyti šie keturi 
pasiūlymai: 1 — teisė samdy
tojams reikalauti balsavimų, 
kurie nusakys kokiai unijai 
darbininkai nori priklausyti; 
2 — kongresas turėtų smul
kiau paaiškinti, kaip Darbo 
Taryba privalo 'veikti, norėda 
ma išrišti klausimą, kokia uni
ja geriausia atstovaus darbi
ninkų interesus; 3 — susiau
rinimas Darbo Tarybos galios 
panaikinti turimus darbininkų 
ir samdytojų kontraktus, ir 4 
— reikaląvimas, kad atsiklau- 
simai dęypaduoto skundo pra
sidėtų uešimtį ar 15 dienų po 
to, kai skundas tapo paduotas, 
vietoj dabartinio penkių dienų 
laiko.

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Pirmadienį prasidėjo kon
vencija tos tekstilės darbinin
kų dalies, 
Amerikos

vadovauja

organizuotų

kuriai 
Darbo Federacijos 

šalininkai- Kita 
tekstilės darbininkų dalis, ka
ri pritaria Industrinių Unijų 
Kongresui, susirinks konvenci
jai Philadelphijoj ateinantį pir
madienį. C.I.O. porą metų va
rė intensyvų vajų tekstilės 
darbininkams organizuoti.. A • 
merikos Darbo Federacija da
bar nori tekstilės darbininkus 
savo globon paimti.

* t

® SHANGHAI, Kinija, geg.
8. — Japonijos karo lėktuvai 
pirmadienį atakavo pietų Ki
nijos pakraščiu miestus. Pada- 
ryta daug žalos.' Kinų vyriau- 

l

sybė patarė civiliams gyvento
jams kraustytis į šalies gilu
mą, toliau nuo japonų atakų 
pavojaus.

8.GENOA, Italija, geg. 
čia atplaukė du Vokietijos 
ro laivai. Keliama klausimas, 
ar jie pasiliks ilgesnį laiką 
Italijos uostuose, pasiremiant 
nauja italų vokiečių militarine 
sutartimi.

ka-

C.I.O. reikalauja pa
taisyti prfeš-trustinį 

įstatymą

Kinijos moteris ko 
voja japonus

q PARYŽIUS, Francuzija, 
geg. 8. — Pranešimas, kad ita
lai ir vokiečiai padarė milita- 
rinę sutartį, Prancūzijoj neiš
šaukė kiek žymesnio susijau
dinimo. ’ Į pranešimą žiūrima, 
kaip į patvirtinimą vckiečių- 
italų solidarumo, kurs jau 
nai visiems buvo žinomas.

se-

ORĄte

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

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Shermano anti-trustinis 
įstatymas buvo išleistas mono
polinėms korporacijų tendenci
joms kovoti. Įstatymas nebuvo 
taikomas unijoms. Tačiau vi
sai nesenai teismas Philadel- 
phijoje, pasiremdamas Sher
mano prieštrustiniu aktu, pa
skyrė unijai bausmės $700,000 
sumokėti dėl streiko. Dabar 
C.I.O. parinko specialų komi
tetą vajui varyti tikslu Sher
mano prieš-trustinį

Giedrėja; vėsiau; saulė te-<pataisyti taip, kad 
ka 5:37 v. r., leidžiasi 7:56'du negalima butų 
vai. vak. prieš unijas.

HONG KONG, geg. 8. — Ki- 
nijos moterų divizija, kurią iš
mokino karo muštro p nia Pai 
Chung-shi, pradėjo ofensyvą 
prieš japonų kariuomenę su
koncentruotą ties Sunwui, 
Kwantung provincijoje. Sim- 
wui apylinkėje prieš porą die
nų kinai atėmė kai kurias po
zicijas japonams. Ir šitose ope
racijose kinų moters kariau- 
tojos vaidinusios žymią rolę.

® WASHINGTON, D. C., 
geg. 8. — čia gautas praneši
mai, kad Amerikos-Meksikos 
derybos dėl ekspropriacijos 
Meksikoje aliejaus laukų pasie
kusios tokią stadiją, jogei ga
lima tikėtis susitaikymo. Nu
matoma, kad buvusiems alie
jaus įmonių savininkams bus 
leista vėl operuoti jas, tačiau 
Meksikos valdžia
svetimšalių kompanijų 
ke.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
8. — Ispanijos bankas buvo 
depozitavęs Paryžiuje $200,- 
000,000 vertės aukso pirm ne
gu civilis karas prasidėjo Is
panijoje. Lojalistų vyriausybė 
norėjo gauti tą auksą, bet Pa
ryžiaus teismas atsakė, kad jis 
priklauso Ispanijos bankui.

Dabar civilis karas Ispani
joj pasibaigęs, Ispanijos ban 
kas (arba gen. Franco vyriau
sybė) reikalauja, kad francu
zai sugrąžintų auksą. Francu
zai sutinka auksą grąžinti, ta
čiau reikalauja, kad Franco 
priimtų ispanus pabėgėlius 
šiuo metu esančius Francuzi
joj ir užmokėtų Francuzijai už 
pabėgėlių laikymą.

Franco šitų reikalavimų ne
nori išpildyti, ir gal būt Ispa
nijos ambasadorius Francuzi 
jai bus atšauktas.

NEW YORK, N. Y., geg. 8. 
— Darbo Departamento tarpi
ninkas angliakasių unijos ir 
kompanijų atstovų derybose, 
Dr. Steelman, pirmadienį įtei
kė derybų komitetui kompro
misinį planą. Jis nepaaiškino 
ką jo planas siūlo. Tačiau pa
reiškė, kad galima tikėtis svar
bių įvykių derybose.

Iš jo pareiškimo daryta iš
vadas, kad samdytojų ir dar
bininkų užsikirtimas tapęs su
laužytas. Antra vertus, jeigu 
į dieną kitą samdytojai ir an
gliakasių unija nepasirašys 
naujos sutarties, tai prez. Roo- 
seveltas gal ‘ pakvies derybų 
komitetą pasitarti su juo.

Francuzai mato nau 
ją “Miuncheną”

Bažnytininkas rei
kalauja pripažinti 

unijas
KANSAS CITY, geg. 8. — 

Dr. Ernest Fremond Tittle (iš 
Evanston, III.) ragina metodis
tų bažnyčią pripažinti jos sam
domiems darbininkams teisę 
organizuotis į unijas. Mat, me
todistų bažnyčia samdo ne tik 
kunigus ir dženitorius, bet tu
ri įvairių kitokių darbininkų 
keliose savo spaustuvėse.

Dancigas paskelbs 
Vokietijos dalimi

DANCIGAS, geg. 8. — Na
cių rateliuose kalbama, kad 
Dancigo senatas artimoj atei
ty paskelbs miestą esant Vo
kietijos dalimi ir pakvies Ry
ju Prūsijos vyriausybę paimti 

i ran *

įstatymą 
nieku bu- 
kreipti jį Dancigo valdžią į savo 

kas.

patapsianti
dalinin-

e PHILADELPHIA, 
gužis 8. — Pirmadienį 
ris pranešė, kad rastas arse
nikas dar keturiuose lavonuo
se, kurie buvo' atkasti. Tai au
kos gengės, kuri žudė žmones 
tikslu gauti jų ąpdraudą. Vi
so, apskaičiuojama, gengė nu
daigojusi per 150 asmenų.

17 asmenų pasirašė prisipa
žinimus, kad jie buvo kalti dėl 
dalies tų galvažudybių.

Pa., ge- 
korone-

nefor- 
susita- 
forma- 
“Miun- 
naujus

Ištrėmė trečią italų 
konsulato agentą
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

8. — Francuzijos valdžia į ke
turias dienas įsakė trečiam 
Italijos konsulato agentui ap
leisti šalį, šitie italų agentai, 
gyvendami 
propagandą 
cuziją.

Prancūzijoj,; p varė

Vokiečiai nepalan 
kųs Britanijos tar 

pininkavimui
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

8. — Vokietijos nacių vyriau
sybė visai nepalankiai atsilie
pia apie Britanijos valdžios 
oasisiulymą tarpininkauti Vo- 
kietijos-Lenkijos ginče dėl 
Dancigo ir lenkų koridoriaus.

Rusai susitarė su 
turkais

8.ANKARA, Turkija, geg.
— Sekmadieni tapo išleistas 
rusų-turkų komunikatas. Jisai 
sako, jogei rusai ir turkai yra 
pasiryžę sustiprinti santykius, 
kurie jungia abidvi šalis.

Turkų dienraštį 
kuris šeštadienį 
pranešimą, jogei
derybas sąjungai prieš agresi
ją pavyko sėkmingai užbaigti, 
valdžia uždarė neribotam lai
kui.

“Akcham”, 
išspausdino 
britų-turkų

Windsoras prašo 
pasaulį išlaikyti 

taiką
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

8. — Windsoro Hercogas, pra
eity buvęs Britanijos karalius, 
pirmadienį kalbėjo per radiją 
iš Verduno, Francuzijoj. Jis 
atsišaukė i pasaulį prašydanias 
palaikyti taiką.

Jo kalbos 
Anglijos, nė 
kompanijos, 
jis kalbėjęs 
jo brolis,
vyksta į Ameriką, 
kalba buvo 
Valstijose.

netransliavo nė 
Kanados radijo 

Aiškinama, kad 
ne laiku” — kai

Anglijos karalius, 
NVindsoro 

transliuojama J.

Latvija ir Estija pri 
ims Vokietijos 

sutartį
TALINAS, Estija, geg. 8. 

— Pirmadienį paskelbta, kad 
Estija ir Latvija nutarusios 
priimti nepuolimo sutartį su 
Vokietija.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
8. — Italija ir Vokietija suti
ko pasirašyti militarinį paktą 
.vietoj veikusio iki šiol 
malaus Berlyno Romos 
rimo. Francuzai šitoj 
lioje sutarty mato naują 
cheną”, kitaip sakant,
agresijos planus. Artimiausieji 
Hitlerio ir Mussolinio tikslai 
dabartiniu momentu esą: 1 — 
pavesti Mussoliniui tarpininka
vimą lenkų-vokiečių ginče dėl 
Dancigo ir lenkų koridoriaus; 
2 — sudaryti “laisvą” Make
doniją, Jugoslavijos dalį, kuri 
patektų Italijos protektoratan, 
ir 3 — atnaujinti reikalavimus 
koncesijų iš Francuzijos.

Lėktuvas eksploda- 
vo, 18 žmonių žuvo

Paliepė gub. Horne 
riui pasilsėti

SPRINGFIELD, III., geg. Š. 
— Dr. Natban Rosen, gub. 
Hornerio gydytojas, įsakė gu
bernatoriui visai pasitraukti 
nuo darbo ir pasilsėti bent sa
vaitę laiko.

CHUNKING, Kinija, geg. 8. 
— Japonų lėktuvų atakos pe
reitą penktadienį ir šeštadienį 
užmušė daugelį šito miesto, Ki- 
nijos sostines, gyventojų. Gais
rai padare didelės žalos turtui. 
Civiliai gyventojai bėga iš mie
sto.

GUAYAQUIL, Ecuador, geg.
8. — Pirmadienį karo lėktu
vas nukrito į šito miesto cen
trą. Du aviatoriai žuvo, kai 

.lėktuvas užsidegė. Užsidegė ke- apie 2,000,000 žmonių. Dabar L - _ . - _ . - - ! _ __
Pirmiau miestas priskaitė

prieš pačių Fran- turi trobesiai. Trobesiuose dar ’ vargiai bepaliko jame 300,000

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir Lt

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.gyventojų. Kiti išsikraustė.iuvo 16 žmonių.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. AlgimatitaS

IŠ ARGENTINOS IR URAGVAJAUS LIETU
VIU GYVENIMO

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Pažvelgę į Piėfų Amerikoj 
žemėlapį, prie La Pfato’s lipęs 
įtakos į Atlanto Vanderiyną irs
tome avi sostines: Kaifiąjafne 
krante Argentinos sosfinė Bue
nos Aires, o dešiniąjame, la
biau prie okeano — Urugva
jaus sostinė Monfevideo. Ar
gentinos sostinėje, su prie
miesčiais, skaitoma apie 15,000 
lietuvių, o fttontevideo su Cėfro 
ir Casabo skaito netoli puses 
to skaičiaus. Keleiviniai aero
planai perkelia per upę pėr ke
liasdešimtį minučių, o Čia labai 
populiarus MihUndvich kūmpa- 
nijos “Ferry Boafs”, kurie va
dinasi minėtų sostinių vardais, 
patogiai perveža per 8 nakties 
miego valandas. Tais keleiviais 
visuomet prikimštais liuksusi
niais laivais ekspeduojama ir 
musų spauda: Montevideo skai
tytojai “A. L. Balsą” gauna 
per 24 valandas, reiškia grei
čiau, negu Buenos Aires toli
mesnėse provincijos dalyse. Dėl 
to ir egzistuoja gana tamprus 
kontaktas tarp Argentinos ir 
Urugvajaus lietuvių.
ŠEŠI U.S.A. LIETUVIAI 
KUNIGAI ARGENTINdjE.

Neskaitant kunigo švagždžio 
nei kun. Bumšos, nei kunigo 
Daknio-Dikibevičiaus (dykinė
jančio), na ir Afriką ir jus 
lankiusio kun. Janilionio, ma
žiau negu vienų mėtų bėgyje 
čia gastroliavo šie U.S.A. lie
tuviai kunigai:

Pralotais Krušas su kun. J. 
Paškausku. Pastarasis parašė 
ir knygą — Pietų Amerikoj, 
Chicago, 1938, 94 pusi. Gaila, 

Lawndale Deniai Laboratories .
3945 ĮVEST 26th STREET , . Tel. LAVVNDALE 2908-09 
■■MaBMBauKaaMMsaui Atdara iki 9 V. p. p. ,iiiYjii»iuii iiim

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma ^«N4u^

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

UŽTIKRINTOS ZZZZ _
pleitos Clj Rai

Iii nZSM Po^ I & V

No. 2033 — Gražus išsiuvinėjimas dėl staltiesių ar paduš- 
kaičių. IŠsiuvinėkite spalvotais vilnų ar medvilnės siūlais.
»■ / • •' • • •* • 't •*•!* • * *    • *   y  Lp— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -j 
, NAUJIENOS NEEDLECRAFT DfepT., No. 2033
. 1739 So. Halsted St, ChlčagO, HL - I
' J * I
1 čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Pavyzdį No.----------
I Vardas ir pavardė------ —---------------------------------------------- |

Į Adresas------------------- ~—  1,..............  — j
L Miestas ir valstiją,..--------- - :------ ■— -----------I

. _ M — — —i —■• •— — ■* —» — — — •■» «•■■■■ — M * —»

kad jiš ją davė suteršti šveri- 
tb Rsizįriiiėro loterijojė ap’si- 
skaridalitijdslam* kiM J. Jafii- 
lioniui, kuris savo įkamšiotais 
“spirgučiais”, taip sakant, ne
pasigailėjo epitetų kritikavu
siems jo herinftą vėikim'ą as
menims; jų tarpė ir rašančiam 
šiuos žodžius.

Dabar Buenos Aires miesre 
Vieši kun. Jakaitis, kun. Ven
gras ir kun. Andriušis — visi 
nuo South Halsted arba nuo' 
West hroadway. Jie nuo vie
tinių dvalsihinkų gavo sklypą 
bažnyčiai ir gauna kitokių' 
“Reai Ėstate” gėrybių. Mat; 
šios šalies dvasininkai turtin
gi, tik pirmesnių lietuviškų ku
nigų skandalingu elgesiu buvo' 
labai supykinti. Argentinos ka
talikų kunigai prie tokių zbit- 
bų nepratę: jie gyVėna vienuo
lynuose, -o ne klebonijose, ir, 
sakoma, nelaiko gaspadinių. 
Janilionį vietiniai kunigai sta
čiai vadindavo: EI cura casado 
— vėdęs kunigas!

Argentinoje besikurianti jū
sų dvasiški tėveliai, kol kas, 
laikosi gana džentelmeniškai ir 
gra'udenasi, kad pirmuose “pa
moksluose” užtarė iš čia pabė
gusį savo kdnfratrą—Janilionį. 
Vieno bankieto metu, kun. Ja
kaitis, sakydamas prakalbų 
ranka rodė į tirštai nudažytas 
lupas ir veidus ir skaisčiai rau
donai dažytus ponios Paukš
tai tienės nagus ir rėžė:

— Laisvamanybė, socializmai 
ir bolševizmas tai yra tokis 
raudonumas, toki dažai, kuriė 
daugelyje atvėjų nublanksta, 
pranyksta.

I
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MĄUJIENŲ-ACME Telephoto
C baries Lindbėr^h atvyko į Daytoną (Orio); kuč 

pradės apžiūrinėti J. V. artoijoš aviacijoj išteklius.

Čia našlaujanti Janilionio 
gaspadihė ponia Paukštaitienė 
labai n'ejaukiai jautėsi, tokį gru
bi jonišką, lietuviško yahkiiį ku
nigo špyčių klausydama ...
VIENAS Ū.S.A. LIETUVIS 
KUNIGAS JAU 
DEPORTUOJAMAS.

Chroniškas girtuoklis, nelai
mingas kunigas A. Tamoliunas, 
kurį lietuviški pralotai ar jų 
politikos mašina atsiuntė pe- 
zaut (tokia valiuta) į Urugva
jų, jau oficialiai paprašytas ap
leisti šį kraštą, — ir grįžt į 
U.S.A., kur jis buvo internuo
tas vienuolynan.

“A. L. Balso” koresponden
tas iš Urugvajaus rašo:

Dvasiškos Vyriausybės 
Įsakymu Jau Deportuo
tas Vienas Iš U.S.A. At-

sibaladojęs1 Kunigas
MONTEVIDEO?1^- ATkivyš- 

kūpo Aragone vardu policijos 
lapo įsakyta iš šiaurines Ame
rikos atvykusiam lietuviui ku
nigui A. Tamoliunui per 24 va
landas apleisti Urugvajų. Jam 
atimtos teisūs laikyti mišias. 
Mat, Radžiui ir kitiems lietu
viams sukompromitavus lietu
vių dvasiškių vardą, arkivys
kupas Aragone, per savo vie
nuolius, sekė k;;n. A. Tamoliu- 
no gyvenimų. Ir štai vieną 
elektra apšviestą naktį netoli 
vienuolyno Mohtevidejuje, po
licija suėmė gatvėje girtutėlį ir 
bėsimūšantį su kun. Janilionio 
rifos bendradarbiu Pranu Ša- 
ėikaūsku USA lietuvį kunigu 

gabeno kurijon, kur jis tapo 
nuplautas, apraišiotas ir gavo 
įsakymą per 24 valandas ap
leisti Urugvajų. Pasiėmęs vali
zas, su apraišiota galva, jis iš
dūmė Argentinon. Davatkos jo 
ilgai ieškojo, mat, buvo pa
skelbta, kad įvyks mišios ir pa
mokslas, bet taip ir nesurado.

Čia kalbama, kad' jo kon- 
fratrai Buenos Aires miesto 
įam sudėjo pinigų grįžimui 
Urugvajui! arba įėjimui vienuo
lyno ligoninėn, nes ir U8A kttti. 
A. Tamoliunas buvo gydomas 
pranciškonų vienuolyne, ar 
“paku tavoj b” už garsų elgimą
si. Iki deportavimo kun'. Ta- 
moliunas ir čia spėjo aplankyti 
urūgvajiškus ir lietuviškus ba
rus...

Lietuviškos davatkos vaikš
čioja, kaip žemes pardavę. Jos 
plėšo tą “Švyturio” Vičfą, ku
rioje buvo parašyta, kad iš 
USA atsiųsti lietuviai kunigai 
bus pastovus. Kun. A. T. mo
ka boksuotis, o paskui su per
skeltu pakaušiu žmones juokin
ti. Tegul pralotos Krušas atsi
ima tuos “dvasios vadus”, ku
rių neturėdamas kur dėti at
siuntė Pietų Amerikofi, kad že
minti ir taip lietuvių kunigų 
sukompromituotą gėrą lietuvių 
vardą. —“A. L. B&feb” K<yrėsp. 

čių ėipie hiėfų Am’ė^ikos liėlu- 
vnis ir j*ų kufturihę veiklą, ku
rias, niandaJgia'i kalbant, gali
nto pavadinti daug blogiati, ne
gu “kėlionės įspūdžiai iš lan
go”, ypač kai liečia Argentinos 
Įir Urugvajaus liėihvius. Toje 
knygoje rašoma, kad M. Povi- 
lianskis “labai lengvomis sąly
gomis įsigijo du nuosavu na
mu”; no’čš’ visi Urugvajaus lie
tuviai gerai žino, kad minėtas,, 
asmuo čia neturi jokio nuosa
vo namo, liet nuomoja kaip ič 

Ūril'gVaja'ūs fiėtovių. 
iglil nė b gėrė’ “A. L. felso” 
škai'tytd'faš A. hilėkšuskas, ga- 
vęs sakytą knyįfįj, kaipo paties 
autoriaus dovaną, kas matosi 
;iš aūtogtafd; atvyko pūs mane 

sako:
i} — Žiūrėk, troly(, kokių “ma- 
irtonį” tatoiikas Nt. Povilians- 
įkiš pfi'įi^s^kbjo kunigui Paš- 
Itaifskhi, b šis paraše iš jų kny-

rtaiį) “tėišihgai” painforma
vęs kataliKūš, savo knygoje ve- 
žJkiška'i daf iškoliojo “A. L. 
Balso” redaktorių, o pažangią
sias Urugvajaus lietuvių orga
nizacijas išvadino “sbciaiistiniu- 
kotoiufiištirito gaivalu” (mano 
pabraukta).

Nfctėisiiigfis irifofititlti- 
rtiiš daro žalą spsitidjfi 

■ir jfite dafbiiotdjjiiriš 
MONTĖVIDĖO. — ‘dažyto

jas” ktin. Jurgis Paškauskas, 
kartu su savo viršihinku pra
lotu kfūšū, pereitais metais
lailkū Pietų Amerikos fesputli-
kas. Grįžęs parašė ir savo lė
šomis, padedant “Draugui”, iŠ- 
leido knygą Keliones Įspūdžiai Headstones—Mausoleums—Statuarjt

kurio j ė, be ;-------------- -------------------------

ESt, SIDE. MEMORIAL WORKŠ 
1965 OgdenAve. Pitone S eeley 1739 
Atdarė sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRĖ GRONWOLD 
Phone SPAulding 6149

i ... ...  Mes patys išdirbėjai '

Pietį Amerikoj”, 
pasakojimų apie Brazilijos gy 
vatyrius, nemažai randasi žinu- rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Remkite Tuos Biznierius, ku-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ■ i . i® f“ i ■ John r. Eudeikis
• -•BLJ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
r DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagc Avė; \

1 4447 South Fairfield AVėhue \
ii-’ o ..

Telefonas LAFAYETTE 0727

1A -r- “I _J koplyčios visose
J—LCZcEil Chicagos dalyse

B . Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
1/ ' 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.)—Pranešėjas 
p-' '■ • ' p, ŠALTIMIERAS.

————

Direktoriai

Sakykit, gerbiamieji, kokiu 
vardu pavadinti kunigą Paš- 
kauską ir jo knygą, kurios pir
muosiuose puslapiuose yra pa- 
talpirita kun. Janilionio prakal
ba, joje visiškai nutylint apie 
suvaidintą šv. Kazimiero ben
druomenės vardu loteriją baž
nyčioj statymo pYctckstū iki 
garsiosios aferos?

Lietuviškas Eretikas.
(Bus daugiau)

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris 

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

Dąugęlyj atsitikimų akys atitaiso < 
mos be akinių. Kainos pigiau kair 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.
'■ ......   "" I y — I.... .... I „ —|,|

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Na-r!^L- . - -
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeI.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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le V a h
Gydytojas ir chirurgas

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

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 BrunstVick 9597

Office ąnd Res. PhoneCalumet 7472 
Office Hoūrs:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

1)11. ST. NAIKELIS
FAysician and Šurgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E.S1EDLINSK!
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayettė 3650

DR. STRIKOL LS
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 1939
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED S#

k

DE^TlŠiAS 
4615 So. Ashland AVė'. 

arti 4? Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111 v

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margerįs
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tet Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7r-8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superidr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2889.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI 
K P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockūs
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison S t

Telefonas MONĖOE 0791
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
, Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-
BENNY NAURICH

ATTORNEY AT LAW 
Valandos: 6:00—8:30 P. M.

ir susitarus.
1339 So. 48th Court

CICERO, ILL.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

PETRAS—Labą vakarą, Jo
kūbai.

.JOKŪBAS—Laba, laba, ma
no mieli draugužiai- Na, ką 
gero žinote? Ką girdėjote po 
musų šlaunų Cicero miestą?

PETRAS—Daug yra naujie
nų po musų Cicero. Bet šį va
karą mudu su Jonu noriva ta
vo, Jokūbai, nuomonę išgirsti 
apie naujojo popiežiaus Pijaus 
XII kalbą, pasakyta prieš pra
eitas Velykas.

JOKŪBAS—Na, tai kas ten 
jums toje popiežiaus kalboje 
labiausiai įstrigo į galvas, kas 
ten neaišku?

iPETRAS—Labiausiai kas 
man yra nesuprantama, tai 
kur jisai kalba apie taiką ir 
teisingumą. Štai jis sako: “Tai
ka neįmanoma be teisingumo, 
o teisingumas reikalauja tarp 
kitų dalykų, kad žemiškosios 
gerybės ir turtai, kuriuos Die
vas davė pasauliui dėl savo 
vaikų, butų teisingai paskir
styti.’* Na, tai ką tu manai, 
Jokūbai, ar čia ne mandriai 
popiežius kalba?

JOKŪBAS—Na, tai labai ge
rai, leiskite man pažiūrėti, kas 
čia tokio nepaprasto yra toje 
jo kalboje pasakyta. Toje iš- 
traukoja, kaip ir visoje jo kal
boje, nieko naujo ir nieko ypa
tingo dėl mažųjų* ir pavergtųjų 
Europos ir Azijos tautų nėra 
pasakyta.

JONAS—O aš labai susirū
pinau dėl to. Žiūrėkite, Jokū
bai, dėl popiežiaus Pijaus XII 
kalbos, tai pasaulis visai men
kai tekomentavo. Ir laikraš
čiai menkai apie tai terašė. O 
štai žiūrėkite, kaip tik musų 
garbingas prezidentas Frank- 
lin D. Rooseveltas pasiuntė 
laišką Vokietijos Hitleriui ir 
Italijos Mussoliniui, tai suju- 
(lino visą pasaulį. Taigi ma
tai, nejau musų prezidento lai
škas pasirodė mandresnis, ne
gu musų šventojo tėvo popie
žiaus? Sakyk, Jokūbai, kodėl 
ta i Į) įvyko. Kodėl apie popie
žiaus kalbą taip mažai visa 
spauda terašė, o dėl prezidento 
laiško tiek daug triukšmo su
kėlė?
JOKŪBAS—Mano mieli drau

gai. Judu čia susirupinoti la
bai svarbiu ir įdomiu klausi
mu. Apie šį klausimą, kad pil
nai išrišti reikėtų ilgai ir pla
čiai jums kalbėti. Tačiau aš 
bandysiu dar šį vakarą kiek 
galima trumpiausiai apie tai 
jums išguldyti- Kiek aš supra
tau, judu statote klausimą, ko
dėl pasaulio tautos ir jų spau
da tiek menkai teįvertino da
bartinio popiežiaus atsišauki
mą į pasaulį apie taiką ir tei
singumą.

Pirmiausia reikia atminti, 
kad popiežius prakalbėjo į pa
saulio tautas jau seniai nudė
vėtomis, pasenusiomis frazė
mis, menkos reikšmės dvipras
miais žodžiais gudriai sureda- 
gotais, nieko specifiško, nieko 
konkretfško nepasakydamas 
dėl pavergtųjų mažųjų tautų 
ir dėl kapitalistų išnauduoja- 
mų darbininkų. Jis visai nepri
siminė ir netarė nė vieno žo

džio papeikdamas ar pasmerk-, 
damas Hitlerį už sudraskymą 
Čekoslovakijos ir už atplėšomą 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraš
to. Nepasmerkė nė Mussolinio 
už smurto keliu užgriebimo 
Albanijos, kuris didžiausioje 
Romos katalikų bažnyčios 
šventėje, Didžioje Pėtnyčioje, 
užpuolė su visa savo kariška 
mašina menkai ginkluotus al
banus be jokios provokacijos, 
žudė nekaltus žmones.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

PILNAS PASIRINKIMAS 
Plumbingo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu pinigų. Nieko Nereikia 
įmokėti—3 Metai Išmokėti pa
gal F. H. A. planą.
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STREET 
Phone Kenwood 5109

Mano mieli! Nejaugi judu 
pamiršote, kaip musų lietu
viai Romos katalikų bažnyčios 
kunigai visados tikrina, kad 
Romos popiežius esąs Kristaus 
ambasadorius, šv. Petro vieti
ninkas, labai teisingas ir net 
šventas, kuris atstovaująs tei
singiausią ir tikriausią romiš
ką bažnyčią pasaulyje. Todėl, 
suprantama, visas pasaulis 
laukė ir tikėjosi, kad tas save 
skelpiąs Kristaus vietininkas ir 
net Dievo ambasadorius, val
dąs 350 milijonų dūšių, šiame 
pasaulio tautų sumišime pra
kalbės išmintingai, drąsiai ir 
pasakys visiems diktatoriams- 
agresoriams teisybės žodžius, 
ir primins jiems, kad taip il
giau pasaulį varginti, tyčiotis 
iš teisybės ir teisingumo nega
lima.

Tačiau pasaulis iš to išgar
binto ir išbubnyto Dievo am
basadoriaus ir šv. 'Petro vieti
ninko nieko suraminančio, nie
ko naudingo neišgirdo. Tas 
romiškos bažnyčios neklaidin
gas piemuo, vadas 350 milijo
nų dūšių, šovė labai aukštai 
ir padarė labai didelį triukš
mą, tačiau, kur reikia, visai 
nepataikė. Kitaip sakant, pra
šovė pro šalį, nepataikė į cie- 
liu.

Todėl tai mano mieli drau
gai, pasaulio spauda ir visos 
tautos ta popiežiaus atsišauki
mą negalėjo įvertinti, negalė
jo jame nieko gero, nieko nau
dingo rasti. Nes popiežius ta
me savo atsišaukime nieko 
naujo pasauliui nepasakė.

JONAS—Tu, Jokūbai, Čia la
bai teisingai sakai. Aš irgi 
pradedu tikėti, kad taip yra, 
kaip tu sakai.

JOKŪBAS—Eikime toliau, 
mano mieli. Jei judu pamena
te, laike Didžiojo Pasaulinio 
karo popiežius Benediktas XV 
taip pat nepasinaudojo proga 
pasitarnauti pasaulinei taikai. 
Juk tada jis galėjo išeiti kai
po Romos katalikų bažnyčios 
vadas ir pareikšti pasauliui, 
kad visos pavergtos tautos bu
tų paliuosotos iš didžiųjų tau
tų vergijos. Juk visos paverg
tos Europos mažosios tautos 
kaip dabar, taip ir tada, buvo 
krikščioniškos, didžiuma jų 
net Romos bažnyčios ištikimos 
dukterys. O ar jis padarė tai, 
ar jis užsistojo už jas. Visai 
ne. Tą mažųjų tautų paliuosa- 
vimo iš priespaudos ir žmoniš
kumo Šukį paskelbė ne Kris
taus vietininkas, ar kokios ki
tos tikybos viršininkas, o svie
tiškas žmogus,—tą padarė 
Jungtinių Valstybiij preziden
tas Woodrow Wilson. Jis savo 
14-koje punktų pažymėjo, kad 
turi būti suteikta visoms tau
toms apsisprendimo teisė (self 
determination).

Matote, mano mielu Tas ro
miškos bažnyčios išbubnytas 
tiesos ir teisingumo vadas po
piežius Benediktas XV pasili
ko užpakalyje svietiškių val
dovų tame laike, kada kaip 
tik jam priderėjo prakalbėti į 
pasaulį ir paskelbti teisybės, 
lygybės ir brolybės Šukius. Ta
čiau, tas teisingos ir tikros (?) 
romiškos bažnyčios vadas kaip 
šiandien, taip ir tada nieko 
konkrečio, nieko teisingo dėl 
bažųjų tautų nepadarė ir nie
ko ne,t nepaskelbė.

Toliau. Neseniai mirusis po-
1

Kad pavasaris jau čia netenka abejoti. Nedvipras
miai sau pareikalavo pavasarinio manikiūro ir Babe— 
Cole Brothers cirko dramblys. Vaizde matome kaip tą 
sunkų darbą pasiėmė atlikti p-lė Malee Ęarding ir kaip 
atsitiktinai buvo išmėginta Chevrolet priešakinės ašies 
ištvermė.

piežius XI irgi pasirodė nė 
kiek neteisingesnis, nedrąses
nis už dabartinį. Kada lenkai 
spalio 9, 1920 metais užgrie
bė Lietuvos sostinę Vilnių su 
trečdaliu teritorijos, tai tas 
Romos bažnyčios vadas netarė 
nė žodžjo, kad katalikiškai 
tautai taip elgtis su kita kata
likiška tauta yra neleistina, 
neteisinga, priešinga Kristaus 
mokslui. Niekas niekur negir
dėjo, kad jis butų perspėjęs 
lenkus, kad taip katalikiškai 
tautai yra nepadoru daryti.

JONAS—O kažin ar lenkai 
butų paklausę popiežiaus, jei 
jis butų juos subaręs.

JOKŪBAS—Butų paklausę, 
ar ne, bet už tai popiežius kai
po skelbiamos teisingos ir tik
ros katalikų bažnyčios vadas 
butų atlikęs savo priedermę. 
Toks jo viešas pareiškimas bu
tų suteikęs Lietuvai didelę mo
ralę pagalbą, o pasaulio akyse 
hutų pasirodęs, kad romiškos 
bažnyčios galva stoja už teisy
bę ir teisingumą. Butų tuo pa- 
arodęs, kad Romos katalikų 
bažnyčia nėra įrankis vien di
džiųjų tautų ir turtinkojo luo
mo.

Kadangi jis to nepadarė, ka
dangi jis nė žodžio netarė 
prieš Lenkijos tokį smurto, va
gystės žygį, tai jis tuo dar sy
kį parodė, kad Romos bažny
čia kaip senovėje, taip ir šian
dien eina su didelėmis gro
buoniškomis tautomis, su ga
lingųjų turtuolių luomu. O dėl 
mažųjų tautų, dėl pavergtųjų 
tautų, tas Kristaus ambasado
rius ir šv. Petro vietininkas lie
pia tik melstis, pasninkauti ir 
siunčia savo palaiminimus. 
Tai visa, ką mažosios tautos 
tegauna nuo tos teisingosios ir 
neklaidingosios romiškos/ baž
nyčios.

O dar vėliau, prisiminkite 
Etijopijos karalystės pavergi
mo istoriją. Kada Italijos Mus- 
solini užpuolė su savo legio
nais menkai ginkluota etijopij 
tautą, tai popiežius Pius XI 
leido savo kardinolams ir vys
kupams laiminti Italijos legi- 
jonierius, kurie su dideliu pa
sigerėjimu žudė beginklius Eti- 
jopijos gyventojus visokiais 
budais. Mussolinio sūnūs at
vykęs čia į Ameriką gyrėsi, 
kaip tai būdavę smagu žiūrėti 
iš orlaivio, kaip jo paleista 
bomba ant etijopų kaimelių 
padarydavusi rožės arba leli
jos paveikslą sprogdama tokia
me kaimelyje. Ir suprantama, 
sumaišydama tokio kaimelio 
gyventojus su žeme. O reikia 
žinoti, kad dėl tokių ir pana
šių darbų mirusis popiežius 
nepasmerkė, nesudraudė savo 
brolio italo Mussolinio, Bet 
leido jam nekliudomai paverg
ti Etijopiją.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
250 klaipėdiečių darbi
ninkų D. rūmų prašo 

parūpinti darbo
KAUNAS. — Ligi šiol Dar- 

bo rūmuose yra užsiregistravę 
apie 250 darbininkų, kurie sku
biai reikalingi darbo, nes ne
turi iš ko gyventi. Jų tarpe 
yra 173 juodadarbiai ir 68 
amatininkai bei tarnautojai, 

i 

Amatininkų tarpe ypač daug 
yra tekstilės įmonių meisterių 
bei audimo specialistų. Teko 
girdėti, kad D. rūmai darys vi
sus galimus žygius tuos dar
bininkus aprūpinti darbu tek
stilės įmonėse. Tekstilės įmo
nių laikytojams bus pasiūlyta 
svetimšalius audimo bei kitus 
tekstilės srities specialistus pa
keisti klaipėdiečiais.

Ligi šiol Darbo rūmams tar
pininkaujant gavo darbo dvi
dešimts klaipėdiečių juodadar
bių; jie gavo darbo Vandens 
kelių rajone, apie dešimts ama
tininkų ir kiek tarnaičių. Įdo
mu pažymėti, kad kai kurios 
Kauno šeimininkės samdo klai
pėdietes tarnaites, norėdamos 
joms pagelbėti, šiaip jos tar
naičių višai nesamdo.

Labai didelis pareikalavimas 
yra klaipėdiečių į žemės ūkio 
darbininkų, bet šių pageidavi
mų negalima patenkinti, nes 
atsiranda tik retas klaipėdietis 
darbininkas, kuris mokėtų že
mės ūkio darbus dirbti.

Kauno didžiosios pramonės 
įmonės ligi šiol dar nėra pa
rodžiusios didesnio rūpesčio 
klaipėdiečius darbininkus ap
rūpinti darbu. Tiesa, pabėgu
siems iš Klaipėdos žydų tau
tybės darbininkams kai kurios 
įmonės skiria didesnį dėmesį 
kaip lietuviams ir juos darbu 
greičiau aprūpino. Tačiau ti
kimasi, kad netrukus ir lietu
viams darbininkams darbas 
bus suteiktas.

Darbas ir darbininkai
MARIJAMPOLE — Apskr. 

s-bės žinioje šiuo metu dirba 
130-150 darbininkų Greitu lai
ku apskr. 6-bė pradeda dide- 
lus statybos darbus ir bus rei
kalinga bent dvigubai daugiau 
darbininkų. Miesto s-bė šiemet 
praves kanalizacijos ir gatvių 
bei aikščių grindimo darbus, 
kurie truks beveik štisą vasa
rą. Manoma, kad šitie darbai 
šiemet nedarbo klausimą galu
tinai išspręs, net bijoma, kad 
nepritruktų darbininkų. į

—Miesto s-bė pradės ' grįsti 
Vilkaviškio, P. Armino, Gedi
mino gatves ir Viešąją aikštę.

Padarykit Savo Apartmentus
Rendauninkams Patrauklesniais

9 Daug, daug Chicagoj apartmentinių namų savininkų 
yra teikiančių geresnį gyvenimą savo randauninkams— 
daro apartmentus patrauklesnius tik pastatydami Servel 
Gasinį Refrigeratorių.

Gasino refrigeratoriaus tyla yra viena iš tų savybių, 
kuri visuomet patenkina randauninkus. Bet tyla yra tik 
viena iš daugelio gasinių refrigeratorių naudų. Beto, ma
žos išlaikymo išlaidos, metų metų patikimas patarnavi
mas, nuolatos šaltas ir saugus valgio palaikymas, visa tai 
nuostabųjį refrigeratorių savaimi iškeli... Įsitaisykite 
Servel Gasinį Refrigeratorių savo apartmente.

Naujos žemos kainos tai jau 
tas kurs apmoka didelius 
dividendus randauninku 
patenkinimo srity ir suma
žina refrigeratoriaus palai
kymo išlaidas.

savaimi yra toks investmen-

JIS KITOKS, NES—
• šaldo Be Judomų Dalių
• Visuomet Tylus
• Išlaikymas Pigesnis
• Laiko Daug Ilgiau

Dėl Smulkesnių Žinių
ŠAUKIT WABASH 6000, APARTMENT HOUSE DIVISION

I
FTHE PEOPLES GAS LIGHT AND COK E’COMPANY 
1 PHONE W A B A S H f 6 0 0 0 v •< •• . M

K
II

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

EGG________________ $6.00
NUT ..................... $6.00
BIG LUMP ............... ..  $6.00
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS...... .... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposlt Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki , 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & 10 AN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515JOHN PAKEL

6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306 L-------------------------------------------------------- —J SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems^ vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde
šimts Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Health Service and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641 

kampas Monroe St., Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

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

Remkite Tuos Biznierius, ku

rie Garsinasi “NAUJIENOSE”
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

Užsakymo kalnas
Chicago j e—paštu:

Metams ----------------------
Pusei mėtų ___ ______
Trims mėnesiams --------
Dviem mėnesiams ------
Vienam menesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieha kopija-------------
Savaitei_____________
Mėnesiui ...... ..........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

. .75

3c

Entered as Second Class Matter 
March 7lh 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.

$5.00
2.75 

Trims mėnesiams__ —__ _ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje lt kitur užsieniuose
Metams ________ $8.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

J. V. gamtos turtų valdymas ir operavimas
Atstovas John M. Coffee, iš Washingtono valstijos, 

įteikė J. V. kongresui įstatymo sumanymą apie perėmi
mą į visuomenės rankas anglių, naftos (aliejaus) ir na
tūralaus gaso pramonių.

Jisai siūlo šituo tikslu sudaryti korporaciją su $100,- 
000,000 (šimto milionų dolerių) kapitalu.

Ta korporacija turi už teisingą atlyginimą perimti 
iš privatinių kompanijų anglių kasyklas, aliejaus šalti
nius, vandens jėgos įmones, natūralinio gaso laukus ir 
dirbtuves jų produktams apdirbti arba pristatinėti. Pri- 
vatiniems savininkams už tas įmones kongresmanas Cof
fee siūlo užmokėti federalinio iždo obligacijomis (bon- 
d’ais), nešančiomis ne daugiau kaip 3 nuošimčius palū
kanų. !

Tai gamtos turtų operavimo korporacijai valdyti ji
sai siūlo paskirti direkciją iš penkių asmenų, kuriuos 
skirs J. V. prezidentas su senato pritarimu. Jos veikimą 
prižiūrėti turi būt sudaryta bendra kongreso komisija iš 
10 narių, po 5 narius nuo atstovų buto ir senato.

Trumpai sakant, čia yra pasiūlytas viso krašto gam
tos turtų socializavimo planas.

Plano autorius sako, kad nepakanka pastatyti gam
tos turtus po valdžios kontrole. Norint, kad jie butų sėk
mingai operuojami, reikia juos perimti į visuomenės ran
kas.

Juos valdant privatinėms kompanijoms, žmonės ne
gauna gero patarnavimo, nors jie moka aukštas kainas, 
ir daug tų turtų nueina niekais. Pavyzdžiui, federalinės 
valdžios komisija savo raporte apie gamtos turtus, iš 
1934 m. gruodžio 1 d., pareiškė:

“... Dabartiniu laiku viename aliejaus lauke pa
leidžiama į orą'tiek gaso, kad jo užtektų aprūpinti 
visus vartotojus Jungtinėse Valstijose. Minkštųjų 
anglių kasyklose bereikalingai nusimeta apie 20 nuo
šimčių anglių. Toks eikvojimas retai įvyksta per atr 
skiro operatoriaus kaltę, bet esančiose kompeticijos 
sąlygose jisai neturi kitokios išeities.”
Dėl kompeticijos nukenčia ir darbininkai, nes kom

panijos, lenktyniuodamos viena su kita, stengiasi suma
žinti gamybos išlaidas ir kapoja darbininkų algas.'

Kiek gamtos turtų Amerika turi
Imdamas skaitlines iš valdžios raportų, kongresma- 

nas Coffee sako, kad Jungtinės Valstijos turi visokių rų- 
šių anglių 3 tūkstančius bilionų tonų; tame skaičiuje yra 
pustrečio tūkstančio bilionų tonų minkštųjų anglių.

Aliejaus žemėje, sako jisai, yra 15 bilionų statinių. 
Natūralaus gaso — nuo šešių dešimtų iki šimto trilionų 
kubiškų pėdų. Be to, dar esą apie 92 bilionai statinių ne
išpumpuoto aliejaus apleistuose laukuose.

Palyginti su šitomis mineralinėmis medžiagomis, 
elektrikos jėga, kurią pagamina vanduo, sudaro tiktai 
mažą dalį visos šiame krašte suvartojamos energijos* 
Taigi svarbu, kad mineralinių turtų šaltiniai butų išnau
dojami kaip galint ekonomiškiau.

To negalima pasiekti be plano, apimančio visą gam
tos turtų pramonę. Be to, privatinėms kompanijoms tą 
pramonę valdant, jų patarnavimas dėl kainų aukštumo 
yra neprieinamas daugeliui gyventojų. Sakysime, elek
trikos jėgą šiandien Amerikoje vartoja tiktai penkta da
lis farmų.

Jeigu atstovų butui pateiktas kongresmano Coffee 
bilius (H. R. 3121) butų priimtas ir pravestas įstatymu, 
tai atsidarytų platus kelias Amerikos ekonominiam 
jojimui. . A ,

$833,000 per valanda ginklams

^APŽYALGA-g LAIKO DVASIA
(Mūsų specialaus korespondento Lietuvoje)

KITAS KOMISARAS 
“IŠVALYTAS”

United Press pereitą savaitę 
pranešė iš Maskvos, kad sovie
tų laivyno komisaru -tapo pa
skirtas N. G, Kuznetsoff (Kuz- 
necov), vieton buvusio komisa
ro N. P. Frinovskio.

Vadinasi, per kelias dienas ta
po “išvalyti” du SSRS komisa
rai (ministetiai): užsienio rei
kalų komisaras Litvinovas ir 
karo laivyno — Frinovsky.

Apie tai, kad “narkomvoen- 
mor” (narodny komisar voen- 
nago morskogo flota) Frinovs- 
<y bus pašalintas iš komisaro 
vietos, buvo spėjama jau šių 
netų kovo mėnesį, kai Maskvo- 
,e susirinko komunistą partijos 
suvažiavimas. Rinkdamas parti- 
os centro komitetą, tas suva

žiavimas neišrinko į jį septynių 
tomisarų. Iš jų du nežymus: 
mašinų statybos “narkomas” 
Paršin ir meno komisijos pir
mininkas Nazarov. Juodu galė
jo būti praleisti dėlto, kad juo
du valdžioje užima nesvarbias 
vietas. .

Bet kuomet žymus komunis
tų šulai, kurie užima atsakin
gas vietas sovietų biurokratijo
je, palieka neišrinkti į partijos 
centrą, tai jau aišku, kad jie 
pasidarė neištikimi diktatoriui. 
Kiti 5 komisarai, kurie nepate
ko į centro komitetą, buvo šie: 
vandens kelių komisaras (nar- 
komvod) Ežov, teisingumo ko
misaras (narkomjust) Ryčkov, 
susisiekimo komisaras (nar- 
komsviaz) Berman, sveikatos 
komisaras (narkomsdrav) Bol- 
dyrev, ir karo laivyno komisa
ras (narkomvoenmor) Frinovs
ky.

Frinovskis buvo Ežovo (buv. 
žvalgybos viršininko) šalinin
kas. Bet ir .po Ežovo pašalini
mo iš vidaus*' reikalų komisaria
to, jisai dar vis kilo. Todėl jo 
neišrinkimas į partijos centrą 
daugelį nustebino. Paryžiaus 
laikraštis “Socialističeskij Vest- 
nik” kovo 31 d. laidoje rašė:

“Rodos, nebuvo jokio žen
klo, kad jisai taip greitai nu
virs, ir dar visai neseniai —* 
saikdinant armiją ir laivyną
— Frinovskis buvo pasiekęs 

garbės viršūnes. Bet šiandien 
tai — politinis lavonas.”
Šis laikraščio spėjimas pil

nai pasitvirtino. Karo laivyno 
komisaras Frinovsky jau ne tik 
“politinis lavonas”, bet. tapo iš
mestas į šiukšlyną. Kažin kaip 
ilgai blizgės jo įpėdinio Kuzne- 
covo žvaigždė?

jo straipsnyje ieško Sirvydas. 
Jisai nurodė, kad Lietuvos vi
daus politika “gali pakreipti 
musų krašto likimą į vieną ar 
kitą pusę.” Reiškia, tam tikrose 
ribose užsienio politika visgi 
priklauso nuo vidaus politikos.

r y ' ■ • ■ 1

Ir taip mano ne tiktai Jonuš
ais; Tųip mano ir didelė dau
guma žmonių Lietuvoje. Juk 
ne be reikalo Lietuvoje buvo 
pašalinta ■ vienos partijos vy
riausybė ir, jos vietoje, tapo su
darytas Ję<>aliėinis kabinetas, 
kuris rado pritarimą plačioje 
Lietuvos visuomenėje.:■ p.-

šita atmaina valdžioje aiškių 
aiškiausiai rodo, kad Lietuvos 
žmonės yra įsitikinę, jogei to
kia vidujinė politika, kokią ve
dė monopolinė tautininkų val
džia, yra pragaištinga Lietuvos 
tarptautinei- padėčiai. O betgi 
Vyt. Sirvydas, akivaizdoje šitų 
faktų, bando įtikinti publiką, 
kad nuo vidaus politikos užsie
nio politika “nepriklauso”! Pas 
jį tiek /išmanymo, kiek pas tą 
žmogų, kuris nemoka sudėti du 
ir du.

Iš Lietuvos
Vilnijos lietuviai su

lauksią geresnių 
laikų

NESUDEDA DU IR DU

bu-

Europos valstybes šiandien išleidžia po dvidešimts 
milionų dolerių kasdien, arba po $833,000 kiekvieną, va
landą, karo reikalams.

Didžioji Britanija maršuoja priešakyje, išleisdama 
kasdien po $8,000,000. Po jos seka Francuzija su $5,641,- 
000 išlaidų per dieną. “Ašies” valstybės nuo jų tolokai at
silieka. Vokietija sakosi išleidžianti “tik” po $1,500,000 
per dieną, o Italija — $1,000,000.

Ar ilgai tos lenktynės eis, iki Europa nesubanktor 
tuos?. ... . . i• .' .

Pasiremdamas “Nauj. Gady
nės” bendradarbio Januškio 
straipsniu, Vyt. Sirvydas rašo, 
“kad (Lietuvos) užsienio noli- 
tika dabar ne nuo Lietuvos vi
daus politikos priklauso, bet 
nuo didžiųjų valstybių santy
kių.”

Tuo, mat, jisai nori pateisin
ti “Amerikos lietuvių tautinės 
spaudos mintis ir taktiką”. O 
tos mintys ir taktika buvo to
kios: kai Lietuvą valdė Smeto
nos diktatūra, tai musų tauti
ninkai ją garbino ir kaip įma
nydami rėmė, smerkdami tuos, 
kurie “kišasi” į Lietuvos vidaus 
politiką; kai, Smetonai bedik- 
tatoriaujant, Lietuva susilaukė. 
smūgio Vilniaus klausime ir nė-, 
teko Klaipėdos krašto, tai mu-j 
sų tautininkai ėmė įrodinėti,, 
kad Lietuva tų smūgių vis tiek 
nebūtų išvengusi, jeigu jos sato-. 
tvarka ir butų buvusi demokra
tinė. ’

Štai dėlko dabar p. Sirvydas' 
šaukiasi į liudininkus socialdė-, 
mokta tą Janųškį ir pasakoja, 
kad “užsienio politika dabat ne 
nUO Lietuvos vidaus politikos 
priklauso.”

Bet Januškis to-nepasakė, ko

keletą dienų niekas nematė
me nei vieno žydo. Dar ir da
bar Klaipėdoje visos žydų

užant-

(Tęsinys)
tu nežinai. Mokyto- 
taip gražiai nupasa 

dabar visi ir visi tu- 
kraštą ginti. Mes vi-

Vilniaus lietuvių “Aidas” ra
šo, kad paskutiniu metu lenkų 
spaudos tonas lietuvių atžvilgiu 
pasidaręs korektiškas, ir Varšu
vos lenkai esą nuomonės, kad 
dabar varomoji akcija prieš lie
tuvius, esaųti kenksminga pla
čiai valstybei ir kad ją reikia 
baigti. Toją-,linkmėje laukiama 
atmainų, jž^mį Lenkų dalis ro
danti lie|pyįams daug simpati
jų. Pavyzdžiui, galį būti, kad ir 
tai, jog lenkai aukoją Lietuvos 
Ginklų Fondui, kad Lietuvos 
Bičiulių Sąjungoje esą 200 na
rių, kai tjuų. tarpu Latvių—Len
kų Draugijoje vos 50. Ir jei bu
tų daromas Lenkijoje atsiklau- 
simas lietuvių klausinių, jis 
mums tikriausiai butų palan
kus.

Vilniuje visai kas kita. Vib 
niaus valdžia po senovei varan
ti tą pačią politiką visose gy
venimo srityse, neatsižvelgdama 
į Varšuvos .kalbas ir pažadus.

Vilniaus lenkų spauda prane
ša, kad grįžęs iš Romos Vil
niaus lietuvių veikėjas kun. dr. 
Antanas Viskanta, spaudos at
stovams pareiškęs, jog buvo 
apsistojęs porai dienų Varšuvo
je ir ten aplankęs keletą įstai
gų bei asmenų, nuo kurių daug 
priklausąs Lenkijos tautinių 
mažumų likimas. Kun. A. Vis
kanta labai nudžiugęs, kai su
žinojus, kad taikos alyvos' šake
lė lenkų — lietuvių santykiuose. 
Varšuvoje ne tik pasirodžiusi, 
bet netrukus duosianti ir pui
kiausių vaisių. Lietuvių visuo
menė Vilniaus krašte galinti bū
ti tikra, kad artimiausiu laiku 
jos organizacijos, mokyklos ir 
kitos kultūrinės įstaigos gau
siančios teisę atnaujinti savo 
veiklą.

Be to, Varšuvoje lankėsi Vil
niaus lietuvių delegacija: K.' 
Stašys, kun. K. Čibiras ir R. 
Mackevičius. Lietuvių delegaci
ja apsilankė Lenkijos vidaus 
reikalų mipisterij'oje pas politi
nio departamento direktorių 
žyborskį, ir ilgesniame pasikal
bėjime buvo plačiai aptarti Vil
niaus krašto lietuvių tautiniai 
reikalai.

Pasikalbėjimas įvykęs rimto-, 
j e nuotaikoje, ir buvo juntamas 
iš valdžios pusės noras palefig- 
vinti Vilniaus krašto lietuvių 
būklę. .

neišmanėlis! 
prasidės, tai 
namie? Juk

—Nieko 
jas mums 
kojo, kad 
ri ruoštis
si tiek aukų ginklams surinko 
me, kad net tris šautuvus nu
pirkome. šitą sekmadienį įteik- 
sim šauliams. O musų skyriaus 
mokiniai slaptai susirinko ii 
vienas kitam žodį davėme, kad 
kai kils karas visi į frontą! Su
darėme kuopą ir dabar slaptai 
mokysimės karo mokslo. Išrin
kome kuopos vadą, žinai, norė
jome tave išrinkti vadu, tik gai
la, kad tu turi ganyti. Juk ta 
vo tėvas buvęs savanoris, tai tu 
.iš jo daug galr patirti, sužinoti. 
Todėl nutarėm ir tave pakvies
ti į tą kuopą. Ar sutinki?

—Jei visi, tai ir aš!
—O kaip gerai, kiti patikėti 

nenorėjo, kad sutiksi!
. —Bet kaip čia bus su mano 
šeimininku? Juk jei aš išeisiu į 
frontą, tai tėvelis darbą praras. 
Juk iš to žemės gabalėlio meb 
visi pramisti negalime!

—O koks tu 
Manai, kai karas 
tavo tėvas pasiliks 
ir jis eis į frontą!

—Gal būt, aš nežinau. Bet kq 
mes tokie pipirai veiksime tame 
fronte?

—Sakiau žvalgais busime. 
Kas mus gali įtarti, kad mes 
tokie maži žvalginejame!

—O kaip sučiups, tai bus kai
liui darbo. Man tai kas, aš jau 
pripratau mušamas, bet jus?

—Pasakė! O manai musų kai
lis rykščių nėra ragavęs? Ir 
dar kaip! Vos kelios dienos at
gal tėvas mane nubaudė. Ro
dos, ir nedaug nusikaltau. Žinai 
paėmiau tėvo medžioklinį šau
tuvą ir žiūrinėj u, o šautuvo bu
tą užtaisyto, pats nežinau kaip 
iššoviau. Išgirdo tėvas ir iškir
to pirtį! Et, tai niekis, vis tė
vynės labui...

—Cha, cha, tai ką jau tu mo- 
kiniesi šaudyti? Tai manai su 
medžiokliniu šautuvu į karą 
traukti?

—Nesvarbu. Svarbu išmokti 
šaudyti!

—Tai sakyk, ar jus tik žais
ti manote, ar tikrai kariauti?

—Žaisti? Žaisti dabar jau ne
laikąs, kada musų tėvynei prie
šai iš visų pusių grūmoja. Ty
lėk, bus dar Žalgirio mušis! Ar 
atsimeni iš istorijos?

—Juk pats žinai, kad iš isto
rijos visuomet penketukus ga
vau. Kur čia neprisiminsi!

-—Žinok, kad vokiečiai pa
springs Klaipėda. Atsirūgs ji 
jiems!

—Taip, bet kada taip bus?
—O kas žino, sako greitai ka

ras prasidės. Dabar laukia kaip 
keliai pagerės.

—Gerai, tai įrašyk ir manė, 
gal jau neteks man daugiau gy
vulių ganyti. Jei visi, tai ir aš 
eisiu į karą.

—Klausyk, tik tu niekam ne
sakyk, tai karo paslaptis. Juk 
žinai, kad apie 
neprivalo žinoti.

—Duodu tau 
kam nesakysiu, 
kui. Ot tai bus 
Ateina rytą mane kelti —Ek' 
Jonai, kelk kiaulės ginti, o aš 
jau fronte! Ot, barzdą sau pri
sius!

—Na pasilik sveikas! Kai bus 
musų kitas susirinkimas, tave 
pakviesime! '

—Keliauk sveikas, tik žiūrėk, 
darykite susirinkimą vėlai va
kare, nes dienos metu turiu ga- 
iiytLr.

—Gerai! <
Du juuni draugai atsiskyrė.
Piemenukas vienas likęs, nau-! 

jų minčių sužadintas, linksmai 
nusiteikęs vėl užtraukė dainą*

I jurą, i jurą!
Žemaičiai, aukštaičiai į jurą. 
Į jurą visa Lietuva!

spauduotos-
Visos lietuviškos mokyklos 

ir vaikų darželiai užantspau
duoti, nežinia kada jas atida
rys ir ar atidarys. Didelė dalS

Visų nuotaika prislėgta. Ne
sijaučia gerai niekas. Savo 
Ūkyje turėjau keletą darbi
ninkų iš Žemaitijos. Jų čia vi
si stambesnieji ūkininkai turė
jo, bet dabar ir darbininkai 
palengva palieka musų lauki
ninkus. Vakar iš mano ūkio 
du darbininkai išvyko. Klau
siau jų, kodėl jie vyksta, juk

Skambėjo aidėjo iš jaunos 
krutinės daina. Dainavo ir ne
pastebėjo, kaip kiaulės subėgo! 
j rugius. O kaip butų gera gy
venti, jei ne tos smilės kiaulės! 
Tikrai kiaulė nešvarus sutvėri
mas. Štai subėgo į rugius ir iŠ 
kniso. Dabar šeimininkas tik
riausiai pastebės, ir jauno sa
vanorio kailis patirs šeimininko 
rūstybę! Tai baisiau, kaip ka
ras!

Na šiuo kart jaunasis pasiry
žėlis nepasigailėjo kiaulių odos, 
jos pajuto jo kietą ranką ir
tvanojo jas kaip įmanydamas. I aš algą mokėsiu neblogą, ga-

—Na, palaukite rupūžės! Tai lės pas mane gyventi, bet jie 
bus jums antras Žalgirio mušis! atsakė: “geriau alkani busime, 
Vytautas Didysis vokiečių pa- bet laisvai gyvensime”, 
sigailėjo, o aš su jumis kitaip 
pasielgsiu, taikos nesulauksite.

Kriuksėjo, stenėjo 
piemenuko pliekiamos. Rimbai | Vokietijos, 
krito vienas po kito.
kiaulės, bet piemenukas vakare 
šeimininko beržinės košės 
laukęs kantriai tylėjo. Juk 
kia priprasti, kare 
siau 1

Tik įsiknisęs į 
menukas vienui 
karčias savo dalios ašaras ir 
jau pro miegus Šnabždėjo:

—Greičiau ateitų tasai karas! 
Dabar nėra teisybės! Visi mus

' skriaudžia... ir skausmų ka
muojamas užmigo.

O rytą lyg pro sapnus girdė
jo trimito balsą. Ne, tai ne tri
mito balsas buvo, tai ne 
rą jisai buvo šaukiamas, 
Šeimininkas kartojo:

- -Jonai, kelkis, jau 
bandą ginti...

dar bus G
šiaudus
vienas

Kaunas, IV—10
(GALAS)

žvalgus niekas

žodį, kad nie- 
net šeiminin- 
jam naujiena.

Kai vokiečiai čia užėjo, tai 
visą savaitę negalėjome gauti 

kiaulės)cukraus. Dabar jau atvežė iš 
bet jis dvigubai 

Kvykei brangesnis, negu seniau buvo.
Musų prekybos laivai dabar 

su-1 plaukioja iš Liepojos uosto. 
rejj Nors ir davė vokiečiai mums 
hai. laisvą zoną Klaipėdoje, bet 

Į tuo tarpu nesinaudojame. Lie
poja džiaugiasi, o Klaipėda 
pyksta.

Namų savininkai Klaipėdo
je ir kituose miestuose tiesiog 
iš proto kraustosi, kad visi 
butai tušti ir pagal vokišką 
patvarkymą nevalia savo na
mų butus išnuomoti kam nori 
ir kaip nori. Taigi' visas gyve
nimas paraližuotas, visi nulei
dę galvas. Nors čia ir tikina
ma, kad ateityje bus geriau, 
bet niekas tuo netiki: nei ūki
ninkai, nei darbininkai, 
lietuviai, nei vokiečiai ir 
patys vokiečių valdininkai 
nesidžiaugia.

Mieste ir visame krašte 
maža kariuomenės. 
Klaipėdą kasami 
apkasai, statomos patrankos. 
Atrodo, kad ir musu naujieji♦ v < 
valdovai kažin ko neriamus... 
Bijo* ko nors. Manau, kad la
biausiai bijo pačių gyventojų, 
kurie prisimins visuomet gra
žius aukso laikus, kai čia bu-

pie-

o
ka-
tik

laikas

Vistaspats

nei 
net 
tuo

LAIŠKAS IŠ KLAI 
PĖDOS

Kovo 22 dieną Hitleris at
plėšė nuo Lietuvos Klaipėdą. 
Kelioliką tūkstančių lietuvių, 
valdininkų, mokytojų, darbi
ninkų ir kitų pasitraukė iš 
Lietuvos pajūrio ir susispaudė 
Kretingoje, Šiauliuose, Taura
gėje, Kaune ir kituose mies
tuose. Pranešimai iš Lietuvos 
skelbia, kad ten miestuose, 
ypač Kaune, pritruko butų, 
nėra kur pabėgėliams gyventi. 
Renkamos aukos pabėgėliams 
sušelpti. Klaipėdiečiai susi
pratę lietuviai rašo ne vienam 
savo draugui ir čia Amerikon, 
nusiskųsdami nelemtu liki
mu.

Vienam Amerikos lietuviui, 
pernai buvusiam Lietuvoje ir 
Klaipėdoje, kur jis aplankė 
lietuvį klaipėdietį ūkininką, 
su juo susipažino ir susidrau
gavo, tasai klaipėdietis 
rašo (spausdinamos tik 
traukos):

“Mielas Tautieti, dar
metų, kaip mes matėmės, o 
tiek pergyventa, tiek įvykių 
musų gyvenime, kad atrodo 
visas amžius praėjo nuo Tam
stos gražaus atsilankymo. Vy
tauto Didžiojo gimnazijos gra
žiuose ruinuose, kuriuose mu
du lankėmės, 
skaitei gražius
šviesa ir tiesa mus žingsnius 
telydi”,—dabar susigrūdę vo
kiečių kareiviai, mokykla iš
vaikyta, šviesos židinys pa
verstas kareivinėmis... Radijo 
stoįies bokštuose, kuriuos pa
statė Lietuvos vyriausybė — 
plevėsuoja nebe musų, bet vo
kiečių vėliava, su svastika. Iš 
stoties jau nebegirdime lietu
viškos kalbos ir dainos, o vien 
tik vokišką agitaciją.

Klaipėdos užėmimas įvyko 
kovo 23 dieną. Viskas ėjo ga
na tvarkingai. Tik žydų sina
gogos tos dienos rytą jau vi
sos buvo išdaužytos: knygos, 
baldai, žvakidės, langai ir du
rys viskas gulėjo gatvėse. Per

taip
iš-

nėra

kur Tamsta
žodžius “ir

nc-
Aplinį; 

didžiuliai

Visoje Europoje dabar dan
gus niaukiasi. Visi rankas nu
leidę, sunku pradėti bet kuris 
rimtesnis darbas. Visur lau
kiama perkūnijos...”

Taip rašo lietuvis ūkinin
kas iš Klaipėdos krašto.

—Long Lslandietis

Šią savaitę kontesto pus
lapis bus įdėtas ketvirta
dienį, gegužės 11 d.

T. RYPKEVIUIA,
Kontetdo vedėjas.

PRANEŠIMAS
• Šią savaitę Moterą Sky
rius išeis šeštadienį, gegu
žes 13 d., vietoj ketvirta
dienio, kaip paprastai, ir 
šis šeštadienio Moterą 
Skyrius b u s pašvęstas 
MOTINOS DIENAI.

MOTERŲ SKYRIUS

NOTICE
ENGLISH SECTION CONTRI- 

BUTORS AND READERS
Instead of Monday, May fif- 
teenth, the English Section vvill 
appear on Saturday, May thir- 
theenth, in a special issue dedi- 
cated to Mother’s Day. Contribu- 
tions 
will 
mušt 
than

to this Mother’s Day issue 
be heartily welcomed and 
reach this Office not later 
Thursday of this week.

—F. S.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Ką Žmonės Mano Ar Vaikai Turi 
Užkietėjimą?

PAŠNEKESIAI APIE SUMANYMUS ĮSTEIG
TI AMERIKOS LIETUVIU TARYBĄ

Brooklyno lietuviai, ištikus 
svarbesniems (ir nelaimin
giems) Lietuvoje įvykiams, kai 
kada moka visi susieiti krūvon 
ir padaryti didesnius masinius 
susirinkimus ir medžiagiškai 
pagelbėti Lietuvos nukentėju- 
siems piliečiams. Tai jie pada
rė pereitų metų kovo mėn. po 
lenkų ultimatumo, padarė ir 
šiemet po Klaipėdos atplėšimo. 
Pas mus tautininkai būdami 
mažumoje ir tik su pora ar tre
jetu “vadų” susigriebė paagi
tuoti, kad Amerikos lietuviai 
įkurtų pastovių ir bendrų Ame
rikos Lietuvių Tarybų, kuri ga
lėtų veikti ir kalbėti visų Ame
rikos lietuvių vardu; šiam 
tikslui pritarė kai kurie katali
kai ir vienas kitas iš kitų sro
vių. Nes kasgi iš musų. neno
rėtų ir nesirūpintų, kad Ame
rikos lietuviai, kaip ir kitos 
tautos, pa v., čekai, lenkai ir 
kiti nebesirūpintų savo tėvynės 
reikalais, visi norime Lietuvai 
laisvės, gerovės, skaisčios atei
ties, kuoplačiausios demokra ly
bės, kuodidžiausios kultūros. 
Tai vat ir apie sumanytų ben
drų Tarybų ir iškilo diskusijos.

Katalikų “Amerika” išsireiš
kė teigiamai, pritarė ir “Nau
joji Gadynė”, nepaneigė ir 
“Laisve” su “Vilnimi”; “Nau
jienos” ir “Keleivis” dar iki 
šiol viešai savų nuomonių ne
pareiškė, bet kiek buvo matyti, 
ir kiek buvo išsitarta, tai gali-

ma buvo suprasti: jei visos sro
vės vieningai, sutartinai ir be 
jokių kitokių politiškų tikslų 
manytų įeiti į bendrų lietuvių 
Tarybų, tai ir Socialistų Sųjun- 
ga prisidėtų ir ne tik prisidėtų, 
bet ir darbuotųs. Taip bent aš 
supratau iš “Nauj.” peržvalgų 
apie brooklyniečių veikimus.

“Darbininkas” bei jo redak
torius K. (kun. Urbanavičius) 
plačiau išsireikė ir kai kurie 
jo išsireiškimai (leid. iš geg. 
2 d.) verti dėmesio, būtent, 
kad pav. Lietuvos “tautininkai 
bendrų frontų Lietuvoj stumia 
šalin”, boikotuoja (o kad boi
kotuoja, lai matyti iš jų orga
no “Vairo” 12 nr. ir tai dar

PADĖKITE JIEMS PAPRASTU, 
MALONIU BUDU.

Kai tik reikės jūsų vaikučiams 
liuosintojų, darykite taip, kaip mi- 
lionai modernų motinų kad daro... 
duokite jiems Ex-Lax!
Ex-Lax yra veiklus, ir švelnus. Jis 
paveikia greitai — be pastangų ir 
nepatogumo. O beto, Ex-Lax yra 
lengvas vartoti—skonis kaip gardaus 
čokolado.
Ex-Lax yra Amerikos labiausiai 
parduodamas liuosintojas — geras 
suaugusiems lygiai kaip ir vai
kams. 10c ir 25c dėžutė pas jūsų 
vaistininką.

Tel. Vlctory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAL 35 mėtai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

o

» . ACME-NAUJIENŲ Tel ep h o to
DENVER, Goto. — Kėnneth Mossman ir dėtus Mossman (po dešinei), kurie 

liko suimti kaipo Ethvard Geary žmogvagiai.

SAŲGOKITfiS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax I

EX-LAX
THE ORIGINĄL CHOCOLATED LAXATIVE

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Sutaupo pinigus ant maisto, pa
laiko sveikatą. Dabar galite pirk
ti mažais, lengvais išmokėjimais. 
Per trumpą laiką visai nereikia 
nieko įmokėti. Pamatykite visus
Budriko didžiulėj

ze-Niekur nenupirksite už 
mesnę kainų kaip pas Bud- 
ri-kų — nuo $78.00 ir 
aukščiau- Didelis pasirinki
mas naminių rakandų, gra
žių parlor setų, dulkių valy
tuvų, radijų, rekordų, ge

ros malcvos

JOS. F.
BUDRIK

Furtiiture tae
3409 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite grynai lietuviškų 
programų, leidžiamų lietuvių, ne 
svetimtaučių.
WCFL—970 k. nedėlios vakare 
9 vai.
International Pot-Poūrri iŠ 
WAAF—920 kį 3 vai po pietų 
panedėliais ir pėtrtyčiomis.
WHFC—1420 k. ketvergo vaka
rais 7 vai. Chicagos laiku.

gramozdiška, mažai kam su
prantama kalba. — P. Gal.) 
naujosios vyriausybės darbus, 
arba delsia vienybės konsolida
cijai dar greičiau įkūnyti visos 
tautos vienybę ir pasitikėjimų 
(paleisti vienos partijos “sei
mų”, suteikti pol. kaliniams 
laisvę, sustabdyti įsiskolinusių 
ūkininkų varžytines). Be to, 
dar p. K. pakartojo įvykį, kad 
“Prez. Smetona tautininkų ra^ 
ginamas norėjo nuversti dabar
tinę vyriausybę, bet nepavyko, 
nes jo planai buvo laiku suži
noti. Šiuo žygiu visi baisiau
siai pasipiktinę. Laikraščiai a- 
pie tai nieko negali rašyti. Žmo
nes dabartine valdžia patenkin
ti”. Rodos, Lietuvoje yra apsau
gos stovis (pusiau karo padėty
je), tai ir Smetona ir jo klap
čiukai turėjo papulti ten, kur 
nuo pabaigos 1926 metų iki vi
durio kovo 1939 m. papuldavo 
valst. liaudininkai, social-demo- 
kratai, krikščionys demokratai 
ir kiti. Bet Smetonai tas neatsi
liko ir dar apie rengiamų “pu
čų” uždrausta laikraščiams pri
siminti. Visgi kas nors tokio 
“stebuklingo” yra...

“Darbininkas” atsako, kodėl 
jis yra atsargus dėlei bendros 
lietuvių Tarybos, būtent: “Lie
tuvoje jie (t. y. tautininkai — 
G.) jau valdė, ir bendras kabi
netas tų jų valdžių pažabojo 
(dar nevisai, kad ir neleidimas 
paskelbti Smetonos pučo. —G.), 
o čia jie per bendrų frontų mė
gina valdžių įsigyti, nes pastovi 
bendroji Taryba nuolatos kištų
si į musų naminį, taigi ir reli
ginį gyvenimų... Katalikai jau 
turi savo Tarybų. Tautininkai 
tegu sudaro saviškę. Grynai 
tautiniais reikalais jos puikiau
sia galės susitarti.”

Tautininkai, rodos ant popie- 
ros turi ir savo Tarybų, tiktai 
visa bėda, kad tos t-kų Tary
bos nieks neklauso ir nieks prie 
jos nesideda. Karpius su Stri
maičiu, Vitaičiu (Gražuliu ir 
po kitais vardais) kartais pa
sigiria, pasididžiuoja, kad kitus 
pagųsdinti savo galingumu, bet 
kai reikia kas nors padirbėti^ 
kas nors nuveikti, tai nei iš vie
tos. Išties jiems tinka Lietuvos 
tautininkų pasakymas: “Ir ne
norėkime iš karto turėt tai, kas 
iš karto turėti negalima’ (žr. 
“Vairų” nr. 12 š. m.).

Kas toliau iš tų diskusijų tar
pe katalikų ir tautininkų įsikū
nys, sunku pasakyti, bet mano 
supratimu Amerikos Lietuvių 
Taryba, panašiai, kaip Ameri
kos Lietuvių Kongresas, yra rei-^ 
kalinga ir ji sutartinai daug kų 
galėtų nuveikti; tiktai jau A. L. 
Kongresas savo tikslų beveik ir 
ųtsiekė ir turėtų likviduotis ir 
visų savo veikimų perleisti A- 
merikos Lietuvių Tarybai. A. L. 
Taryba turėtų apimti visas sro
ves ir pirmiausia turėtų būti de
mokratiška; iniciatoriais įstei
gimo irgi galėtų būti A. L. Kon
greso centralinė valdyba; Kon
grese be kairiųjų partijų, nema
žai yra ir nepolitinių draugijų,

LIETUVAI REIKIA JUROS PROGRAMOS
“XX Amžius” įdėjo prof. K. 

Pakšto straipsnį “Dinaminė ju
ros programa”. Autorius 
žvelgia naujai susidariusių pa
jūryje padėtį Klaipėdos kraštui 
grįžus prie Vokietijos ir siūlo 
susidaryti dinaminę juros pro
gramų.

“Kovo 22 d. netekome vienin
telio savo uosto, geriausios Ne
muno dalies ir 70 km. labai gra
žaus pajūrio. Pasiliko mums tik 
21 kin. lietuviško pajūrio, ku
riame nėra nei tinkamo uosto, 
nei pramonės centro. Dabar pa- 
silyginę su savo kaimynais 
krantų ilgumo atžvilgiu atrodo
me šitaip: vienam milijonui gy
ventojų Lenkija turi juros 
kranto 4 km. Lietuva 9 km, 
Vokietija 20 km, o Latvija 250 
km. Pirmiau turėję milijonui 
gyventojų 37 km. juros kranto, 
dabar jo turime 9 km — ketu
ris kartus mažiau. Tačiau čia 
pravartu priminti, kad tautų ju- 
reiviškumas pareina toli gražu 
ne vien nuo krantų ilgumo, bet 
žymiai daugiau nuo to, kaip tie 
juros krantai yra panaudojami 
i oreivystei, ž ve j ynai, pramonei 
ir sveikatai.

Ligšiol lietuvių tautos dalis 
savuose pajūriuose nebuvo lai
minga... O tai gal labiausia dėl
to, kad mes patys savo siaurų 
pajūrį mažiau vertinome, negu 
kontinentines provincijas. Lie
tuvos pajūriuose svetimieji įsi
galėdavo ir mus atkirsdavo nuo 
plataus pasaulio, jo turtų ir jo 
dvasinių vertybių. Jei pasiryši
me, tai bent dabar mes galėsi
me išvengti senųjų klaidų ir

ap-

Dėl pinigų 
turime dar 

rezervus A- 
dinamizmo

liejimams, navigacijos klausi
mų studijoms bei juros propa
gandai. 8) Planingai vasaroto
jus pakreipti į pajūrį ir sustip
rinti čia lietuvių elementų. 9) 
Kasmet ruošti juros dienų ir 
per jų sudominti juros klausi
mais plačiausias mases. 10) 
Propaguoti vandens sportų ju
roje, ežeruose ir upėse ir mo
kyklų programose duoti dau
giau vietos jūreivystės klausi
mams.

Baigdamas autorius pažymi, 
kad net ir gerai išnaudojus 
mums likusį pajūrį, vis vien 
nebeturėsime tokių puikių gam
tinių sųlygų, kokių turėjome 
Klaipėdos pajūry, Kuršių Ma
riose ir Neringoje. Ir todėl dar 
ilgai teks naudotis Vokietijos 
ir Latvijos artimiausiais uos
tais.

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt. Štai, kodėl— 
Zem? turi 10 iš labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOK| CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS

Užtikriname, kad Sutaupysite 
šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 VVest «3rd Street 

prie Loomis

žemo
FOR Srir-i lUliUA-i IONS

nei vienas metras pajūrio nuo-, 
savybės nebepateks į nelietuvio 
rankas, šiam tikslui pasiekti rei
kalingas yra įstatymas, kuris 
sudarytų tvirtas sąlygas visai 
nejadomai nuosavybei iki 100% 
bent 10 km. platumo pajūrio 
juostoje pereiti į Jie tuvių ran
kas šių laikų rinkos, bet ne spe
kuliacijos kainomis. Bu tumę 
tragiškai juokingi, jeigu iš sa
vo nelaimės leistume kitoms 
tautoms pralobti.

Šventosios rajone jau dabar 
reiktų keliolika kvadratinių ki
lometrų žėmės nusavinti už 
normalų atlyginimų busimojo 
miesto ir uosto statybai”. “Mu
sų kalia turi angažuotis ir iš
tesėti atgauti sau akį į platųjį 
pasaulį, pasistatyti sau Romu
vą, kur tilptų ne tik vaidylos, 
vaidilutės ir žyniai, bet taipgi 
ir juros sketerų raižytojai, visų 
šaunių verslų atstovai ir minios 
gerai dirbančių ir gerai apru-

katalikiškų, tautiškų, tai pra
džia butų labai sėkminga.

Visgi daugiau išsikalbėjus gal 
ir galėtume prie tikslo prieiti.

P, Galindas

pintų darbininkų. Jau pačioje 
atmosferoje jaučiamas jaunųjų, 
kartų troškulys: per artimiausių 
trimetį iškirsti savame pajūry 
naujų uostų ir padėti tvirtus pa
matus pirmam lietuviškam mie
stui. Teko matyti su kokiu 
džiaugsmu žydai stato savo pir- 
mųjį grynai žydiškų miestų Tel- 
Avivų. Netenka abejoti, kad ir 
nordiškų musų kraujų sušildys 
nauja gyvybės, energijos ir kū
rybos srovė, kai savo akimis, pa
matysime plikuose smėlynuose 
kylantį pirmų šimtu procentų 
lietuviškų miestų, 
neabejokime: mes 
neišnaudotus (,savo 
merikoje, didžioje
šaly. Susikonsolidavimas Lietu
voje labai gerai nuteikė ne tik 
Amerikos lietuvius, bet ir visus 
Lietuvos draūgūs. O kai pradė
sime didžiųjų dinaminę progra
mų vykdyti, kai įrodysime, kad 
nesiduodame iluo žemės pavir
šiaus nutrii’i'alrii, sukelsime dar 
nematytų eiitužiazmų viduje ir. 
susilauksime gausios paramos 
iš svetur. Pasaulis pamatys dar 
vienų nuostabų dalykų: jis pa
tirs, kad ne vien vėžiui akis at
auga.

Klaidinga butų manyti, kad 
be Klaipėdos,- kaip be plaučių, 
mes uždusime. Tų kraštų nete
kimas, be abejonės, yra didelis 
musų tautai smūgis. Kai kas iš 
kaimynų galuir norėtų mums 
planingai įkalbėti sukaupti visų 
dėmesį į prarastus kraštus. Bei 
naivus būtume, jei jų paklausy
tume.

Pats didžiausias dėmesys, vi
sa musų energija turi būti su
kaupta į musų Respublikos tu
rimas žemes. :

Kol tų žemių mes nesutvarkė
me, kol jų kultūros nepakėle- 
mc iki aukščiausio laipsnio, tdl 
mes patys dar“ neįsitikinome 
savo pilnu pajėgumu ir neužsi- 
tarnavonie visų reikalingų sim
patijų pas svetimuosius. Šiuo gi 
metu dinamine juros programa 
turėtų visu smarkumu atsisto
ti pirmoje musų svarbiųjų dar-, 
bų eilėje. Jų mes čia formuluo
sime į dešimtį juros prisakymų: 
1) Visa nej adoma nuosavybė 10 
km pajūrio juostoje turi perei
ti j lietuvių rankas už norma
lių kainų. 2) šventosios zono
je turi būti nusavinta keliolika 
km. žemės naujo grynai liętu- 
viško miesto statybai. 3) Mo
derniškas žvejų uostas tūri bū
ti statomas pagreitintu tempu. 
4) Prekybinio laivyno tonažus 
turi būti laipsniškai didinamas 
bent iki 60,000 brutto tonų. 5) 
Atidaryti jūrininkystės mokyk
lų su žvejybos skyriumi. 6) 
Žvejybų motorizuoti ir praplės
ti į tolimus Atlanto vandenis. 
7) Steigti juros institutų hidro
loginiams ir biologiniams tyri-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vi a naudingos.

GERB. Naujieną įkaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
ta* krautuves, kurio* 
skelbiasi Naujienose.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ...............................**■ '

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas. Įdomi ke
lionė apie 6 vai. laiko per gražiųjų ir Lietuvai 
draugingų švedijų.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Agentų Sųjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo do
kumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagių kelionę

Naujienų Raštinė atdara nup 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų
' i l ■ 1 .. ........................... ' ■■ ‘ 1 ‘8=888

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už .. .............   ■ w
GYDYMAS $£fl.00

LIGONINĖJE ............. v
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  $ 15.00
REUMATIZMAS $*»

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 68rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
John Petkus, Aurora, Iii................................................  27
Juozas Žukas, Chicago .............................  22
Adomas Markūnas, Chicago ......................................... 2.1
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 18
Petras Galskis, Chicago ................................................. 10
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 9
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
Benedict Vaitekūnas, Chicago ......................................... 7
Petras Lapenis, Chicago .................‘.......... -.................. 6
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  4
E. Norgailienė, Chicago ...............................-................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................... 2
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
S. Yurchis, Chicago ......................................................... 2
S. Mockus, Racine, Wis...........................   1
Antanas Visbaras ............................................................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis........................................ 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero ................................................. ....
Frank Klikna, Chicago .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Marijona Ascilla, Cicero ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
J. Cinikas, Cicero ..............................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III.................................
Jonas Thomas, Chicago .....................................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.........................................
Pavieniai nariai Įrašė ..................................................... 29
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuviųgegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metą, 

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro,v o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KONTESTANTŲ VEIKLA
Pereitą savaitę 

šuolį pirmyn padarė kontes
tantas Juozas Žukas, įrašyda
mas per savaitę net 8 narius. 
Tai nepaprastas pasisekimas 
Juozui. Tuo jis parodė, kad ga
li gauti narių, kada jis nusi
taria gauti, kad galėtų sumuš
ti savo pirmesnį rekordą. 
Draugas Žukas sumušęs savo 
pirmesnį rekordą gali tuo pasi
didžiuoti kaipo geras patyręs 
kontestantas. Jeigu Žukas taip 
smarkiai neatlaidžiai padirbtų 
ilgiau, tai kitai vasarai atosto
goms užtikrinta laivakortė į 
Lietuvą ir atgal.

Žukas šią savaitę sumušda
mas savo pirmesnį rekordą iš
kirto šposą seniems patyru
sioms Chicagos kontestantams, 
pralenkdamas juos, ir užkaria
vo pirmą vietą tarp Chicagos 
kontestantų. Jeigu ir šią sa
vaitę taip smarkiai pasidar
buotų, tai aš manau, kad jis 
bus pirmutinėj eilėje tarp visų 
kontestantų, ypačiai jei senie
ji kontestantai aptings.

Petras Lapenis gavo tris na
rius iš kurių du čia gimę. Pa
sirodo, kad Petras Lapenis ne
snaudžia, bet visą savo liuosą 
laiką sunaudoja ieškodamas 
naujų narių. Tai ir gerai. Jei
gu visi apsiėmę konteste dar
buotis taip darbuotųsi, tai mes 
šiandien daug daugiau turėtu
me naujų narių, negu kad iki 
šio laiko turime.

Dėdė Vaitekūnas ir pereitą 
savaitę gavo du nariu, tuo pa
rodydamas, kad jis ir senas 
būdamas gali gauti narių. AŠ 
tikiu, kad toliau dėdė Vaiteku-

nepaprastą nas dar smarkiau pradės dar
buotis. Po vieną narį gavo Ado
mas Markūnas ir V. B. Am
brose. Abu seni veteranai, bet 
šią savaitę silpnai pasirodė.

Atkuto ir pradėjo darbuotis 
roselandielis S. Yurchis, paty- 
”ęs ir pereitą kontestą gavęs 
daug narių, šį kartą pridavė 
du nariu, bet tai tik pradžia, 
nes mes iš praeities žinom, 
kad jis, kai jau pradeda dirbti, 
tai ir dirba, šią savaitę lauksi
me daugiau.

Nuo pradžios jubiliejinio 
kontesto1 jau yra įrašyta 176 
nariai.

NAUJI NARIAI
Kent. Juozas Žukas įrašė: 
Alexander George Kumskis 
Vera Šimkus 
Stanley Šimkus 
Stephany Bugden 
Kathryn Karpas 
NVilliam Karpas 
Anthony Katauski 
Anna Carr
Kont. Petras Lapenis įrašė: 
Charles S. Danby i.
Ąlphonse J. Dambrauskas 
Stanislovas Skrinskis
Kont. B. Vaitekūnas įrašė: 
Elzbieta Mockevicz 
Josephine Komskis

Kont. S. Yurchis įrašė: 
Leonora Domarkienė 
Justin K. Waicick
Justin K. Woicick, senas Ro- 

selando biznierius, turįs buČer- 
nę ir taverną tame pačiame na-

MUSU REIKALAI
AL. KUMSKIS

j 3401

tai šį kartą jie turės progos.pa
matyti Andrejevo mokyklos šo
kėjus, kurie yra labai mėgiami

pat nuo pačių žemutinių pako
pų. Kai kurį laiką jis buvo “lifc 
guard” maudyklėse. Paskui ėjo 
plaukime instruktoriaus parci-1 
gas, buvo maudyklės direkto
rius, sargų kapitonas, “lif 
guard” prirengimo mokyklos 
direktorius.

Vasario 13 d. įvyko p. Al. 
Kumskio inauguracija kaipo 
naujojo “District Reprezenta- 
tive of Chicago Park District”.

Tenka pasakyti, jog Chicagos 
dislrikto parkų reprezentato- 
rius yra labai aukštas pareigū
nas. Faktiškai jo žinioje yra 
visų parkų veikimas: jis yra 
įvairių parkų direktorių virši
ninkas.

Toms atsakingoms parei
goms dabartinė miesto admi
nistracija paskyrė p. Kumskį 
ne vien tik dėl to, kad jis per 
kelis metus labai aktingai da
lyvavo politikoje ir organizavo 
lietuvius, bet ir todėl, kad įvai
riose pareigose jis parodė ne
nuginčijamų gabumų ir didelį 
sumanumą jam pavestą darbą 
atlikti.

Ir štai dabar p. Kumskis jau 
yra Chicagos Lietuvių Draugi
jos narys! Už jo įrašymą kre
ditas tenka p. Juozui Žukui, ku
ris tikrai šauniai pasižymi kai
po kontestantas.

Bet grįžkime prie musų nau
jojo nario, būtent, p. Kumskio.

Chicagos lietuviai jau keli 
metai pradėjo p. Al. Kumskį 
pažinti. Jie pradėjo jį pastebė
ti įvairiuose parengimuose bei 
susirinkimuose. Kartkartėmis 
jis pasakydavo trumpas kalbas 
ir ragindavo lietuvius politiko
je dalyvauti bei remti vieną ar 
kitą kandidatą. Labiausiai lie
tuviams jis pasidarė žinomas, 
kai buvo renkami teisėjai ir 
kandidatavo adv. J. Zuris. Fak
tiškai p. Kumskis buvo lyg ir 
rinkimų vajaus manadžeris.

Tais laikais įvairiuose susi
rinkimuose ir pramogose nuo
lat buvo galima pastebėti labai 
gražiai nuaugusį, atletiško su
dėjimo visai jauną vyrą. Tai ir 
buvo p. Al. Kumskis, kuris 
šiandien užima labai atsakingą 
vietą.

Tačiau nereikia manyti, kad 
jam ta atsakinga vieta nukrito 
lyg kokia dangiška “mana”. 
Nieko panašaus. Jis turėjo ga
na sunkiai dirbti, kol pagaliau 
įsigavo į dabartinę vietą.

P-as Kumskis baigė Tilden 
aukštesnę mokyklą. Paskui jis 
lankė kolegiją, kur studijavo 
kūno kultūrą. Vėliau mokėsi 
American College of Physical 
Education ir Ehnhust kolegijo
je. Tokiu budu savo busimoms 
pareigoms jis labai tinkamai 
pasiruošė.

Pradėjo lipti aukštyn taip

Per paskutinius keturis me
lus p. Kumskis buvo Marąuetle 
parko supervaizeris. Taigi, kai 
matote, dabartinėms savo pa 
reigoms jis labai tinkamai pri 
si rengė.

Per eilę metų studijuodamas 
ir sekdamas kūno kultūrą, p. 
Kumskis yra labai gerai susi
pažinęs su įvairios rųšies spor
tu. Faktiškai jo pareigos ir su
siveda prie sekimo įvairaus 
sporto parkuose, šiaip jo mė- 
giamiausias^sportas', rodosi, yra 
plaukimas ir futbolas. Tose 
sporto srityse j išb yra itin pasi
žymėjęs.

šia proga bus pravartu pa
kalbėti apie musų organizacijos 
jaunimą. Vien tik Cbicagoje 
draugijai priklauso apie pus
antro tūkstančio Amerikoje gi
musio ir augusio jaunimo. 
Kaip žinia, jaunimas domisi 
tai vienos, tai kitos rųšies spor
tu. Jis pageidauja, kad jam 
butų suteiktos progos vienoje 
ar kitoje sporto šakoje lavintis.

Ir štai pagaliau musų jaunų
jų narių troškimas gal netru
kus bus galima patenkinti. Da
lykas toks, jog p. Kumskis lyg 
ir pasižadėjo teikti savo para
mą tam,- kad butų galima musų 
jaunimą suorganizuoti įvairio
se sporto srityse. Kadangi jis 
turi didelį patyrimą sporto sri
tyje, tai jo parama ir patark 
mai tikfai bus naudingi.

■ X I

INDIANA HARBOR I EIT. 
KULTŪROS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
šį šeštadienį, gegužės 13 d., 

įvyks Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugijos narių susi
rinkimas Ywanowo svetainėje.

Tai bus lyg ir atgimimo su
sirinkimas. Mat, per kai kurį 
laiką toji draugija buvo apmi
rusi: nei susirinkimų laikė, nei 
šiaip kokių gyvybės ženklų ro
dė.

Kodėl taip atsitiko, čia ne
apsimoka apie tai kalbėti. Te
gul bus praeitoji, kaip sakoma, 
užmirštoji. Juo labiau, kad to, 
kas praėjo, grąžinti jau nebe
galima.

Šia proga labai malonu yra 
pažymėti, jog harboriečiai pa
siryžo drauge su atgimstančia 
gamta atgyti ir vėl pradėti 
veikti.

Ir ne lik žodžiais, bet ir dar
bais jie bandys pasirodyti. Kiek 
teko patirti, į busimą susirin
kimą atvyks jau ir keli nauji 
nariai.

Taigi, merdėjimo stadija jau 
praėjo.

Gegužės 13 d. harboriečiai 
turės ne tik šiaip sau susirin
kimą, bet susirinkimą su šau
nia programa, kurią išpildys 
chicagiečiai.

Čia dedami Andrejevo šokių 
mokyklos šokėjų paveikslai. 
P-lė Valerie Slažis yra jauna, 
bet labai gabi šokėja.

John Gaubas Jr., kuris North- 
svestern universitete studijuoja 
žurnalistiką. Į draugiją jį įra
šė V. B. Ambrose.

Gaubo motutė taip pat pri
klauso Chicagos Lietuvių Drau
gijai. Ponai Gaubai laiko biznį 
(pardavinėja urmu degtinę) ad
resu 3529 S. Halsted St.

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof

BOTTLED IN BOND

Rpikr laukit
SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 
| r g n JUNKS AS

Nčra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos

V

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Dstributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant tusų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ O J A
2 karams pastatysime v T J J 
ant jūsų loto i iIįI

už ............................... ■ W
Unijistu statytas

ši namą 
šiandien

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

me, būtent, 10804 Michigan 
avė. Draugijos nariams patarti
na, progai pasitaikius, atlanky
ti naują narį, nes pp. Woicickai 
yra draugiški žmonės ir atsi
lankiusiems mandagiai patar
naus. Ponia Woicick yra taip
gi Draugijos narė.
Kont. Adomas Markūnas įrašė: 

Veroniką Karpinskienę
Kont. V. B. Ambrose įrašė: 
John Gaubas Jr.

/

Per ofisą įsirašė:
John J. Lidžius Indiana 

Harbor, Ind. Draugas J. J. Li
džius apsiėmė darbuotis kon
teste ir jau turi keliohką pro
spektų, taip kad iki susirinki
mo, kuris įvyks gegužės 13 die
ną, Ywanowo svetainėj, turės 
apie 4 narius.

Pirmą kartą Indiana Harbor 
lietuviai turės progos išgirsti p. 
M. Overlingį, Chicagos Lietu
vių Draugijos , narį ir šaunų 
dainininką.

Kadangi harboriečiai mėgsta 
matyti gerus čokėjus šokant,

J'- v.' y y ■
• Z K ■ '

lAtSa

Kitas paveikslas vaizduoja 
porą šokėjų. Bet iš tiesų šoke- 
jų bus daugiau, negu pa veiks
lai parodo. Bengiasi atvykti ir 
pats Andrejevas, kuris yra pui
kus profesionalis šokėjas ir 
satinus mokytojas.

Be to, atvyks ir šiaip būrys 
•hieagiečių, Lietuvių Kultūros 
Draugijos narių, kdd galėtų ar
čiau su harboriečiais susipa
žinti.

Bizniškas Kultūros draugi
jos susirinkimas prasidės apie 
L30 vai. vakaro. Paskui bus 
programa. Programos pasi
klausyti ir pasižiūrėti yra kvie
čiam i ir pašaliniai, vadinasi, ir 
ne draugijos nariai.

Taigi, neužmirškite apie ge
gužes 13 d.

ROCKFORDIETĖS ŠAU
NIAI LIKO PALYDĖTOS

Šioje vietoje jau keliais at
vejais buvo rašyta apie Rock- 
?ordo Lietuvių Kultūros Drau
gijos moterų bolinimo koman-

dą, kuri laimėjo miesto čempi- 
jonatą.

Štai prieš kelias dienas toji 
komanda išvyko į Oklahoma 
City, kur susirinko į bolininkų 
kongresą Amerikos, Kanados ir 
Anglijos komandos.

Kullurietės bolininkės buvo 
į kongresą išlydėtos labai šau
niai. Vietos laikraštis įdėjo jų 
paveikslą ir pažymėjo, kad jos 
yra Rockfordo Lietuvių Kultū
ros Draugijos narės ir viso 
miesto čempijonės bolininkės.

Taigi, kullurietės ne tik pa
sižymi sporte, bet tuo pačiu 
metu garsina ir lietuvių vardą.

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
šiandien, gegužės 9 d., Ma- 

onic Temple (1547 N. Leavitt 
>t.) įvyks Chicagos Lietuvių 
Draugi"os eilinis susirinkimas. 
Prasidės apie 8 vai. vakaro.

BE APSISPRENDIMO
Po geroko šeštadienio popie

čio restorane, Plaukius apyva
kare užeina i kirpyklą.

— Prašau nuskus...kus...kuš
ti, — taria Plaukius, sėsdamas 
į kėdę ir tuoj pat užsnusda- 
mas.

Snausdamas jis visai nulei
džia galvą ir kirpėjas nebepri
eina prie smakro. Nesulaukda
mas prasiblaivant, kirpėjas ta
ria:

— Jei tamsta nori nusiskus
ti, tai turi smakrą aukščiau lai
kyti : kitaip nepatogu.

— Jei jau jums tai nepato
gu, tai nukirpkite plaukus.

Rerr.kite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
CMl S500

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRKG. ,& LDR. C0. I
2301 S. Crawford Lawndale 3010 
Open Sunduy 5 .

K. KAFKA, prez.

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

MADOS

No. A. A. 4061 — Graži ploninan
ti suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept^ 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd] Nn

Mieros —------ —........ per krutinę

(Vaidas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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MUSU ŠOKIKAI RYTUOSE DAR KARTĄ 
TRIUMFAVO

CHICAGOŠ LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS
Minės 16 metų gyvavimo šukaktuves Motinų Dienų, gegužės 14 d., Stevens Hotel — 

ToWer Bailrocm
CLA&iFttD ADS

Ėašo Vytautas Btelidjus ;
KelioYiė į Washiftgtoną 

fr kitur
Trijų automobilių zkaravanas 

išvažiavo iš Chicagoš balan-: 
džio’ 2Š-čią it pasiekė Wašh- • 
irigtoną 24 d. dpie šeštą valan
dą vakaro. Kėlio'nė buvo Imk- ■ 
sma ir fdo'mi. ląja proga su • 
stojome (apŽiurėti visas ist6-1 
riškas vietas, kurių rytuose 
yra gana daug, ypačiai Kum- 
beriarido kattučbe ir mfestijė- 
se.

Pirma diena sostinėje
W£shingtorio laikraštis “Wa- 

shington Post” apie musų at
važiavimą: plafčiai a'prašė ir pa
veikslus įdėjo; riėt ant pirmo 
puslapio didelę vietų su dide- 
lėrrt Antraštėm lietuviams pa 
šveitė; Lietuviai gavo plačiau
sius aprašymus ir net penkis 
kartus atskirų šokėjų didelius 
pavėfkslnš į laikraštį įdėjo.

Firmą dieną Wastihgfone 
grupė aplankė Mouht Vernon, 
Jurgio Washingtono, Amerikos 
“tėvo” gimtinę.

Wašhfrigtort(>r lietuviai
Vietos lietuviai taip pat pri

ėmė ir vaišino šokikus. Ponas 
Gabrilevičius, įžymus darbuo
tojas lietuvių labo, surengė 
gražioje valgykloje skaniausius 
pietus visai grupei, kuri susi
dėjo iš 13 asmenų, ir ištisą 
dieną praleido laiką su grupe 
važinėdamas su jais ir parodė

ONA IIOHM
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 d., 9:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Windber, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną H^len Markmvicz, pa
tėvį Karolį, dvi seseris: Olgą 
ir Frances, brolį Joną, dvi te
tas: Petronėlę Augutienę ir 
Barborą Pipirienę ir jų šei
mynas. krikšto tėvą Vincentą 
Esmond ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4401 So. 
Campbell Avė, Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gegužės 10 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- 

1 nčs sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazįmiero kapines.

Visi a. a. Onos Hohto gi- 
1 minės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Seserys, Brolis fr ki

tos Giminės; ,,
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

liekame

MOŪRE AND 
McELLlGOTT

Jsteigta 1887 m.
Monuments, Mausoletims, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 Wėšt lllth Street 

Phone Beverly 7339.

L U f kilt Iv Visas Pasaulio 

KVIETKININKAS 
GėlSS Vestuvėms, Bankietams 

..ir I’agrabamsl .
3316 So. Halsted Street 
..... ’fti.yapps TM..

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kiefams, La i d 0- 

j. ♦ < tdVėihs, Papuoši- 
gėlininkas 
4180 Archer Avenue 

Pfiotie LAFAYETTE 5$00

; visAs įdomias vietas. Aplankė
me V^Aslrrhg^ono* paminklą ir 
nuo jo‘ aukštu’mo apžiūrėjome 
N>lsą miestą; Lincolno pamink
lą; Arlingforio kapinyną ir; ne
žinomojo kdteivio kapų. Vyš
nių žydėjimų Patoma’co upės 
pakrantėje, Baltąjį Namų, ka- 
Ąitolį ir dAugėl kiių vretų. Po- 
nOš Gafrrfle’ViČius bus apdova- 
trofOs medalio, kurį suteikė 
Lietuvės valdžia.- l’ą papuoši- 
nTų jis' yra! tikrai nusipelnęs, 
jūk saVd1 laflki ir pinigais yra 
šėlpįs LiėtfrVų, ir šiaip yra 
Žmogus geros' valios bei šir
dies.

Ponas Al Shupienis, jaunas 
ifetūvis, kuris raštininkai! j a 
Vyriausiai!1! Amėrikoš teisėjui 
“Chief Justiėe riūghės”, taip 
pAf nifoširdžiai vaišino grupę 
ir su jais visų saVd laiką pra
leido. Nors dar jaunas, bet ga
na gabus.

Svečiuose pas. mtnisterį 
žadeiki 

J

LieiuYos ministėPis žadeikis 
taip pat surengė priimtuves ir 
pUoPąį visai grupei, kuri pra
leido linksmas Valandėles su 
ministeriii ir jo šeimyna.

Prie ministėrio dirba vienas 
juodveidiš vardu James, kuris 
gražiai ir taisyklingai lietuviš
kai kalba. Grupei tas buvo di
džiausias siurprizas, ir visi 
praleido apie 15 minučių be
kalbėdami su juO Vien lietu
viškai. JO tarmė minkšta ir 
puiki. James atiduoda visą 
kreditą už išmokimą lietuviš
kai kalbėti a.a. Chicagoj bu
vusiam konsului Bagdonui.

Pirmas koncertas
* . iPirmas koncertas ir pasiro

dymas buvo gražioj King- 
Smith Playhouse, kuri randasi 
pakalnėj tarp medžių ir pabu- 
davota tarsi lėlių namas. Maža 
ir žavėtina vieta. Publika su
sidėjo daugiausia iš didžiokų 
svetimtaučių, jų tarpe buvo ir 
musų ministeris žadeikis su 
žmona, Latvijos ministeris Bil- 
manis su žmona ir daugel ki
tų. Programa buvo taip sėk
minga, kad net ministeris ža
deikis prisiuntė laišką girda
mas grupę ir programą. Laiš
kas bus įdėtas atskirai.

Pas Baltiiriore lietuvius
Ant rytojaus grupė išvažia

vo Baltimorėn koncertuoti 
tuvių tarpe. Ten taip pat 
gėrėjosi musų šokikais ir 
sa programa. Susilaukėme 
dėlių ovacijų. Nė vienas iš jiį 
netikėjo, kad musų grupė taip 
gražiai išlavinta. Tą patį va
karą pakvietė grupę pakartoti 
koncertą kitais metais.

Vietos lietuviai gražiai gru
pę priėmė ir susidraugavo sti 
da*u£uiria, jų tarpe pp. Vasi- 
lauskai, Emilijos Vasi'lauskau 
tės (įžymi pešė j a) tėvai, pp; 
Kasteniai, Dr. želvis su žmona* 
ir pp. Steponavičiai.

Lietuvių salė Baltimorėj yra’ 
beveik viena iš gražiausių sa
lių išeivijoje. Ji priklauso z lie
tuviams ir įrengta sa visokiais* 
parankamais.

Tatėtįi festivalis
šeštadienį dalyvavome Wa- 

shingtone tautų festivalyje; 
Ten grupė pasirodė du kartus. 
Daugumas svečių atminė gru-’ 
pę iš pernai, ir kaip tik grupe 
pasirodė estradoj, buvo sutikta* 
su gausiu rankų plojimu. To-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA-^AsR ARbA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine.
' >ME OĖ FINE F “ 1 iaaa~ 

edt 47th St 
Ij/ft *1111 1 )

1748-5(1
* 1*1 i < i u i Pi ę j H

RE” SINCE 1904 .
drie Yrifds 5069

kios ovacijos" nė viena grupė 
.nesusilaukė. Ir palydėjo grupę 
taip pat su smarkiausiais pan
ikų plojimais. Lietuviai, kurie 
buvo vienu telė svetimtaučių 
grupė, dalyvavusi festivalyje, 
■padarė gerų įspūdį, ir tų pa
tį vakarų liko pakviesta daly* 
vautį ir kitais metais. Progra
ma truko per tris dienas ir tris 
vakarus, ir kiekvienų dienų 
svetainė buvo pilna. Grupės 
paveikslas buvo vienatinis pa
veiksiąs, kuris puošė progra
mos lapus.

(Bus daugiau)

Moterų 
Klubas reiYgiasi šauniai pami
nėti Kiiibo 16-tas gyvavimo su
kaktuves. Parengimas įvyks 1 • » « . > .Motinų Dieną, gegužės 14 d., 
puošniame Stevens viešbuty 
‘'iovvėf Ballrobm”, pač'an*! 

<šte. Bus puikus 
gražūs muzikai is 

Sako,

lie- 
visi 
vi- 
di-

t

MINISTERIO Ž ADEI- 
KI0 LAIŠKAS 

BELIAJU1
1939 m. balandžio mėn. 29
Gerbiamas Tamsta:

d.

pa* 
bu-

Šiuomi aš noriu Tamstai 
pranešti, kad balandžio 27 die
nos Tamstos ir Tamstos gru
pės pasirodymas su Baltijos 
valstybių šokių programa 
King-Smith Playhouse, Wash- 
ington, D. C., padarė labai 
malonaus įspūdžio j susirin
kusius, jų tarpe ir į mane.

Man rodosi, kad Tamstos 
grupė yra padariusi žymią 
žangą. Ypatingai meniškai
vo atlikti lietuviškų šokių šti 
lizacija, o Vilniaus kančios 
terpretacija, kurią Tamsta pats: 
atlikai, buvo jaudinanti ir at
mintina. Visi — jaunos šokė
jos ir šokikai ir akordinistaš 
(Kazys Dulinskas) — atrodo 
gerame upe ir meniškai nusi
teikę. Panelė Wenetta Grybai
tė pasirodė esanti talentinga1 
šokėja ir liaudies meno vaiz
duotoja, kaip ir gabi daininin
kė Bozė Lukoševičių te-Lucas 
ir pianiste-dainininkė Elena 
Pečiukaitė, akompanistė.'

Washingtoniečių vardu svei
kinu visą jūsų malonią jaunų 
menininkų gruįę ir linkiu jums 
pilno pasisekimo ir visuomenės 
paramos kada tik kur apsilan
kysite.

Baltič American Society ir
gi užsitarnavo nuoširdaus pa
gyrimo 
gtnpei

Viso

m

už sūfėiktų Tamstos 
kooperacijų.
gero jums velydamas,

P. žadeikis,
Įgailiot^s Ministras.

TURĖS PĄTS SAVE
APRŪPINTI

Hermah Reback (6119 N. 
Fkirfield avė.), kuris pardavi- 
fiėja drabužius, dabar turės pir
miausia pats save aprūpinti. 
Mat, piktadaridi įšigavė į jo* bu
tą ir išvogė tiek jo, tiek jo žmo- 

[nos drabužius.

HELP WANTED—FEMALE 
_____ Darbininkių Reikia .
REIKALINGĄ MERGINA arba 

našlė nuo 25 iki 4l) mėtų, kiifi my
lėtų važiuoti į Californiją. Du apy
senį žmonės; teisingai ypatai .gera 
mokestis, aprašyk save smulkiai. 
D. JONAITIS, 8476 St. Aubin' St..

Harrttramck, Michigan.

MERGINA AR JAUNA MOTE
RIS ruošos darbui — nėra virimo. 
Būti ar eiti. Gėri namai.

SEEFOR^ 1432 So. Karlow.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP WANTEDį—MALĖ

REIKALINGAS VYRAS ANT 
farmos, netoli Chiėągbs. Turi mo
kėti milžti karves ir prižiūrėti gy
vulius. Atsišaukite 3159 Emerald 
Avenue.

Reikalingas vyras ant ma
žos farmos, nevedęs, pusamžis, len
gvas darbas, turi mylėti gyvulius 
ir mokėti melžti karves. Gera vie
ta vyrui, kuris nori gerų namų. 
Box 988, 1739 So. Halsted St.

ftEIKtĄ PATYRUSIO VYRO 
ukėj dirbti. Bdx 990, 1739 South 
Halsted.

viešbučio 
bankietas, 
programėlių ir šokiai, 
turės ir didelį “btrlhday cakc”, 
kurį pagamins kelios Klubo na
rės ir pavaišins visus atsilan- 
kiušius svečius. Šioj puotoj 
taipgi bus pagerbtos buvusios 
klubo pirmininkės, kurių yra 
jau 6. Pirmoji Klubo pirminin
kė buvo p. Elias, o dabartinė 
p. Ona BiežM-LTai bus visų na
rių ir sVečiįįf{didelė sueiga, ku
rioje visi1 maloniai ir linksmai 
praleis Vakarą.

• 1

Chicagoš .Jpcluvių Moterų 
Klubas per vjsųs 16 melų daug 
pasidarbavo dabdaringiemš bei 
kultūriniams reikalams lietuvių 
išeivijoj ir yrą daug paaukavęs 
įvairiems Liptu'vo's reikalams. 
Viši KlubOHi.f>9irei\ginia> visuo
met buvo skiriami kilnioms tik
slams. Rodės, kad šis jjarėiigi- 
mas bus bene pirmutinis, kuris 
yra skiriamas narių ir svečių 
pa šil i nk šm i n i 111 iii.

ka’ip’ it V išlį’ ha'hlc i ė f ų, t a i p i r 
Glii'cagoš Lietuvių Moterų Klu
bo bankieto tikiėtai yra po 
^2.5’6. 'i'ikietiiš rėngejoš prašo 
užsisakyti iš ankšto pašaukiant 
p. Kiifailicnę Vict'ory 2199, ar
ba įSilė Vieną) rengimo komisi
jos' nafę, kurios yra: pp. Juo- 
zaitiėhc, Kazanaiiskiėnė, Ku- 
chihškienė, Lapinskienė, Mar- 
tinltiehė, Pužauškicnė, Ridikie- 
nė, Šinkicnė, Vižgardiėnė, Bie- 
žienė, Vanagaitienė ir Voida- 
liehč. —J. P.

Peoples Bendrovė ruošia spe
cialiai gražų, linksmų ir drauge 

įdomų radio programų

Dailiuos Pirmyn chorė nariai, 
kvartetai, duetai, įžymus 

solistai ir kiti
Peoples Bendrovės Krautuvė 

deda visas pastangas tam, kai 
vaišintų radio klausytojus gra
žiais ir įdomiais radio progra- 
-mais, kurių išpildyme visuonie 
dalyvauja geri talentai ir aukš
tai išsilavinę dainoje arba mu
zikoje. Žmonės šiandien, antra
dienį, užsistatę savo radio ant 
stoties WGES 7 valandą vaka- 
ro tikrai turėsite daug malonu
mo pasidžiaugti šio progfamo 
g'čaztiniu ir turtmgumu, kuo
met jį pildys viršpaminėti mc- 
nihinkai. Be to, visuomenei bus

^ARTI^ĖRS WA*NTED 
Reikia: PartoeriiĮ__

PAIĖŠKAU PUSININKO į ta
verno biznį gėrai, kad butų vyras 
ar moteris arba mergina, gerai, 
fchd butų stogeliai, gėroj Vietoj. 
Jos. Bartkus, 959 W. 71 st., Chi
cago, III.

AUTOS-TKIJCKS FOR S»lA~ 
AUfombbiliai ir Trokai Pfodžrtfelnl

PAĖSIDUODA PIGIAI 4 durų- 
toūring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas. 

: CENTftAL AUTO SALES,
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wdinora 
Phone Victory 1717.

BUSINESS CHANCĖS 
j > . Biznio Progoš_________

PARDAVIMUI .
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink; 
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados murintos namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Arina Bittiri 
garPen HOMES 

3938 West lllth.Street 
Tel. Beverly 0065.

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,000. 12 
metų senumo, 15 apartmentų, meti
kių. pfetfamų $8,000—Kaina $28500— 
pinigais $5000. . .
MIDDLE. STATE MOĘTGAGE CO. 

394*3 Wėst Irving Park Blvd.
Tėl. Kėystone 8700.

PIRK DABAR
Tifctąį $1,000 įmokėti — Pirksi 

De Lųxe 3x5 , kambarių apartmen- 
tą, tile maudyklės, garu šildomas, 
garažas. Pilna, kaina   $10,000.

ŽIŪRĖK
$2,000 įmokėti—pirksi 10 metų 

senumo kampiųį 13 apartmentų ga
ru šildomas, elektriką. Refrigeraci- 

’ja. Rėndos $640Q. Pamatyk Šiandien.
..DABAR

$5,0ob įmokėti — pirksi kampinį 
i 12x4 kambarių apattmentinį, garu 
šildomas—elektriką ir refrjgeracija, . 
renddš $5,400. Kaina' $16,000. 

:  .................AT YDA!
Tiktai $6,000 įmokėjęs pirksi 

pėrėinamą kampą, 6 krautuvių ir 
11 apartmbntų <— daktarų ofisai ir 
garažai—garu šildomi — rendos 
$8,lO0.OO. Pilna kaina $20,600.00, 
veikti greitai.
FIRST .STATĘ MORTGAGE CO., 

4762 Fųllerton Ayęnue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avehue.

U KAMBARIŲ PLYTINlŠ na
mas, 37. pėdų lotas, 2 karų garažas, 
visi , plumbingai nauji — South 
šidėj1 gyventojui, $75’ mėnesiui pa
jamų. Geras jnvestmentas. Kaina 
tiktai $4500.00. Savininkas eina pa
ilsėti. Šaukti Prošpeėt 3682 po 6 
valandos vakaro.

5952 S. FRANCIŠCO,. Naujas 
model bugalow gatavas gyvenimui. 
Atdaras 1 iki 6 popiet kasdien.

PUIKIOS IŠVAIZDOS plytinis 
bun'galow, pirminė kaiha $20,00.0, 
7 kambariai tile virtdvė, maudyklė, 
šalinis įvažiavimas, didelis 3 karų 
plytinis garažas, geros sąlygos, kai
na $10,006. Ne agentams.

5824 Addison Street.

FARMS F6R SALE 
Ūkiai Pardavimui

EARdavimYji 120 akrų far
ma su pastatais—70 akrų dirbamos 
su užsęta pieva ..ir derlium. Gera 
žemė. Lengvas išmokėjimas. Rašyti 
Mrs. Mary Sarbcka, R. R. 1, Rhinė- 
lander, Wis.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO AMERIKOS LIETU

VIŲ LAISVAMANIŲ ETINĖS 
KULTŪROS DR-JOS mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 9 d., 7:30 vai. v ak. Darbi
ninkė . svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarei.

P. J. Kučinskas, sekr.
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLIUBO susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės, (May) 10 d., 
7:30 yal. vąkaro. Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 10413 So. Mi- 
chigąn Avė. Visos narės atsilan- 
kykit, nes bus išduotas raportas 
iš praeito parengirho. Prisirengi
mas prie Motinos Dienos. Visos 
dalyvaukite ir naujų narių atsi
veskite. M. Narish, Nut. rast.

ROŠĖLAND LIETUVIŲ SCĖNOS 
MYLĖTOJŲ RATELIO susirinki
mas įvyks tr/ia’diėn’į, gegužės 10 
d., 7:30 vai. Liudkevičių namuo
se, 134 E. ILOth St. Rateliečiai 
susįrinkit: skąitlįngai, nes j jau žie
minis’; veikima’š turbūt užsibaigė. 
Dabar belieka aptarti ką veiksi
me toliau. —Š. Dilis, Rast.

BRIPGEPORT DR-STĖ PALAI
MINTOS. LIETUVOS suširinki- 
mAs įvyks gegužės 10 d., 8 Mal. 
Vak. Cničagos Lietuvių Auditori
joj. Malonėkite laiku pribūti, nes 
tūTffhė' dffuf ką’ d^tatti. vaidyba.

apie Peoples Bendrovės 21 me
tines sukaktuves, kurių atžy- 
inčjimui Peoples Krautuve tę
sia didį išpardavimą šu pasiū
lymu didžiausių prekių verty
bių Yišoj šios įstaigos istorijoj. 
Kam reikalinga įvairių’ na
mamš reikmenų, patartina at
lankyti Peoples Krautuvę, 
4179-83 Archer Avenue, hc vė
liau kaip šią savaitę. Rep. xxx.

PARDUOSIU TAVERNĄ, gera 
bizniška vieta, pigi renda, tinka? 
ma žėnotiems. Aš turiu kitą biznį.

6440 COTTAGE GROVE.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖS ir 
taverno kombinacija—geras biznis 
—septyni akrai žemės su namu. 2 
garažai ir barnės. Labai gera vieta. 
Vidutinė kaina. Priveistas parduo
ti. Rašyti. Mrs. Mary Saracka, R. 
R. 1, Rhinelander, Wis.

, PĄRSIDŲODĄ GEORGE’S TA- 
VERN. Perdaug metų išdirbtas biz
nis. Savininkai išeina į savo na
mą. 837 W. 34th PI.

NES VEDYBOS
PARSIDUODA GROSERNĖ ir 

Meat Market. Geras biznis — mo
derniški fikčeriai. Box 986, 1739 
SO. Halsted St.

FOR SALE lease on truck farm, 
10 aeres, 6 room house 150. Hot 
bed sash. all laid and seeded and 
planfėd. ’Mucfr of thė field is also 
plaAted and seeded. Flowerš will 
be ready for Decoratipn Day. 
Plows, cultivatorš and all tools in 
ėxcellent condition. Selling on ac- 
count of illness.

MRS. A, KOEŠTRA 
8433 Lafayette Avenue.

PIETŲ RYTUOSE nuo Lemont 
arti Archer Avė. 2% pkrų farma— 
$475—$95 pinigais, $5.00 mėnesy.

BbxM-27, 1739 So. Halsted St.

NORTH SHORĘ FARMĄ 12 ak
rų į rytus nuo Grėėn’ Bay kelio. 
$110 už akrą—$250 pinigais,, $15 
mėnėsy. C-49', 173'9 So. Halsted St.

ŠIAURĖJ NUO NORTH AVĖ. 
—rytubs nuo Mannheim kelio (La 
Grange rd.) 12,500 ketv. pėdų dar
žovių farma prie gero akmens ke
lio, elektriką, turtinga žemė. $275 
-t-$50 pinigais' —- $5 mėnesy. S-15, 
1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU TAVERNĄ ŠALIA 
TEATRO arba priimsiu pusininką, 
mainysiu ant automobilio arba kas 
ką turite. 6844 Sb. Racine Avė.

DALINAI APGRIUVUS PAR
MOS’ namas prie Roosevėlt kelio 
arti mokyklos, paaukuos už $1500 
lengvais terminais. (Be skolų, mo
kesčiai .apmokėti). H-2, 1739* South 
Halsted St.

Pėtručiuš, Petronėlę

Praeitą šeštadienį, gcg. 6 d., 
adresu 7243 S. Claremonl avė. 
pastangomis ir rūpesčiu Anas
tazijos Norkus ir Jošephinoj» 
Miškinis buvo surengtos sidab
rinės Vedybos. Šios dvi links
mos lietuvaitės surengė siur- 
prizinę puotą dvidešimt pen
kių mėtų ženybiriio. gyveninio 
savo tėvelių Antaninos if Juo
zo Gabalų sukakties proga. Bu
vo suprašyta daug svečių ir 
giminių. Teko matyti Viktoriją! 
ir Jurgį
ir Juozą Praninskuš, p-ią Miš 
kihienę, 
ro vedėją Onytę Petrutienę, jė!s’ 
Jonuką' Petrulį, Ju6žą Norkų, 
R. Šniuką ir kitus.

P-ai Gabalai susilaukė laba'i 
puikių dovanų ir nuoširdžių 
linkėjimų iš visų dalyvių. P-ia 
Praninskienė, kada pirmą sy
kį Gabalai vedė, buvo jų ves
tuvėse pamergė, ir dabar po 25 
metų sulaukė tos progos ir vėl 
būti sidabrinėse ponų Gabalų 
vestuvėse. Praninskienė Antani
ną Galialicnę papuošė su sidab
ro kepuraite, ktiri buvo nuse- 
giota dvidešimts penkiais pini
gėliais ir kitokiomis gražybė
mis. Be to, gyvų gėlių didelė

Moterų Kultūros cho

RĘAL ĘSTATE FQR SALE 
Namai-žėmė Pardavimui

2 AUKŠTŲ GELTONAS Pressed1 
Building—2x6 kambarius apart-, 
mentai, garu šildęmi—rendos $840 
metams—tiktai $4250 —$1,000 rei
kalaujama. Wabahsia avė. 5 kam
barių namas. , Turi būti parduotas’ 
už tik $1500.60. $400 pinigais rei
kalaujama. Kreiptis 3943 Irving 
Park Blvd.

PATAISYTAS NAŪJAS 6 kam
barių katędž -(lengvai sutvarko
mas) su 5 akrų farma prie grįstos 
sekcijos, arti mokyki^ susisiekimas, 
patogu į Pietvakarius ir Calumet 
inUustrijalę apylinkę. Elektriką 
—mokesčių apie. $18 metamu, $22 
mėnesy. Kaina $1975 — $275 pini
gais. L-7, 1739 So. halsted St.

puokšte. Apsidžiaugę tuo visu,’ 
prie nukrautų stalų skaniais' 
valgiais ir gėrimais vaišinomės. 
Tarp Dievo dovanų figūravo ir 
simboliniai tortai su numeriu 
25 metų. Laike prbgramėlio' 
daug gražių kalbelių buvo pa
sakyta, 
viėšnia 
štilatikti 
btfieja’us

ARTĮ, 2 AKRŲ FARMA prie 
LavVrence Avė. — Rivėrroad, elek
triką, grįstas kelias, nėra asėsmen- 
tų, maži mokesčiai $550—$110 pi
nigais. K-4, 1739 So. Ėtalsted.

Kiekvienas svečias ir 
linkėjo jaunienisiėnis 

5’0 metų aukšmio jh- 
šėimyninio' gyvenimo.

ii. s.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ 
FARMERĮ ;■ ;

Netoli nuo Chicago Eleiglits 
pereitą sekmadienį žaibo liko 
užmuštas Dwight H. Mitchell, 
40 metų amžiaus farmerys.

Užmuštas jis liko beardamas 
lauką.

>■

; ŠEIMAI APRIBOTŲ pajamų pui
ki viršininkystės ir daržovių farma, 
tuoj nuo Washingtoh blvd. (pra
tęsus), vakaruose nuo Mannhęim 
kėlio, (La Gj-angė kelias) elektri- 
ka,* Už miesto ribty, užtikrinami 
maži mokesčiai, nėra asesmentų 
ęriėŠ grįstą keliį. Kaina $300. $60 
•pinigais. $5 mčhėšy (pirmą metą 
be palukąnų). , Rašyti savininkui 
Z-88, 1739 So. Halsted

'<»*»»»* f. •» .4 t V ' * a

...... .....SOiĖ-rtte šalę • —

. pirmos Ausies juoDŽEittš 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai,,Su
maišytas': su ' durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam, bušeliais arba vežimais. 
I bii§0lis 25ę; 5 bušeliai $1.66; 15 
bušelių $2.50. Jei plrksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARŲES GAV-CUS 
6100 So. Strfte Street 
Tel Went\frorth 7942,
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KAIP BANDITAI APIPLĖŠĖ LIETUVIU 
TAVERNĄ

PAGROBĖ KELIS ŠIMTUS DOLERIŲ Iš BRUZGIO 
IR YURCZIENĖS. — ĮSILAUŽĖ PRO LANGĄ

ROSELAND. — Tony and 
Mike taverną (135 West 
103 Street), kurio savininkai 
yra Antanas Brizgis ir Kazimie
ra Yurczienė, plėšikai užpuolė 
ir daug pinigų atėmė. Užpuoli
mas padarytas gerai suplanuo
tai. Kiliems biznieriams gera 
pamoka, kad butų atsargus.

Iš trečiadienio į l etvirtadie- 
nio rytą, būtent, 12:15 valan
dą, kada savininkai lengėsi už
daryti biznį, staiga išlenda du 
banditai, atkiša revolverius iš 
kambarių, kurie yra taverno 
užpakalyje. Tuose kambariuose 
biznio vedėjai gyvena. Bandi
tai paliepė rankas kelti aukš
tyn. A. Brizgis dar norėjo 
griebti ginklą ir gintis, bet re
volveris buvo toli nuo jo, tad 
turėjo rankas kelti aukštyn ir 
pasiduoti vagims.

Vienas iš banditų su revolve
riu stovėjo prie savininkų, o 
kitas puolė prie registerio, iš
ėmė pinigus ir iškratė A. Briz
giu kišenes, kuriose rado arti 
šimto dolerių ir laikrodėlį. Ta
da taverno duris užkišo ir sa
vininkus A. Brizgį K. Yur- 
czienę įsivarė į kambarius per 

r valgomąjį, kuriame buvo švie
sa. Įvarė į neapšviestą svečių 
kambarį, kuriame buvo pasi
slėpęs dar vienas banditas. Ta
sai savininkus pasitiko su at- 
s'alvtu ”nvolveriu. **A. Brizgiui 
Kepė sėstis ant krėslo prie sie
nos, o K. Yurczienei stovėti jo 
užnugaryje. Vienas banditas 
saugojo savininkus, o kiti du 
iškraustė komodą viename 
miegamajame. Ten rado per 
$200 biznio bendrų pinigų. 
Kambarį iškrėtę, savininkus su
varė į tą kambarį ir liepė gulti 
į lovą knipščioms, ir dar ..ant 
galvų paduškas užmetė. Tada 
pradėjo šeimininkauti po visą 
namą ir surado, kad ant por- 
čių guli B. Waitches, kuris dir
ba kalbamame taverne už bar- 
tenderį, ir jau buvo nuėjęs 
miegoti. B. Waitchių gerokai 
sumušė, kol jį prižadino, ir 
paskui jį atvarė į tą kambarį, 
kur buvo suguldyti savininkai. 
Ir jį tenai paguldė.
Banditai darbavosi apie kokią 
valandą laiko ir daug laimėjo

A. Blizgio komodoje surado 
$610, kurie buvo laikomi če
kiams mainyti. K. Yurczienės 
paėmė per $100 pinigais, 3 žie
dus ir laikrodėlį. Tai buvo po
nios Yurczienės brangiausia do
vana, kurią ji buvo gavusi nuo 
Kazimiero Yurczio prieš vestu
ves. Su juo ji apsivedė tik pra
ėjusiais metais lapkričio mėne
sį. Banditus išbaidė K. Yur- 
czius, kurį, tur būt, rengėsi 
banditai užpilti.

K. Yurczius irgi yra taverno 
biznyje. kurio adresas yra 
10701 S. State St. Jisai uždaręs 
biznį parvažiavo namo, bet vie
toj važiuoti automobilį į gara
žą, jisai jį paliko gatvėje prie
šais jo moters ir Brizgio taver
no, kur banditai šeimininkavo.

K. Yurczis bandė atidaryti, 
bet veltui. Tada ėmė smarkiai 
belsti, kad įleistų į vidų. Vie
nas iš banditų sušvilpė, tuo 
duodamas ženklą, kad pavojus. 
Po to banditai pasišalino, liep
dami savininkams nesikelti. A. 
Brizgis jautė, kad banditai, ku
rie juos saugojo, jau pasišali
no. Tada jis Šoko iš lovos šauk
ti policiją, kuri atvyko už ke
liolikos minučių. Bet banditai 
jau buvo toli nubėgę ar nuva
žiavę.
Yurczių kambariai išversti — 

net baugu žiūrėti
Degtinė iš taverno ir skiepo 

buvo visa sunešta į garažą, bet 
jos banditai nepasiėmė. Kodėl 
jos nepasiėmė, tai spėjama, kad 

jie neturėjo savo automobilio. 
Jie laukė parvažiuojant K. 
Yurczio. Tada butų jo automo
bilį paėmę ir jį apkraustę bei 
degtinę susidėję butų nuvažia
vę. Banditų nelaimei K. Yur
czius automobilį nevežė į ga
ražą, bet jį paliko gatvėje. Po
licijai apžiūrint viską buvo su
rastas banditų paliktas revol
veris užpakalyje namo ir už 
baro prie registerio išmestas ar 
iškritęs čekis $140. Čekį Yur- 
čienė buvo išmainiusi vienam 
kostumeriui.

Kaip banditai įsigavo į pp. 
Yurczių namus

Apžiurėjus visą namą buvo 
rasta, kad užpakalinės durys 
buvo neužrakintos. Vienas lan
gas buvo pakeltas tiek, kad 
butų galima galvą iškišti. Poli
cija rado ženklų, kad banditai 
įsigavo į Yurczių namus pro 
langą ir paskui atidarė duris. 
Bet pro tiek pakeltą langą vy
ras negalėjo įlįsti, tad gal bu
vo vaikas įlandintas, kad duris 
atrakintų. Banditai buvo apsi- 
maskavę, kad jų nepažintų. 
Bet iš viso banditų darbo atro
do, kad jie labai viską gerai 
žinojo apie pp. K. Yurczių na
mų patvarkymą.

Beje, banditai, matyt, turėjo 
daug revolverių, kad A. Briz
gio revolverį numetę ant grin
dų jį paliko. Be to, vienas re-| 
volveris buvo rastas pamestas 
lauke. —Untanas.

LAIMĖJO PIRMI 
DOVANI

David Drake, kuris gyvena 
Cornlande ir lanko ten aukš
tesnę mokyklą, laimėjo $350 
stipendiją Illinois universitete 
už geriausiai parašytą raštą

Kalbamą stipendiją suteikė 
Illinois bankininkų asociacija. 
Vieną dovaną laimėjo ir chi- 
cagietė Norma Jean Oakley, 
kuri lanko Calumet vidurinę 
mokyklą. Ji gavo $50.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
CHICAGO. — Dr. Siegmund Hirschfeld, kurį bandi

tai privertė daryti operaciją ir išimti kulką. Kadangi in
strumentų jis neturėjo, tai operaciją padarė su britvos 
peiliuku.

SUSISIEKIMO NELAIMĖS
Atrodo, jog juo vaikai jau

nesni, juo jie mažiau tėra at
sargus. Tačiau surinkti faktai 
visai ką kitą sako. Chicagos mie
sto surinkti duomenys rodo, jog 
jaunesnio amžiaus vaikai ma
žiau nukenčia susisiekimo nelai- 
mėse, negu vaikai vyresnio am
žiaus.

Jaunuoliai nuo penkiolikos 
iki devyniolikos metų nukenčia 
skaudžiausiai: tarp jų aukščiau
sias nuošimtis nelaimių, kurios 
baigiasi sunkesniais ar lengves
niais susižeidimais, o dažnai ir 
mirtimi.

Kodėl taip yra?
Atsakymas gali būti tik vie

nas: to amžiaus jaunuoliai la
bai mėgsta pasirodyti. Jei jiė 
įsėda j automobilį važiuoti, tai 
važiuoja taip, kad, rodosi, visi 
jiems turi kelią duoti. Padari 
nyje to, aišku, įvyksta labai 
daug nelaimių.

PROFESORIAI 
PASIŽYMĖJO

Du Chicagos universiteto pro
fesoriai liko atžymėti už savo 
nuopelnus. Tie profesoriai yra 
Bernadotte E. Schmitt ir Dr 
William H. Taliaferro. Pirma
sis yra pasižymėjęs istorikas, o 
antrasis — biologas.

SUSISIEKIMO 
NELAIMĖS

Sekmadienį susisiekimo ne
laimėse žuvo Sophie Lenart 
(13235 Brandon Avė.) ir Wal- 
ter Lenart, 9 metų berniukas.

APLANKYS KANKAKEE 
SLĖNĮ
- - - - ■ - ■ - f '

Kitą sekmadienį “Outing” 
klubo nariai rengiasi aplanky
ti Kankakee slėnį. Jie išvažiuos 
į rKankakee traukiniu, o paskui 
trauks į slėnį pėsti.

Kalbamas klubas yra Chica
gos distrikto parkų žinioje.

»■ ii) I iIiį

NAMŲ PARODA
■" Z;

Kitą šeštadienį Coliseume at
sidarys namų paroda, kuri 
truks devynias dienas. Parodoje 
bus parodomi pavyzdžiai naujų 
ir moderniškų namų, kurių pa
statymas gana pigiai atsieina.

Ypač bus didelė atrakcija 
Cape Cod namelis, kurio pasta
tymas, kaip spėjama, atsieis a- 
pie $3,500. Tai medinis name
lis su garažu. Jis susideda iš 
dviejų miegamųjų, svečių kam
bario ir virtuvės.

Be to, parodoje bus pavyzdi
niai naujos rųšies namai su gra
žiais kiemais ir darželiais. žo
džiu, kiekvienas, kuris planuo
ja namą stalyti, turės progos 
ten susirasti tokį namą, kuris 
patenkins jo skonį ir kišenę.

Parodos šūkis yra: daugiau 
naujų ir moderniškų namų Chi- 
cagai.

Nacionales pašto darbininkų 
federacijos lokalo Nr. 1 prezi
dentu liko išrinktas George J. 
Wachowski.

Kandidatų į į^įžidentųs buvo 
keli.

“MOTINOS MALDA”

KEISTAS NUOTYKIS

George BrunSjį 24 melų jam 
nuolis, stovėjo ant saugumo 
platformos ir laukė gatvekario. 
Tųp tarpu privažiavo didelis 
trokas ir dėl raudonos švieson 
sustojo. Staiga pūstelėjo smar- 
kus vėjas ir nutraukė nuo tro- 
ko brezentinę iškabą. Tos iška
bos metalinis viralas pataikė 
jaunuoliui į pilyje’ ir sužeidė. 
Jaunuolį Brun$ teko skubiai 
vežti į AIexian Brothers’ ligo
ninę, 
į . f. ■

Ryšium su Motinos Diena 
kitą sekmadienį Orchestra sa
lėje pasižymėjęs choras po va
dovyste Erhardt Bergstrasser 
sudainuos išgarsėjusią “Moti
nos maldą”, kurią. parašė 
Thomsonas. Be to, sudainuos 
dar ir kelias kitas dainas. Pro
grama prasidės 7 vai. vakaro.

STATYBOS KONGRESAS

Nuo vakar dienos Ghicagoje 
prasidėjo statybos kongresas, 
kuris baigsis šeštadienį. To kon
greso vyriausias tikslas paska
tinti žmones, kad jie statytų 
naujus namus, arba pertaisytų 
senuosius.

r

Gegužes 21 Dieną, 1939
MUSU PASILINKSMINIMO 
DIENA PRAŠOM VISUS 
ĮSITEMYTI!

Naujienos

KŪDIKIS PRIGĖRĖ 
VONIOJE Vakar ChicagojeCHICAGOS RESTORANAI 

ESĄ GERIAUSI
Dabar minimi nąęjonalė res- 

tofanų savaitė, Chicagos resto
ranų sąjunga ir vėl išrinko pre
zidentu D. L. Toffenetti, kuris 
yra Triangle restoranų savinin 
kas.

Toffenetti vardu kalbėjo są
jungos komisijonierius Isbell, 
kuris pabrėžė, jog Cicagoje res
toranų biznis esąs labai gerai 
pastatytas. O Dr. Maurice L. 
Blalt tiesiog pareiškė, jog res
toranų gerumu Cicago stovi pir
moje vietoje tarp Amerikos 
miestų. Ą; ■

ŽILĘ GALVON...

Turtinga Chicagos našlė, p-įa 
Skiff, jau susilaukė 70 metų 
amžiaus. Tačiau tas amžius jai 
visai nekliudė susirasti vyrą, 
kuris yra tik 30 metų amžiaus.

Dabar p-ia Skiff ir Milton 
Stcele, kuris yrą natųropatas, 
rengiasi vykti Europon medaus 
mėnesio. Tas. keistas romansas 
gimė ir išsivystė‘Floridoje, kur 
p-ia Skiff leido žiemą.

WACHOWSKĮ LIKO 
IŠRINKTAS

Užvakar Michael Curran su
silaukė vienų melų amžiaus. Tą
ja proga motina sumanė savo 
sūnelį tinkamai išmaudyti ir 
priruošti gimtadienio “parei”. 
Kai kūdikis jau buvo vonioje, 
staiga pradėjo birzgėti telefo
nas. P-ia Curran, palikusi sūnų 
vonioje, nubėgo telefono atsa
kyti. Kai ji grįžo, kūdikis jau 
buvo pasinėręs vandenyje.

Tuoj buvo pašaukia policija 
ir gaisrininkų puhnolorių ko
manda, bet nepasisekė kūdikį 
atgaivinti.

Kūdikio tėvas (2226 Wilson 
Avė.) yra policininkas valstijos 
prokuroro ofise.

Atsiminus Gimdyto
ja Motina

Kai ketvirtus metukus ėjau, 
Lietuvoje kluone prie sodžel- 
kos stypsojo du skaruoli gluo
sniai, lyg saugodami, kad kar
tais vaikai bežaizdami, burbu
lus ir peleniją skindami, ne- 
ipultų į vandenį. Aš su kitais 
to paties amžiaus draugais ant 
tvoros lipinėjome, o kaimo mo
terėlės rinkosi pas mano jau
ną, gražią mamytę, štai pasi
matė gatvėje vežamas kunigas. 
Mano geroji teta, mamytės se
sutė, skubiai pribėgo ir nu
traukus nuo tvoros mane pa
ėmė už pažasties ir įnešė į 
prieangį, kur suklaupusios mo
terėlės giedojo “Tegul bus pa
garbintas švenčiausias sakra • 
mentas”. O kunigas skambin
damas varpelį ėjo į seklyčią 
prie .sunkiai sergančios mamy
tės. Vežikas žemaitis Stanislo
vas nešė šikšninę larbą, kur 
Jjuvo įdėti reikalingi šventinti 
daiktai. Kada jau buvo viskas 
prie ligonio atlikta, aprūpinta 
siela j amžiną kelionę, lanky
tojos suėjo į vidų ir gailestin
gomis širdimis žiurėjo į ligo
nę. Viena jauna mergaitė pa
ėmė mane į glėbį, prinešė prie 
mamytės lovos, kur ji gulėjo. 
Sako R—Ii, ar tau negaila 
mamytės, ar tu pažįsti.

Atsimenu, kad akis išspokęs 
žiurėjau kaip mamytė atrodė 
raudonais skruostais ir buvo 
graži, nes moterėles padavadi- 
mu buvo duotas romas su da
giliais gerti. Buvo duota skubi 
žinia tėveliui, kuris gyvena to 
limam mieste, bet nebesuspė
jo prie gyvos. Po mamytės 
mirties už dviejų savaičių mi
rė mano vienatinė sesutė Eza- 
belė, kuri tik tiek amžiaus te
išgyveno. Man našlaičiu augant 
(daugelis pasakodavo, kad ma
igytė buvus neišpasakytai ge • 
ra ir labai mylėjus mane. Juk 
gal visos motinos yra geros 
$avo vaikams, juos auklėja rū
pestingai, per naktis nemiega, 
daug rupeščių vargelių turi pa
nešti. Laimingos tos dukrelė' 
ir sūnaičiai, kurie dar turi gy-> . .,1 vas motinėlės ir po jų globf 
leidžia sveikai, linksmai savo 
jaunas dieneles. Našlaitėliu 
augti prie pamotės negerai. 
Gimdytojos mamytės saldus 
bučkiai, neišsemiama jos mei
lė, kuri visados priglaudžia prie 
savo širdies.

— R. šiliukas.

Amerikos žmonės per me
tus sutaupytų apie bilijoną do
lerių, jeigu tinkamai butų su
tvarkytas proto ligų gydymas.

Tokį pareiškimą padarė Dr. 
Arthur H. Ruggles Psichiatrų 
sąjungos susirinkime, kuris 
dabar vyksta Palmer House pa
talpose.

Dr. Ruggles, kuris yra pasi
žymėjęs proto ligų specialistas, 
pataria tėvams su atsidėjimu 
sekti savo vaikus. Jei vaikai 
keistai elgiasi, tai tuoj reikia 
kreiptis j psichiatrą, kuris pra
džioje daugelyje atvejų gali su
laikyti pas vaikus proto ligos 
besivystymą.

000
• S t. Callisto katalikų bažny
čioje (2167 DeKalb) staiga pa
simirė Amideo Belli, kuris bu
vo 63 metų amžiaus. Manoma, 
kad jis mirė nuo širdies prie
puolio.

0 0 0

• Illinois Central geležinkelio 
stotyje buvo sumušta ir api
plėšta p-ia Myrtle Forsman 
(5510 S. Cornell). Plėšikas iš 
jos atėmė $30 pinigais. Tačiau 
$1,000 vertės žiedą ir $500 ver
tės laikrodėlį jai pasisekė pa
slėpti rankovėje ir išgelbėti.

0 0 0

• Du banditai apiplėšė resto
raną adresu 8C8 W. Madison 
St. Jie atėmė, revolveriais grū
modami, iš restorano kasieriaus 
$58.

0 0 0

• H. K. Seltzer, WPA distrik
to direktorius, išleido pareiški
mą, jog dabartiniu laiku prie 
WPA darbų Chicagoje dirba 
87,000 žmonių.

Gruodžio mėnesį tokių dar
bininkų buvo 123,000.

S 8 0

RUOŠIASI STATYTI PAMINKLĄ J. BURA- 
GUI KAPINIU PUOŠIMO DIENĄ

Iš Darbuotės Jono Burago Paminklo Komiteto
Pažangioji lietuvių visuome- kaip 8 vai. vak. įvyks visuoti

nė neužmiršta veiklaus meni
ninko Jono Burago. Kovo 25 d. 
Hollyvvood Inn svetainėje buvo 
surengtas parengimas J. Bura
go paminklo pastatymo reikalu. 
Publikos susirinko gražus bū
rys. Komitetas reiškia giliau
sios padėkos žodį visiems daly
viams, tačiau negali pralenkti 
tų šio tikslo rėmėjų, kurie ne 
tik dalyvavo, bet ir suaukavo 
dovanas, kurios buvo leidžia
mos laimėjimams. Štai tų au
kautojų vardais: W. Bartkus, 
A. Buchunas, A. ir E. Lapenai, 
J. Bendokaitis, P. Millericnė, 
Dienraštis “Vilnis”, E. Stasiū
nienė, Juškienė, A. Miščikaitie- 
nė, S. Puniškienė, S. Kaunienė, 
L Gulbinienė, A. Balickicnė, O. 
Rudakienė, J. Stulgaitis, O. Mi- 
kolėnienė, K. Ripkevičienė, J. 
Burokienė, Jakštienė, A. Zabu- 
kienė, O Kačerauskienė, V. Kli- 
nienė, Agnės Gelžainis.

Visų aukavusių prašome pri- 
mti širdingą padėkos žodį var
le komiteto.

Įvykusio parengimo visu dar
ni rūpinosi šie komiteto na- 
•iai: J. Gulbinienė, J. Stulgai- 
is, J. Bendokaitis, P. Millerie- 
lė, K. širvis, Alex Ambrose.

Jau dabar komitetas turi iš 
oareilgimo gryno pelno ant ran
kų $40.15. Bet dar yra nema
nai negrįžusių bilietų, tad ma- 
lome, kad viską sutvarkius, 
kalbamas parengimas duos pel
no apie $50. Į Šią sumą neįs
kaitoma ant blankų surinktos 
aukos.

Turime pagreitinti veikimą
Komitetas yra nusitaręs, kad 

būtinai paminklas butų pasta
tytas ir atidarytas Kapinių Puo
šimo dienoje, t. y. gegužės 30 
dieną. O kad tai padarius, vi
si, kurie turite paėmę rinkimui 
aukų blankas paminklo reika
lui, prašome paspartinti darbą, 
nes laiko mažai teliko.

Gegužės 26 d. (penktadienį)

• Lake Forest policija ieško 
plėšikų, kurie įsigavo į Harold 
Florsheim namus ir išvogė 
įvairių daiktų už $485.

Florsheim yra batų fabriko 
savininkas.

0 0 0

• Telegrafo ofisas, kuris yra 
Board of Trade trobesyje, per 
trumpą laiką buvo du kartus 
apiplėštas. Pirmą kartą bandi
tai laimėjo $30, o antrą karta 
— $100.

0 0 0

• Johnny Torrio, paskilbęs 
prohibicijos laikų gengsteris, 
liko išgabentas į Leavenworth 
kalėjimą. Per Chicago, kur 
prieš kelis metus jis buvo lyg 
ir butlegerių carukas, lyg per
vežtas kaipo kalinys.

0 0 0

• Kova dėl Pulaski gatvės vis 
dar tebeina. Tam tikra pilie
čių grupė užsispyrė, kad tai 
gatvei butų grąžintas senasis 
vardas, būtent, Crawford av.

Miesto taryboje tos gatvės 
vardo klausimas turėjo būti iš 
naujo sprendžiamas, tačiau ir 
vėl liko atidėtas.

0 0 0

O Joseph Jadlec, 57 metų am
žiaus, pasikorė savo namuose 
(1711 S. Laflin St.). Pasikorė 
jis todėl, kad liko atleistas iš 
PWA kaipo nepilietis.

0 0 0

O Humboldt parke Chicagos 
lenkai turėjo didelės iškilmės 
148 metų Lenkijos konstituci
jos sukakties proga.

Iškilmėse dalyvavo apie 50,- 
000 žmonių.

Tai buvo ne tik konstituci
jos sukakties minėjimas, bet 
ir demonstracija prieš vokie
čių pasimojimą atimti Danci
gą.

nas susirinkimas J. Gulbinienės 
bute, 4035 S. Maplewood avė., 
antrame aukšte. Prašome visų 
prijaučiančių šį darbą dalyvau
ti. O tų, kurie turite parinkę 
aukų, prašome šiame susirinki
me priduoti aukas. Kurie jokiu 
budu negalite susirinkime da
lyvauti, būtinai prisiųskite su
rinktas aukas paštu iki minė
to laiko. Siunčiant pinigų per
laidą išrašykite iždininkės P. 
Millerienės vardu, o siunčiant 
sekretoriaus antrašu: J. Stul
gaitis, 3116 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Nors komitetas jau turi šiuo 
laiku ant rankų virš $50, bet 
yra nutaręs paminklą statyti 
virš $100 vertės. Taigi visi pa
dirbėkime ir gegužės 26 d. jau 
turime turėti visus pinigus.

Jei stojome į šį svarbų miru
sio draugo Jono Burago pager
bimo darbą už jo menišką dar
bą lietuviškoj visuomenėj, tai 
bukime stropus ir užbaikime jį 
taip, kaip priklauso geros va
lios žmonėms.

Dalyvaukime susirinkime, 
rinkime ir grąžinkime laiku 
aukas.

Liekame su pasitikėjimu, kad 
turėsime jūsų giliausį koopera- 
viiną. Sekretorius

J. Stulgaitis.

Apkaltino, Vėliau 
Ir Išteisino

Pasiremdami moteriškės Lou- 
ise Sennett skundu, policistai 
balandžio 27 d., areštavo tris 
brightonparkiečius: Leo Mazur- 
kewicz, nuo 4715 S. Rockwell 
Street, Theodore Bala, nuo 3032 
40th Street, ir Walter Kurcab, 
nuo 2738 41 st Street. Jie buvo 
kaltinami plėšimais.

Pereitos savaitės pabaigoj vi
si trys buvo paliuosuoti. Skun
dėja prisipažino, kad ji polici
jai primelavo. Ji gyvena adresu 
3321 South Claremont avenue.




