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MOLOTOV DAVĖ SUPRASTI, KAD SOVIE
TAI NEATSISAKO DERĖTIS SU 

VOKIETIJA

Airių teroristų bom
bos Jungt. Valstijo

se padirbtos
Iš Lietuvos

Vagys

Rusai ginsią Mongoliją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

geg. 31. — Vyriausiajame Ru
sijos soviete premjeras ir už
sienių reikalų komisaras Molo-- 
tov trečiadienį pasakė kalbą, 
kuri lietė britų-francuzų-rusų 
sąjungos planą Hitlerio agre
sijai kovoti.

Molotov atmetė paskutinius 
britų ir francuzų pasiūlymus. 
Tačiau davė suprasti, kad ga
lima derėtis toliau, jeigu bri
tai ir francuzai norėtų priim
ti Rusijos sąlygas.

Phsak Molotovo, dabar nega
lima suprasti, ar britai ir fran
cuzai tikrai nori padaryti ag
resijai galą. Rusai todėl turi 
būti atsargus. Rusams tenka 
atminti Stalino įspėjimas apie 
traukimą kaštanų iš ugnies.

(Juozas Stalinas, kalbėda
mas kovo 10 d. pasakė, kad 
Rusija nesiduos traukiama į 
konfliktą su Vokietija, kaipo 
įnagis Britanijos ir Prancūzi
jos kaštanams iš ugnies trauk
ti.)

Toliau kalbėdamas Molotov 
leido aiškiai suprasti, kad So-

Nacių kariuomenė 
sugrįžo iš Ispa

nijos
HAMBURG, Vokietija, geg. 

31. — Trečiadienį čia atplau
kė penki laivai ir pargabeno 
iš Ispanijos tarp 5,000 ir 6,000 
vokiečių, kurie kariavo nacio
nalistų generolo Franco eilėse. 
Sugrįžusią kariuomenę pasitiko 
ir Hitlerio vardu pasveikino 
feldmaršalas Goering.

Areštuotas ir kalti
namas pavogimu 

$1,000,000
NEW YORK, N. Y., geg. 31.

— Apskrities prokuroras Dew- 
ey paskelbė, kad jis areštavo 
Carlos G. Garcia, 45 metų, pla
čiai žinomą cukraus importuo
toją. Garcia yra kaltinamas va
gystėmis, kurių suma siekia 
$1,070,427.58.

Tiškevičius žuvo lėk
tuvo nelaimėje

LUBLIN, Lenkija, geg. 31.
— Grafas Jan Tyszkevicz ir 
grafas Stanislas Zmoyski žuvo 
lėktuvo nelaimėje Lubline. Tiš
kevičius buvo žinomos Lietu
voje dvarininkų šeimos narys.

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

Bendrai giedra; išėmus vie
tomis lietų su perkūnija; šil
ta; vidutinio stiprumo pietų 
įki pietų vakarų vėjas; saulė 
teka 5:17 v. r., leidžiasi 8:18 
vai. vak.

vietų Rusija neatmeta iš ank
sto pasiūlymų Vokietijos-Rusi- 
jos santykiams pagerinti, jei
gu toki pasiūlymai bus duoti. 
Prekybos derybos su Vokietija, 
pasakė Molotov, gali būti at
naujintos.

Molotov kalbėjo taipgi apie 
militarinę sovietų galią. Rusi
ja esanti nebe tokia, kokia ji 
buvo 1921 metais. Jos- galybė 
išaugusi. Laikas, kad kitos 
valstybės tai suprastų. Kai dėl 
Pakraščių Mongolijos (Outer 
Mongolia) tai, pareiškė Molo
tov, Rusija gins jos rubežius 
taip stipriai, kaip kad gintų 
savus.

---- X---- X---- X—
LONDONAS, Anglija, geg. 

31. —- Britanija skaito sovie
tų premjero Molotovo kalbą,
pasakytą trečiadienį, kaipo at
metimą britų formulės Rusijos 
Britanijos ir Prancūzijos są
jungai sudaryti. Tokia pat nuo
monė reiškiama Paryžiuje. 
Taip britai, kaip ir francuzai 
nustebinti Sovietų Rusijos nu
sistatymu.

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. __ Trečiadiepį atstovų rū
mų pilnaties’ posėdis pradėjo 
debatuoti Townsendo senatvės 
pensijų bilių, kuris nori su
teikti seniams pensijų iki $200 
kas mėnuo. Tačiau rūmuose 
biliaus šąlininkų esama tik 50 
demokratų ir 75 republikonų. 
šitoji skaitlinė toli gražu nesu
daro reikiamos daugumos bi- 
liui priimti. Taigi iš anksto 
numatoma, kad nežiūrint kaip 
ilgai bilius busiąs debatuoja- 
mas, jis vis viena tapsiąs at
mestas.

Suėmė 14 asmenų 
ryšium su streiku
DETROIT, Mich., geg. 31. 

— Policija trečiadienio rytą 
suėmė 14 asmenų ir konfiska
vo blakdžekius, bėsbolo lazdas 
ir gumines dūdas. Devyni su
imtųjų buvo greitai paleisti. 
Penki palikti toliau klausinė
ti. Suėmimai padaryti tikslu 
neleisti muštynėms ryšium su 
Briggs kompanijos darbininkų 
streiku pasikartoti.

Reikalauja armijos 
komunistams kovoti

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Atstovų rūmų ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
mitetui trečiadienį liudijo iš
ėjęs pensijon generolas George 
yan Horn Moseley. - Jis liudi
jo ryšium apklausinėjimu gru
pės asmenų pritariančių na
ciams.

Kokia generolo laikysena 
yra, tarp ko kita rodo jo pa
reiškimas: “Jeigu aš bučiau 
Baltajame Name, tai pirmon 
galvon pašalinčiau visus komu
nistus, kuriuos samdo Jungt. 
Valstijų valdžia, o po to pa
leisčiau armiją kovoti priešus 
musų pačių sodyboje.’*

Pasak Moseley’o, Jungt. Val
stijos sergančios “kairėje pu
sėje”, o gyduolės esančios “de
šinėje”.

120,000 japonų žuvo 
per pustrečio mė

nesio
HONG KONG, geg. 31. — 

Generolas Fenh Yu-Hsiang, Ki
nijos karo reikalų viceminis- 
teris, trečiadienį painformavo, 
kad kinų atspara prieš japo
nus paskutiniuoju laiku žymiai 
sustiprėjo ir to sustiprėjimo 
pasėkoje per pustrečio mėne
sio, nuo kovo 1 d. iki geg. 15- 
tos, 120,138 japonai žuvo su
sirėmimuose ir kautynėse su 
kinais. Be to, 2,100 japonų bu
vo paimti nelaisvėn, 29 japo
nų karo laivai paskandinti ir 
26 karo lėktuvai nušauti.

Vokietija ir Danija 
pasirašė sutartį

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
31. — Danija ir Vokietija tre
čiadienį pasirašė nepuolimo su
tartį. Danijos vardu pasirašė 
pasiuntinys Berlynui Herluf 
Zahle, o Vokietijos vardu su
tartį pasirašė užsienių reikalų 
ministeris von Ribbentrop.

Vokietija buvo pasiūliusi ši
tokias sutartis pasirašyti Suo
mijai, Estijai, Latvijai, Dani
jai, Norvegijai ir Švedijai. Es
tija, Latvija ir Danija sutiko 
pasirašyti, o Švedija, Norvegi
ja ir Suomija atsisakė.

Priėmė bilių nacių 
pratimams uždrausti

SACRAMENTO, Cal., geg. 
31. — Califomia legislaturos 
atstovų rūmai priėmė ir pa
siuntė senatui užgirti bilių, ku
ris taikomas uždrausti priva- 
tiniems piliečiams militarinius 
pratimus, eisenas ir formaci
jas. Bilius yra taikomas prieš 
nacių veiklų Jungt. Valstijose.

tynėse, kai jo valdomas automobilis susidūrė su kitais automobiliais.

Senatvės pensijų bi- E? y "f ĮĮĮfr 
liūs atstovų rūmuose

PALAIDOJO BILIŲ ATKREIP
TĄ PęiEŠ UNIJAS

SPRINGFIELD/ III., geg. 31. 
— Illinois valstijos senatas 
trečiadienį atmetė senatoriaus 
Laiitzo bilių. Šitas bilius buvo 
taikomas streikams suvaržyti, 
antriniams boikotams uždrau
sti ir bendrai darbininkų orga
nizavimui trukdyti. Lantzo bi
lius palaidotas 28 balsais prieš 
16. 
t »

Republic Steel kor
poracija pasirašė 
kontraktą su unija

BIRMINGHAM, ' Ala., geg. 
31. — Republic Steel Corpora
tion, išgarsėjusi atkaklia kd- 
va prieš plieno darbininkus, ku
rie mėgino suorganizuoti uni
ją, pasirašė sutartį su United 
Mine Workers unija. Republic 
Steel turi ne tik plieno įmo
nes, bet ir savas anglių kasy
klas.

Eksplozija sugriovė 
mokyklą

AKRON, Ohio, geg. 31. — 
Gaso eksplozija trečiadienį ap
griovė Barberton miestely mo
kyklą. 75 mokiniai sužeisti. 
Trys sužeisti taip sunkiai, kad 
veikiausia mirs.

Politikieriai mitin
gui prakalbų ne

sakė
MIAMI BEACH, Fla., geg. 

31. — Antradienio vakare 300 
piliečių susirinko j politinį mi
tingą. Estradoje pasirodė ir ją 
perėjo 16 kandidatų j miesto 
tarybą. Tačiau ne vienas jų 
nepratarė žodžio į publiką. Ta
tai taip nustebino merą Levi, 
kad šis užklausė, kas atsitiko. 
Jam buvo paaiškinta, kad kan
didatai iš anksto susitarė, ne
kalbėta

Naciai kaltina bri
tus teroru

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
31. —4 Philip Noel Baker Dar
bo Partijos kępgrese paaiški
no, jogei Britanijos ■ darbiečiai 
suteikia daug medžiagos nele
galiems vokiečių spausdiniams, 
kad Vokietijos gyventojai ga
lėtų gauti tikrų žinių apie įvy
kius pačioje Vokietijoje ir pla
čiajame pasauly.

Dėl šito Bakerio pareiškimo 
Vokietijos atstovas griežtai 
užprotestavo: esą, britai mėgi
ną įsteigti Vokietijoje teroris
tinį centrą!

Į I.———— .

Socialistai remia 
Francuzijos užsie

nių politiką
NANTES, Francuzija, geg. 

31. — Trečiadienį pasibaigė 
Francuzijos socialistų partijos 
suvažiavimas. Suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, kuri užgi
na valdžios pastangas ieškoti 
talkininkų. Užgyrė prez. Roo- 
se’velto pastangas taikos inte
resuose, pasmerkė Berlyno- 
Romos ekspansijos politiką ir 
pareiškė, kad Francuzija yra 
vieningai pasiryžusi ginti savo 
teritoriją ir čielybę.

Atidavė $25,000,000 
čekų aukso vokie

čiams
BASLE, Šveicarija, geg. 31. 

— Pirm Čeko-Slovakijos su
draskymo $25,000,000 čekų 
aukso buvo padėti Anglijos 
Banke. Nesenai tie pinigai ta
po perkelti { Bank for Inter
national Settlements, o trečia
dienį apskelbta, kad šitas ban
kas atidavė pinigus Vokieti
jai.

Dar pereitą savaitę Lloyd 
George, buvęs praeity Britani
jos premjeras, klausė Cham- 
berlainą, ar teisybė, kad čekų 
auksą ketinama atiduoti Vokie
tijai, bet patenkinančio atsa
kymo į klausimą' negavo.

LONDONAS, Anglija, geg. 
31. — Antradienį keletas aša
rinių bombų sprogo Liverpoolio 
filmų teatruose. Tų bombų šu
kes ištirus nustatyta, kad bom
bos buvo padirbtos Jungt. Val
stijose. Manoma, kad šitos 
bombos yra dalis didelio kie
kio bombų šmugelio keliu iš
gabentų iš Jungt. Valstijų.

Giria vokiečių žy
gius Ispanijoj

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
31. — Vokietijos kariuomenei 
sugrįžus iš Ispanijos, spauda 
kelia į padangę jos žygius. Pa
sak tilpusių straipsnių, Vokie
tijos kariuomenė veikė Ispani
joj nuo pat civilio karo pra
džios — veikė sausumoj, ju
rose ir ore. Naciai išgelbėję 
generolą Farnco.

Italai giriasi laimė
ję karą Ispanijoj

ROMA, Italija, geg. 31. — 
Italijos užsienių reikalų minis
teris Ciano parašė straipšnį, 
kuriame sako, kad Italija lai
mėjusi civilinį Ispanijos karą. 
Italija pražudžiusi 3,327 karius 
Ispanijoj, gi sužeisti buvo 11,- 
227 italai.

Rusų laivynas Aa- 
land salų apylinkėje

HELSINKIAI, Suomija, geg. 
31. — Pastebiamas sovietų ka
ro laivyno veiklumas Aaland 
salų apylinkėje. Šitas salas Šve
dija ir Suorpija nori sustiprin
ti, Rusija yra priešinga šve
dų ir suomių planams.

Stiprus žemės dre
bėjimas Graikijoj
ATĖNAI, Graikija, geg. 31.

— Jaustas stiprus žemės kir
tis trečiadienio rytą Patras 
mieste. Kai kurių namų sienos 
sutiuko. žmonės, išsigandę, iš
bėgo į gatves.

X ■ ■

16 žuvo dėl audrų 
Italijoj

MILANAS, Italija, geg. 31.
— Smarkios elektrikinės au
dros užgavo Italiją pereitą an
tradienį. Dėl jų 16 žmonių žu
vo ir daugiau nei 100 sužei
sta.

Kongresas gali išsi
skirti liepos 15 d.
WASHINGTON, D. C., geg. 

31. — Jungt. Valstijų kongre
so vadai painformavo prez, 
Rooseveltą, kad ši kongreso 
sesija gali užbaigti darbus ir 
išsiskirti iki liepos 15 d.

Tvarko parką
Pereitais metais pradėti par

ko tvarkymo darbai šiemet tę
siami toliau. Lyginamos duo
bės ir sodinami įvairus mede
liai.

ROKIŠKIS. — Iš 28 į 29 d. 
balandžio vagys įsilaužė į ga
tavų rūbų “Elegant” krautuvę 
ir pavogė keletą apsiaustų bei 
eilučių, iš viso apie porą tūk
stančių litų vertės. Vagių iš 
kiemo pusės išpjauta apačioje ' 
durų skylė, bet kadangi buvo 
dar antros durys, kurių viršus 
stiklinis, tai vagys išpiovė sky
lę langinėje ir įkišę ranką iš
traukė durų plunksną ir duris 
tuomet galėjo jau atidaryti. 
Vidaus durų išmušė vitražą ir 
pro tą skylę įlindo krautuvėn. 
Prieš porą savaičių tie patys 
vagys bandė lįsti pro langą, 
bet nepasisekė. Nuo to karto 
langams įtaisė geležines gro
tas, bet dabar jie ėjo jau per 
duris.

Daugėja Klaipėdos 
pabėgėlių

Iki šiol Klaipėdos pabėgėlių 
skaičius vis dar tebedaugėja. 
Balandžio 22 d. jų jau buvo 
Užsiregistravę virš 300 žmonių. 
Didi dauguma yra darbinin
kai, keliolika amatininkų o ki
ta dalis įvairių įstaigų tarnau
tojai. Apie 20 tarnautojų gavo 
tarnybas' vietos įstaigose. Kiek 
sunkiau yra su darbininkais. 
Mažeikiuose nesant fabrikų, 
bei didesnių pramonės įmonių, 
visus darbininkus sunku ap
rūpinti darbu.

Savižudybės
ŠIAULIAI. — Balandžio 29 

d., 12 vai., Pakartuvių g. 6, 
actu apsinuodijo Petronėlė Si- 
lickaitė, kuri, nuvežta miesto 
ligoninėn, mirė. Išaiškinta, kad 
ji nuodijosi dėl to, kad prieš 
dešimtį dienų revolveriu nusi
žudė jos mylimasis A. Rimkus. 
Balandžio 20 d. popiet ties ka
talikų kapinėm actu nuodijosi 
35 metų amžiaus Sadauskaitė 
M., Frenkelio fabriko darbinin
kė, nes negalėjusi išlaikyti iš 
savo skurdaus, uždarbio skait
lingos šeimos. Nuvežus ligoni
nėn, pavyko gyvybę išgelbėti. 
Balandžio 23 d. Akmenėje, sa
vo krautuvėje, nusišovė preky
bininkas St. Dargis. Spėjama, 
kad žudėsi dėl šeimyninės ne
santaikos.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS
(Specialaus "Naujienų” korespondento Argentinoje)(Tęsinys)Negalima nutylėti nepaminė

jus ir tų draugų, kurie vienokiu ar kitokiu būdų parėmė tą Urugvajaus lietuvių kuitųriftio darbo dešimtmečio paminėjimą— tai drg. Petras Žukelis, už draugiškas sąlygas samdant sa- lioųą; drg. Vincas Lątvčųąs, už puikų sufleravimą ir aktingą veiklą vakaro metu, publiką puošiant gyvomis gėlėmis ir kitais budais rodantį daug pastangų kultūrinio darbo išugdymui šios draugijos ribose; drg. Miką Krasinską, už nuoširdų pasidarbavimą propaganda ir vakaro metu; drg. Praną As? trauską, už mandagų ir sąži? ningą pasidarbavimą rūbinėje, valdybos sekretoriaus Br. Ste* ponio tėvelį, už nesi gailoj imą pastangų kartu su savo vaikais darbuotis lietuvių darbininkų kultūriniam darbe, simbolizuojant mums žila galva, kad mes, jaunieji, einam garbingu kelių į šviesesnę ateitį kartu su visais— seniais ir jaunais; drg. Povilą Sėjimą, už ilgametį sąži-i ningą dr-jai iždininkavimą ir pavyzdingą pasidarbavimą šio vakaro metu pardavinėjant bilietus; drg. J. Valaiką, už draų-

riavimą ir šaltakraujiškai ir kultūringai atremiant kųjturiškai nusigyvenusios “N. Bangos” “bud- vardžiąvimus” dr-jps narių “brydu”, “baubliais” ir kitokiais tik žemos vertės laikraščiui leistinais žodžiais ir ten- denci jomis, kurios daugiau atitinka tiems laikams, kada “N. Bangos” redakcijoj buyo sumuštas A. Plavičius, o dabar vėl švogerių pakviestas ton re- dakcijon naujiem “triukam” realizuoti, užgrobtas dr-jos knygas dedant “ant laužo” tų knygų savininko sąskaiton, visa tąi teisinant hitlerizmų.,.Beje, vakaro programoj figūravo nors ir trumpąs, bet nuoširdus Dr-jos pirmininko J. Jazausko žodis, teigiamai paveikęs publikos nuotaiką, ir pavaizdavęs geresnių santykių gerėjimą tarp Argentinos ir Urugvajaus lietuvių kultūros darbo, ką aiškiai įrodo dešimtmečio proga gautas “A. L. Balso” sveikinimas ir linkėjimai, ir kas turėtu būti pavyzdžiu visoms kultūrinio darbo lietuviu organizacijoms ir spaudai. Vakaro metu buvo platinamas “A. L. Balsas”, o demokratų

gracijos klausimas, kad bent šiek tiek kolonizavus kraštų ir išgelbėjus bei padidįhus smun- kaųčią visokeriopų gamybą.Pasirodžius atatinkamiems įstatymams pradėję plaukti nan-

publikai šaltu alučiu; drg. Praną Kačiušį, už tvarkingą sceno-
MODERNIŠKAS LIGONINES 

aptarnavimas
Dabar prieinamas visiems už že

mas nustatytas kainas
TONSILAI. Išėmimas tonsilų Ir 
adenoidų su gulėjimu, užląiky- 
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ..........  $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj’-1)?. 
Bla;ne L. Ramsay priežiūroje; 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAJL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4706.

■■ — ■■■■ ... U l|iįĮ_F.|i||. I||,minu   ■ ,■ ■■

laidoje maloniai paraše apie Dr-jos dešimtmečio sukakties minėjimą, kas taip pat gali būti pavyzdžiu tylimiems, arba savotiškai kalbantiems lietuvių laikraščiams ir DULR pirmininkui.Šiame straipsnyje ryžausi kalbėti tai, kas liečia iš esmės mnsų tarpusavius santykius ir pątį Dr-jos dešimtmečio minėjimą, bejt kitame *‘A. L. Balso’* Nr. parašysiu kas Dr-jos nuveikta nuo jos įsikūrimo. Vasario 12 d., 1029 m. iki šių dienų, pavaizduojant visus jos smukimo ir kilimo periodus ir tas priežastis, dėl kurių buvo taip, o ne kitaip.
DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

$12.50

: NAUJipNŲ-ACME TelephotoŽUVO?—;Ž7 metų lakūnas Thoma.s H. Smith iš California, kuris gegužes 28 dieną išskrido iš Maine valstijos į Europą su mažu 670 svarų sveriančiu lėktuvu. Manoma, kad jisai žuvo kelionėj.

ji transportai laivų baltųjų ateivių, kurių svarbiausiais be portugalų galima skaityti vokiečius ir italus. Kurpsi naujos kėlonijos paatlanty, augo miestai, kilo gamyba, o draug su tuo ir darbo stoka, H£s įšlaisvintus juodis pasitraukė tolimi nuo b^lhljų ir toliau tęsė iš protėvių paveldėtą tingų rančos gyvėnimą. Kadangi
I t ■tą darbo rankų trukumą naujais juodžių transportais nebebuvo galima užpįįdyti, tai fa- zendieriai sugalvojo tai atlikti baltaisiais gabentjami savo lėšomis darbininkus ’įŠ Europos, į šitų XX amžiaus baltųjų vergų tarpą praeito dėšimtrnečio vidury buvo patekęs nemažas skaičius ir musų tautiečių, kUr Iriuos “globojo” išlįuosu otieji juodžiai. Mat, lazda turi du galu, Pabėgę iš fazendų baltieji vergai sušispietę į miestus, su- darė tam tikrą kamšatį, dalinai nedarbą ir tingiems čiabuviams rimtą darbo konkutėnciją. Visa tai iš lėto pradėjo kelti neapykantą svetimšaliams, kuri išsiliejo viešai tiek spaudoj, !Įtiek atsakingų valst. vyrų kalbose, o baigėsi svetimšalius varžančiu įstatymu,

■ ' .II''' ■ fc-*. . I ~ 'I ■■■■■......i.Baigdamas norėčiau paminėti dar tai, kas iki šiol ne visų pastebėta. Pay., kada kitos Urugvajaus lietuvių kultūrinės organizacijos ruošia vakarą, tai jame dalyvauja beveik visi Urugvajaus Lietuvių Kultūros Dr-jos nariai ir jų šeimos, kas parodo musų tolerantiškumų iri čiulpia bambyžiti ir laukia kultūrinio darbo įvertinimų, žad išįjpHdymo bet kada ši Dr-ja ruošia vaka-j .rą, tai musų kaimynai neranda Greta paminėtų baltųjų ver- liuoso laiko tai padaryti, ką SU Brazilijon važiavo ir kūrėsi mes padarome. Bet šį kartą tenka pasidžiaugti nors tuo, kad mus nepamiršo nors “Darbo” raidžių rinkėjas, kuris yra Į faktinasiš to laikraščio redaktorius, ir nuo Liaudies Teatro drg. Šiaučiūnas ir dar vienas kitas, už ką kulturiečiai yra pasiryžę atsilyginti, nes už draugiškumą reikia atsilyginjti draugiškumu. -Tįlo tadjtt^musų kolonijoj žydės k it! tūrinis darbas ir be tų, kurie trokšdami būti vadais, kitus tais titulais krkština.

taip pat kolonistai. Tie žmonės tarpe juodžių ir mes tisų yra pfer tą laiką ramiai sau trusė išbujojęs, kad net atsirado jų kas Žemės ūky, kas prekyboj ar norus patenkinąs svetimšalius pramonėj niekelio netrukdomi, varžantis įstatymas.Visas trukdymas jei ir pasitaikydavo, tąj buvo revoliucijos, kurių skaičius šiame krašte kuone konkuruoja futbolo rungtynių skaičiui. Aišku, kad tai ne revoliucijos, bet plėšikar vimo laikotarpiai vykdomi juodžių po feodalų ainių vadovybe. Taip tie ramus ateiviai ku-| rėsi ir savo ramių darbu peri Visą Šimtmetį, juodžių trukdo-1 mi, sukūrė tokią Braziliją, kokią dabar matome. Girios vir-1 to derlingomis žemėmis, jaguarų lindynės virto miestais, gamyba vystėsi amerikonišku tempų ir t. t. ir t. t. Gi juodis su visais savo maišytais variantais, kaip sėdėjo taip ir tebesėdi rančoj pusnuogis, žįsdamas bambyžių ir laukdamas kada visos tos gražios sodybos, prekybos ir pramonės įmonės liks jo nuosavybe. O tada, jis viską apleidęs piktžolėmis, gers iki sąmonės netekimo. To jam aukščiau žadėjo Maskvą, o dabar žada Berlynas. Tas pavydas Berlyno skatinamas, iki tiek

(Bus daugiau)
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrra naudingos.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Yards 5921

DR, BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų ąkys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma,
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 r

1
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Dr. Mairtcs KahnPraneša, kad nuo birželio 1 d. jo namų telefonas bus
Plaza 3200Ofiso tol- liekas tas pats—
Yards 0994

Ofiso Tel. Virginia 0036, 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DK. 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 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SS

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 Šo. Halsted Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS■ I ■■ V*1 I ■■ ■ John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
...... . DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LA1FAYETTE 0727
I

koplyčios visose
X ik Chicagos dalyse

1"|> II" "i i' ii" i H iii i ii^Mij'if.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

• CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.Už gyvenimą be vadų!— štai sukis, kurį privalo įgyvendinti pas save kiekvie-Į I na darbininkiška organizacija, Į nes kiekvienas darbininkas gą- I Ii progresuoti tik savo protu ir Į savo pastangomis, bet ne vadų, kurie ne tiek išmano, kiek įsivaizduoja išmaną. Tik tuomet ■ galutinai pranyks žmogiškų iš-j kamšų garbinimas ir darbinių-) kų savystovaus galvojimo ignoravimas. Kiekvienas turi tureli teisę laisvai kalbėti, protauti, veikti taip, kaip geriau ir teisingiau atrodo jam, bet ne vą- dui. Vadas — tai autoritarines tendencijos išdava ir priespaudos simbolis, o versti vadą — tai reiškia kovoti prieš Vadizmų ir dirbtiną autoritetą, kovoti prieš prjespąudą ir nelygybę.Jeį kas vadu mane laiko, prą- šaų mane versti į eilinių narių tarpą, — ten garbingiausia vieta, kurioje gludi darbininkų galia ir progresas. Jis man ne-

Klausykite musų Lietuvių radjo programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 yal. vakarę iš W. ff. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas p, ŠĄLTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAIDR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Qfiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedalioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: Y AR D S 4787 

Namų Tel.: Prospect 1939

8

8

Spausdinam

u**

Miesto 
Kamb. 
Namų

U. L. K. Dr-jos narys. Montevideo, R. O. U.

Joseph V. Mockus
. ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE #701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47 Streeį 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sęredoj pagal sutartį.

I ■■■ > 1 P > '"I U................... .......................................................................

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

HEJNA BROS.

Lawndale Dental Laboratories
3945 WEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndalę 2908-9 Tel, Monroe 9251

UŽTIKRINTOS
PLEITOS . *-**^'* * grąžinami 

jei nepatenkinti
K. P. GUGIS

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

, ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St, 

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

niai? pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Yards 1139

J. MULEVIČIUS
$43 Cąjjfornm Ąv^nue

Cicero

4704 So. Western Avė

Yards 0782

YARDS 1419

n

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

,DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 Soutl

opom

Esatt

Svetimšalių problema 
BrazilijojSenovėj, kol vergija buvp įstatymais globojama, Brazilijoj jokių svetimšalių problemų nebuvo. Buvp tik vergų Problema, Jei trukdavo darbininkų, tai pirkliai atgabendavo iš Afrikos girių sumedžiotų juodžiu transportą ir proJjJė- ijja išrišta, Deja, ląįkąį iš lėto pakitėjo, yergija išnykę, jtędėl ir ūkį teko pertvarkyti i$ pagrindų, kad išvengus ekonomi-' nė;s katastrofos, t. y. valstybinio bankroto. Bet tam reikėjo nap^ jų kvalifikuotų darbipinkų ir Žmonių su iniciatyva, nes tamsus Afrikos žmogėdrą įr feoda

lų gadynės “donų” likusia} tam netiko. Pasėkos to, iškilo imi-

NARIAI
Chicagos,

Liętuvjhi
Direktorių
Asociacijos

P. J. RIDIKAS
3354 S<>. Halsted Street

1640 Węst 46th Street
I. J. ZOLP

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir naktj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE miesto 
DALYSI

Phone Yarda 0781

S. P. MAŽEIKA
B319 Lituanica Avenue Yatds 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węs( 23rd Place
SKYRIUI: 42-44 East l08th Street

Phonę Ganai 2515
Tek Pullman 1271

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 jLItuanica Avepue Phone Yards 4908

a ANTUPnY B, PETKUS
5834 So, Węstern Ąye
1410 South 49th Gourt

Phpne Grovebill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Phoųe Lafayette 3572

_____Kiti Lietuviai_ Daktarai

Dr* Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 0 iki 8 yakaro.

Šventadieniais tik susitarus, 
Phone YARDS 7299

TeL Ottice Wentworth 6339 
Rez. Hycle ?ąrk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterą <r vaikų ligų rydytoja 
G900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
Išskyrus seredomis ir subafcHpIs

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBŪS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Clevelando ir Ohio Žinios
Rašytojai ir ateiviai. — Kas tie “ateiviai” ir “šimtapro

centiniai amerikiečiai”. — “Monopoliai” platina pre
kybą. — Ohio Legislatura skirstosi. — Sumokėjo $25 
milibnus taksų. — Mirė Galanskienė, Sakalauskienė, 
Joni liūtė, Brazauskienė. — “Dirva” sumažėjo.-—Juo
zas Komaras Clevelande.

Nors ir retkarčiais, bet vis 
tenka didlapiuose matyti kaip 
vienas ar kitas rašytojas prime
ta ateiviams, kad tai buk dėl jų 
yra visokių sunkenybių ir nesu
sipratimų šioje demokratiškoje 
šalyje; buk tai ateiviai esą kal
ti viskam. Jie vadina ateiviais 
visus, kurie tik yra kilę iš anos 
pusės vandenyno, nežiūrint, kad 
jie ir yra šios šalies piliečiai ar
ba net ir yra gimę iš ateivių 
tėvų.

Bet ar tie rašytojai nors sy
kį pagalvojo, kas jie patys yra 
ir iš kur jie atsirado? Ar jie čia 
buvo prieš Kolumbo atvažiavi
mą? Kai kada net nuostabu yra 
girdėti, kad aukšto mokslo 
žmonės kalba, lyg nebūtų su A- 
merikos istorija susipažinę. Juk 
Amerika yra sukurta vien lik 
iš ateivių, neatsiževlgiant to, ka-

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 
4146 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 9832

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”

da jie atvažiavo, ar vėliau ar 
anksčiau; neatsižvelgiant nei to, 
ar jų tėvai ar protėviai senai 
čia gyvena ar ne. Vistiek jie ir 
visi kiti yra ateiviai.

Mes surasim, kad visų tautų 
ateiviai yra geri šios šalies pi
liečiai. Jie yra šiai šaliai atsida
vę, pasiaukavę, bet jie myli ir 
atjaučia savo tėvų žemę, savo 
kilmės tautą. Pavyzdžiui, Mi- 
chael Pupin, serbas, buvo vie
nas iš geriausių Amerikos pilie
čių. Buvo garsus pasaulio mok
slininkas, mylėjo savo gimtą ša
lį, mylėjo tautą, bet buvo ištiki
mas Amerikos pilietis. Ir mes 
turime tokių labai daug. Ame
rika susideda iš šimto trisde
šimts milionų gyventojų ir visi 
yra ateiviai.

— o —
Toliau tie rašytojai sako, kad 

ateiviai viską nori imti, bet nie
ko nenori duoti šiai šaliai. Bet, 
štai, ką ateiviai Amerkai davė. 
Davė savo jaunatvę, savo ge
riausią ir stipriausią sveikatą, 
padėdami šią šalį išvystyti, iš
tobulinti ir padaryti tokia, ko
kia ji šiandien yra. Tai yra at
eivių darbas, visų gyventojų 
darbas. O už tai, kaip atlygi
nimą, mes gauname — tai ge
resnį ir žmoniškesnį pragyveni
mą, negu žmonės kitose šalyse, 
nors dabar tai yra gana sunku. 
Bet mes pasitenkiname.

Prie to, mes naudojamės de
mokratiška laisve, kupos daug 
mažiau yra kitose šalyse, jeigu 
net palyginsim ir savo tėvų že
mę — Lietuvą. Čia mes turime 
žodžio ir spaudos laisvę. Mes 
galime laisvai kalbėti, laisvai 
rašyti, o tas ir sudaro musų de
mokratišką šalį.

Dabar, ką ateiviai atsivežė A- 
merikon iš savo gimtinių šalių, 
kai jie pradėjo važiuoti sekda
mi Kolumbo keliais. Jie atsive
žė geriausias kultūrines tradi
cijas. Į Ameriką suvažiavo ge
riausi pasaulio talentai, kurie 
padėjo šią šalį iškelti ir pada
ryti laisva. Nuo pat pradžių A- 
merika kūrėsi iš tokių ateivių, 
kurie neturėjo tinkamo pragy
venimo kitur ir neturėjo demo
kratiškos laisvės savo gimtame 
krašte. Jie čia suvažiavę krauju 
ir prakaitą liejo už geresnį gy
venimą ir laisvę. Taigi, nežiū
rint kaip mes į viską žiūrėsime, 
bet vis atrasim tą patį, kad mes 
visi, Amerikos gyventojai, esa
me ateiviai, ir čia susidarė ki
ta tėvynė, kuri duoda mums de
mokratiškas teises, ir visi turi
me vienodas teises jomis nau
dotis.

— o —
Toliau, padarykime palygini

mą po Amerikos miestus, kur 
kokie gyventojai yra apsigyve
nę. Kansas City giriasi, kad ten 
gyvena kuone visi “šimto-pro- 
centiniai” amerikonai, ir ten tik 
esąs šeštas nuošimtis ateivių gy
ventojų. Tas miestas mažai ga
li girtis savo “amerikonišku- 
mu”.

Clevelande priskaitoma ketu

NAUJIENOS, CHcago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Fritz Kuhn, Amerikos nacių lyderis, kuris liko 

areštuotas ir į New Yorką atgabentas. Jis yra kaltina
mas pasisavinimu savo organizacijos apie $15,000.

Japonai protestuoja 
rusų žygius

TOKIO, Japonija, geg. 30.— 
Japonijos proteguojama Man- 
džurija pareiškė protestus So
vietų Rusijai ir Pakraščių Mon
golijai (Outer Mongolia). Man- 
džurija nusiskundžia, kad rusai 
jr mongolai verpiasi į jos že
mę.

Gerinasi klerikalams
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

28. — Du šimtai atstovų rūmų 
narių, daugumoje dešiniųjų 
partijų, pereitą šeštadienį įtei
kė parlamentui bilių, kuris yra 
taikomas 1901 ir 1904 metų 
įstatymams, atkreiptiems prieš 
klerikalus, panaikinti.

EGG  $6.00
NUT -C____________ $6.00
BIG LUMP_________ $6.00
MINE RUN$5.75 
SCREENINGS$5.00 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$1500.00 DOVANOMIS $1500.00

NEW CITY FURNITURE MARI
-----  RENGIA —

S PIKNIKĄ
Nedėliok Birželio-June 4,1939

BIRUTES 79-TA IR 
ARCHER 
AVENUE DARŽE

Turtas—virš 
$3,100.000.0^

Rezervas 
—virs 
225,000.00

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 yg zv-f
už padėtus ZI y/f\

pinigus

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

KLAUSYKIME 

VAKARA Saltimiero 
LIETUVIŠKU RADIO 11J II I.A 
PROGRAMŲ STą„ W H Į f 
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■ ■■■■■■!

KAS VAKARĄ—1480 K.

riasdešimtas nuošimtis ameri
konų, o šešios dešimts nuošim
čių gyventojų yra ateiviai. Bet 
Clevelandas turi kuo pasigirti. 
Stovi pirmoj vietoj apsaugoj ir 
gera santaika viešpatauja gy
ventojų tarpe. Aukštai pakilęs 
kultūriniuose darbuose. Yra čia 
įsteigti tautų kultūriniai darže
liai, kurių nė vienas kitas Ame
rikos miestas neturi. Darželiai 
užima didelę dalį miesto parko, 
r jau visi baigiami įrengti. Tas 

sutraukia visas tautas į geresnį 
ir bendresni veikimą.

Taigi, iš visko galima matyli, 
tad tie, kurie neliki, kad jie 
yra ateiviai, ir nenori bendrai 
veikti su visais, nestovi ant la
jai tvirto pamato.

— o —
Oliio valstijos “monopoliai” 

arba, kitaip sakant, krautuvės, 
<ur valdžia parduoda degtinę, 
praneša, kad nuo birželio penk
tos pridės prie savo listo apie 
trisdešimts skirtingų alkoholi-' 
nių gėrimų, kurių ikišiol netu
rėjo. Pridedami gėrimai bus 
daugiausia partraukti iš kitų 
šalių, ir bus daug senesni, negu 
amerikoniški. Taipgi turės deg
tinės šimto metų senumo, kuri 
parsiduos po $25.00 už kvortą 
arba šimtas dolerių už galioną. 
Taigi, visi galės įsigerti šimla- 
metnės degtinės.

Ohio valstijoj pati valdžia 
parduoda degtinę bonkose, o sa- 
liunuosc tik galima pirkti stik
leliais. Valdžios krautuves pa
našos į senovės Rusijos “mono
polius”.

— o —
Ohio valstijos kongresas jau 

skirstosi, ir visi atstovai važiuo
ja namo. Visi pasireiškė, kad 
jau laikas atostogoms. Tiesa, 
jie atostogų nori, nors ir ma
žai per metus diroa, o piliečiai 
turi jiems, nori — nenori, al
gas užmokėti.
Atstovaidabar išsiskirsto, pa

likdami daug nebaigtų darbų: 
bedarbių šelpimo klausimą, se
nelių pensijų klausimą, ir daug 
kitų tokių svarbių reikalų. 
Jiems tik rupi atostogos. Bet 
kaip tie varšai gali laukti kuo
ne pusę metų, kol atstovai vėl 
susirinks, ir kada vėl pradės jų 
reikalus svarstyti? šitokie klau
simai turėtų būti gerai apgalvo
ti tuo laiku, kada rinkimai at
eina. O kai atstovai jau išrink
ti, tai jau per vėlu jiems kas 
sakyti. Atėjo tie laikai, kad pi
liečiai turi gana gerai pagalvo
ti už ką balsuoja, o kitaip da
rant, patys turi nukentėti.

— o—•
Apskričio iždininkas John 

Boyle praneša, kad taksų už 
nejudinamą turtą jau sumokė

ta virš dvidešimts penki milio- 
nai dolerių už pirmą pusmetį 
1938 melų. Bet taipgi sako, kad 
daugelis dar neužsimokėjo.

— o —
C. M., 27 metų amžiaus vy

ras, buvo vedęs šešis sykius, 
šeštą sykį atsiimdamas divorsą, 
pasiėmė laisnius vestuvėms ir 
su septinta, 22 metų, mergina. 
Jis pasakė teisėjui,- kad tol ieš- 
kosiąs, kol rasiąs tinkamą mo
terį, su kuria galės gyventi.

—— o —
Mirė Marijona Galanskienė, 

nuo 2250 W. 10 St., sulaukusi 
67 metų ame. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis iš šv. Jur
gio bažnyčios/, Pdliko vyrą ir 
tris dukteris.

Mirė Agota Sakalauskienė, 
nuo 1618 Lakefroiit Avė., sulau
kusi 46 metų amžiaus. Palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis. 
Paliko vyrą ir keturias duktė-

• -4?ris.
Mirė Albiną Joniliutė, nuo 

8005 Cory Avė., sulaukusi vos 
šešiolikos melų amžiaus. Nelai
minga mirtis neleido nė pasau
lio grožybėmis pasigerėti. Nu
skynė kaip obelies žiedą, dar 
nepražydusį. Paliko tėvus ir 
penkis brolius.

Mirė Pranciška Brazauskienė, 
nuo 1602 E. 27 St., sulaukusi 
59 metų amžiaus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Paliko sūnų 
ir keturias dukteris.

— o —
Musų “Dirvos”/ čalis buvo 

nudžiugęs, lyg gcležiuką radęs, 
kai pamatė, kad SLA organas 
“Tėvynė” laikinai buvo suma
žinta. “čalis” visiems pasakojo 
su dideliu džiaugsmu, kad “Tė
vynė” jau sumažinta, nebeturi 
pinikų iš ko leisti.

Bet ką jis sakys dabar, kad 
ir jo paties Dirvukė liko suma
žinta? Ar tik jau netrūksta li
tų pas Smetoną. O tas sumaži
na ir “Čalio” grašius. Mat, yra 
sena patarlė, kad žydo botagas 
turi du galus. Kai kada kerta 
dviem vienu sykių.

— o —
Ristikas Juozas Komaras bu

vo Clevelandą apleidęs, bet šio
mis dienomis vėl sugrįžo, ir 
mano Clevelande apsigyventi, 
jei nebus pakviestas kur nors 
su bizniu važiuoti.

— o —
“čalis” verkšlena, kad buk 

“C. L. žinios” jį pabarančios už 
jo griekus. Tiesa, niekas neno
ri barti gauti. Bet reikia atmin
ti, kad ir “čalis” juos barė per 
ilgą laiką, o jie vis tylėjo. Tai 
reiškia, kad jie tik atsilyginą 
tuę ką “Čalis” jiems pirmiau 
suteikė. ' Jonas Janis

KLAUSYKITE MUSŲ PROGRAMO ANTRADIENIAIS Iš 
STOTIES WSBC. 1210 KIL., 8:00 IKI 9:00 VAL. VAKARO.

Šokiams gros NEW CITY RADIO ORKESTRĄ—Dalyvauja Radio 
žvaigždės ir juokdariai. Taipgi NEW CITY rinks 

populiariausią lietuvaitę.
Jei kas norite vykti busu, ateikite į New City Furniture krautuvę 
dėl rezervacijų. Su kiekviena rezervacija dykai tikietas į pikniką.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau, gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

A Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000. naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryli.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit 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 & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

STANDARD CLUB
švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 >
4/5 Kvortos ■ ■"U jg

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

1$
| SUndarč 
T Club

Brooklyn, N. Y220 Leonard Street

RYTINĖ 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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Sophie
Barčus

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 

per year outside of Chicago

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

VAIKŲ KANKINIMAS 
PRIEGLAUDOJE

Visokios žinios iš Lietuvos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KORESPONDENCIJA

$5.00 per year in Canada
$5.00 L _ --------------
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ufaakyme kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams ----------------------
Pusei metų --------- -----
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ------
Vienam mėnesiui —;----

Chicago} per išnešiotojus:
Viena -kopija -------------
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Mėnesiui -------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

- (Atpiginta)
Metams$5.00 
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams  - 1.50 
Dviem mėnesiams ..........— 1.00
Vienam mėnesiui ................ .. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
Metams $8.00 
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>ney|Du iš jų — Pėtniunas ir Žė- 
nauskas — pripažinti kaltais ir

= nubausti 30 mėnesiais kalėjiiho, 
o kiti du — Lenkevičius ir Pari- 
lauskas

.............. ’r- Pėtniunas yra Vaikelio Jėzaus
Ispanijos karo metu buvo nuolatos kalbama apie Ita- prieglaudos ūkvedys, o žehaus- 

lijos fašistų intervenciją. Spauda dažnai pranešdavo apie sausumo p°llclj°s valdi- 
italų “savanorių” vykimą Ispanijon ir pats Mussolini daž- nlprjeglaudos vaikai buvo ^ta
nai viešai pasigirdavo tų “savanorių” žygiais tuo laiku, kami rykštėmis, užbėrus jiems 
kai didžiosios Europos valstybės vykino neva “nesikiši- druskos ant kūno, kad butų 
mo” politiką Ispanijoje. Daug mažiau buvo kalbama apie skaudžiau! Tie vaikai buvo ver- 
Vokietijos rolę tame kare.

0 dabar Vokietijos spauda praneša, kad naciai buvo 
taip pat veiklus Ispanijoje, kaip ir Italijos juodmarški- 
niai. Vokiečių pagalba sukilėliams buvo, gal būt, dar 
svarbesnė, negu italų. Vokietija pradėjo Siųsti kareivius, 
karo lėktuvus ir ginklus generolui Frankui tuojaus, kai 
tik prasidėjo sukilimas — liepos mėnesį 1936 m. Vokiečių 
bombnešiais buvo atgabenti iš Afrikos 15,000 maurų Is
panijon; jeigu gen. Frankas nebūtų gavęs šitos pagalbos, 
tai sukilimas butų buvęs kaip bematant sutriuškintas, 
nes Ispanijos didmiesčiuose sukilėliai buvo sumušti pir
mose dienose.

Šiandien apie tai rašo Vokietijos laikraščiai, pasidi
džiuodami tuo, kad naciai Ispanijoje “išgelbėjo kultūrą” 
nuo bolševizmo. Vokiečių generolai, kurie vadovavo na
cių karo jėgoms Ispanijoje, buvo Hugo Sperrle, Hell- 
muth Volkmann, Wolfram von Richthofen ir pulkininkas 
Warlimont. Kai Ispanijos karo metu buvo spaudoje pa-1 Vladas Pėtniunas, vistick nuo 
sklydę gandai, kad tie nacių karo vadai pasiųsti į Ispa- kalėjimo neišsisuko.
niją, tai Vokietija griežčiausiai juos nuneigė, kaipo “me- ™^ĄrbTXTA “ T A 
lūs” ir “prasimanymus”. O dabar Vokietijos laikraščiai| 11 VEIKLA
giriasi, kad tie generolai suteikė pergalę Ispanijos suki
lėliams!

Oficiali Vokietijos spauda giriasi, kad nuo pirmos 
sukilimo dienos Ispanijoje Vokietija siuntė vis daugiau 
ir daugiau kareivių, lėktuvų ir kanuolių generolui Fran
kui. Ji giriasi, kad vokiečiai kareiviai dalyvavo kiekvie
name didesniame Ispanijos mūšyje. Ji giriasi, kad po vor 
kiečių vadovybe buvo išlavinti 56,000 ispanų karininkų, 
kurie kovojo sukilėlių pusėje.

Vadinasi, ne viena diktatūra, bet dvi įsikišo į ispanų 
karą sukilėlių pusėje ir padėjo generolui Frankui laimė
ti pergalę. Tuo tarpu vyriausybininkų pusėje intervenci
ją darė trečioji Europos diktatūra — sovietų Rusija. Vy
riausybininkus rėmė milžiniška Ispanijos žmonių daugu
ma ir jie butų sukilėlius sumušę, nežiūrint Mussolinio ir 
Hitlerio pagalbos. Bet, deja, Stalinui rūpėjo ne apginti 
Ispanijos respubliką, o įsteigti savo diktatūrą Ispanijoje;

Kaip socialistas Araąuistain nurodė, Stalino politika 
Ispanijoje buvo tęsti karą kaip galint ilgiau, kad Musso
lini ir Hitleris butų užimti vakarinėje Europoje ir nega
lėtų vykinti agresingų žygių prieš Rusiją. Todėl Maskva 
tyčia nedavė Ispanijos lojalistams pakankamai ginklų 
laimėti pergalę, ir karas tęsėsi daugiau kaip pustrečių 
metų, kol Ispanijos žmonės nepailso muštis. Tuomet na
cių ir fašistų remiamas gen. Frankas laimėjo.

Pasirodo, kad tas Ispanijos karas buvo paverstas 
trijų militarinių diktatūrų varžybų lauku. O Ispanijos 
liaudžiai jisai kaštavo daugiau kaip milioną gyvasčių!

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

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

Pusei metų —~ 
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia šių 

Orderiu kartu su t

Savo laiku buvo rašyta apie 
mažamečių vaikų plakimą ir 
kankinimą Vilijampolės (Kali
no apygardoje) Vaikelio Jėzaus 
prieglaudo j ei šių metų gegužės 
13 d. Kauno apygardos teismas 
svarstė bylą 4 asmenų, apkal
tintų dėl tą vaikų kankinimų.

Trijų diktatūrų turnyras Ispanijoje išteisinti.

leivių ir darbininką tarpe, ko
vojo prieš caro valdžią, gynė 
lifetuvių kalbos teises. Kunigai 
jį apŠdukė “bedieviu” ir “cici- 
Iiku”.

Apie Jono Biliūno kūrybą 
kalbėjo rašytojas Vienuolis-žu- 
khuskas ir kritikas Korsakas-1 
Radžvilas. Pastarasis pasakė, 
kad —

“rašytojų literatūrinę reikš
mę nulemia tai, kas iš jo kū
rybos palieka ilgesniems lai
kams. J. Biliūno kuriniai, 
nors jau praėjo eilė metų, y- 
ra žinomi ir dabar. Jie visus 
vienodai žavi savo meniškuo
ju grožiu.”

t

Bet dėlto, kad tas didis rašy
tojas buvo, socialistas ir “bedie
vis”, tai iki šiol jo atmintis ne
buvo viešai pagerbta.

čiami prisipažinti, kad jie pd- 
vogę policininko (Ženausko) šu
niukus, nors nebuvo jokių įro
dymų, kad jie tai atliko. i

Teisingumo organai kažin ko
dėl visai netraukė tisėon prie
glaudos direktoriaus J. Kamdn- 
tausko, nors jo namuose tas 
vaikų kankinimas įvyko.

i Prieglaudos amatų mokyklos 
mokytojas J. Lenkevičius, kriris 
vienam vaikui kirto per veidą 
ir, kai tą vaiką kiti plakė, ir 
ragino juos “nesigailėti rykš
čių”, — nors buvo teisiamas, 
bet teismas jį išteisino.

Teismas, matyt, labai neno
rėjo bausti tos klerikalų įstai
gos viršininkus. Ęet vienas jų, 
prieglaudos administratorius

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Laikraštininkų Gildijos 
prežidentas,1 radikalas Heywooc 
Broun, kurį-labai giria koriiu- 

, nistai už jo pro-staliniškas sim
patijas, “atvirto” iš bolševikuo- 
jančio episkopalo į katalikus. 
Įdomu, kaip į šitą faktą reaguo
ja komunistai.

Štai vienas pavyzdys. Rokas 
Mizara sako, kad komunistams 
nesą skirtumo, kuriai tikybai 
priklauso Broun. Bet jo “atsi
vertimą” Mizara panaudoja dar 
kartą “ištiesti draugišką ranką 
katalikams”. Esą*, —

“Jeigu bendra veikla šu ko
munistais nešiigadirio Brou- 
no, tai juk nesugadins ir lie
tuvių katalikų veikėjų.”
Kur jau čia sugadins? Bend

ra veikla su komunistais BrOu- 
ną dargi “pataisė”.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ 
JONĄ BILIŪNĄ

SLA skundikai

Pereitos savaitės “Tėvynėje” ' 
yra paskelbtas prez. F. J. Bago- 
čiaus susirašinėjimas su Penn- 
sylvani j os apdraudos komisio- 
nieriuiii Matthew H. Thggartu 
SLA centro Raštinės kėlimo 
Gausimu, o taip pat aprašyta 
rezultatai konferencijos, kurią 
irez. Bagočius ir redaktorius 
Kl. Jurgelionis turėjo su komi- 
sionierium. Iš to aprašymo ma
tyt, kad Susivienijimą tikrai 
kokie tai pikti asmens skundė.

Skundas buvo ne tik prieš 
Pild. Tarybą, kad ji norinti pa
daryti “didelių išlaidų”, kelda
ma raštinę į Pittsburghą, bet 
buvo apskųsti atskiri asmens. 
“Tėvynėje”*‘^pie tai skaitome:

“Pasirodė, kad Komisionie- 
rius turėjo kokių tai įtarian
čių 1 neieškotų informacijų, 
kurias prisiuntė jam nežino
mi žmoųės, apie musų prezi- 

, dento Ę.;(J. .Bagočiaųs loja- 
liškumą,-^aipo Amerikos pi
liečio;. gčų būt primetančių 
jam kokį tai kraštutinį radi
kališkumą ar dar ką. Netei
singas vertimas Tėvynės 
straipsnio taipgi buvo Komi- 
sionieriąus, rankose ir vedė jį 
prie išvados, kad redaktorius 
turi ambicijos ‘runyti’ Pehn- 
sylvanijos Apdraudos Depar
tamentą. Komisioniėrius vie
nok davė progos SLA prezi
dentui ir Tėvynės redakto
riui parodyti melagingumą 
tokių toli siekiančių ir juo
kingų apkaltinimų...”
Tai ve iki ko priėjo ta klika, 

kuri varinėja kerštus Susivieni
jime, prisidengdama “patriotiz
mo” ir “organizacijos gerovės” 
Skraiste!

Spalvoti Šunes

Joja dviem arkliais
Sovietų valdžia dar nesutinka stoti į Anglijos ir 

Francuzijos organizuojama “taikos frontą”.
“Narkompredas” (liaudies komisarų tarybos pirmi

ninkas) ir “narkomindelas” (užsienio reikalų komisaras) 
ViaČeslav Molotov vakar pareiškė Vyriausio Sovieto 
(parlamento) sesijoje, kad Londono ir Paryžiaus “abipu
siškos pagalbos” pasiūlymai esą nepakankamu Jisai pa
sakė net, kad esą “negalima dabar numanyti, ar jie tik
rai nori sustabdyti agresiją”.

Atmesdamas Anglijos ir Francuzijos paskiausią pa
siūlymą, Molotovas tuo pačiu laiku Vyriausiam Sovietui 
pranešė, kad, netrukus, gal būt, vėl bus tęsiamos preky- 
bos derybos su Hitleriu.

Taigi aišku, kad užsienio politikoje diktatorius Sta
linas bando {joti dviem arkliais: derasi su Europos demo
kratijomis" prieš nacius ir tuo pačiu laiku derasi su na
ciais. O jeigu atsiminsime, kad Maskva visą laiką palai
kė draugingus ryšius su nacių partneriu Mussoliniu, tai 
ta dviveidė Maskvos politika pasidarys dar aiškesnė.

Savo, kalboje Molotovas pakartojo Stalino žodžius

Gegužės 12 d. Valstybės tea
tre Kaune buvo surtioštas rašy
tojo Jono Biliūno atminties pa
minėjimas. Tai buvo didelio ta
lento žmogus, parašęs keletą la
bai gražių apysakų (“Brisiaris 
Mirtis” ir k.), bet, deja, labai 
jaunas, tik 29 metų amžiauš, 
miręs džiova. Palaidotas Zako
panėje, Lenkijoje, 1907 m.

Jonas Biliūnas gimė Anykš
čiuose ir ėjo mokslus Liepojos 
gimnazijoje ir Dorpato univer
sitete, bet universiteto nebaigė 
dėl politinių neramumų studen
tijoje. Jisai daug dfrbo mokš-

Prieš kelias savaites, vienoje 
Paryžiaus gatvėje pasirodė po
niutė su mėlynai nudažytu šu
niuku (pudeliu). Praeiviai, ma
tydami tokį reginį, tik kraipė 
pečiais. Bet šiuo metu tokių vi
sokiomis spalvomis darytų šu
niukų pasitaiko jau labai daug. 
Paryžiuje yra netgi du kirpė
jai (frizieriai), kurie specia
liai užsiima šunų dažymu. Tie 
kirpėjai, pasirodo, turi labai 
daug darbo, nes keistuolių po-* 
nučių netrūksta. Kiekvieną no
ri turėti visaip išmargintą šd- 
nelį.

apie tai, buk anglai ii4 fbaneuzai norį įvelti (!) Sovietu 
Sąjungą į karą su Hitlėriu, kad ji savo rankomis trauk
tų jiems “kaštonus iš ugnies”. Tai, žiųoma, nesąmonė; 
fcuoniet anglai ir frhnčuzai pasižadėjo ginti Lenkijos ir 
Rumunijos nepriklausomybę, tai jie tuo patim davė gri- 
rahtiją ir gbvietų Sąjungės siehphis, ries Vokietija gali 
pasiekti sovietų teritoriją tik per lenkų arba rumunų že
mę. O už šitą garantiją Maskva dar nėra nieko davusi 
anglams ir fraheuzams. Tai kokiu būdų Stalinas gali sa
kyti, kad ahglai ir Prancūzai horį panaudoti Sovietų Są
jungą “kaštonams traukti iš Ugnies”?

šita dviveidė Stalino politikai stiprina agresorius.

(Tęsinys)
Gal jums daug kas visai bus 

nesuprantama, bet žiriokite, 
kad Lietuvos didaus gyvenimas, 
dabar labai susijęs yra šu už
sienio politika, čia atsargumas 
visame yra labai reikalingas.

Net Europos didžiosios vals
tybės dabar savo vidaus politi- 
lką derina su užsienių prilitika, 
tai ką jau čia kalbėti apie Lie
tuvą. Net šiuo metu daug kas 
mums ir patiems nepatinka iŠ 
šiolaikinės vidaus politikos ir 
mes daug ko kito pageidautu
me, bet atsižvelgiant į užsie
nius tikrai nuoširdžiai džiau- 
gianiės sulaukę tokiame sąsta
te vyriausybės. Tie pavojinįgi 
vidaus politikos vandens 
inens atrodo mums, krid 
mingai apeinami ir laivfelis 
sai vykusiai vairuoja.

♦Į visa tai atsižvelgiant 
|jums netektų mus labai kriti 
kuoti. Ką galėjome, tai ir 
darėme ir tariame, kad tai 
vo geriausia išeitis, kokia 
šiuo momentu galėjo būti.

Tektų tik pasididžiuoti, 
musų provincija tiek.jah poli-, 
tiškai yra subrendusi, kad vy
riausybės pasikeitimą visai 
rimtai ir teigiamai įvertino, 
nors provincija turi begales ne
pagydytų žaizdų, bet dėl jų kol 
kas tyli, nes jaučia ir žino, kad 
kitos išeities šiuo metu negalė
jo būti.

Tokios dvi stambios politinės 
organizacijos, kaip liaudininkai 
ir krikščionys demokratai šavo 
tarpe susiprato ir nutarė, neke
liant visų principinių klausimų, 
nuoširdžiai tarp savęs bendra
darbiauti.

Socialdemokratai šiame susi
tarime nedalyvauja, bet kas 
įvyko — pritaria. Socialdemo
kratai šiuo melu taip pat ne
kelia yisų ppiįi klausimų ir 
laukia, kas bus ateityje.

6 taip elgiasi tik atsižvel
giant į užsienius ir į Lietuvos 
tarptautinę padėtį. Socialdemo
kratai taip pat nekelia klausi
mo, kad jų veikimas butų le
galizuotas. Lygiai kaip ir ne
reikalauja, kad šioji vyriausy
bės koalicija butų platesniais 
pagrindais praplėšta.

Tai tik takto klausimas, o 
šiuo metu reikalinga ir būtina 
tasai taktas išlaikyti. Butų la
bai neišmintinga dėl takelio 
prarasti kelias.

Spėju, kad jums vis tai bus 
sunku suprasti, bet turėkite 
galvoje, kad mes turime labai 
neramų kaimyną, o lokį kai
myną, kuris kiekvieną musų 
žingsnį seka ir tolydžiai tyko 
palaidoti musų valstybės nepri- 
klaiisdmybę. Tai yra dėlko pa
siaukoti.

Lietuvos derybos su 
Vokietija

Kaip eina Lietuvos prekybds 
derybos SU Vokietija, iki šiol 
tikrą žinių neturime. Kiek ten
ka nugirsti — nei viena nei 
antra puse kol kaš nekelia opių 
tarptautinės politikos klausimų, 
pagaliau ir toš derybos turi tik 
prekybinį pobūdį.

Visai heabejotina, kad Vokie
tija reikalaujdhti visą Lietuvos 
prodtiktų eksportą nukreipti į 
Vokietiją. Ar pavyks mustj 
vyrams iš tbs helairiiės išsisuk
ti, tai parodys visai netolima 
ateitis.

Kiek mari teko patirti, Ber
lyne politikos sferose vyrauja 
tokia nuomonė, kad Lietuva 
privalėtą šhtikti Vokietijai par
duoti grudūš, gyvulius, kitus 
riiaišto produktus veik visu 
šinitti prdčeritų. Vokietija gal 
sutikiu, kėd dalis sViesto ir be- 
kbiib bitą kitub. Vokietija pa
geidauja tudj įruošti- Klaipėdos 
uostė žadėtą laisvą zoną, bet 
pageidautą* kad visas Lietuvos 
eksportas ii* riiiško mėdžiąga 
bitą tik pet* tą uostą. Be to, 
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būti Toronto, Kanada

f

šiuo

ak- 
lai- 
vi-

reikalą- 
patiekti, 
Berlyno 
nuomo-

ir

pa- 
bu- 
tik

kad

bus ir trokas, bet

miško medžiaga turėtų 
apdirbama Klaipėdoje.

Bet čia susiduriama sii 
metu sunkiai nugalintomis
kliūtimis. Mat, Vokietija KlaL 
pėdoje sudaro savo karo laivų 
didžiulę bazę ir dabar tenais tų 
laivų gana daug stovi, tai lais
vai zonai jau veik ir vietos bė
ra.

Iš tų pačių šaltinių tenka nu
girsti, kad karo atveju vokie
čiai norėtų suimti visą Lietu
vos eksportą ir net reikalautų 
per Lietuvos teritoriją praleis
ti vokiečių kariuomenę!

Tai jau visai liūdna, čia tu
riu pridurti, kad tokie 
vimai hera Lietuvai 
kad tik tam tikrose 
sferose vyrauja tokia
nė. Kiek toji nuomonė bus rea
liai patiekta Lietuvos derybų 
delegacijai, tai dabar sunku 

’ spėlioti.
Vokietija už Klaipėdos kraš

tą Lietuvai turėtų sumokėti ar
ti pusės milijardo litų. Tiek le
nais yra likę Lietuvos valsty
bės ir privataus turto!

Suvis netenka abejoti, kad 
Vokietija tos sumos nesumo
ks, bus gerai, kad net žymiai 
mažesnę dalį grąžintų. Ir vėl 
aišku, kad pinigais Vokietija 
nemokės, o pagaliau ir jų pini
gai užsieniuose jokios vertės 
neturi, tai ji galėtų tai tik savo 
dirbiniais grąžinti.

Tai vis tie klausiniai, kurie 
dabar visą Lietuvą begaliniai 
domina. Jums bus lengva su
prasti, kaip visa Lietuva dabar 
nekantriai laukia tų derybų 
pasėkų, juk nuo jų priklauso 
tolimesnė Lietuvos raida.

Kol kas Europoje tarptautine 
situacija tokia, kad iš šalies jo
kios paramos visai netenka 
laukti, taigi kiek Lietuva pati 
pajėgs atsispirti, liek ir laimės,

Linksma gegužinė
SLA. 236 ir 278 kuopos nu

kėlė gegužinės rengimą iš bir
želio mėli. 4 d. į birželio 18 d.

Gegužinei vielą išnuomavo tą 
pačią, kur praeitais metais bu
vo rengtas irgi bendrai su ha- 
miltoniečiais, netoli Okvill, va
žiuojant iš Toronto Hamiltono 
link, ant 22 mylios bus lietu
viška vėliava ir žmogus.

Važiavimui
geistina, kad norintieji važiuoti 
troku užsiregistruotų pas paren
gimo komisiją dėl rezervavimo 
vietų. Trokas stovės ant Gorc- 
vale Avė., prie Kazlauskų na
mo. Trokas išvyks 1 p.p.

Toronto, Hamiltono. ir apylin
kių lietuviai yra kviečiami at
silankyti.

Gegužinėje bus įvairių spor
tinių numerių ir laimėtojai gaus 
dovanas. —Komisija ,

(Į Kanados Skyrių šis prane
šimas pasivėlavo. Mat, antradie
nį buvo kapų puošimo švente, 
todėl laiškai tą dieną nebuvo

1 išnešiojami. —Red.).

Iš Lietuvos
Daug vargo su butais

aisispiru, uck ir laimes..
Deklamacijos

>pos Paryžiaus, Londono 
dar užsiima dekla- 
ir kaip toli tos dc- 
eis, tai sunku spė-

ŠIAULIAI. — Daugelis Šei
mų iš Klaipėdos persikėlė į 
Šiaulius, tikėdamiesi gauti dar
bo. Kadangi Šiauliuose prave
damos naujos gatvės, tai ne
kurtuos namus tenka nugriau
ti ir šiaip seni, apgriuvę na
mai griaunami. Yra ir naujai 
statomų namų, daugiausiai apie 
Guberniją, bet daugumą jų sa
vininkai nepajėgia 
nes medžiaga esanti 
Kadangi daug yra 
taltu, todėl atsiranda i i • i •

Europos 
rykliai vis 
macijomis, 
klamacijos 
lioti.

Vis dar 
tinęs 
\ 4

Vokietija veikia. Tiesa, jau 
daug kas padaryta., Štai Anglija 
įvedė pas save privalomą karo 
tarnybą. Neabejotinai mes tuo 
džiaugiamės, o jums gal tasai 
musų džiaugsmas ir nesupran
tamas.

Bet mes dabar tfską įprato
me vertinti tik išeinant iš fizi
nių pajėgų santykio. Kai plėši
kai užpuola rainius gyventojus 
plėšti, tai tuomet visai vieloje 
jėgos stiprumas, — apie doro
vę tada netenka kalbėti.

Jei nesiginsi, viską prarasi, 
ką turi, o dar ir savo gyvybę 
palydėsi. Žuvusioms tik pasigai
lėjimas reiškiamas, ir tiek.

O kas moka apsiginti ir kas 
pajėgia plėšikus sudrausti, tas 
ne tik garbės vainiką nusipel
no, bet ir jam gyventi lemta.

Tokia šių dienų gyveninio 
logika. Žiauri, sunkiai supran
tama, bet ji tokia. Jei Lietuva 
butų pajėgesnė, jei Lietuva tu
rėtų tikrus savo nelaimėje už
tarėjus, kurie esminiai ginklu 
rankoje galėtų teises paremti — 
Lietuva atsiimtų iš jos pagrob
tą turtą. Juk Lietuva daugiau 
nieko nenori, kaip tik ramiai 
kultūringai gyventi. Deja, jos 
platus vieškelis į kultūringąjį 
pasaulį jau plėšikų pastotas, 
vartai uždaryti!

Kai prieš plėšikus fiziniai ne
galima atsispirti, tai tenka su 
jais derėtis, kad bent ką laimė
jus.

Tenka suktis, laviruoti, kad 
iš tos bėdds kaip nots laimįn- 
giau išėjus;

Kas šiame amžiuje gintis ne
moka, tam ir gyventi nelemta!

Betkas.
(GALAS)

eina lenais tarplau- 
teisės ginčų pratybos, o 

Tiesa,

užbaigti, 
brangi.

ieškančių 
ir tokių 

saviiiinkų, kurie kainas žymiai 
kelia. Daugumas ' persikėlusių 
iš Klaipėdos dar tebegyvena 
prie kitų, arba yra priversti 
mokėti tokias kainas, kurios 
yra kartais net dvigubai aukš
tesnės, negu buvo kovo mėne
sį. Be to, mokėti nuomą už ke
lis mėnesius iš kalno yra 
ku.

Tikrina darbininkų 
siskundimus

Miesto

jįjį

SUIV

nu-

bu r-ŠIAULIAI.
mistras gavo keletą nusiskun
dimų iš darbo biržos ir dur
pyno darbininkų, kad darbinin
kai esą nelygiai traktuojami, 
labai p. Pilęs protekcionizmas, 
fundijimai, giminystės ryšiai ir 
kitokie neteisingumai. Kadangi 
darbininkai konkrečiai nurodė 
ir pasirašė paduotus skundus, 
burmistras sudarė specialią ko
misiją, kuriai pavedė smulkiai 
ištirti nurodytus faktus, susi
pažinti su minėtų savivaldy
bės įstaigų darbu, darbininkų 
samdymo ir paskirstymo budu 
ir kt. Komisijos pirmininku 
burmistras paskyrė tarybos na
rį V. Knyvą, o nariais — so
cialinio skyriaus vedėją J. Var- 
nauską ir saviv. ūkvedį Žu
kauską.

Šimtametis knygnešys
PIKELIAI. — Mažųjų Juo- 

deikėlių kaime tebegyvena 
knygnešys Kl. Ercupas. Spau
dos draudimo laikais šioje apy
linkėje jis uoliai platino lietu
viškus kalendorius, maldakny
ges, “Varpą” ir k t. Dėl kny
gų gabenimo iš Prūsų šis se
nelis yra daug vargo ir kančių 
patyręs. Anais laikais Šiai apy
linkei jis daug padėjo šviestis 
ir mokytis. Nors K.' Ercupas 
jau turi arti 100 metų am
žiaus, tačiau savo mylimą ir 
įprastą darbą jis ir dabar dar 
tebedirba, pardavinėja įvairias 
knygas, tik silpnas beturi akis.
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NAUJIENOS, Chlcago, m. ______
WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAveTphoneSeeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GR0NW0LD

Phone SPAuldlns 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Lietuvos Naujienos

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

•—4184 Archer Avė.—*

KAUNAS, 11/V—Staiga plau
čių uždegimu sunkiai susirgo 
buvęs Klaipėdos krašto guber
natorius, dabar Lietuvos komi
saras Klaipėdoje, Viktoras Gai
lius.

PIRKITE LENTAS SKOLON 
Mes Finansuojame

Naujos 2x4’ Hemlock Hė 
pėda .....
Heavy Slate 1.45 rolis
Roll Roofing . „I.
Maleva reg. 2.25 C 4 .25 gal. 
specialiai ......
Plaster Board —%” Oa
ketv. pd....................

ALBERT LUMBER &
SUPPLY CO.

3800 SO WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

tų nuostolių. Vien pernai mies
tuose sudegė turto už 3,993^,700 
Lt vertės, b kaimuose — 4,903,- 
700 Lt. Prie nubstoliij padidini
mo daug prisidėjo didžiulis Pa
langos gaisras. Sudegusio turto 
draudimo suma miestuose sie
ke 50 procentų, o kaimuose tik 
30 procentą.

NAUJOS KNYGOS

ELEKTRINES

LEDAUNES
Visų žinomų geriausių iš- 
dirbysčių yra parduodamos 
numažintomis kainomis.

Pirkdami iš Bndriko Krau
tuves sutaupysite iki 

50 dolerių

Namams Rakandai — Par- 
lor Setai, Radijos čia yra 
dideliame pasirinkime ir 
žemesnėmis kainomis negu 

kitur

JOS. F.
BlIDRIK

Furniture House
3409-11 S. Halsted St.

Tėl. Yards 3688

Pasiklausykite gražaus radio pro- 
gramo iš stoties WCFL—970 k. 
nedėlios vakare kaip 9-tą vai.

Pa
kari 
jau

— o —
KAUNAS, 11/V — šiuo melu 

Klaipėdos mieste tebegyvena a- 
pie 600 žydų, kurių didžiausia 
dalis yra vargdieniai, negalėję 
apleisti Klaipėdos krašto.

— 0
KAUNAS, 12/V — USA 

siuntinybė Kaune praneša, 
asmenys, gimę Lietuvoje,
gali vėl įsiregistruoti be pirme
nybės imigracijos vizoms gauti. 
Tačiau, nauji asmenys, kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, nega
li tikėtis sulaukti savo eilės lau
kiančiųjų sąraše anksčiau, kaip 
už vienerių ar daugiau metų.

—- o —-
KAUNAS, 12/V — šiais me

tais 2,316 pradžios mokyklų tu
ri knygynėlius. Knygynėliuose 
yra 010,407 knygų. Kiekviena
me knygynėlyje yra vidutiniš
kai po 393 knygas. Knygų ver
tė 2,530,008 Lt.

— o —
KAUNAS, 12/V—Praėjusiais 

metais Lietuvoje veikė 321 ply
tinė, iš jų 305 kaimo plytinės. 
Plytų Gamyba praėjusiais me
tais pasisekė 85 milijonų arba 
60% buvo didesnė nei prieš me
lus. Visos plytinės pernai į sa
vo įmones investavo apie 1 
mil. Lt, tiek pat investacijų nu- 
ihatoma ir šiemet. Laukiama, 
<ad pramonines ir kaimo plyti
nės šiemet pagamins apie 100 
milijonų plytų. Plytų pagamin
ta Kauno apskrityje apie 20 
mil., Šiaulių apskrityje apie 8
inil., Tauragės apskr. — 7 mil. Ilių. 
Mažeikių, Marijampolės ir ša- 

Atsiąsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

Antanas Miškinis, KETURI 
MIESTAI. 6 pb'ėmos apie Lie
tuvą. 160 psl. Lt 4. Sakalo leid.

Išvaržyto savanorio, kaitrio 
dukters, patekusios į miestą, 
dalia, Lietuvos laisvės ir kūry
bos kelias, naujųjų gyvenimo 
viešpačių dėrbai tevynėš ir sa
vo naudai ir skaistaus ateities 
miesto jiaveikslas — visa tatai 
poeto sukurta atvira širdimi ir 
aukštai vertinga menino forma.

Faustas širša, PELENAI. An
troji satyrų knyga. 64 psl. Lt 
3. Sakalo leid.

Šioje knygoje yra 4 naujos 
giesmės iš musų gyvenimo 
skaudulių ir negerovių, kurios 
iškeltos stipriais, ryškiais vaiz
dais, ypač apie tautos skaus
mus, senus knygnešius, naujus 
muitininkus, lėbones, karjeris
tus, literatūros kritikus it kt.

Petras Cvirka, KASDIENĖS 
ISTORIJOS. Novelės. Su J. Mi
kėno iliustracijom. Viršelį pie
šė T. Kulakauskas. 184 psl. Lt 
3. Sakalo leid.

Ši nauja Cvirkos knyga ro
do ne lik jau žinomą autoriaus 
realaus gyvenimo pajautimą, 
bet ir puikią -noveles kompozi
ciją bei klasiškai išbaigtą sti-

mažiau. Plečiasi ir čerpių bei 
tuščiavidurių plytų gamyba.

-— o —
KAUNAS, 12/V — Birželio

23—25 d. įvyksta Lietuvos šau
lių Sąjungos 20 metų jubilieji
nis rinktiniij kuopų ir skyrių 
atstovų suvdžiavimaS. 23 birže
lio įvyks sporto šaudymo ir šau
lių chorų varžybos, 24 d. — 
šaulių chorų dainų dieni ir 25 
d. iškilmingos pamaldos ir pa
radas.

-b-—
KAUNAS, i2/V — Statybos 

kofohijoje Kldit>ė®>je shvokie- 
tintos visos libtuviškų vardų 
ghtvės.- Daukanto gatve pava- 
dihta Bitimenstrasse, Duonelai
čio gatve — Fliėdertsrasše, Mik
šio g. — Tulpenstrdšse, Sauer- 
weino g. — Lili'enstrasše ir šer- 
nd gdtvė — Dalienstrasse. Ankš
čiau suvokietintos šios gatvės. 
Prezidento Smetonos Alėja į 
Adblf Hitler Strasse, Liepojos 
gatvė į Henriann Goėririg Str., 
Dariaus ir Girėno g. — Boyeri- 
strdsšė.

PO 20 METŲ 

Dusulio 
PuolimŲ Gavo Tikrą 

Pagalbą
(Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 

metų. Gruodžio rnėn. 
W*FW1933 buvau labai pri- 

dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai tro
bos pereiti, troškau su 

kiekvlehu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland.
Saus. 1935, , * , ,

KOKIA TEISYBE YRA At?IE DU
SULI? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti?
rįV^TčATT Kai atspausdintą L'iDAle nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams taip ' vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO., 8314-P, State Life 

Bldg., Indianapolis, Ind.

— o —■
k AUNAS, 12/V — Gegužės 

12 d. rytiniu traukiniu iš Var
šuvoj į Kahną grįžo kariuome
nės vadas brig. geh. St. Rašti
kis^ Stdtyje kaHudtn'enės vadą 
pasitiko krašto apstingo s minis
tras ir kiti aukštieji karininkai, 
daug dįploimatų ir kitų aukšlį 
pareigdnų, būrys vietoš ir už
sienio spaudos atstovų ih nema
žą kilį žmonių. Geh. Raštikis 
apdOvdnotds Didžiuoju kolonih 
ReštiiutU ordinu. Lenkų spau
dos pranešimu dar šiemet geri. 
Raštikį revizituosiąs Smigly-Ry- 
dzas, Lenkijos maršalas.

— o— < ' |
KAUNAS, 12/V—žemės Bai> 

ko tarp vadybiniame priši tarime 
štatybbš klausimais nutarta pa
gyvinti esamąjį prie Banko sta
tybos skyrių, kuris jau yra į- 
vykdęs daug statybų Klaipėdo
je ir šventojoje.

— o —
KAUNAS, 12/V — Apskai

čiuojama, kad per paskutinius 
trejus metus gaisrai Lietuvoje 
padarė daugiau kaip 19 mik li-

Naujjenų-Acme Telephoto
Joan Menzei, kuri iš Hu- 

ron, D. C., liko lėktuvu išga
benta į New Rochelle, N. Y., 
kur jai bus padaryta opera
cija.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS 
Schljtz Alus

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WlLLOW SPRINGS, ILL.

Visados turi skanių sandvičių ir 
vištienos.

Pabst Blue Ribhon Alus. 
Daržas mažiems Piknikams.
82 if KEAN A VE.

Tėl. Wllfow Springs 45.

Stasys Yla, KRIKŠČIONYBĖS 
ĮVEDIMAS LIETUVOJE. 160 
psl. Lt 2.5(Ų Sakalo Ifeid.

Knygoje nagrinėjamas krikš
čionybės įvedimo Reikalingu
mas, įvedimo pavėlavimas, įve
dimo reikšmė ir bažnytines bei 
kultūrinės klaidos ir ar jos bu
vo išvengiamos.

F. šaliApinas, MANO GYVE
NIMAS. Autobiografija su dai
nininko atvaizdu. Įžangą para
šė prof. B. Sruoga, verte A. 
Braziulis. 232 psl. Lt 2.50. Sa
kalo leid.

Nuo kurpiaus mokinio, knyg
rišio, miesto sodo liksmų vai
dintojų dalyvio iki Peterburgo 
gastrolių didysis menininkas 
pasakoja Įvykius savo gyveni
mo lapuose, nevengdamas as
meniškų paslapčių, gyvai, vie
tom su gera jumoro ir satyros 
doza.

Populiarioji Biblioteka Nr. 
11. Thea von Harbou, INDįl 
itAPAS. Romanas. Išvertė J. 
Šimkus. 212 psl. Lt 1.50.

Romano rašytoja žinoma 
Benjamino Gigli iilmoš “Moti
nos daina” scenarijaus autore. 
Pagal “Indų Kapą” filmą taip 
pat turėjo didelį pasisekimą, 
kas rodo ir paties veikalo įdo
mumą.

Nr. 13. Maurice Dekobra, 
SUŠAUDYTAS AUŠTANT. Ro
manas, 180 psl. Lt 1.50. Sakalo 
leid.

Didis kario pasiaukojimas 
pareigai.

Vytautas Tamulaitis, NAK
TIS ANT NEMUNO. Apysakos 
jaunimui. Iliustravo A. Kučas. 
208 psl. Lt 2.50. Sakalo leid.

šio rinkinio apysakos para
šytos gražiu, poetišku stilium, 
jauniesiems artimais vaizdais, 
suprantama kalba. Turiny ke
liamos darbštumo, sąžiningu
mo, tėvynės ^ineilės, karžygiško 
pasiaukojimo idėjos, meniskai 
ataustos, žavinčios ne tik jau
nuolį, bet ir Suaugusį.

Vyte Nemunėlis, VYRAI IR 
PIPIRAI. Eilėraščiai priešmo
kyklinio ir ’hiokyklinio am
žiaus skaitytojams. Vienos ir 
3-jų spalvų iliustr. piešė V. Z. 
Slančikaitė. 80' psl. Lt 2.50. Sa
kalo leid.

Mėgiamiausias vaikų poezi
jos kūrėjas šioj knygoj duoda 
ilgesnių ir trumpesnių poemė
lių, eilėraščių (ir dainelių,‘pata
šytų skambia,.’ stipria literatū
rine forma ir labai įdomiu savo 
turiniu, apgaubtų vietom lyri
ne, vietom jumoristine nuotai
ka.

Ignas Šbiriihš, TĖVIŠKĖS PA
DANGĖJE. Iliustr. R. Kalpokas. 
264 psl. Lt 3. Sakalo leid.

Skaidriu jaunystės itfėalizriiu, 
giedria nuotaika persunktos 
musų literatūros klasiko atsi
minimų hovelės ajuriimui.

Stp. Žbbarskaš, BROLIŲ IEŠ
KOTOJA. Stilizuota liaudies pa
saka. Vienos ir 4-ių spalvų pi’e-' 
šiniai K. Petrikaitės-Tulienes. 
48 psl. Visi egz. įrišti. Didelio 
formato. Lt 4. Sakalo leid.

Ši knyga yra ne tik literatū
rinis, bet ir vertingas meninis 
kurihys, nepaprastai gražiai iš
leistas, tikras jauninto ‘biblio
tekos papuošalas.

Petras Cvirka, KUPRIUKAS 
MUZIKANTAS. Pasakos ma
žiesiems liaudies pasakų moty
vais. Iliustravo S t. Ždkas. 80 
psl. Lt 2.50. Sakalo leid.

Šiame rifikiny yra 9 rimuo
ta proza parašytos pasakėlės 
apie lapės gudrumėlius; Saulę, 
mėnulį ir vėją, gaidį giedorių 
kakarykorių, kiaulaitę kdralaiu 
t'ę, leviitę pleputę, didžiausią 
tinginį, kupriukų muzikali tą ib 
kilus linksmus ir liūdnus že
mės gyventojus.

Liudas Šakalinis, ŠIRDIS IR 
PLIENAS. KariubrrienėS 20 mė
tų Sukakčiai skirtas kurinių, 
patrijotinių ir šiaip eilėraščių 

i rinkinys. 112 psl. Lt. 2.50. Sa
kalo leid.

Šiėrhe rinkihy dhtoriiiŠ, dimi
sijos kapt., laisvės kovų invali
das L. Žukauskas, nuoširdžiais 
posmais apdainuoja mtisų sa
vanorių kelius, kariUontehėš 
pirmūnus, gėrisi plieno paradu;

atiduoda pagarbą Vyčįaus ka
valieriams, kuria maršus įvai
riems kar. pulkams.

3. Kuri. kah. K. Prapuolenis, 
LENKŲ APAŠTALAI LIETU- 
vdJE. Su A. Jasiuno žodžiu 
apie Autorių ir veikalą ir su 
jgausiAis paaiškinimais. 270 psl. 
L t ą.

K. Braphbl'ehis buvo didelis 
lietuvybės kovotojas; baigęs 
aukštuosius mokslus Petrapily 
ir ten darbavęsis. Dėl lenkų in
trigų atleistas nuo vietos, auto

rius gyvena Seinuose, Romoje, 
stebi kaip lenkai lietuvių reli- 
gihiuS jausmus panaudoja go
diems politiniams tikslams, 
rėhkri hiedžiaįą apie lenkų ku
nigų darbus, įvedus Lietuvoj 
krikščionybę ir norėdamas nu
plėšti tą veidmainiškų “apašta
lų” kaukę, 1913 m. išleidžia šį 
Veikalą lerikiŠkai, kuris dabai, 
vėl šiani klausimui paaktualė- 
jus, (ypač atsimenant lenkų 
“apaštalavimą” Vilniuje) išleis
tas lietuviškai (K. Vairo vert.)

Tai VUtory . 
STOGDENGY8T® I 
DARBAI. 35 metai

321® Sor.

vųs

* J

•
■■■■■■ ■ ■■ ■ ■ r

«< < »» *

(5'creened) Tonas .............-...........A — I
PETROLEUM CARBON CČKE $7.25 I 
Perkant 5 toriUs ar daugiau Tonas • L

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
. Šalęs Tax ekstra. _

5332 So; Long Avenue 
Telefonai PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run $J.OO

Liberty firove Cafe 
. (Buvęs Dambrausko Daržas) 

ife.MiOow Springs Road
Kas norite smagiai laiką praleisti ir turėti daug 
smagumo, prašom atsilankyti į musų naujai ištaisy- 
tą CAFE. Visdomet turini visokių skaniausių gėri- 
mų ir užkandžių. Taipgi turim šviesto, sūrią, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš mUžika.

Kviečia JOHN PILKIS

Garantuotų VMtdtiį Karų

BARGENAI
Visokių IšUirbysČių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara diehą ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. halsted St. Victory 6992

namų Statymo 
K0NTRAKT0RIUS 

REAL ESTATE
Ihštiraflcė and Loahs

Statau yisbkios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau. vi
sokį tiišymo darbą be jokio cašh įmbkė- 
jtmo ant lęiigvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgąunu gęriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijtį dėl taisymo apdegu
sių namų)-. Darau paskolas^ ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų; Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 Š. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

F VAU*

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

* Čia VISŲ INDfeitii 
AFdRaųsti iki—

$5,000.00

YaupYk ik sKhttNkiš

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N.

(NAUJIENV SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MENES
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
.VirS 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
. Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią Y 
mokėti-. Mes duosime 
kainą už jūsų Senąjį, o___
šią dalį *. .. , .
GALITE IšSlMOfcfiTl PER 

DVEJUS METUS;
, Musų parodos kambarys 
yra atdaras kasdien Iki 
10 vaL vakaro ii* visą dieną 
sekmadienį.. ,

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

išgalite 
gerą 
liku-

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West B3rd Street 

prie Loomis

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstu, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusįems vyrams gy
dymas specialus. Virs Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
; ; Phone Central 4641

kaninan Monroe St.. Chicaro III. Imkfte ele- 
votorių iki 5-to anksto. Priėmimo karnb. 500 
dAl vyru ir 508 dH moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Pancd.. Sered. Ir Subatomin nuo 10 
ė. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING• ♦ ... . % I ... , %

Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam. į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDŠ 3408

. • *-• ♦ •• t r • 9 * į

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTING3 and SEWERAGE 
also BEER CO1LŠ in TAVERNS 

įRĖNblA ŠT'OKERIUŠ 

jOtlNY^ltKEŠ 
i*il 89th St 

'tst Heiniock Ž8S7 
Rez. Republic

tiafsiitkite “kitose”
• tJGrtkiNfiš— 

ttospims
SVEtRAtOŠ RLINtkAE

TONSILAi IŠIMAMI už $|k
GYDYMAS LIGONINĖJ $gf
RAUDONGYSLES IŠIMAMA

dieną Ligoninėje .... $ t
kfeUMATIŽMAS
Greitai Palengvinama.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00

1980 SO- Kedzie Avė., Chlcago 
Tel. tawn«al» ®7tT. .

|-50 
j-00 
viena
;.oo 
LOO

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-584®



NAUJIENOS' Chicago, UI. Ketvirtad., birželio 1, 1939

Rašo L. NARMONTAITfi Gražios
Vasarinės Mokyklos—Aukštesnės Rašo Nina

Bukim I PetKevičaite

iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

MOTERŲ ^KYRIUŠ“
_________ \V z SECTION >

Buvo laikai, kada daugumas 
žmonių, kuriuos sutikdavau 
gatvėje, atrodė daug senesni už 
mane. Atmaina atėjo nepaste- 
biama. Bet dabar yra jaunesnė 
karta už mano, kuri degina ei- 
garėtus, įsimyli. Nuostabu! 
Kartą aš galėjau nueiti penkias 
mylias, galėjau perplaukti ne
menką ežerėlį. Netikėtina! Ar 
tai gali būti, kad aš jau atgy
venau?

Todėl aš ir klausiu savęs tuos 
fundamentaliai svarbius klausi
mus: Kągi aš gavau iš gyveni
mo? Kągi aš dar galiu gauti iš 
jo? Vienu žodžiu, ko jis ver
tas? Jeigu žmogus gali pasi
klausti savęs klausimą daugiau 
reiškiantį, norėčiau žinoti, kuo 
jis yra.

Nesuskaitomi filosofai mėgi
no atsakyti abclnai kiekvienam 
paprastam individualui. Bet 
kiekvienas žmogus turi būti sa
vo rųšies filosofas. Yra gilus 
egoizmas žmoguje, kuris nelei
džia mums priimti gatavus at
sakymus. Ką mums reiškia tai, 
ką Plato mąstė? Klausimas pa
lieka visuomet naujas, niekuo
met neatsakytas, ir visuomet 
įdomus. Keistas dalykas yra 
tas, kad taip mažai iš žmonių 
užduoda* sau tą klausimą laiku. 
Tiek daug iš musij klausia per 
vėlai. Daugumas net palieka šį 
pasaulį niekuomet nestatę tų

bet 
gy- 
ge-

Didelis skaičius musų ne tik
tai kad niekuomet nesuveda 
savo gyvenimo balanso lakštą, 
bet net vengia imti inventorių.

Jeigu bučiau mokytojas, su- 
kviesčiau visus vyrus ir mote
ris virš dvidešimts šešių metų 
amžiaus, ir šiaip kalbėčiau į 
juos skambančiu iškalbumu:

Vyrai ir moterys, arba ge
riau sakant, draugai, kurie la
me universaliam pasilinksmini
me slepiame savo galvas smė- 
lėse, aš rengiuosi apreikšti 
jums tą pačią svarbą žmoniš
kos išminties. Saugokitės vil
ties ir saugokitės ambicijos. 
Kiekviena jų yra tikrai geras

vaistas ir priduoda stiprumo, 
kuomet naudojama nuosaikiai. 
Bet visi jus kenčiate nuo to, 
kad pasivelynate sau per daug 
pirmojo — vilties — ir daugu
mas iš jųsų draskote ir naikina
te savo budus su antruoju — 
ambicija.

Lai būna jums žinoma, kad 
gyvenimas teisingai apmąstytas, 
yra teisus kompromisas tarp 
dviejų instinktų, — instinktas 
turėjimo vilties vieną dieną gy
venti, ir instinktas gyventi čia 
ir dabar. Daugumoje musų pir
masis instinktas paėmęs antrą
jį už kaklo, troškina jį.

' Būtinai renkitės gyventi, 
susimildami neužmirškite 
venti. Niekuomet neturėsite
resnės progos kaip dabar. Vil
tys nėra niekuomet realizuotos, 
kadangi besirealizuojant jos 
pasidaro kuo kitu.

Ambicijos gali būti pasiektos, 
bet ambicijos pasiektos yra kaip 
sudegusios anglys — devynias- 
dešimts nuošimčių karščio nu
ėjo į kaminą vieton į kamba
rį.

Tačiau duokite valią viltims 
ir ambicijoms, lai jos apgaudi
nėja jus po trupučiuką, bet ne
pavelykite apgaudinėti per 
daug.

Šis, kad jus gyvenate dabar, 
yra gyvenimas patsai. Yra dau
giau pats gyvenimas nekaip tas, 
kurį gyvensite už dvidešimts 
metų. Griebkite ir supraskite 
teisybę. Lai ji valdo jūsų pasi
elgimą. Jus ieškote laimingu
mo? Laimė yra daugiausia ūpo 
dalykas. Vargiai galima tikėti, 
kad jus per kovą laimėsite dau
giau laimingumo, nekaip kad 
dabar turite.

Baigiant, apsistokite ' tuojau 
prie gyvenimo. Perina tyki te pai
kystę neboti ir nesigėrėti dabar
tim; paikystę dasileisti, kad at
eitis gali būti pamatiniai skir
tinga nuo dabarties; paikystę 
mirimo prieš tai, kada pradeda
te gyventi.

(Mintis paimta iš
“Mental Efficiency”)

Chicagos 'viešos vasarinės guliarioj mokykloj, kada iš vi- 
mokyklos atsidarys pirmadie- sų pusių visokios bėdos spau- 
ni, birželio 26 dieną. Registrą-1 džia.
cijos aukštesnėse mokyklose \ Tad ne tik mokiniams, bet 
prasidės 8-tą valandą ryto.

Pirmas kursas, už kurį yra 
duodamas pilnas kreditas (ma- 
jor), kainuos $12.00, o antras 
— $8.00. Kursai, už kuriuos 
neduodama pilnas kreditas 
(“minor”), kainuos tiktai $6.00. 
Paprastai daugumas mokinių 
per 
dito 
du 
yra 
kaip dailė, muzika ir t.t. Kre
ditas, pilnas ar ne, priklauso 
prie to, ar klasės yra laikomos 
kas dieną ar tik keletą sykių 
per savaitę.

Miestas niekados neskiria pi
nigų vasarinei mokyklai, tai 
dėl to mokiniams reikia užsi
mokėti. Mokyklos taryba leid
žia vartoti mokyklos budinkus 
ir knygas, bet nieko daugiau. 
Tad vasarinės mokyklos paja
mos turi padengti už vandenį, 
gasą, šviesą, kambarių prižiū
rėtojų ir už mokytojų atlygi
nimą. Kada visos išlaidos yra 
apmokėtos, tai likusieji pini
gai yra išdalinami mokytojoms 
pagal jų klases. Tai reiškia, 
kad mokytojos dirba už daug 
mažesnę algą vasaros metu. 
(Tos, kurios nedirba, negauna 
algos per visą vasarą, nors 
daug žmonių priešingai mano).

Mokyklos taryba pasamdo 
vasarinėms mokykloms paty
rusias mokytojas, kurios jau 
mokytojauja Chicagos moky
klose tose pačiose klasėse. To
dėl Vasarinės mokyklos kredi
tas yra priimamas visose vie
šose aukštesnėse mokyklose.

Klasės, kurios bus laikoma 
vasarinėse mokyklose, yra or
ganizuojamos dabar. Pora sa
vaičių atgal mokiniams buvo 
išduota laiškai, išaiškinant šį 
reikalą. Vaikai turėjo parneš
ti tėvams* šios laiškus, kad tė
vai pasirašytų ir pažymėtų, kei
kias klases jų vaikai mano lan
kyti. šitie laiškai su tėvų at
sakymais turi būti sugrąžinti 
į mokyklą šią savaitę, nes pil
ną atskaitą pareikalautų kur
sų turi būti centraliniame ofi
se ne vėliau kaip birželio 9 d. 
Tad mokyklos viršininkas (su- 
perintendent) galės nuspręsti 
kokias mokytojas pasamdyti.

Vasaros metu visos mokyk
los yra sutvarkytos į naujus 
skyrius. Kiekvienas mokinys 
turi lankyti tą vasarinę mo
kyklą, prie kurios jo mokykla 
priklauso kaipo prie centro, 
nežiūrint, kur jis lanko regu
liariai. Žemiau yra priduota 
vasarinių mokyklų centrai ir 
jų priklausančios aukštesnės 
mokyklos.

Vasarinės mokyklos suteikia 
progos vaikams greičiau baig
ti mokyklą, arba imti tas kla
ses, kurių laikas nelęidžia re
guliarioj sesijoj, arba pakar
toti tą klasę, kurios vaikas dėl 
tam ‘tikrų priežasčių negalėjo 
baigti.

Visiems vaikams vasarine 
mokykla yra labai naudinga 
ir vertinga, nes klasės yra ma
žesnės ir mokytoja gali į mo
kinius ir jų keblumus atkreip
ti daugiau

vasarą ima du pilno kre- 
kursus arba tik vieną, ir 

kitus kursus, už kuriuos 
nepilni kreditai “duodami,

ir mokytojoms vasarinės mo
kyklos yra labai malonios, nors 
ir mokykla tęsiasi per 8 savai
tes ir klasių periodai yra pa
dvigubinti.

Pirmoje vietoje po kiekvie
no numerio yra vasarinių mo
kyklų centrai, o paskui seka 
jiems priklausančios aukštes
nės mokyklos.

1. Amundsėn, 5110 N. Damen 
Avė., Lake View, Waller.

2. Austin, 231 N. Pine Avė., 
Steinmetz, Farragut.

3. Crane, 2245 Jackson Blvd., 
Harrison, McKinley, Manly, 
Marshall, Medill, Tuley, Wells.

4. Englewc*od, 6201 Stewart 
Avė., eCalumet, Parker.

5. Hirsch, 7440 Ingleside av., 
Bowen, Hyde Park.

6. Lane, 2501 Addison, 
sevelt, Von Steuben.

7. Lindbloom’,5 ) 6130 S.
coln Avė., Kelly, Harper.

8. Morgan Park, 1744 Pryor 
Avė., Fenger, Calumet, Parker.

9. Schurz, 3601 Mihvaukee 
Avė., Foreman, Kely n Park, 
Roosevelt (May^fair Branch).

10. Senn, 5900 Glenwood, 
Sullivan.

11. Tilden,’ DĮu Sable, Phil
lips, Englewood (Holden and 
Graham Branches).

12. Flower High
(mergaičių techniška mokykla) 
any Summer School.

Geležies randasi daugumoje 
maisto, kuris turi sieros. “Spi- 
nach”, džiovintos alyvos, razin- 
<os, džiovinti apribotai, petruš- 
kos, “dandelion” lapukai ir 
šaknys, ir visi tamsiai žali ža
lumynai. Visi yra veiklus odos 
tonikai.

“Spinach” yra vienas geriau
sių kraujo valytojų. Papras
čiausias būdas virimo yra ge
riausias. Gerai nuplovus parna-) 
žu virink kokia 10 miliutų jų 
pačių sultyse, taip kad jų geru
mas nežūtų virime. Gručkų la
pai irgi geri valgyti.

Žali pamidotai ir morkos yra 
taipgi žinomi, kaipo geri pagel- 
bininkai dėl valymo kraujo ir 
odos. Morkas nereikia nuskus
ti, nes luobos turi didelį nuo
šimtį vitamino B, kuris yra 
naudingas viduriams ir ner
vams sustiprinti.

kur ir aš buvau ir 
priklausė tada pra- 

mokyklos rusams

tą pundą nusineša-

Roo-

Lin-

School

Vaikų darželiai auga 
Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje veikia 
146 vaikų darželiai. 1918 me
tais buvo tiktai 119. Iš jų lie
tuviškų yra 108; žydiškų — 
32; lenkiškų, —- 5 ir vokiškų — 
1. šiuose darželiuose dirba 186 
auklėtojos. Lietuviškuose —• 
134; žydiškuose — 46; lenkiš
kuose —•- ir vokiškuose —- 1.

Vaikų visuose šiuose darže
liuose yra 5,404. Berniukų — 
2,527 ir mergaičių — 2,877. 
Lietuviškuose darželiuose 
4,272 vaikai; žydiškuose 
940; lenkiškuose — 192 ir 
kiškuose t- 10. [“L. A.”l

(Tęsinys)
Paėjėjęs gal kokius penkiasde
šimt žingsnių išvydo visą žan
darų debesį į musų pusę trau 
kiant. Sumetė, kad toliau eida
mas įmarmėtų tiesiai i jų tar
pą... Todėl apsigręžė urnai, įėjo 
į musų namus atgal, paskum 
pro antras duris į kiemą, iš 
ten į sodą, 
kurio dalis 
dedamosios
mokytojams, didžiausiems šni
pams, nuolat mane sekusiems, 
skundusiems. Jiems priklauso
ma sodo dalis susisiekdavo su 
bažnyčios šventoriumi ir nuo 
to šventoriaus buvo atskirta 
muro siena, malksnomis deng
ta. Taigi musų Kazys nunešė 
visus raštus prie 
rusų mokytojams 
čios, ir sukišo -po 
Patenkintas savo
ir būdamas tikras, kad niekam 
nešaus nė į galvą ten draudžia
mų raštų ieškoti, visą kratos 
laiką vaikščiojo linksmas ir ra
mus.

paklausti, kodėl po- 
nesiteikė arba sulai-

tos tvoros, 
priklausan- 
dangčiumi. 
sumanymu

visas girdėtas naujienas prą- 
nešdavo.

— Kur ji galėjo paslėpti? 
Juk ką tik buvo paėmusi di
džiumą raštų pundą iš knyg
nešio! — stebėjosi mano “an
gelai sargai”. Vienas iš jų net 
matęs, kaip žandarams atvy
kus, aš dideliausią pundą pro 
langą išmetusi, o kažin kokia 
moteriškė 
si.

Liepiau 
nai tada
kyti tą moterį arba pasekti, 
kur ji visa tai nudangino. Su
pratę, kad aš juos pašiepiu, 
ėmė griežti kitokiu savo smui
ko balsu. Matyti, panorėjo pa
kenkti prokurorui ir žanda
rams. Aklus vabalai! Neišma
nė, kad kur visa tauta už sa
vo teises kovoja, ten atskirų 
nusikaltėlių visai nėra.

Pasklido tik tada gandai, tų 
bičiulių leidžiami: girdi, tėve
lis paklojęs keturiasdešimt tūk
stančių rublių prokurorui ir 
žandarų viršininkui, kad ma
nęs netrauktų tieson už mano 
darbus, nes pigiau po ilgų de
rybų (krata traukėsi nuo 3 
vai. iki pusės dešimtos, o pas
kum vakarienė) tie ponai ne
sutikę nieko daryti, kadangi 
per daug jau kaltinamosios 
medžiagos pas mane užtikta...

Tačiau ir tokie pramanymai, 
kad ir uoliausiai skleidžiami, 
liko be jokių vaisių.

(Bus daugiau)

| KINO TEATRAS I
Į (MOVIES) i

Gera yra išgirsti, kad bent 
kam yra puikus pasaulis! Ir jei
gu nueisite didmiestin pamaty
ti “It’s a Wonderful World” 
United Artists teatre, busite per
tikrinti (nors laikinai), kad ta
me yra daug teisybės — žemės 
kamuolys ir jo žmonės yra ga
na įdomus.

Svarbiausi veikėjai šioje ko
medijoje yra Claudette Colbert 
ir James Stewart. Keblumai, į 
kuriuos jie įsipina, yra pilni ko
medijos tokios koncentruotos 
rųšies, kad galima šį veikalą 

1 prilyginti prie istorinio “It Hap- 
pened One Night”, už kurį 
Claudette Colbert ir Clark Gab- 
le plačiai pagarsėjo porą metų 
atgal.

Warner Baxter Apollo teatre 
vėl paliuosuoja turčius nuo per- 
teklio, kad galėtų paguosti skur
džius. Veikalas yra “Return of 
the Cisco Kid” su Lynu Bari ir 
Cesar Romero. Daug veiksnio, 
gražių gamtos paveikslų.

Roosevelt teatras dabar rodo 
“Confessions of a Nazi Spy”, a- 
pie kurį buvo tiek daug kalba
ma ir protesto. Edward G. Ro- 
binson yra valdžios atstovas, 
kuris suardo šnipų šaiką. Lya 
Lys, Francis Lederer ir ilgas są
rašas kitų „svarbių lošėjų (ir 
daug iš jų vartoja svetimus var
dus, pavardes) sudaro šį jaudi
nantį veikalą apie dabartinę 
tarptautinę politiką ir jos atbal
sius musų šalyj.

šį rimtą veikalą pažiūrėję, 
norėsite arba važiuoti tuoj na
mo, kad parašius aštrų protes
tą prieš slaptus judėjimus mu
sų laisvoj šalyj, arba jums rū
pės kur užeiti, kad užmiršus, 
kad tokie žiaurumai yra galimi. 
Tad patarčiau nieko nelaukus 
užeiti į Palace teatrą, kur yra 
rodoma Gilbert ir Sullivano 
“Mikado”, kuris technispalviai 
nufotografuotas. Kenny Baker 
yra tas muzikalus kunigaikštis, 
kuris pabėga nuo tėvo valios ir 
senmergės sužieduotinės, kad 
radus laimę ir jauną meilę sve
tur. Gražus perstatymas; mik
lios dainelės; prisiminsite lietu
viškąjį “Mikado”, su kuriuo 
“Naujosios Gadynės” choras 
mus linksmino pastaruosius du 
metus.

Gardžiai prisijuokėm iš vai
kino sumaningumo. O kaip vis 
dėlto buvau sekama, galėjom 
numanyti iš to, kad mokytojai 
kaimynai tiesiog siuto iš pyk
čio, kad nieko nerasta pas ma
ne. Nebeįstengdami iš apmau
do susivaldyti, ėmė plūsti prieš 
sodiečius, mokinių tėvus, ant 
manęs, o sodiečiai tuoj man:

V

yra

vo-

(Vardas ir pavardė}

(Adresas)
per kietai.

(Miestas ir valstija)dėmesio, —Suzanna Viliutėnegu re-
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NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No______
Mieros ---- --------- .. per krutinę
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, COPft. IW, NCSDUCRAFT SSRYICE, INC

ĄFjPLIOUE BEDSPREAD; PATTERN-£03 L ‘
No. 2031—Išsiuvinėjimas lovos kapai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL

No. 2031

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

■ Miestas ir valstija

ANANSO BANANŲ ŠERBETAS
2 šaukštukas želatino (gelatin) 
miltelių
1 No. 2 keną ananso (pineapple) 
sunkos
Vz puoduko cukraus i
1 puoduką bananų minkšimo (2 
didelės sutrintos bananos) 
Baltymai 2 kiaušinių.
Želatiną išbarstyk į ¥4 dalį puo

duko ananso sunkos. Kai želatina 
suminkštės, ištarpyk į % puęduko 
pašildyto ananso sunkos. Pridėk cu
kraus ir maišyk, kol ištirps. Sumai
šyk su likusia ananso sunka if ba
nanų minkštimu. Įdėk į šaldytuvo 
dėžę ir šaldyk, kol sutirštės. Iš
plak kiaušinių baltymus gerai, bet 
kad nepaliktu per sausi, pridėk po 
trupučiuką sušaldyto mišinio ir 
plak, kol bus šviesus ir šaldyk, kol 
gerai sutirštės, bet ne 
Del šęšių asmenų.

VASARINES SUKNELĖS:
No. 4075—Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 

krutinę.
No. 4083—Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 ir 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 

colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą it 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, HL
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Diena Iš Dienos
Šaunus Sužieduotuvių 
Pokilis

Albina Urbik ir Fred Lang 
sužieduotuvių bei “bridal sho- 
wer” pokilis įvyko geg. 21 Ha- 
waiian Gardens, 9858 Artesian 
avė., Evergreen, III.

Iš abiejų jaunųjų pusių su
sirinko virš 100 dalyvių-svečių. 
Jaunuosius jie širdingai sveiki
no, apdovanojo jų buto įkūri
mui atatinkamomis dovanomis, 
vėliau sėdo prie puošniai pa
ruoštų stalų, vaišinosi ir links
minosi prie švelnios muzikos.

Justin Urbik yra jaunosios 
motina, viešame gyvenime žy
mi visuomenietė. Turiu pažy
mėti ir jos artimiausius drau
gus, su kuriais ji santykiauja: 
Jonas ir Ona Vizbaras, Antanas 
ir Ona Urbikas, Ark. S. A. Ge- 
niotis, adv. Juozas ir Monika 
Grisius, Ona Dovgin, Lena 
Adams, Barbora Valantinas, 
Vincas Adams, Jurgis ir Petro
nėlė Grybas, Stella Bilak, 
Lang ir šeimos, Mary 
Catherine Gunterberg, 
Pollock, etc.

Stella Pollock yra 
talkos” bendradarbe,
nų” skaitytoja ir platintoja, ir 
6530 So. Damen Avė. Tavern 
savininkė.

P-ia Urbik ir jaunieji, Fred 
ir Albina, svečiams širdingai 
dėkoja už atsilankymą ir gau
sias dovanas. Taip pat aš čia 
pažymiu, kad jaunųjų vedybos

vyks birželio-June 18, bet apie 
tai dar bus pranešta “Naujie
nose”.

Aš, kaip viena iš svečių, jau
niesiems linkiu gausios laimes 
ir sėkmingumo visuose jų kil> 
niuose darbuose. —Jūsų Ona.

pp. 
Martin, 

Stella

mano
Naujie-

Birželis
Jau Čia------

Su birželio menesiu praside
da ir ‘“masinis” vestuvių se
zonas, ir gausiai skambės per 
visą miestą Vestuvių varpai.

šį sekmadienį tarp tų šim
tų varpų, kurie skambės pra
nešdami sutuoktuves, Ciceroj, 
švento Antano bažnyčioj, skam
bės varpai gerai žinomam jau
nimo tarpe, jaunuoliui Vytau-. 
tui Šlakiui ir p-lei Leokadijai 
Tarulytei..

Vytautas šlakis užbaigs dak
taro mokslus šį mėnesį Chica
gos Universitete, bet mano tę
sti mokslą ir toliau. Nori siek
ti labai žymios vietos profe- 
sorystės. Jis yra gabus moksle 
ir esam tikri, kad tas jo no
ras išsipildys.

Vytautas šlakis taip pat pri
klauso prie Universiteto Kliu
bo ir, kiek jam laikas leidžia, 
darbuojasi ir kitose draugijo
se.

Jo “išrinktoji” panelė yra 
mandagi ir labai graži gelton
plaukė, su kuria Vytautas pa
žintį turėjo daug metų, gali
ma sakyti, ji jo “jaunų dienų 
mylimoji”.

Esam tikri, kad jų vedybi
nis gyvenimas bus labai 
mingas.

Panelė 
cicerietč 
Ciceroj.
įvyks Liuosybės svetainėj. Lin
kini šiems jaunavedžiams lai
mės ir džiaugsmo.

Vytautas Beliajus.

lai -

yra 
bus

Leokadija Tarulis 
ir užtat vestuvės 
Po šliubo priimtuves

ATRODO, KAD MUSŲ ŽEMAIČIAI GREIT 
KALNUS NUGRIAUS 

•f'

Nusisekė “Žemaičiu Diena” — Ruošiasi Paskai 
toms — Steigs Dailės Grupes

Užėjus vasaros karščiams, 
mes Žemaičių kultūros Kliubo 
veikėjai manomu kiek pasilsėti. 
Vieną parengimą mes dar turė
sime vidurvasary, bet tas bus 
šeimyniškas išvažiavimas, šitą 
išvažiavimą finansuos pats 
kliubas ir čia dalyvaus vien tik 
nariai-ės ir jų šeimynos.

Pasibaigus vasarai, kliubas ir 
vėl imsis kultūrinio darbo veik
la. Numatoma, kad bus suor
ganizuotas Žemaičių Kultūros 
Kliubo choras. Bus įsteigtas 
jaunuomenės sporto skyrius. 
Turėsime savo skaityklą. Apart 
to, turėsime savo teatrališką

Lietus Užklupo, 
Bet Žagariečių 
NeiŠvaikė

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

KAZIMIERAS NORWAINIS
mirė gegužės 30 d., 1939 m. 

1:30 vai. popiet, sulaukęs 23 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Antaniną, po tėvais 
Kairiutę. tėvą Kazimierą, dvi 
seseris: Stanislavą ir Oną, 
seserėčią Shirley, mylimą su- 
žiedotjnę Mabel Drover, dėdę 
Joną Norvvainį ir jo šeimyną, 
tetą Karoliną Norwainienę ir 
jos šeimyną, giminaičius: 
Pranciškų Zaleckį ir jo šei
myną, šaltmierus ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj: 710 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus-es ir pažystamus-as 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys, Seserėčia ir Giminės.

Laid. Dir. Butkus Under- 
taking Co., Tel. CANAL 3161.

, su

22, su
22

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 VVest lllth Street 

Phone Beverly 7339.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S80«

Sekmadienį, gegužės 28 d., 
žemaičių Kultūros Kliubas su*i 
rengė “Žemaičių Dierią”—gegu
žinę Vinco Kubaičio darže Sun- 
set Park, Lemont, III.

Iš pat ryto skaisčioji saulutė! 
šypsojosi ir sveikino žemaičius, 
besirengiančius savo iškilmėms, 
žemaičiai trauke iŠ visos Chi-: 
cagos ir apylinkių į savo iškil
mes. Ir kada jau Kubaičio dar-' 
žas buvo perpildytas žemaičiaįs; 
ir jų draugais, tai žemaičių 
Dievaitis Perkūnas pasveikino 
juos ir “apkrikštijo” su smar
kiu lietum.

žemaičiai yra pakantrus 
žmonės. Lietus jų neišvaikė ir (grupę. Jau yra pakviestas ma- 
nesustabde tų, kurie jau buvo 
pasileidę į kelionę.

Ačiū

irGruzdiečiai 
Gegužinė j.
dieną, Spaičio 

pilnas privažia-

PAIEŠKAU DARBO KAIPO na
mų prižiūrėtojas, esu dirbęs Fiat 
Janitor, suprantu visą darbą, moku 
pentuoti, kelsemain ir suprantu 
apie boilerius. Adresas Peter Pet
raitis, 1207 W. 47th St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI. Būti. Viri
mo nėra. Rockwell 8133.

Alicp

Alice

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Clįicagoj)

Peter Statkus,
Thyce, 52

Robert Spokes,
Mary Hagstrom,

Chester Gurga, 23, su Jo-
hanna Jurewicz, 19

Stephen Dudra, 26, su
garet Gardner, 18

Reikalauja
Perskirų

Josephine Marųuardt
Rudolph Marąuardt

Sophie Rimbas nuo
Rimbas

Mar-

nuo

Paul

VYTAUTAS MAKEVĮČIUS 
gyveno 1847 W. North Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 d., 5:30 vai. popiet 
1939 m.e Minneapolis, Minn. 
sulaukęs 23 metus amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Petronėlę, 2 brolius— 
Vincą, brolienę Lucille ir Ber
nardą, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus koplyčioj, 2314 W. 23 
Place. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, birželio 3 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv .Kazimiero ką- 
pines.

Visi a. a. Vytauto Makevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motiną, Broliai, Brolienė ir 

Giminės.
Laid .Dir. Lachavicz ir 
nai, Tel. CANAL 2515.

• '■ NAUJAUSI IR GERIAUSI

! RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE“ SINCE 1904

1748-50 West 47th St, Phone Yards 5069

Su-

. f.

M

l A 4 Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 73B8

Varde Žemaičių Kultūros i 
Kliubo išreiškiu širdingiausią : 
padėką visiems žemaičių die- : 
uos dalyviams. Ačiū dzūkams, 
zanavykams, kapsams, “zane- 
munčikams” ir Suvalkiečių 
Kultūros Draugijos nariams, < 
kurie skaitlingai dalyvavo mu
sų iškilmėse “in corpore”. Že-|: 
maičiai jūsų neužmirš ir atsi
lygindami dalyvaus jūsų paren-: 
gimuose.

Ačju - dienraščiui “Naujie
noms”, su kurio pagalba aš tu
rėjau progą sutverti Žemaičių 
Kultūros Kliubą, ir sudaryti 
tvirtą žemaičių kultūrinį cent
rą. Ąčiu visiems oro bangų ra
dio leidėjams, kurie pagelbėjo 
nuims pasigarsinti. Ačiū vi
siems Žemaičių Kultūros Kliu
bo veikėjams, ypač B. Armoš- 
kai, kuris taip nuoširdžiai ir 
nejiuilstančiai dirba organiza- 
tyvį kliubo darbą. Ačiū visiems 
klįubo darbininkams, kurie 
nuolatiniai'' dirbą- m.usų paren
gimuose. ; ' į

Pagalios ačiū visiems aukau
tojams, kurie visados aukauja 
visokias reikmenis musų paren
gimams.

Ačiū Moterų Kultūros Cho
rui, kuris taip vykusiai sudai
navo kelias dainas musų iškil
mėse. Už tai jos gavo daug 
griausmingų aplodismentų.

Dovanų laimėtojai
Dovanas su įžangos tikietais 

laimėjo sekanti asmenys:
1- mą — Adella Petraitis, 

2906 W. 39th Place;
2- rą — Z. Norbut, 4059 So. 

Richmond st.;
3- čią — L. Lelis, 2956 Eme- 

rald avė,;
4- tą — S. Maruška, 2554 W.

40 th Street, ir
5- tą — Mrs. Vitkus, 2515 W. 

45th street.
Musų gražioji alsėdiškė Ony

tė Gailiūtė ne tik yra gabi 
“Naujienų” bendradarbe, bet 
yra gera organizatorė. Mudu 
su ja apsukome tik kelis “roun- 
dus” ir bematant gavome 25 
naujus narius. Numatoma, kad 
Žemaičių Diena davė mums 
apie 50 naujų narių.

Dar tik 5 mėnesiai prabėgo 
kai suorganizavom Žemaičių 
Kultūros Kliubą, o jau turime 
apie 250 narių. Reikia žymėti, 
kad per tą laiką turėjome 3 di
delius sėkmingus parengimus.

Tikisi 1,000 narių
Jei kliubas taip sparčiai augs 

ir toliaus, baigiant 1939 metus 
turėsime apie 1,000 narių. Da
bar musų kliubas stovi gerai fi
nansiniai ir jo ateitis yra švie^ 
si. Iš sykio mums stdkayo gar 
bių veikiančių ir patyrusių spėr 
kų. Iš sykio drg. B. Armoška ir 
aš turėjome suųkįai dirbti, bet 
dabar kasdien vis ateina naujų 
ir patyrusių veikėjų, štai Pra
nas Jakavičia, Pjaul Petraitis, 
Onytė Gailiūtė, Kastantas Bud- 
ris, Ona Davgin, Barbora Gur- 
skienė.

no kaimynas kalvariškis “Nau
jienų” redakcijos narys K. Au

lus, kuris prirengs 
apie žemaičių praeitį 

nurodys kas tai yra 
ir kur yra jos rube-

referatų 
ir aiškiai

žiai.
Laiškai

Turiu laišką nuo Dr. Grai- 
čiuno su iškarpa Lietuvos Eti
nės Kultūros Dr-jos Triškių 
skyriaus reikalu įsteigti laisvas 
kapines. Rašant šiuos žodžius, 
gavau suvėluotą laišką nuo S. 
Balkienės iš Toronto, Ontario, 
kuris buvo skirtas žemaičių 
Dienos parengimui. Dr-gė “Bat- 
kienė paeina iš Rielavos ir kre
dituoja žemaičių Kultūros 
Kliubą už jo rimtą visuomeni
nę veiklą. Ji sveikina visus že
maičius.

Sekantis Žemaičių Kultūros 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio,,-.8 d, J. Yuškos 
svetainėj, 2417 W. 43rd St., 
7:30 vai. vak^

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirm. Steporiaš Narkis.

Laisvamaniai
Prašo Intormacijų
Apie. Velnius

ir sakysi,

kunigėlis 
nes, mat,

Keli Klausimai Klebonui
Andai, Roselando klebonas aiš
kino Šiaip:

Laisyamąniįi turi didelę klai
dų, kad vadina save “laisvama
niais”. Tikrenybėje, turi vadin
tis “bedieviai^”. Ir dar pridūrė, 
kad laisvamanis Štai koks žmo
gus : jei jum rodysi 
kad čia raudona, tąi 
kad balta.

Čia, kaip matyt, 
sprendžia pagal save,
jeigu jis sakys kokią nesąmo
nę, tai pagal jo logiką, visi tu
ri pripažinti, kad tai yra tiesa.

Laisvamaniai norėtų, kad kle
bonėlis paaiškintų kokia tikro
ji velnių spalva? Lietuvoj kip
šą piešia juodu, Amerikoj rau
donu, o broliai juodukai — bal
tu.

O jei klebonas norėtų kartais 
laimėli pinigų, tai štai čia pro
ga. Laisvamaniai deda $10,000, 
(žinoma ir klebonas turi tiek 
padėti) ir jei , jis prirodys kur 
velnias yra, lai $10,000 jo! O jei 
negali tai prirodyti, tai jau ge
riau nesistatyti save nesubren
dėliu.

Tiesa, laisvamanių nėra per
daug didelis skaitlius, vienok 
jie kunigėliams baimės įvaro 
gana apsčiai.

Ruošia Išvažiavimą
Nors gana daug yra tokių, 

kurie laisvamanių neapkenčia, 
vienok ir jie, kaip gamtos isu^ 
nųs, m>ri gyvuoti, ir, štai, birr 
želio 4 dieną rengia puikų pik
niką prie Caluipet upės, 134-tos 
St. ir Indiana . Avė. Privažiavi
mas labai geras, nes 119 gat- 
vekaris priveža iki pat daržo— 
Riverdąle Gtove, -r-Štepukafi

Joniškiečiai, 
Kiti Jų

Gegužės 28 
daržas buvo
vusių žagariečių ir kitų žmo 
nių. Kaip malonus tas gegužės , 
mėnuo, kada gamta apsivelka i 
gražiu rubu. Visur žaliuoja 1 
lankos, pakalnės ir miškai. : 
Skubėk, bėk iš miesto ir džiau 
kis tyru oru- Gražusis pavasa
rėlis vilioja labiau negu gero
ji lietuvaitė. Muzikai Albertas 
Salakas, Juozas Grušas su ki
tais rėžia šokius, šokėjų pil
na platforma sukas į poras, šo
ka visi. Jaunimas linksminas 
ir smagiai leidžia laiką. Prie 
baro biznis eina puikiai. Gas- 
per, Butvill, Sargiunas, brigh- 
tonparkietė Klimienė, komite
tas, Juozas Keturakis, Alex 
Niprikas, Frank Povilaitis vos 
spėja aptarnauti.

Žagarietės dainininkės ne- 
skupėjo daug gražių dainelių 
padainuoti. P-s Gasparaitienė, 
Keturakienė, Povilaitienė šil
tus ir šaltus pietus išalkusiem 
“fundino” ir saldainiais apdo
vanojo. Žagariečių Kliubo pir
mininkas P. Arlauskas davė 
progos įsismaginusiems maga- 
ryčiais pamušti, o p. Klimie
nė vaišino su šviežiu kvinu 
suriu, p-ia Buivydienė — gard
žiom dešrom ir kopūstais, Su- 
zana Šalkauskienė skaniom 
“pečiankom”. Kiti kitokiais 
skanumynais.

Svečiai Gegužinėj.
Teko matyti gegužinėj Jo

niškiečių, gruzdiečių, Meškui- 
tiečių, Buknius, W. Zecką, 
Rimkų, Jankų, Baltienę, Bro
nę, Liekiutę, Stankus, jų duk
relę Malviną, Leveikus, Mali
nauską su savo Benute, Kar- 
čąuskus, Pliuškus. Kazimierą 
Kupšą su žmona, Žagariečių 
Ramašauskus, Antaną Buivy- 
dį, Antaną Nipriką, Užkurai
čius, Klevinskus, Rudauską, 
Benton Halrbor, Ind-, Pranius, 
Joaną Bartkiutę; bridgeportie 
čius: Steponą ir Aldoną Nip- 
rikus, Stellą Gasparaičiutę.

Buvo atvykęs iš Ciceros ap
skričio žagarietis “Big shot” 
Juozas Arlauskas su šeima, 
Kaikarienė, Danta ir kiti.

Buvo Lietuvoj.
Arlauskas yra labai drau

giškas žmogus. Praėjusią va
sarą jis, žmona ir dvi dukre
lės su nauju Bu'icku apvažinė
jo visą Lietuvą ir dalyvavo 
Kaune dainų šventėj ir girdėjo 
Chicagos “Pirmyn” chorą dai
nuojant. Daug įdomių įspūd
žių papasakojo. Kai įvažiavo į 
savo tėviškės Juodeikių kai
mą, tai tėvelis po ilgų metų 
pamatęs sūnelį, marčią ir anū
kes neišpasakytai pradžiugo. 
Juozas pasakė: išėjau pėkš- 
<į‘as, parvažiavau .važiuotus. 
Grįštant atgal į Chicago ma
mutė neverkė, sako, dabar ži
nome kur tu važiuoji. Esi ge
ras, neužmiršti musų ir 
venk laimingai Amerikoj, 
vėl sulauksime tave pas 
apsilankant.

Beje, buvau užmiršęs 
žagariečių gegužinėj buvo at
silankęs ir lietutis ir suginė 
vienus į mašinas, kitus į pas
togę. Kada jis nuėjo savo ke
liais, mes ir vėl su žagarie- 
čiais užėm skambinom stikli
nes. Tik tamsioji naktužė pa
liepė visiems svečiams vieš
nioms išsiskirstyti ir vykti na
mo. —R. š.

PAIEŠKAU DARBO kaipo porte
ris taverne ar restaurane. Pilnai 
patyręs. JOHN ARMONAS, 1800 
South Peoria St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON ŠTORAS SU TAVER
NO fikčeriais — skersai gatvės nuo 
didelės lietuviškos kapyklos. 
3352 S. Morgan St. Lafayette 3525

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO prie ūkės 
žmogaus, amžiaus 30-45. Turi ži
noti apie ūkės mašinas ir įrengimą. 

6626 So. Talman Avenue.
Tel. Republic 1115.

REIKIA BARTENDERIO su kiek 
patyrimu Restaurantui tavernui. 
Tarpe 29-45 metų amžiaus. Kamba
rys, užlaikymas ir alga.

5702 West 65th Street.

SUSIRINKIMAI
■S.---------- ----------------I

PATYRUSI MERGINA PRIE 
Cloth Corsage gėlių—dirbtuvėj ar 
namuose dirbti, šaukti 421 South 
Market St., 2-ros lubos.

REIKIA MOTERŲ SKUDURAMS 
skirstyti. Turi būti patyrusios. Nuo
latinis darbas. D. MILLER & SON 

2155 Ogden Avė. Canal 1024.

REIKALINGA MERGAITĖ pa
gelbėti į taverną. Geras užmokes
tis. Sucelle 6341 So. Westem Avė. 
Midtown Tavern.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui, be skalbimo, būti, 
gera alga, geri namai. Seeley 7676.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos .

MOKYKLINIAI REIKMENS ir 
grosernė. 2258 West 21st Place.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO

— MĖNESINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks penktadienį, birželio 2 d., 
7::30 vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas labai svarbus, kiek
vienas privalote atsilankyti.

S. Kunevičius, rešt.
MORNING STAR KLIUBO mė

nesinis susirinkimas įvyks šįvakar, 
8 vai. Grigaičio svetainėje, 380( 
W, Armitage Avė. Draugai malonė
kite visi būti, nes yra labai svarbių 
svarbių dalykų aptarti. Jonas Gri
gaitis prižadėjo užfundyti bačką 
alaus; nesivėluokite.

—M. Chepul, rast.

P-

gy- 
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Pigesnė Elektra 
Priemiesčiuose

Chi-šiandien beveik visuose 
ęagos priemiesčiuose elektros 
bendrovės nupigins ^elektros 
kainą. Nupiginimas sutaupys 
priemiesčių gyventojams apie 
$750,000 j metus laiko.

PARSIDUODA gerai išdirbtas 
TAVERNAS. Priežastis liga. Turiu 
parduoti greitai. Kas pirmas, tas 
laimės. Ted’s Tavern, 720 West 35 
Street.

PARSIDUODA TAVERN biznis 
su ar be license. Gerai išdirbtas. 
Pigi license. Pigi renda. 835 West 
123rd St.

ŠTORAS ANT RENDOS su ta
vernų, su barais, stalais, krėslais 
ir visokiu kitokiu įtaisymu, arba 
galima pirkti visus fixturius. Pilna 
kaina $195.00. Graži vieta dėl ta- 
verno. Pigi renda. Telefonuok po 
8 vai. vakarais: Prospect 0176.

radio

Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį 
programų klausytojai gėrėjosi
gražiu Budriko programų ge
ros muzikos ir dainų. Progra
mą išpildė simfonijos orkestrą 
ir artistai-dainininkai. Šį kar
tą, be nuolatinių artistų, daly
vaujančių Budriko programuo- 
se, buvo dar vienas, jaunas te
noras iš Detroito, kurio lau
kia graži ateitis, Bronius Na- 
krošas. Jis dainavo solo, ir 
drauge su kitais dainininkais. 
Visas programas išėjo skland
žiai ir gerai.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai., iš stoties 
WHFC., 1420 kil. Programe 
dalyvaus žymus moterų choras, 
“Dėdė Pasakorius” ir akordeo
nistai. Gražios liaudies dainos 
ir gera muzika. Be to, bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Nepamirškite pasi
klausyti. — J.

Dantų Taisymas
Lawndale Dental Laborato

ries, 3945 W. 26 gt. ir 1724 
S. Ashland avė. pataiso senas 
dantų pleitas ta pačia diena 
nebrangia kaina — už *$1.00, 
padaro naujas už $12.50, — 
nepatenkintiems gražina pini
gus.

Iš visko matosi atsakantis, 
geras ir nebrangus patarnavi
mas. Tokį patarnavimų tegali, 
žinoma, duoti tokia įsteiga, ku
ri seniai veikia, turi pakanka
mai ištekliaus ir patyrimo. 
Lawndale Dental Laboratories 
visas tas geras puses turi, nes 
ji Veikia jau per aštuoniolika 
metų, v Visą, darbą atlieka pa
tyru, lįisniuoti denlistai. Taigi, 
dvi įsteigos v Vienos bendrovės 
laukia progos jums patarnau
ti. Pašaukite telefonu, Lawn- 
dale 2908 9 ir Monroe 9251. 
Atdara iki 9 vai. vak.

•v (Skelb.)

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Pardavimui

PUIKUS KAMPINIS BUDIN
KAS 18 apartmentų. Rendos $9360 
metams — $31,500 — $6,500 pini
gais.

6 apartmentų kampinis budin
kas, 12 metų senumo, geltonų ply
tų. Negali būti subytytas. $13,000. 
$3,000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

COMPANY TURIMORTGAGE
PARDUOTI 12 apartmentų — 4x5 
—8x4 geromis 
$13,500—$3,500 įmokėti.

Paimtas mainais 8 apartmentų 
kampinis budinkas. Rendos $3,700 
kasmet. Geriausia pasiūla paims. 
Reikalinga $4,000 pinigais. Kamba
rys 608, 10 N. Clark St.

Room 608, 10 N. Clark St.
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

pajamomis už tik

GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
Moderni 4x5 kambarių apartmen- 
tai, garu šildomi, 2 karų garažas. 
Originale kaina $45,000—musų kai
na $8,500 arba geriausia pasiūla. 
Tiktai $1,500 įmokėti.

Nepaprastas 
metų senumo kampinis 
mentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
renda. Bus atiduotas už tik $11,000 
arba geriausią pasiūlą. Reikia tik
tai $4,000 pinigais. Ateikite 
geriausio pirkinio arba visų 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

Clark St.

geltonų plytų 10
7 apart-

šio 
rusių

CO.

10 N. Dearborn 1540.

BARGENAI
6 flatų plytinis namas, ’slate sto

gas, visi 4 kambarių, pilnai išnuo
moti, geros pajamos. Ant Wolcott 
tarpe 43 ir 47 gat. Teismas įsakė 
parduoti už $3,300. Pirkėjui—title 
grynas. Kreiptis 1259 West 51st 
gatvė.

Katedž 2-4 kambarių flatas 1 
karo garažas. 51 gat. arti Racine. 
$2,200.

5 kambarių katedž 52 ir Carpen- 
ter St. FurnasU šildomas. $400 įmo
kėti—$2,300.

$1,000 pinigais—likusią laikais iš
mokėti. 5 kambarių freiminis, mo- 
dern.—pagerinimai prie 68 tarpe 
Damen—Western Avė. Kaina $3600 

Bizniava nuosavybė prie Western 
Avė. 51 gat., 50x125 krautuvė su 
6 kambariais, 1 aukšto plytinis na
mas. Kaina $3200.

Penkių kambarių bungalow, kar
štu vandeniu šidloma, 2 karų ga
ražas, lotas 30x125. 1-mąs morgi- 
čius $1800.00. 5% palūkanų į 15 
mėnesių, arti California—57 gat. 
Kaina $5150.

KOWALEWSKI
1259 West 51st Gat.

PARSIDUODA BARGENAS — 
medinis namas — 9 kambarių su 
dviems lotais prie Šalies. Tinka
mas dėl didelės šeimynos. Parduo
siu už pirmą tinkantį pasiūlymą. 
Po antrašų: 11035 So. Spaulding 
Avė. Mt. Greenwood, Chicagos pa
krašty. šaukti Midway 4650.

FARMŠ ^OR SALE 
Ūkiai Pardavimui

14 AKRŲ VIŠTININKYSTĖS 
ŪKIS 6 kambarių modemas na
mas, barnė, vištydės, garažas — di
delis vaisių ir ---------- “J—
Kaina $6300. < 
Archer ir Willow 
tej. Willow Springs 13 J.

• vynuogių sodnas. 
JOHN H. BANKS, 

Springs Road,



TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TAUTIŠKŲ KAPI
NIŲ KAPŲ PUOŠIMO IŠKILMĖSE

Suvažiavo Iš Kelių Valstijų
Nepaprastai gražus antra

dienio oras sutraukė tūkstan
čius žmonių į Lietuvių Tau
tiškas Kapines kapų puošimo 
iškilmėms.

Iškilmės buvo gražios, kaip 
ir paprastai, bet gaila, kad šį
met ir vėl garsiakalbiai suge
do ir nevisiems teko kalbas 
ir chorų dainas girdėti. Pub
likoj pasklido gandai, jog “sa- 
botažninkai” dratą nutraukė 
ir aparatą sugadino, kad žmo
nės negalėtų girdėti “kai ku
lnų kalbų.” Tai nepamatuoti 
prasimanymai, bet butų gerai, 
kad ateityj Kapinių valdyba 
pasirūpintų garsiakalbius taip 
sutvarkyti, kad jie negęstų. 
Gal butų gerai nusamdyti eks
pertą juos pataisyti ir progra- 
mo laiku prižiūrėti. Garsiakal
biai sugedo kelis kartus ir pra
eityje, labai apsunkindami 
programo dalyvius ir erzinda
mi publiką.

Kalbėjo Dr. Grigaitis.
Šįmet iškilmėms suvažiavo 

lietuviai net iš kelių valstijų. 
Teko matyti automobilius iš 
Indianos (iš South Bend, Ind., 
buvo atvykę Dr. ir p. Eino
riai). Taipgi buvo automobi
lių iš Michigano, VVisconsino, 
Missouri ir vienas net iš Min- 
nesotos.

Programą pildė du kalbėto
jai, “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, ir V. Andru
lis, ir du chorai, “Naujos Ga
dynės” ir “Kanklių”. 'Pagarbą 
kariams, gulintiems kapinėse 
atidarė Dariaus-Gilrėno Legio
no nariai.

Dr. Grigaitis savo kalboj 
priminė, kad Kapų Puošimo 
diena buvo įsteigta atminimui 
karių, žuvusių laike civilio ka
ro Jungtinėse Valstijose. Kaip 
ir revoliuciniam, taip ir civi- 
liame kare amerikiečiai kbtd- 
jo už laisvę šioje šalyje. Už

laisvę reikia kovoti ir dabar, 
nes yra daug priešų, kurie no
rėtų ją panaikinti.

Panašiai kalbėjo i|r V. And
rulis. Jisai priminė, kad praei
tyje fanatikai degindavo prie
šingų nuomonių žmones ant 
laužų. Bet yra tokių fanatikų- 
atžagareivių ir dabar, kurie 
pažangių minčių negali pakęs
ti.

Abu chorai, “Naujos Gady
nes” ir “Kanklių” paįvairino 
programą, sudainuodami ke
lias liūdnas dainas, kaip “Ap
leistas”, “Amžini Sapnai” ir 
“Neverk prie Kapo.”

Kanklių choras vėliau dai
navo laike trumpų ceremoni
jų, kuriomis buvo atidengtas 
paminklas ant J. Bulrago kapo.

“Kiek Daug Kapų”...
Per visą dieną minios žmo

nių lankė Kapinės Kurie dar 
nebuvo matę, grožėjosi nauja, 
labai moderniško stiliaus ir 
modemiškai įrengta kapinių 
raštine.

Giminės ir draugai puošė 
artimų žmonių kapus, nukai
šiodami jas vėliavukėmis ir 
gėlių vainikais. Žiūrint į kapi
nes nuo raštinės, pas nevieną 
kilo mintis, “Kaip čia, rodos, 
neseniai buvo įsteigtos tos ka
pinės, o žiūrėk, kiek jau čia 
musų brolių ilsisi, kiek daug 
kapų, gražių paminklų... Mir
šta musų lietuviai...”

Laike iškilmių kapinėse L. 
Stuparaitė, F. Matekoniutė ilr 
kelios kitos jaunuolės rinko 
aukas puošimui apleistų kapų, 
kur ilsisi žmonės, nepalikę gi
minių ar draugų, kurie juos 
atsimintų. Tokių aukų buvo 
surinkta apie $60.

Po apeigų, netolimam “Bi
rutės” darže įvyko metinis L. 
Tautiškų Kapinių piknikas, 
kuriame publikos taipgi -buvo 
labai daug- —B.

Steigs Nemokamą 
Vėžio Kliniką 
III. Valstijoj

Nustatys Diagnozą, 
Bet Negydys

Nauji Viršininkai 
Jau Valdo Chicagos 
Liet. Auditoriją
Išleidžia 1,000 Nenustatytos 

Vertės Šerų.
Chicagos Lietuvių Auditori

jos bendrovė vakar perėjo į 
naujų viršininkų rankas ir 
kartu gavo naują vardą.

Dabalr Auditorijos vardas 
bus, Lithuanian Community 
Center, Ine., bet lietuviams jis 
turbūt, pasiliks, kaip buvusi, 
—Chicagos Lietuvių Auditori
ja-

Nauji viršininkai yra septy
nių žmonių komitetas, kurio 
priešakyje bus p. J. Rūta, 
Bridgeporto biznierius ir įvai
rių organizacijų veikėjas. Sek
retorium bus p. Kedzevskis.

Kiti komiteto nariai yra pp. 
Rubinas, Mazeliauskienė, Ba
čiūnus, p. P. Kiltis, J. P. Var- 
kala.

Peįroirg[aiV.izuojant Auditori
ją, feddralis teismas Chicagoj 
panaikino visas buvusios kor
poracijos skolas, bet jų vietoj 
įsakė išleisti nenustatytos ver
tės šėrus ir duoti goldbonų sa
vininkams — po vieną tokį Še
rą už kiekvieną $100 goldbo
nų.

Nors visos skolos buvo pa
naikintos, bet kelios stambios 
sąskaitos jau guli ant naujųjų 
viršininkų pečių* Jie turi su
mokėti $7,000 įvairiems advo
katams, kurie darbavosi prie 
forklozavimo arba perorgani
zavimo, taipgi reikia mokėti 
apie $15,000 užsilikusių taksų, 
nepriskaitant pabaudų už su
vėlavimą.

Advokatams naujoji bend
rovė apie pusę pinigų atmokė
jo*

Kiek girdėti, nauji vfiršinin- 
kai ruošiasi užtraukti $15,000 
paskolą. • —R.

Bob Crosly Dalyvaus 
Lietuvą Sporto 
Kliubo Šokiuose

Gros Emil Flindt Orkestras

Mylėk sportą ir dainas—svei
kas busi, ilgai gyvensi ir greit 
nepasensi.

Tą žinodamas, jaunimas su 
visu atsidėjimu lavinasi viso
kiose sporto šakose. Nuo jų ne
atsilieka ir Amerikos lietuvių 
jaunimas, kurio tarpe jau ran
dasi ir žymių sportininkų įvai
riausiose sporto srityse. Jais ga
lima net pasididžiuoti svetim
taučių tarpe. Gi senesnioji kar
ta tai matydami, remia jaunuo
sius su visomis savo išgalėmis, 
ir sudaro net tokias progas, kad 
iš čia gimusių Amerikos lietu
vių jaunuolių, sudarydami ko
mandas, siunčia į Lietuvą ten 
pademonstruoti savo sportiškus 
gabumus.

Tokių jaunuolių, vyrų ir mer
gaičių, yra vien Chicagoje ir jos 
apylinkėje, suvirš penkiasde
šimts.

Klubo Tikslai
Jie neperseniai susiorganiza

vo į sporto klubą, tikslu dau
giau lavintis sporte, sudaryti 
progas kitiems lietuviams jau
nuoliams pamatyti Lietuvą ir 
pasiekti pačių viršūnių sporte; 
rengti sporto dienas bei turna- 
mentus, kuriuose pasižymėju
sius jaunuolius tam tikrose 
sporto šakose siųsti į Lietuvą, 
kad iš ten sugrįžę butų sporto 
vadais lietuvių jaunuolių tarpe.

Tai gražus, kilnus, ir sveikin
tinas dalykas, bet kad tai atsie
kus, čia yra būtinai reikalinga 
Amerikos lietuvių visuomenės

NAUHENOS, CMcago, UI.

Naujienų-Acme Telephoto
INDIANAIPOLIS, IND. — Wilbur Shaw, kuris laimėjo 500 mylių automo

bilių lenktynes. Per valandą jis važiavo 115.035 mylias.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglijos Karalių Jurgį VI ir karalienę Elizabeth Albertos provincijoje pasi

tinka indijonai.

pagalba ir parama.
šokiai Birželio 25

Ši jaunuolių grupė tikisi susi
laukti visuomenės paramos šio 
menesio birž. 25 d., nes tą die
ną jie rengia savo pirmą istori
nį šokių vakarą, kuriam yra pa
imta vienas iš žymiasuių orkes
trų, būtent, Emil Flindt orkes
trą. Jo vardą suminėjus bent 
kokiam jaUnuoliui-lei, jie tuo
jau stebisi, argi gali lietuviai 
savo tarpe turėti tokį orkestrą, 
kuris kainuoja šimtus dolerių 
už kelias valandas?

i

Be to tam vakarui yra pa
kviestas ir pasižadėjo būti gar
susis radio daininkas, Bob Cros- 
by, ir kiti šių dienų sensacingi 
asmenys. Chicagos lietuvių jau
nime, renkis prie to parengimo 
jau dabar, nusipirk tikietą iš 
anksto. Jo kaina tik 55c. Kvie
čiami ir senesnieji, ypač musų 
biznieriai ir profesionalai.,Lauk
sime visų. Lietiivytis

ACME-NAUJIENV Telephoto

SOUTH BEND, IND. — 
Septynių metų amžiaus Les- 
fcr Dircks serga reta skle-5 
rodirmą liga (jo oda pra
deda virsti į “skūrą”).

Upėj Žuvo Du 
Chicagiečiai

Iroquois upėj, prie Kanka- 
kee, motoriniam laiveliui ap
virtus, žuvo du chicagiečiai, 
George La Voie, 40, nuo 5848 
Normai Boule'vard, ir jo 39 
metų žmona, Josephine. Kiti 
du žmonės buvę laivelyj, išsi
gelbėjo.

Tom Mooney , 
Chicagoj

/

Vakar trumpam 'vizitui Chi
cagoj sustojo garsusis Califor- 
nia “kankinys” Tom Mooney. 
Aplankęs darbo organizacijų 
viršininkus, jis važiuos New 
Yorkan. Jis atskrido Ghicagon 
iš Californijos. v

Mooney pranašauja, kad 
Rooseveltas laimės, jei ir vėl 
kandidatuos į prezidentus.

Ketvirtad., birželio 1, 1939

Valstijos legislatura priėmė 
pasiūlymą įsteigti valstijoj ne
mokamą kliniką vėžio ligų ty
rinėjimui ir teikimui patarna
vimo Illinois gyventojams.

Klinika egzaminuos visus 
aplikantus, ir nustatys diagno
zes, bet negydys. Suradę vėžį 
pas aplikantą, klinikos dakta 
rai surašys raportą ir pasiųs 
jį aplikanto šeimyniniam gydy
tojui.

Kur klinika bus įsteigta, dar 
nežinia. Valstija steigimui pa 
skyrė $25,000. Viršininku pa
skirs turbut Dr. Marguerite 
Meta Kunde, Northwestern uni
versiteto profesorę, kuri pasiū
lymą padarė.

Kas radote ridikiulį 
su pinigais 
ir raktais

Žemaičių Dienoj Kukaičio 
darže Petronėlė Černauskienė 
pametė ridikiulį su pinigais ir 
raktais. Kas radote, sugrąžinki
te jai, 2750 W. 59th St. I

Steponas.

Lietuvai Gelbėti 
Fondas Rengs 
“Joninių Naktį”
Kreipias į Visas Organizacijas, 

Prašydamas Aukų.

VAKAR
CHICAGOJ

• Chicagos upės Šiaurinėj ša
koj prigėrė septynių metų ber
niukas Lawrence Le Mieux, 
nuo 2801 N. Leavitt Street. Ji
sai žaidė ant upės kranto su 
būreliu draugų.

» » »
9 Už prasižengimą alinių biz
nio valandų įstatymui, polici
ja areštavo keturis aludinin- 
kus, Jock McGraw, nuo 542 W. 
63rd st.; Henry Wantock, nuo 
3139 S. Racine avė.; Thomas 
Houlihan, nuo 246 W. 46th st., 
ir Daniel Mongone, 6869 W. 
Grand avenue.

» » »
• Mercy ligoninėj guli Ken- 
sington (Roselando) policijos 
nuovados kapitonas, Michael 
Grady. Penki policistai yra lai
komi atsargoj duoti ligoniui 
kraujo. Grady, gerai žinomas 
roselandiečiams, serga anemija 
ir širdies liga. •

» » «
• žymus aktorius John Barry- 
more susirgo širdies liga. Ji
sai dabar vaidina Chicagoj, vei
kale “My Dear Children”, ku
ris yra statomas Šehvyn tea
tre.

» o »

Aną ketvirtadienį, pp. Ra
kščių namuose įvyko Lietuvai 
Gelbėti fondo valdybos ir ko
misijų posėdis, kuriame daly
vavo veik visi nariai, su p. 
konsulu P. Daužvardžiu prie
kyje. Daug tartasi, daug pla
nuota, ir diskusuota apie pa- 
sekmingesnę šio fondo veiklą 
Aktyviai dalyvaujant ir vei
kiant žymiesiems Chicagos lie* 
tuvių veikėjams, tame posėdy
je daug naujų minčių iškelta.

Posėdis nutarė pasiųsti vi 
soms lietuviškoms1 draugijoms, 
klubams bei chdrams po laiš
ką, prašant prisidėti prie Lie
tuvai Gelbėti fondo su auka. 
Nariai taipgi nutarė surengti 
JONINIŲ NAKTĮ, pikniko for
moje, ir tą darbą varyti pir
myn iki viso Lietuvai Gelbėti 
Fondo komiteto susirinkimo, 
išrinko komisiją, kuri pasitei
raus apie laiką ir tinkamą vie 
tą. Be to, buvo nutarta visu 
smarkumu varyti aukų vajų, į 
tą darbą įtraukiant tinkamus 
kolonijų ddrbuotojus. Jei kas 
norėtų šiam tikslui pasidar
buoti, prašome kreiptis į Fon
do valdybą, kuri duos tinka
mas informacijas.

Fondo Tikslas.
Fondo nusistatymą ir tiks

lus galima išreikšti sekamais 
žodžiais:

“Jeigu Lietuvai buvo kada 
nors reikalinga pagelba, ji rei
kalinga nemažiau ir dabar. 
Gal mes net neįsivaizdavome 
kokią didelę pagelbą galime 
Lietuvai šiuo kritišku momen
tu suteikti, savo nors ir sun* 
kiai uždirbtais doleriais. Lie
tuva laukia, Lietuva tikisi Sš 
musų amerikiečių lietuvių to
kios pagelbos susilaukti; imki
me pavyzdį iš suvargusių Lie
tuvos lietuvių, kurie savo tau
tos (reikalams jau yra surinkę 
šimtus tūkstančių litų. Mes, 
Amerikos lietuviai, lengvai ga
lėtum surinkti bent kokias de
šimtis tūkstančių dolerių, šio 
Fondo tikslas ir yra tą pagal
bą teikti. Remkime jo pas
tangas, prisidėkime nors ir su 
mažiausia auka. Lietuva bus 
mums už tai dėkinga.”

’ — Lietuvytis.

• Nežinomi piktadariai pavo
gė 77 balandžius iš chicagie- 
čio Joseph Schwartz, nuo ad
resu 1426 So. Drake avenue. 
Jų vertė buvo apie $1,500.

» » »
* • Chicagoj mirė 108 metų 
amžiaus negrė, Vina Daven- 
port. Ji gyveno adresu 6642 
Langley avenue. Prieš civilį 
karą ji buvo vergė Kentucky 
valstijos plantacijoj.

“Memorial Day” 
Iškilmės Chicagoj

“Memorial Day” — Kapinių 
Puošimo Diena Chicagoj pra
ėjo labai ramiai. Už Chicagos 
ribų įvyko kelios automobilių 
nelaimės, bet Chicagoj nė vie
nas žmogus nebuvo užmuštas. 
Paprastai — žūdavo keli.

Michigan avenue maršavo 
paradas, kuriame dalyvavo apie 
50,000 įvairių veteranų ir re
guliarių kareivių, žiūrovų bu
vo apie 200,000. Parkuose lai
ką leido apie milionas žmonių 
ir kita tiek išvažinėjo į įvai
rias vietas už miesto.

Už Šposą Nušovė 
Mergaitę

Apskričio grand džiurė atsa
komybėn traukia 57 metų chi- 
cagietį Anthony Papas, nuo 
5625 North avenue. Anksti ry
tą, antradienį, būrys jaunuolių 
sustojo sandėlyj ties tuo ad
resu pasipirkti vaisių.

Norėdami pajuokauti, jau
nuoliai pradėjo žaisti su arbū
zu kaip su sviediniu. 18 metų 
mergaitei Muriel Campbell, nuo 
1228 Maple, nepasisekė jį pa
gauti ir arbūzas sudužo. Jau
nuoliai pasiūlė už jį užmokė
ti, bet krautuvės patarnauto
jai, tarp jų ir Papas ėmė juos 
kolioti. Jaunuoliams einant iš 
krautuvės, Papas išsitraukė re
volverį ir jaunuolę Campbell 
nušovė.

Dr. A. L. Graičunas 
Naujoj Vietoj

Dr. A. L. Graičunas, senas 
Chicagos veikėjas ir gydytojas, 
šiomis dienomis atidarė ofisą 
naujoj vietoj, adresu 3312 So. 
Halsted street Ofisas yra gra
žiai įrengtas ir randasi antram 
aukšte. Telefono numeris yra 
YARds 1484.

Dr. Graičunas priima ligonis 
nuo 8-tos iki 10 ryto, ir nuo 6 
iki 9-tos vakare. —Rp.




