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įvyko rusu-japonu
susirėmimas

6 RUSAI PALIKTI MŪŠIO LAUKE; 5 JAPO
NAI SUŽEISTI

Rusai pasitraukė
TOKIO, Japonija, birž. 4. — 

Japonų dienraštis Nichi-Nichi, 
pranešime iŠ Seoul, Korėjos 
sostinės, sekmadienį sako, kad 
įvyko rusų-japonų susirėmimas 
arti Changkufengo, kur susi
tinka Mandžurijos, Korėjos ir 
Sibiro rubežiai.

Pasak Nichi-Nichi, rusų ka
riuomenė įsiveržė į Mandžuri
jos teritoriją Chientao provin
cijoje.

25,000,000-MS RUSŲ GRESIA BADAS

DERLIUS PRASTAS VOLGOS IR UžKAUKAZIO 
SRITYSE

WASHINGTON, D. C., birž. 
4. — Jungt. Valstijų Vyriau
siojo teismo kjerkas Nelson 
A. Porter praneša, kad vyriau
sias teisėjas Charles Evans

RIGA, Latvija, birž. 4. — 
20,000,000 arba 25,000,000-ms 
Sovietų Rusijos gyventojų šį
met gresia badas. Jau dabar 
toks skaičius ūkininkų Volgos 
ir Užkaukazio srityse,' kurios 
augina j avus, r nebeturi .‘tttton'os. 
Naujas derlius atrodo menkas.

Tokia yra bendra nuomonė 
užsienių ambasadų ekspertų, 
kurie atlankė javų auginimo 
sritis. Sodžiuose išbadėję vai
kai apspinta pravažiuojančius 
automobilius ir prašo duonos. 
Užaugusieji neina prie automo
bilių, nes, kaip šitie ekspertai

Sustreikavo 1,500 
sandėlių darbi

ninkų
NEW YORK, N. Y., birž, 

4. — Pereitos savaitės gale su
streikavo 1,500 darbininkų dir
bančių sandėliuose, kuriuose 
laikoma mėsa, sviestas, kiau
šiniai, daržovės ir kitos mai
sto reikmenos. Streikas palietė 
22 sandėlius New Yorke ir 
New Jersey valstijoje. Streikie- 
riai reikalauja $40 algos savai
tei.

Vokietija uždraus 
gaminti medvilnės 

audinius
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

4. —■ Pereitos savaitės gale 
tekstilės fabrikantų suvažiavi
me Vokietijos ekonomijos mi
nisterija pareiškė, kad neužil
go moters nebegaus progos 
pirkti medvilnės audinių, nes 
medvilnė reikalinga svarbes
niems nacionaliems ir kari- 
niems reikalams.

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

Bendrai giedra; šilčiau; vi
dutinio stiprumo pietų vejai; 
saulė teka 5:16 v. r., leidžiasi 
8:21 vai. vak.

reitą gi šeštadienį atstovų rū
mų komitetas asignacijoms 
skirti nutarė rekomenduoti, 
kad kongresas pakeltų senat
vės pensijų sumą' iki $40 kas 
mėnuo. Dabartinis įstatymas 
temoka tų pensijų tik iki $30 
per mėnesį.

Japonai tuojau pastojo ru
sams kelią. Prasidėjo kauty
nės. Jos tęsėsi iki suotemos. 
Pagaliau rusai pasitraukė, pa
likę mūšių linijoje šešis užmuš
tus kareivius ir pasiėmę su sa
vim daug kitų užmuštų.

Pernai Changkufengo apy
linkėje rusų-japonų kautynės 
dėl Changkufengo kalvų ėjo 
visą mėnesį laiko — nuo lie
pos 11 d. iki rugpiučio 11 d.

sako, juos palydėjo žvalgybos 
nariai.

Vienas užsienio ambasados 
ekspertas gavo leidimą atlan
kyti Charkovą. Bet vietos vy
riausybė jau nebeleido jam 
vykti laukų apžiūrėti.

Sunkiausia padėtis esanti 
Turkestane. Sovietų vyriausy
bė čia buvo įsakiusi auginti 
tik medvilnę ir nesėti javų. 
Grudų ir prižadėjo atsiųsti 
Turkestano gyventojams iš ki
tų apygardų. Tačiau ūkininkai, 
augindami medvilnės laukus, 
negavo iš valdžios javų.

Paneigia pasakas 
apie WPA darbinin

kų tinginiavimą
WASHINGTON, D. C„ birž, 

4. — Hovvard O. Hunter, WPA 
administratorius pavaduotojas, 
pereito penktadienio vakare 
kalbėjo per radiją. Jisai pa
reiškė, kad pasakos apie WPA- 
darbininkų tinginiavimą, apie 
jų norą pasilikti ant visados 
WPA darbuose, yra tik prasi
manymas. Pasak Hunterio, kas 
mėnuo apie 100,000 darbinin
kų pasitraukia iš WPA darbų, 
kai tik gauna progą dirbti pri
vačioje samdoje. Nuo to laiko, 
kai WPA darbai tapo pradėti 
1935 metais, iš jų pasitraukė 
4,500,000 darbininkų, nes sjie 
surado darbo privačioje pra
monėje ir privačiame bizny. 
Tai reiškia, kad WPA darbi
ninkai noriai ima darbą priva- 
čioj samdoje, kai tik jį gau
na. I

Nori padidinti se
natvės pensijas

WASHINGTON, t). C„ birž. 
4. — Prieš keletą dienų atsto
vų rūmai atmetė bilių, kuris 
reikalavo mokėti seniams pen
sijų po $200 kas mėnuo. Pe-

FORT DAVIS, TEX. — McDonald observatorijos atidarymas. Tą observa
toriją kontroliuoja Texas ir Chicagd’ą'kmiversitetai.

Serga vyriausias tei- Jungt. Valstijų am-Išvalė stambius Vo- 
sėjas Hughes basadorius padarys kieti jos karininkus

Hughes susirgo. Išaugęs ulce- 
ps žarnoje. Tačiau daktarai 
mano, kad teisėjas Hughes pil
nai pasveiks. Jis tik negalėsiąs 
Anglijos karaliaus ir karalie
nės priėmimo iškilmėse daly
vauti. Teisėjas Hughes yra 77 
mėtų sėrihmo. 

_i_
Garner — kandida

tas į prezidentus
WASHINGTON, D. C„ birž. 

4. — E. B. Germany, Texas 
valstijos demokratų organiza
cijos pirmininkas, ir p-nia Dris- 
col, demokratų partijos nacio
nalinio moterų komiteto narė, 
paskelbė, kad viceprezidento 
Garnerio kandidatūra j prezi
dentus bus pasiūlyta demokra
tų partijos konvencijoje 1940 
metais. Garnerio kandidatūra 
bus pasiūlyta nežiūrint koki ki
ti kandidatai bus. Ji budinti 
pasiūlyta net jeigu prez. Roo- 
seveltas kandidatuotų trečiam 
terminui.

Vokietija turi vargo 
su čekais

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
4. — Vokietija aneksavo Čeki
ją ir Moraviją. Tačiau čekai 
nekooperuoja su Vokietijos val
dininkais. Jie boikotuoja vokie
čius. Ir boikotas sudaro tiek 
keblumų, kad iš Čekijos atvy
ko Berlynan Kanstantin von 
Neurath pasitarti su Hitleriu, 
ką reikia daryti. Buvusio če- 
ko-Slovakijos prezidento Bene- 
šo veikla Jungt. Valstijose pri
duodanti čekams Europoje en
ergijos kovoti nacių režimą.

Teisėjas Manton 
kaltas kyšių 

ėmimu
NEW YORK, N. Y., birž. 

4. — Pereitą šeštadienį fede-
ralinię teismo posėdininkai ra
do kaltą buvusį U. S. Circuit 
Court of Appeals teisėją Man- 
toną. Manton rastas kaltas 
ėmimu kyšių suma $186,000. 
Jam gresia kalėjimo bausmė 
jki 2 metų ir piniginė bauda 
iki $10,000.

pranešimą apie 
Japoniją

■TOKIO, Japonija, birž. 4, — 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Joseph C. Grew grįžta į Wa- 
shingtoną. Čia jis padarys pra
nešimą apie Japonijos politiką 
užsienių reikalų departamento 
sekretoriui? Hull’ui. Supranta
ma, pranešima# bus konfiden
cialus. Tačfcu^^ neoficialiomis 
žiniomis, Grėto’o pranešimas 
akcentuosiąs šiuos punktus: 1
— kad Vokietijai gal pavyks 
įtraukti Japoniją į militarinę 
sutartį su vokiečiais ir italais, 
atkreiptą ne tik prieš Rusiją, 
bet ir prieš valstybes dabar 
įeinančias į Britanijos ir Fran- 
cuzijos bloką; 2 — kad Japo
nijos liberalai ir biznieriai bi
jo, jogei Vokietijos įtaka Jar- 
ponijoj didės ir didėdama stums 
tolyn nuo Japonijos Jungtines 
Valstijas, ir 3 — kad Japoni
joj matyti ypač biznierių no
ras šalintis nuo RKVnos-Berly- 
no ašies ir ieškoti geresnių 
santykių su h Jungt. Valstijo
mis.

Belgija šelps 3,000 
žydų

BRUSSELS, Belgija, birž. 4.
— Belgijos valdžia nutarė teik
ti pašalpos 3,000 žydų pabėgė
lių, kurie dabar gyvena kon
centracijos stovyklose. Kitiems 
septyniems tūkstančiams žydų 
pabėgėlių į Belgiją pašalpą tei
kia privačios organizacijos.

t

Harlan kauntėje 
ramu

HARLAN, Ky., birž. 4. — 
Jau tris savaites milicija sto
vi Harlan kauntėje. Angliaka
sių ir samdytojų sąjungos su
tartis dar nepasirašyta,, tačiau 
apylinkėje pereitą savaitę bu
vo gan ramu.

Priėmė bilių šien
ligei kovoti

SPRINGFIELD, III., birž. 4. 
— ,Illinois valstijos legislatura 
priėmė bilių šienligei kovoti. 
Miestų valdžios įgaliojamos 
samdyti darbininkus piktžo
lėms naikinti ir kaštus už. tą 
darbą kolekfuoti iš žemės sa
vininkų.

Vyriausias teismas 
išsiskirs atostogų 

pirmadienį
WASHINGTON, D. C., birž.

4. — Jungt. Valstijų vyriau
sias teismas pirmadienį laikys 
paskutinį šios sesijos posėdį. 
Po jo išsiskirs atostogų.

Ir šitame paskutiniame po
sėdy du teisėjai nedalyvaus, 
nes teisėjas Hughes serga, o 
teisėjas Reynolds išvykęs j 
Elkton, Ky.

Depresija užgavo 
kvintukes

CALLANDER, Kanada, birž.
4. — Dionne kvintukių paja
mos nuo 1938 metų kovo mė
nesio iki 1939 metų kovo mė
nesio siekė $147,909.25. Jos 
buvo $74,157.64 mažesnės nei 
prieš paskutinius metus. Kvin
tukes užgavo, sakytum, depre
sija.

Unijos buveinė pa
siliks Clevelande

CLEVELAND, Ohio, birž. 4.
— čia laikoma Brotherhood of 
Railroad Trainmen unijos kon
vencija. Konvencijai buvo 
įteiktas sumanymas perkelti 
generalinius ofisus iš Clevelan- 
do į Chicgą. Ji įnešimą atme
tė, vyriausioji unijos buveinė 
pasiliks Clevelande.

Ispanija demobi- . 
lizuos 420,000 ka

reivių
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

4. — Sekmadienį valdžia išlei
do patvarkymą, kuris įsako iki 
birželio 16 dienos paleisti iš 
kariuomenės 420,000 vyrų ka
riavusių gen. Franco eilėse 
prieš lojalistus.

Hitleris kaltina Bri
taniją ir Francuziją

6 KASSEL, Vokietija, birž. 4.
— Kalbėdamas karo vetera
nams Hitleris sekmadienį pa
reiškė, kad Britanija ir Fran- 
cuzija vis neišsižada politikos, 
kuri yra taikoma Vokietijai 
apsupti. Pasak Hitlerio, praei
ty šitokia politika iššaukusi 
Pasaulinį karą. Ta pati poli
tika galinti iššaukti ir busimą 
karą, pareiškė Hitleris.

Planuoja ekspedici
ją Į pietų poliaus 

sritis

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
4. — Hitlerio vyriausybė pa
šalino iš vietų 30 karininkų. 
Pašalintųjų tarpe yra penki 
žymus generolai. Viena jų tai 
gen. Loeb, militarinės pramb- 
nes sekcijos viršininkas; kitas 
— gen. Stuelpnagel, vienas vy
riausių oro laivyno viršininkų; 
toliau — gen. Quade, oro ko
legijos perdętinis; gen. Lieb- 
marihm, karo kolegijos koman- 
duotojas; pašalintas taipgį pen
kto armijos korpuso koman- 
duotojas. Karininkai išvalyti 
todėl, kad jie buvę priešingi 
von Ribbentropo užsienių po
litikai, kuri, jų manymu, grū
mojo įvelti Vokietiją karan pir
ma, negu ji buvo prisirengusi 
karą laimėti.

Amatinės unijos tu
ri tik 25,000 narių
WASHINGTON, D. C., birž. 

4. — Amerikos Darbo Federa
cija reikalauja pakeisti Darbo 
Santykių Aktą taip, kad jis 
suteiktų ypatingų privilegijų 
amatinėms unijoms, kai tose 
ar kitose įmonėse eina balsa
vimai klausimu, kokiai organi
zacijai darbininkai nori pri
klausyti.

Bet nacionalinės Darbo San
tykių Tarybos ekspertai, išty
rę A. D. Federacijos unijų su
dėtį, rado štai ką: iš 3,030,100 
Federacijos narių, užregistruo
tų pernykščių metų konvenci
joje, tik 25,800 narių priklau
so 12-kai unijų, kurias galima 
pilnai amatinėmis skaityti.

73 kitos Federacijos unijos, 
kurios priskaito didelę daugu
mą narių, yra arba industri
nės, arba maišytos. “Maišyto
mis” skaitomos tokios unijos, 
kurių narius sunku paskirti 
tam ar kitam amatui.

Transatlantinis lėk
tuvas sugrįžo iš 

kelionės
PORT WASHINGTON, N. 

Y., birž. 4. — Didžiulis trans
atlantinis lėktuvas Yankee 
Clipper pereitą šeštadienį iš
lėkė j Azorus, kelionėn per 
Atlantą. Tačiau 92 mylių toly 
nuo New Yorko Yankee Clipper 
vairuotojai pajuto mekanizmo 
ydų. Lėktuvas sugrįžo New 
Yorką, o iš čia nulėkė į Baltt- 
morę, kur yra jo bazė.

WASHINGTON, D. C., birž. 
4. — Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Harold Ickes 
paskelbė, kad yra planuojama 
150 arba 200 Jungt. Valstijų 
mokslininkų ekspedicija į pie
tų poliaus sritis. Ekspedicija 
ketina išplaukti rugsėjo mėne
sį, jeigu kongresas asignuos 
reikiamus kelionei $340,000.

šitos ledu apšalusios žemės 
gelmėse manoma esant didelių 
ir vertingų turtų. Vokietija, 
Francuzija, Norvegija, Didžioji 
Britanija, Australija ir kai ku
rios kitos valstybės jau yra 
paskelbusios, kad tie ar kiti 
pietų poliaus plotai prikhuso 
joms. Taigi planuojama ir 
Jungt. Valstijų ekspedicija nau
jų sričių nusavinimo sumeti
mais.

Iš Lietuvos
Reikia sutvarkyti suki

lėlių paminklą
ŠIAULIAI. — Sukilėlių kai- 

nelyje yra pastatytas pamink- ' 
as rusų laikais žuvusiems su- 
dlėliains pagerbti, tačiau nei 
tą vietą, nei paminklas nėra 
tinkamai gerbiami. Raidės pa
minkle vaikų išlupinėtos, pa
minklas kreida išbraižytas, ap
link netrūksta šiukšlių, suole
lių sėdėti trūksta, dažnai ten
ka matyti j paminklą įsiriog
linusius vaikus ir t. p. Butų ge
ra, kad kam nors iš vietos gy
ventojų butų pavesta paminklo 
bei aikštelės priežiūra, kurią 
čia pat gyvenąs žmogus ir už 
nedidelį atlyginimą galėtų ap
siimti. Reikėtų ir atitinkamų 
lentelių su užrašais, įspėjan
čiais tėvus, kad už nepilna
mečių vaikų padarytas skriau
das jie bus atsakingi.

Iš nesenos praeities
VILKAVIŠKIS. — Gižų res- 

torane susirinkę ūkininkai link
sminosi. Prie restorano sustojo’ 
vienas vežimas, iš kurio iššo
ko du miestiškai pasirėdę vy
rukai. Vienas, įėjęs restoranan, 
pirmam sutiktam ūkininkui pa
sisiūlė jį vaišinti, esą 50 Lt 
jam ne pinigas. Atėjo ir an
tras vyrukas. Šis tam ūkinin
kui į ausį pašnibždėjo, jog tu
rįs įvairių ginklų ir, jei rei
kia, tai galįs pristatyti neap
rėžtą kiekį. Ūkininkas panoro 
įsigyti pistolietą, paklausė kai
nos. Pirmasis vyrukas^ nugir
dęs kainą, sudraudė antrąjį už 
tokią menką sumą neparduo
ti. Antrasis tą patį pasiūlė ir 
kitam ūkininkui, kuris su kai
na sutiko, bet, prieš duoda
mas pinigus, norėjo pamatyti 
ginklą, esą katę maiše negali
ma pirkti. Vyrukas sakė gin
klus turįs vežime, prašė rank
pinigių, nes žino, kad ginklų 
prekyba be leidimo uždrausta 
ir norėdamas apsidrausti save 
nuo įskundimo policijai, pra
šęs dalies sutartos sumos: tuo
met paslaptis bus daugiau ga
rantuota. Ūkininkas patikėjo 
gudriems vyruko žodžiams ir 
davė 20 Lt. Abu vyrukai nu
ėjo prie vežimo atnešti nupirk
tą ginklą. Ūkininkas juos ste
bėjo, o jie, įsėdę vežiman, su
plakė arklius ir norėjo pra
dingti, bet jie greitai buvo su
laikyti ir perduoti policijai.

Pasirodė, jog jie jokie gin
klų pirkliai.

Pirmam pavyko bausmės iš
vengti, o antrasis visgi gavo 
2 sav. arešto.

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 classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Ką Žmonės Mano

Dvasiški skaitymai ir apmąstymai

me, kad tokio girtuoklio tėvo 
vaikas ne į kunigus išeis, o į 
pasaulinius inteligentus ir pra
dės nesusivaldyti gėrime. Ar 
Romos kungai tą silpnybę pa
teisintų paveldėjimu? Visai ne. 

[Jie šauktų, kad tai nutolimo

Su džiaugsmu šiandien pri
siminkime šių metų., gegužes 
23 d. Tai buvo diena, kurioje 
mes atlaikėme pirmąsias reko
lekcijas. Tą sėkmingai pradėtą 
darbą šiandien tęsime toliau.

Jau tuoj po atlankymo pir
mųjų rekolekcijų išgirdau įvai
rių atsiliepimų apie jas. Vieni 
sakė, kad pradžia buvo labai 
gera, o pabaiga buvusi nei šio
kia, nei tokia. Kiti vėl sakė, 
kad pradžia išrodė nei šiokia, 
nei tokia, o pabaiga buvusi ge
ra. Dauguma, žinoma, buvo to
kių, kuriems viskas patiko nuo 
pradžios iki galo. Žinokite, bro
liai ir seserys, kad aš džiau
giuos ne vien pasitenkinimo 
žodžiais, o ir kritika. Todėl šį 
darbą tęsdamas, aš Laukiu ne 
vien pagyrimo žodžių, o ir svei
kos kritikos. Vieno ko aš pa
geidauju yra tai tas, kad šių

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ..............  $15
UŽAUGUSIEMS ............... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY

35 South Hoyne
(tarpe Madison ir

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

HOSPITAL 
Avenue 
Monroe)

Kristui laimėsiu visą pasaulį.” mas su Ieva, nei žaltys, o tik 
Mąstome: Pirm negu popie- prasčiokėliai tėvai, kurie kiau- 

žius Pjus IX nukalė minėtą les tukino arba dirbtuvėse pra- 
mandrų pasakymą, lietuviai so kaitavo. Todėl, jei norite būti 
diečiai sakydavo: bepigu gabų|išganyti, tai, jei dar galite, ci- 
mokyti, o gražų rėdyti, 
motinos ir be popiežių pagal-1) 
bos išauklėja savo vaikus į ge- L 
rus žmones. I

Dar skaitome: “Atsakysite 
prieš Dievą, jei tinkamai neauk- 
lėsite savo vaikų, jei pražudy- 
site ir dėl jūsų kaltės kas ne
paliks kunigas, ar jei dėl jūsų 
nesąžiningumo išeis blogas ku
nigas.”

Mąstome: Pagalios tai ir iš
siaiškino Romos katalikų baž
nyčios kunigų klausimas. Jei 
kunigų darbas nesėkmingas, lai 
pragaras kaltas; jei kunigas nu
puola, tai kalti tėvai, pradžios!

I mokyklos, visuomenė, bet gink, 
, Dieve, niekad nėra kaltas pats 
, kunigas, nekalta seminarija, ne- 
įkalti seminarijos kunigai pro

fesoriai, nekalta Romos bažny
tinė tvarka. Ir prieš Dievą at
sakys ne patys kunigai, ne jų 
viršininkai vyskupai, ne kardi
nolai, ne popiežius, net nei Ado-

AKIU SPECIALISTAI

Geros|kitę į romiškus kunigus; jei no
rite, kad jūsų vaikai butų iš
ganyti, leiskite juos į Romos 
katalikų bažnyčios kunigus.

—Cicero Jokūbas

krypę nuo Kristaus nurodyto 
kelio. “Every knock is a boost”, 
sako amerikiečių priežodis. To
dėl Romos katalikų bažnyčios 
kunigai turėtų ne aimanuoti, o 
džiaugtis, kad žmonės noriai 
kalba ' apie juos. Tegu kunigai
grįžta į Kristaus nurodytą ke- nuo Dievo vaisiai. Kad tai yra 

. . , . lią, tada žmonių nepalankios baisus ištvirkimus, ftesUsivaldy-rekolekcijų dalyvių butų kuo- Lj^ apie 
didžiausias būrys. Matote, kad į jiems palankias kalbas.
mano sakykla yra tokia, aplink Skaitome: “Nenorime pasa- 

V?“ kad visi kunigai yra be!
priekaištų, žinome kunigų at- 
puolėlių nuo bažnyčios ir net 
nuėjusių tarnauti Kristaus prie
šams.”

Mąstome: Jei Romos katali
kų bažnyčios kunigai nėra be 
priekaištų, tai kodėl aimanuo-1 išauklėti tėvai, betriusinėdami 
ti, kad žmonės daro kunigams ir bepenėdami kiaules, o ne se- 
priekaištus? Kad vienas kitas minarijos su savo kunigais — 
kunigas atpuola nuo bažnyčios, profesoriais, savo dvasiškomis 
tai dėl to maža bėdos. Dėl at- lavybomis ir pratybomis, savo 
puolusio kunigo niekas nebėga teologijomis, romiškos bažny- 
nuo bažnyčios. Apaštalai neai- čios istorijomis, apeigomis, ce* 
manavo, kad dėl atpuolėlio Ju- remonijomis, rhišiomis, brevijo- 
do išdaviko jiems darbas truk- rais, dažna komufiija ir t.t. Iš- 
dėsi. šiais laikais yra daug nuo eina, kad šie visi seminarijos 
bažnyčios pabėgėlių ne dėl ku- dalykai gero kunigo išauklėji- 
nigų atpuolėlių, o dėl “gerųjų” me nieko neręiškiai. Viskas turi 
kunigų darbelių. Taipgi apašta- būti atlikta, šeimoje, tokioje 
lai nesiguodė, kad jų darbą šeimoje, kurios tėvas ir motina 
pragaras daro nesėkmingą.

Skaitome: “Jei kunigų tarpe 
pasitaiko silpnybių ir net dide
lių nupuolimų, tai bus naudin
ga pakalbėti apie nupuolimus 
šaltinį ir kas už tai atsakomin- 
gas?”

Mąstome: Be galo keistai pa
sakyta. Katekizmas ir pasauli
nės teisės ir įstatymai rodo, kad 
normalus žmogus už savo dar-1kadaise sakydavo: duokite man 
bus yra pats atsakomingas.. Tik šventas motinas ir jų pagelba' 

i bepročiai už savo darbus neat- 
, sakomingi. O čia tvirtinama, 

kad Romos bažnyčios kunigų 
silpnybės ir nupuolimai turi ko-l 

j kį tai pašalinį šaltinį ir kad kas] 
tai pašalinis už jų negerus dar
bus yra atsakomingas. Išeina, 
kad Romos kunigai prisiskiria 
save prie nenormalių žmonių. 
Tai jau ne tik keista, o tiesiog 
baisu. Nors jie save prisiskiria

I prie nenormalių žirįionii|, '6‘ bet
gi jie prisispyrę reiTtafeuja!, kad 
žmonių dorinimas ir valstybės 
mokyklų kontrolė butų išimti
nai jų rankose.

Skaitome: “Jaunikaitis sto
jus į seminariją yra jau suau
gęs žmogus, augęs ir auklėtas 
šeimoje, mokykloje ir visuome
nėje. Jos visos yra atsakomin- 
gos už jo auklėjimą; taipgi ii’ 
už jo klaidas ir silpnybes.” '

Mąstome: Jaunikaitis ir su- 
. augęs žmogus. Juk visi supran

tame, kad jei jis tebėra jauni
kaitis, tai jis dar nėra suaugęs 
žmogus. Bet tiek to. Čia mato
me kunigų silpnybių ir nupuo
limo nurodytą šaltinį. Žinome, 
kas yra atsakominga: šeima, 
mokykla ir visuomenė. Bet taip
gi suprantame ir žinome, kad 
Romos bažnyčios kunigai nepri
pažįsta, kad kitų žmonių silp
nybes ir nupuolimai turi tą pa
tį šaltinį ir kad tas pats šalti
nis yra atsakomingas už jų ne
gerus darbus.

Skaitome: “Kas vaikus gadi
na ir juos piktina, tas paties 
Kristaus yra skaudžiais žodžiais 
pasmerktas.” Kas gi papiktina

Žmonių. O jei tas minias ir pa-i 
dvigubinsime, patrigubinsime 
arba dar kitaip padauginsime, 
tai vis vien vietos niekam ne
pritruks ir spūsties nebus. To
dėl į šias rekolekcijas kvieskite 
visus savo draugus, drauges,) 
gimines, pažįstamus, kaimynus. 
Visi kartu eisime ieškoti švie
sos ir tiesos.

šiandien skaitysime ir mąs
tysime apie vieną labai svarbų 
dalyką, būtent, kunigystę. Pa
gal rekolekcijų tvarką iŠ pra
džios aš paskaitysiu, o paskui 
mąstysime. Pasiskaitysime Ro
mos katalikų bažnyčios kunigų 
klausimu iš “Panevėžio Garso” 
Nr. 34, 1938.

Skaitome: “Kunigas — 
žmogus, kurio labiausiai 
kenčia bažnyčios priešai, 
garas visas savo jėgas įtempi 
kad padarytų kunigo darbą ne
sėkmingą. Apie ką šiandien 

!žmonės taip noriai kalba, jei 
'ne apie kunigus?”
| Mąstome: Nors dešimt Dievo 
įsakymų draudžia neteisiai kal- 

;bėti tik apie artimą savo, vie
nok, mes manome, kad never
ta neteisiai kalbėti ir apie pra
garą. Romos katalikų kunigų 
darbas darosi nesėkmingas ne 
dėl to, kad pragaras įsimaišo, 
o dėl to, kad kunigai yra nu-

tai 
ne- 

Pra-

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti P.$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lanmdale Deniai Laboratories
3945 WEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

Taupyk

mas savęs ir t.t
Skaitome: “Atmink, kad tik 

tada išaugėsi gerą kunigą, kąi, 
pats busi geras. Priešingai, tu 
esi atsakomingaš už liūdną liki
mą savo sunaus, kurį tu užnuo- 
jdijai, kai jis gimė, augo tavo 
šeimoje.**

Mąstome: Išeina, kad gerus 
Romos kunigus tegali ir privalo

yra užimti nuo ankstybo ryto 
iki vėlybo vakaro įvairiais sun
kiais darbais. Išeina, kad vieto
je seminarijų kunigams auklė
ti, reikėtų steigti gerą pavyzdin
gą kiaulių (bekonų) ūkį, kur 
klerikalai betukindami kiaules 
išeitų i gerus, . pavyzdingus ir 
be silpnybių kunigus.

Skaitome: “Popiežius Pius IX

Dr, Maurice Kahn
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso teL liekas tas pats—

Yards 0994

s
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudei kis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
„ii DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically , Aklų Specialistas
Palengvina axių 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 

į atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DB. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

5

Ofiso TeL V ir ginta 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.

DB. G. SERNEB
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. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

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. "

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Office and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• • * 2-ros lubos

;! CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

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

Namų Teh: Prospect 1936

8
■

saugioje įstaigoje
■

8

MOKAME

s*

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIĘSTO 
DALYSI

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 0111

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI. ,

S- P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Miesto
Kamb,
Namų

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

2 iki 

iki

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois

1664 W. Madison St
Telefonas MONROE 0701

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį,

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

KtiLietuj

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6960 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 

išskyrus seredomis ir subatomU

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

NARIAI
• 1

Chicagos
Cicero
Lietuvių ;
Direktorių
Asociacijos

■

■■

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califdrnia Avenue Phone Lafayette 3572

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000*00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

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

mane tiki, tas vertas, kad asi
lo sukamų girnų akmuo butų 
užnertas jam ant kaklo ir kad 
jis butų nuskandintas juros gi
lybėse.’ (Mat. 18/16) Kokių žo
džių tenka pavartoti, kai tuo pa
piktintoji! yra tėvas?”

Mąstome: O kokių žodžių 
tenka pavartoti, kuomet tokiu 
papiktintoju yra kunigas? Išei
na, kad Romos kunigai savę 
papiktinančių darbų nerokuoja 
už nuodėmę ir kad už tai ne* 
atsakomingi.

Skaitome: “Įsivaizduokime 
sau tėvą girtuoklį, kuris savo 
vaikui perleido palinkimą gerb
ti, ar kitokius palinkimus. Te
gu tokio tėvo vaikas išeina į 
kunigus: nesistebėkime, jei jis 
pradės nesusivaldyti gėrime, su 
tuo pasireikš ir kitokių silpny 
bių.”

Mąstome: Bet įsivaizduoki

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

Yardis 1139
Yards 1138

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1271

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Varde 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI
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PIT T SBU R. GITO NAUJIENOS
PENNSYLVANIA VALSTIJOS LEGISLATU- 

RA UŽBAIGĖ SESIJĄ
Republikonai Legislatoriai Pasižymėjo 
Leidimu Įstatymų Prieš Darbininkus

HARRISBURG, Pa. — Gegu
žės <30 d. Penna., valstijos le
gislatura baigė savo sesijų ir iš
siskirstė. Nors ir per didelį var
gą, paskutinėmis dienomis pa
sirūpino išleisti eilę prieš darbi
ninkiškų įstatymų. Šios legisla- 
turos atstoviu buto didelę di
džiumą sudaro republikonai, o 
senate tai kuone lygiomis yra 
republikonų ir demokratų. Bet 
kai republikonai pasimoja kokį 
prieš-darbininkišką įstatymą iš
leisti, tai jie pasirūpina keletą 
demokratų senatorių patraukti 
į savo pusę ir sudaryti reika
lingą didžiumą.

Pirmesniojoj legislaturoj de
mokratai turėjo didžiumą ir at
stovų bute ir senate. Jie išleido 
daug darbininkams prielankių 
įstatymų. Bet šioji legislatura 
daugumą tų įstatymų atšaukė 
arba taip “pataisė”, kad jie ne
tenka savo reikšmės ir gražina
ma senoviška atžagareiviška 
tvarka, nors ir nepilnai.

Štai trumpas palyginimas:
1. Demokratų legislatura bu

vo išleidusi įstatymą, kuris 
draudė teisėjams išduoti in- 
džionkšinus (draudimus) prieš 
streikierius atsitikime streiko. 
Praeityj dažnai būdavo, kad 
Penna valstijos teismai būdavo 
panaudojami laužymui streikų, 
nepaisant jokio bešališkumo.

šioji republikoniška legisla
tura ir vėl grąžino teismams ir 
teisėjams privilegiją išdavinėti 
indžionkšinus.

2. Pirmesnė legislatura buvo 
išleidus įstatymą kuris draudė 
vedusioms moterims naktinį 
darbą ir moterys naktimis ne
galėjo ilgiau dirbti, kaip tik iki 
10 valandos, šioji legislatura 
pataisė ir šį įstatymą, taip, kad 
moterys naktimis galės dirbti 
iki 12 valandos nakties. Žino
ma, tas “pagerinimas” buvo pa
darytas tam, kad darbdaviai 
gautų pigesnių darbininkų.

3. šioji legislatura išleido 
naują įstatymą apšaukdama kri- 
minališku prasižengimu “sėdė
jimo” streikus, ėmimą unijos 
mokesčių iš darbininkų uždar
bio; legislatura taipgi suteikė 
darbdaviams privilegiją reika
lauti iš savo darbininkų balsa
vimo už tokią uniją, kokią 
kompanija nori. Reiškia įstaty
mų plotmėje kompanijos galės 
grįžti prie “kompaničnų” uni
jų senovinės tvarkos.

žodžiu sakant, liko apkarpy
tas VVagnerio aktas.
Kiti Republikonų “Nuopelnai”

Tai dar neviskas. Republiko
nai pasižymėjo ir kitokių atža- 
gareiviškų įstatymų leidimu. 
Pirmesnioji demokratų kontro
liuojama legislatura buvo išlei
dus įstatymą, kuris buvo žino
mas kaip “Tenant Act”, kuriuo 
buvo apsaugojami mokytojai 
nuo politikierių sauvaliavimo ir 
draudė mokytojus mėtyti iš 
darbo politikiškais išskaičiavi
mais. šis įstatymas irgi buvo 
šiek tiek “pataisytas”, kad nau
jai gavę darbą mokytojai per 
2 metus galės būti mėtomi iš 
darbo. Tik tai jeigu pavyks mo
kytojui ar mokytojai išbūti 2 
metus vienoje vietoje, tai tik 
tada jis ar ji bus apsaugota se
novės įstatymo. Priėmė legisla
tura ir ateivių registradtjos bi- 
lių, nors gerokai modifikuotą 
ir netokį žiaurų, kaip prodžioje 
buvo senatoriaus Geltz įnešta.

Buvo bandoma gražinti ir sę- 
novės pagarsėjusią “Coal aįd 
Iron” policijos tvarką, bet ne
pavyko, nes ir kai kurie repu

blikonai pabūgo grąžinti garsių
jų mušeikų laikus.

Gerokai buvo apkarpytas be
darbiams pašelpos davimas.

žodžiu sakant, šioji legislatu
ra, kiek"tik galėdama, stengėsi 
pasitarnauti didžiojo kapitalo 
interesams. - —Darbininkas

JAUNIME
PABUSK!

žodis Jaunuomenei
Paskutiniuoju laiku tenka pa

stebėti, kad musų čia-augęs jau
nimas mažai interesuojasi lietu
viška veikla ir mažai įvertina 
seni] veikėjų nuveiktus darbus 
ir musų tėvų sukrautus turtus, 
kuriuos, kaip pasirodo, įvairios 
organizacijos bei draugijos, su
taupė tūkstančiais bei milionais 
dolerių.

Daugelis senųjų veikėjų po 
sunkios gyvenimo kovos, nenu
ilstamo darbo organizuotame 
lietuviškame veikime ir lietuviš
kumo palaikyme šioje šalyje, 
jau ilsisi šios šalies šaltoje že
mėje. Jie paliko pramintus ta
kus dabar esantiems veikėjams 
prie įvairių organizacijų vairo, 
kad galėtų sėkmingai vesti kul- 
tirinį ir tautinį lietuvišką veiki
mą. Prie dabar esančių organi
zacijų (beveik prie kiekvienos) 
vadovauja senesnio amžiaus 
žmonės ir ateis laikas, kada ir 
šitie musų veikėjai susilauks la
bai seno amžiaus ir tuomet vie
tą reikės užleisti jauniems.

Todėl kyla klausimas, kas 
tuomet Veikimą perims nuo 
musų tėvų ir kas toliau mokės 
vartoti tuos musų tėvų sukrau
tus turtus, įvairių organizacijų 
pastatytus namus lietuvybės pa
laikymui. O tam visam darbui 
reikia turėti daug energijos, 
daug pasirįžimo ir daug prak
tikos, o pasirodo, kad mes da
bar to visko labai mažai turi
me ir visiškai nei nesistengia
me įsigyti.

Gal būt iš dalies kalte krin
ta ir musų tėvams, kad nesi
stengė mums iš mažų dienų į- 
skiepyli tos energijos ir pasirį
žimo, kad musų maža tauta ne
žūtų, kaip ir kitos tautos, ku
rios žuvo neišlaikiusios savo 
kalbos, meno ir tradicijų. Dau
gelis dabar iš musų mažai kur 
priklausome prie kokių nors or
ganizacijų, o taip pat labai ma
žas nuošimitis galime laisvai 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. O tas daro labai didelę 
gėdą mums patiems įr musų tė
vams už tokį išauklėjimą ir už 
neišsilavinimą savo kalboje, ir 
organizaciniame veikime. Dau
gelis iš musų tėvų priklauso 
prie įvairių organizacijų, o sa
vo vaikus nei kiek nesistengia 
tenai pritraukti, pamokinti ir 
po truputį paaiškinti, kaip tas 
visas darbas toliau turės būti 
daromas, jiems pasitraukus iš 
veikimo.

Todėl, jaunime pabuskime iš 
apsileidimo ir tingėjimo, stoki
me į organizacijas, sukurtas 
musų tėvų, mokinkimės kaip 
reikia vadovauti, kad laikui at
ėjus galėtumėm perimti viską į 
savo rankas ir kad mokėtuiųėim 
taip tvarkytis ir naudoti palik
tus turtus, kaip musų tėvai da
bar kad tvarko. Mes turime ge
rai įsidėmėti, kad tie sukrauti 
milionai paliks ne kitiems, bet 
mums patiems. Dabar turime 
progų labai daug ir kiekvienas 
galime naudotis. Geriau vėliau 
— negu niekados. Jaunuolis

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MEMPHIS, TENN. — Medvilnes festivalio “karalius ir karalienė.”

Johnstown Minėjo 
50-tas Didžiojo 
Potvynio sukaktuves

žuvo 2,200 Žmonių
JOIINSTOWN, Pa., — Gegu

žės 31 d. lygiai kaip 4 valandą 
po pietų, šiame kalnų mieste, 
kuriame yra virš 105,000 gy
ventojų, per minutę laiko buvo 
sustabdytas visoks judėjimas ir 
užviešpatavo tyla. Taip buvo 
paminėta toji baisioji vandens 
nelaimė arba kaip sakoma “di
džiausia Amerikos taikos laikų 
katastrofa”, kurioje žuvo 2,200 
žmonių. Nelaimė įvyko pirm 50 
metų, tai yra 1889 metais, ge
gužės 31 d. lygiai 4:10 vai. po 
pietų pirmos vandens bangos 
vertėsi į Johnstowno miestą, 
viską naikindamos.

Johnstowno baisioji vandens 
katastrofa daugiau "buvo žmo
nių rankų dirbta negu gamtiš
ka, nelyginant kaip ir karas, 
kur patys žmonės save ir savo 
turtą sunaikina.

Prieš išvedimą Pennsylvani- 
jos didžiojo gclžkelio per Al- 
legheny kalnus, tuose kalnuose 
buvo eilė žmonių rankom pa
darytų tvenkinių. Su tų tvenki
nių ir dirbtinų kanalų pagalba 
buvo plukdoma į Pittsburghą ir 
iŠ Pittsburgho visokios prekės. 
Tai buvo tų laikų pigiausia 
transportacijos priemonė.

Pravedus didįjį Pennsylvani- 
jos gelžkelį per Allegheny di
džiuosius kalnus, dirbtinas van
dens kanalas pasidarė nereika
lingas ir jis išnyko. Bet aukš
čiau Johnstowno, kalnuose prie 
South Fork didieji tarpkalnių 
tverkiniai buvo užsilikę ir jie 
buvo naudojami Pittsburgho 
turtuolių kaip pasilinksminimo 
vietos.

Keletą dienų prieš tą didžią
ją nelaimę, buvo daug lietaus. 
Pakilo upeliukai ir upės, tven
kinių sienos neatlaikė, ir di
džiausias vandens kalnas su 
pekliška spėka ritosi žemyn 16 
mylių, viską naikindamas tarp- 
kalnėse.

•
Johnstowno potvynio prisimi

nimas skatina ir Washingtono 
valdžią potvynių apsaugą vyk
dyti be atidėliojimo.

—S. Bakanas

Paukštis Uždegė 
Namus

UNI0NT0WN, Pa. — Gal 
būt jus ne tikėsi t, kad sparnuo
tas paukštelis galėtų uždegti na
mus. Juk jis negeria nė degti
nės, nė alaus, nerūko nė pyp
kės, nė čigaretų. Ir kaip jis da
bar galėjo papildyti tokį baisų 
kriminalį prasižengimą, kaip 
namo padegimas.

Bet jei randasi tokių “nevier- 
nų Tamošių”, kurie nenorės ti- 

’ keti šiai mano pasakai, tai nors

turėkit šiek tiek kantrybės ir 
paskaitykit. Gal kada patys per
sitikrinsite, kad tai yra tikras 
atsitikimas ir šventa teisybė.

Dalykas štai kaip buvo: neto
li nuo -Uniontowno, Luzerne 
Townshipe^-(valsčiuj) žmogus 
rūkė cigaretą ir numetė ant že
mės neužgesinęs’.^'• Paukščiukas 
pasigriebė ir nusinešė į savo 
lizdą, kurį jisai krovė vieno na
mo pastogėj. Netrukus namas 
pradėjo degti. Laimei namo gy
ventojai tuo laiku ruošėsi lai
dotuvėms ir laiku pastebėjo ug
nį ir ją užgesino, ugnis daug, 
nuostolių nepadarė.

Tyrinėjimas parodė, kad tai 
buvo paukščio darbas.

—Korespondentas

Soho Lietuvių 
Diena :

Penkių Draugijų Piknikas
Kaip jau visienąs^yra žinoma, 

jau kelinti metai iš eilės, pen
kios Soho dalies lietuvių orga
nizacijos (tarp jų ir SLA 40-ta 
kuopa) rengia kasmet po du 
piknikus išvien. Tai gražus ir 
girtinas dalykas, ir gali būti pa
vyzdžiu visiems. Kam rengti at
skirai kiekvienai organizacijai, 
kad galima visiems kartu su
rengti didelį ir gražų pikniką? 
O tas svarbiausia Pittsburgho 
organizacijoms, nes Pittsburghe 
ne taip labai daug lietuvių yra, 
o draugijų tai gana daug būna 
ir jeigu kiekviena rengs atski
rai pikniką, tai g$rų pasekmių 
ir neturės.

Taigi, š. m. gegužės mėn. 28 
d. ir įvyko tas Soho organiza
cijų piknikas lietuviškame ūky
je, (Lithuanian Country Club). 
Oras pasitaikė gana gražus, tai 
ir žmonių privažiavo užtektinai, 
nes pavasario sulaukę, kiekvie
nas ieško progos pasprukti iš 
miesto į laukus pakvėpuoti ty
ru oru. ir pasilinksminti gražio
je vietoje. —Laurynas

Įšventins 59 Naujus 
Kunigus

Birželio 3 d., Pittsburgho vys
kupijos vyskupas Hugh C. Boy- 
le, Latruboje, šv. Vincento se
minarijos bažnyčioje, ruošiasi 
prie įšventinimo 59 naujų ku
nigų.

Laikraščiuose paduotame są
raše nesimato nė vienos lietu
viškai skambančios pavardės. 
Išrodo, kad Pittsburgho lietu
viai vargiai susilauks bent vie
no naujo lietuviško kunigo, 
sprendžiant iš pavardžių. Tame 
sąraše matėsi daug lenkiškų ir 
slovakiškų pavardžių.

Sąraše betgi buvo sekamos 
pavardės, šiek tiek panašios į 
lietuviškas: Aurelius Labuda, 
Aloysius Barkowski ir Brendan 
Smetana. Neatrodo, kad šis 
Smetana butų giminė Lietuvos 
prezidentui Antanui Smetonai, '•-•ii ‘ V -

Laukiame Vedybų 
Varpų Suskam
bsimo

Teko pastebėti “Naujienose”, 
kad kalnakasyklų inžinierius 
Edwardas Baltrušaitis jau yra 
pasiruošęs stoti į “stoną mote
rystės” su pittsburghiečiams 
gerai žinoma daininke p-le Ro
že Lukoševičiute iš Youngs- 
town, Ohio. Jie busią moterys” 
ikodėl ne “vyrystės”) ryšiais 
Surišti birželio 24 d. Laimingos 
kloties Edwardui ir Rožei jų 
naujame gyvenime.

» a »
Teko sužinoti iš patikimų šal

tinių, kad garsusis Pittsburgho 
universiteto futbolo lošikas ir 
studentas, dabartiniu laiku 
Pitts. futbolo komandos vado 
pagelbinįųkas, Ajbinas Lazaus
kas, kuris; bi^žęlio 14 d. baigs 
kūno kultūros mokslą, jau yra 
susižiedavęs su p-le Martha Pla- 
takyte, irgi Pitt. pasižymėjusia 
studente, kuri taipgi birželio 14 
d. baigia mokytojos mokslus. 
Kokią dieną Albinas su Martha 
stos į “stoną moterystės” — 
tikrai nežinau.

Martha ir Albinas abudu sy
kiu mokinosi, abudu sykiu bai
gia mokslą ir matomai juodu 
jau yra nusitarę kartu gyventi 
ir per visą savo gyvenimą.

Laimingos kloties jauniems 
profesionalams.

» » »
Benis Asevičius, Pitt. futbolo 

lošikas ir studentas, kuris bai
gia inžinerijos mokslus birželio 
14 d., taip pat jau yra susižie
davęs su gražia lietuvaite, Jo
haną Jeronimaite.

Laimingos kloties ir jums.
Visų draugas

Pittsburgho Diena 
New Yorko
Pasaulinėj Paradoje
Meras Comelius D. Sčully Pitts

burgho grupei vadovaus
Pittsburgho Industrijų ir ypa- 

tiškų talentų prisidėjimas prie 
Pasaulinės New Yorko Parodos 
pagražinimo ir įvairinimo, bus 
oficialiai pripažintas Pittsbur
gho Dienoje, birželio 9 d.

New Yorko miesto meras La 
Guardia ir Pasaulinės Parodos 
prezidentas Grover Whalew Su
tiks Pittsburgho delegaciją su 
tam tikromis ceremonijomis. 
Pittsburgho delegacija bus po 
vadovyste mero Scully ir susi
dės iš vaizbos buto atstovų, į- 
vairių visuomenės veikėjų, 
draugijų atstovų ir šiaip publi
kos norinčios dalyvauti Pitts
burgho dienoje. Ji vyks į New 
Yorką specialiais traukiniais, 
busais, automobiliais ir orlai
viais. —S. Bakanas

NEGRAŽIŲ GANDŲ SKLEIDIKAI
Bando Brooklyno Tautininkų Metodas 
Panaudoti Pittsburghe S.L.A. Reikalais
Gegužės 28 d., Lietuvių ūkio 

darže buvo surengta taip vadi
nama “Soho Lietuvių Draugijų 
.iena” arba, geriau pasakius,' 
piknikas — išvažiavimas. Teko’ 
’r man tenai nuvažiuoti pasi- 
laišyii — pasišvaistyti tarpi 
e.nių. kartais prie užkandžių, 

kartais prie stiklo alaus, ir da- 
vvauti visokiuose pasikalbėji- 
įmose bei diskusijose apie vi

sokius dalykus.
Daugiausia diskusijų teko gir

dėti SLA reikalais ir apie SLA 
Centro kėlimą iš.New Yorko j 
Pittsburghą. Tai, žinoma, natū
ralūs dalykas, nes apie tai yra 
diskusuojama SLA kuopų susi
rinkimuose, apie tai rašo ir lai
kraščiai.

Šiame pittsburghiečių išva
žiavime teko girdėti tokių kai 
bų ir tokių nepamatuotų gandų 
SLA reikalais, kad tikrai stebė
tis reikia. Ir kaip išrodo, tie 
gandai buvo importuoti iš 
Brooklyno ir yra nukai-i suži- 
niai tautininkiškų mechanikų, 
klaidinimui SLA narių ir paže
minimui SLA prezidento Bago- 
čiaus. /

Stoviu netoli vieno būrelio 
žmonių ir girdžiu kaip vienas 
neva “tautiškai” • nusiteikęs 
“tautietis” pasakoja, kad SLA 
prezidentas adv. F. J. Bagočius 
daugiau laiko praleidžiąs savo 
uošvio farmoje, negu kur kitur, 
ir, kad SLA Pildomoji Taryba 
norinti atkelti SLA Centrą į 
Kazlausko farmą. Toliau, sako, 
Kazlausko farma esanti įrengta 
kaip* dvaras, ir Bagočius tai* pa
daręs savo gyvenimui, e te.

Tokios ir panašios pasakos a- 
pie SLA Centro kėlinį^ ir apie 
prezidentą Bagočių platinasi 
tarpe tokių žmonių, kurie ma
žiausia nusivokia SLA reikalais 
ir kurie nėra buvę Kazlausko 
farmoje. Jie greičiausia patiki 
visokiems gandams ir prasima
nymams.

Tuose ganduose nėra nė kris
lo teisybės, o tik piktas noras 
drumsti vandenį. Kas yra buvęs 
Kazlausko farmoje, tas žino 
kad tenai jokių “ekstra” įren
gimų nėra ir kad adv. Bagočius 
vasaros metu atvažiuoja su šei
ma atostogoms. O apie Centro 
kėlimą tenai tai tur būt ne tik 
SLA Pildomoji Taryba, bet nč 
joks SLA narys nė svajote ne
svajoja, kad Centrą kelti kur 
ten į farmą.

Reikia neužmiršti, kad Kaz
lausko farma randasi apie 25 
mylios ar daugiau už Pittsbur
gho.

Niekados pirmiau neteko gir
dėti tokių kvailų gandų ir Pitts
burghe gandų skleidimas nėra 
visai madoje. Esu pastebėjęs to
kius ir kitokius kvailus gandus 
skleidžiant Brooklyno tautinin
kus SLA seimuose.

Išrodo, kad ir šie gandai grei
čiausia bus nukalti Brooklyne 
ir atvežti į Pittsburghą. Kas to
kios rųšies “importu” užsiima, 
tai kol kas sunku pasakyti.

Tiesa, šiame išvažiavime te
ko matyti atvykusį K. S. Kar
pių. Nesinorėtų tikėti, kad p.

Karpius butų gandų skleidimo 
importo biznyje.

Galiu užtikr’nii mndu sklei
dėjus, kad jų tas negarbinga* 
biznis greitai subankrutuo* 
Pittsburghe. —SLA narys
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Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety 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
JUSTTN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET
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niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
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BALZEKAS MOTOR SALES
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Barčus
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Kultūrinės laisvės gynimas
Amerikos mokslininkai, rašytojai ir menininkai pra- ra™as^ 

dėjo organizuotis savo laisvės apgynimui, šituo tikslu ta
po jsteigtas Kultūrines Laisvės Komitetas (Committee 
for Cultural Freedom), kuris išleido atsišaukimą su 150 
žymių asmenų parašais. Komiteto pirmininkas yra prof. 
John Dewey, sekretorius — Ferdinand Lundberg (gar
sios knygos “Sixty Families” autorius).

Didžiausiu kultūrinės laisvės priešu tie mokslininkai, 
rašytojai ir artistai ląiko “totalitarianizmą” (arba “tota- 
lizmą”), t. y. sistemą, kurioje viena partija pagrobia į Į 
savo rankas visą galią ir panaikina ne tik politines ir pi
lietines žmonių teises, bet ir protinę asmens nepriklau
somybę. Savo atsišaukime Komitetas sako, kad totalita
rinė idėja jau įsigalėjo Vokietijoje, Italijoje, Rusijoje, 
Japonijoje ir Ispanijoje. “Menas, mokslas ir švietimas ta
po prievarta paversti visagalinčios valstybės, dievinamo
jo vado ir oficialios pseudo-filosofijos lekajais.”

Bet tą totalitarinę idėją įvairus jos šalininkai uoliai 
skleidžia ir Amerikoje. Taigi žmonės, kurie brangina 
laisvę, privalo sujungti savo jėgas ir stoti į kovą, o kad 
ne, tai totalizmas įsigalės ir šioje šalyje.

Totalizmo pavojų didina dar ta aplinkybė, kad įvąi-l 
rus totalitarinių (kitaip sakant, diktatoriškų) idėjų ša
lininkai apsimeta, buk jie esą aršiausi vieni kitų priešai. 
Taip, fašistai sako, kad jų vyriausias tikslas esąs “ap
ginti” šalį nuo komunizmo; o. komunistai giriasi, kad jie 
esą nepermaldaujami fašizmo priešai. Ir daugelis žmonių 
dedasi prie vienos totalizmo grupės su tikslu atremti ki- 
tos rųšies totalizmą. Tuo gi tarpu ir fašistai, ir komu
nistai yra tokie pat asmens laisvės priešai. z ‘

Komitetas, kurio priešakyje stovi prof. Dewey, at
liks svarbų ir naudingą visuomenei darbą, jeigu jisai pa
rodys platiemsiems Amerikos inteligentijos sluoksniams, 
jogei totalizmas, nežiūrint kurios spalvos, yra nesuderi
namas su žmonių laisve ir pažanga. •

Stalino draugiška ranka agresoriams
šiandien “Naujienose” (Apžvalgoje) yra paduotą 

dalis kalbos, kurią sovietų premjeras Molotovas anądieų 
pasakė Maskvoje apie SSRS santykius su Europos de
mokratijomis ir diktatūromis. Verta atkreipti dėmesį į 
šiuos jo žodžius:

“Nors dabar mes vedame derybas su Anglija ir 
Francuzija, bet mes anaiptol nematome reikalo nu
traukti ekonominius santykius su šalimis, kaip Vo
kietija ir Italija.”
Kokie tie sovietų santykiai su hitleriška Vokietija? 

Su ja sovietų valdžia turi prekybos sutartį ir dabar no
ri padaryti naują sutartį. Pati nacių valdžia, kaip pareiš
kė Molotovas, du kartu kvietė Mąskvą pradėti derybas 
dėl tos naujos sutarties sudarymo ir siūlėsi duoti Mas
kvai 200 milionų markių kreditų.

Derybos šių metų pradžioje buvo pradėtos, bet neuž
baigtos. Tačiau sovietų valdžia tikisi, kad jos netrukus 
bus vėl atnaujintos.

Taigi tuo laiku, kai Anglija ir Francuzija kviečią 
Maskvą stoti į taikos frontą prieš agresorius, tai ši, kot- 
misaro Molotovo lupomis, praneša visąm pasauliui, kaęl 
sovietų valdžia laukia derybų atnaujinimą su Hitleriu ir 
tikisi gauti iš jo geromis sąlygomis 200 milionų markių 
paskolą!

O kokie Maskvos santykiai su kitu agresorium? Tų- 
je pačioje savo kalboje komisaras Molętovas tąrė:

“Be to, aš galiu pridurti, kad 1939 metams buvo 
padaryta prekybos sutartis su Italija, kuri tiek 
mums, tiek Italijai yrą naudinga.”

į

Reiškia, ir su Mussoliniu Maskvos santykiai yrą kuq- 
geriausi! , ’

Bet per savo agentūras užsieniuose (komunistų par
tijas) Maskva visamė pasaulyje skleidžia mintį, kąd so
vietų valdžia nieko taip netrokstantį, kaip “sustabdyti 
agresorius”. Tuq pačiu laįku naciai ir fašistai skelbią, 
kad didžiausia jų rūpestis tai — “išgelbėti civilizaciją 
nuo komunizmo”!

Ar ilgai žmonija duosis šitaip mulkinama?

Pereitą savaitę Vyriausiojo 
Sovieto (“parlamento”} sesijo
je, Maskvoje, sovnarkomo pir
mininkas Viačeslavas Moloto
vas, kuris dabar eina užsienių 
reikalų komisaro pareigas, vie
toje “rezignavusio” Litvinoyo, 
pranešė, kad sovietų valdžia at- 
Imetė anglų-francuzų pasiūlymą 
stoti į “taikos frontą” ir tikisi 
netrukus vėl pradėti prekybos j 
derybas sų Vokietija. Viso pa
saulio spauda tuos Molotovo 

| pareiškimus komentuoja, steng- 
“ \ koks Maskvos 

| nusistatymas užsienių politiko
je- [

Kad butų aiškiau, ką Litvino- 
vo įpėdinis užsienių reikalų ko
misariate pasakė, bus pravartu 
čia paduoti ištisai tą dalį jo 
kalbos, kuri liečia sovietų san
tykius su Vakarų Europos val
stybėmis. Štai jo žodžiai:

“Nors dabar mes vedame 
derybas su Anglija ir Fran
cuzija, bet mes anaiptol ne
matome reikalo nutraukti ę- 

I konominius santykiui su ša
limis, kaip Vokietija ir Itali
ja. Pereitųjų metų pradžioje 
prasidėjo, vokiečių valdžios 

| iniciatyva, derybos dėl nau
jos prekybos sutarties ir krę- 
ditų suteikimo. Vokietija pa
sisiūlė suteikti mums 200 mi
lionų markių kredito. Bet ka
dangi mes tuomet nesusitnį- 
kčme dėl atskirų tos sutarties 
sąlygų, tai dalykas buvo pa
dėtas į šalį.. Pabaigoje 1938 
metų Vokietijos valdžią pa
kartojo prekybos sutarties ir 
200 milionų markių kredito 
pasiūlymą, kartu z parodyda
ma savo sutikimą duoti dau
giau nuolaidų. 1939 metų 
pradžioje Busi jos užsienių 
ppekylįtps MųfM&atas gavo 
žinią, kad į Maskvą atvyks 
specialus Vokietijos pasiunti
nys toms deryboms; bet, pa
galiau, toms deryboms buvo 
įgaliotas Vokietijos ambasa
dorius grafas von Schulen- 
burg. Tačiau jos buvo per
trauktos, kadangi nebuvo ga
lima prieiti prie susitaikymo. 
Sprendžiant pagal kai ka
riuos ženklus, galimą tikėtis', 
kad derybos bus vėl atnau
jintos. Be to, aš galiu pridur
ti, kad 1939 metams būvą 
padaryta prekybos sutartis 
su Italiją, kuri tiek, mums, 
tiek Italijai yra naudingą.”
Tai šįtaip žocįis žodin kalbėję 

Komisąras Molotovas apie so
vietų santykius su fašistiško
mis vąįdžięmįs, kurios yrą pa
sirašiusios sutąrtį “prieš Ko- 
nąinterną”.

užsienių prekybos nuostolis bu
siąs 2,000,000,000. lirų.

Jai šitokių vaisių Italijos val
stybei ir ūkiui neša fašistų šei
mininkavimas.

RAŠYTOJOS PROTESTAS 
PRIEŠ KOMUNISTŲ 

APGAVYSTĘ

MILŽINIŠKI ITALIJOS 
DEFICITAI

Generolo Raštikio priėmimas. — Brangios dovanos. — 
Leųkų tąikjąšęįąi labai entuziastiškai rašo apie Lie
tuvos pažangą. — Netolima praeitis. — Kaip Lenki
ją pasitarnavo vokiečiams.
reikalinga tikrąi susiprasti, o ne būti draugais iš 
prievartos. • •

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos kariuomenės vado i menę užimti Lietuvos teritori- 
generolo Raštiko atsilankymo 
proga į Lenkiją lenkų spauda 
daug ir labai plačiai rašė apie 
Lietuvą, rašė palankiai, pagar
biai, pelnytai ir nepelnytai apie 
Lietuvos gyvenimo pažangą vis
ką keldami į viršų ir viską gir
dami. Lietuvos žmones atvaiz-Į savarankiai kultūriniai organi-Į 
[duodavo labai darbščiais, suma- zuotis, net steigti savo ūkiškas 
niaįs, o Lietuvos kariuomenės organizacijas. Lietuva žino, kad 
narsą ir gerą organizaciją gyrė ir dabar dar Lietuvos dvarinin- 
primygtinąi. kai lenkai neišsižadėjo vilčių,

i Iš tos spaudos dalies tono a t- kad Lietuvos žemės kada nors 
rodė, kad štai Lenkija tik dabar teksią Lenkijai. Lietuva žino, 
lyg kokią Ameriką atrado Lie- kad tik iš Varšuvos diriguoja-

nuginkluotą kultūriškai ir ūkiš
kai pajėgi Lenkija! šios abidvi 
valstybės turi tik vieną istori
nį priešą, kuris iš senų laikų ty
ko abidvi tas tautas suvirškin
ti!

Atrodo, kad Lenkija iki šiai 
jdienaį savo istorinės misijos ne- 

— Lenkijai ir Lietuvai|supranta, ar nenori suprasti!
Visa tai yra tiesa ką Lenki

jos spauda dabar rašo apie Lie
tuvą, kad Lietuva ūkiškai, mo
raliai, tautiniai, kariškai ir kul
tūriškai yra sustiprėjusi! Bet ji 
'sustiprėjo tik tuomet, kai Lie
tuvoje bajorų ragus nulaužė ir 
įvykdė pas save žemes reformą 
ir kita siena buvo save nuo ba
joriškos Lenkijos atskyrusi. Tik 
tuomet Lietuva augo, kulturc- 

| jo, stiprėjo, kaip galutinai savo 
Į lenkiškų ir ištautėjusių bajorų 
nusikratė, tai yra atitaisė kadai
se padarytą istorinę klaidą!

(Bus daugiau)

ją-
Lietuva žino, kad ir dabar 

dar Vilniaus lietuviai negali tu
rėti radijo priimtuvų, kad ne
klausyti Kauno radijo stoties. 
[Lietuva žino, kad ir dabar dąr 
Vilniaus krašto lietuviai negali

Pagarsėjusi Amerikoj rašyto
ja, Fannie Hurst, viešai užpro
testavo prieš komunistų kąntro- 
lįųpjąmą Ispanijos pabėgėlių 
[šelpimo komitetą, kuris apga- 
vįngai vartojo jps vardą, reng
damas masinį mitingą Madison 
Sųuare Garden’e New Yorke, 
buv. Ispanijos minįsteriams, 
Juan Negrinui ir Julio Del Va- 
yo.

[ Atdaram ląiškę savaitraščio 
“The New Leąder” redakcijai 
rašytoja sako, kad minėtasai 
komitetas prašė ją tiktai pasi-Įtuvą ir jos tvarka atsigėrėti ne-|mi Lietuvos dvarininkai lenkai 
rodyti estradoje, kad žmones 
matytų, jogei ji pritaria Ispani
jos pabėgėlių šelpimui. Bet ko
mitetas, gavęs jos sutikimą, č- 
mė spaudoje garsinti, kad Fan
nie Durst busianti viena svar
biausiųjų kalbėtojų Madison 
Sųuare Garden mitinge.

Prieš mjtipgą rašytoja paty-Į 
re (iš Ispanijos socialisto Ara- 
ąuistain’o korespondencijos), 
kad Juan Negrių ir Julio dėl 
Vayo pardavė Ispanijos demo
kratiją komunistams, kurie pri
vedė Ispanijos respubliką prie 
pražūties. Tuomet Fannie Hurst 
atsisakė dalyvauti Madison 
Square Garden’o susirinkime. 
Bet komunistų organas “Daily 
Worker” vistiek parašė, kad ji 
tame mitinge kalbėjusi!

“Aš esu giliai pasipiktinu
si visu šituo nedoru dalyku”, 
sako rašytoja Fannie Hurst.

“Yra faktas, kad su Komu
nistų Partija aš jokių Reika
lų netpijįu, ir ,ąš manau, kad 
Ispanijos Pabėgėlių Šelpimo 
Kampanijos organizacija už
sipelno aštraus papeikimo už 
tokį manęs įtarimą.” 

A*
Tai senas komunistų papro

tys apgaudinėti publiką, panau
dojant garsių žmonių vardus 
savo partijČis bizniui. 

—:---------■ — _ ■

Biznio metai, kurie baigiasi 
birželio 30 d., Italijos valstybės 
iždui atneš 6,250,000,000 lirų 
deficito, nors pernai buvo nu
matoma, kad iždas turėsiąs 37,- 
000,000 perviršio,.

Bet į tą šešių sų viršum bi- 
lionų lirų nuostolį neįeina ųe- 
paprastos išlaidos (daugiausia 
karo reikalams), kurios valsty
bes biudžete nebuvo numatytos. 
Visas Italijos iždo deficitas už 
šiuos metus sieks 12,759,000,- 
000 lirų.

Šitas skaitlines pateikė Itali
jos senatui Mussolinio finansų 
ministeris, taigi jos yra oficia
lios., .

O fašistų prekybos ministe
ris raportavo senatui, kad už
sienio prekyba per šiuos metus 
Italijai atneš apie 3,000,000,000 
(tris bilionus) lirų deficito, ne-

iŠ Lietuvos
Snukio ir nagų liga Lie

tuvoje jau visai iš
naikintagaįi. Žinoma, visa tai buvo la- šiuo metu bent kiek Lietuvoje 

bai džiugu patirti, o ypač, kad aprimo, bet savo tikslų neišsi- 
musų generolą lenkai sutiko nelžadęjo. Lietuva gerai žino, kad 
tik generoliškai, bet tiesiog ka-Į Lietuvoje einąs lenkų dienraš- 
rališkai!

Stotyje jo takai buvo brau-Į vatiškai Liętuvai įgelti. Lietuva 
giais divonais iškloti, gėlėmis Į < 
išbarstyti. Visa tai gera ir sma
gu. Bet, deja, Lietuva dėl viso 
šito galvos neprarado ir nuo 
džiaugsmo ir lenkų pasigėrėji
mo Lietuva neapsvaigo.

[ Istorijos likimas lyg ir kar
tojasi. šiuo metu Lenkijai Lie
tuva taip pat lygiai reikąlinga, 
kaip Lietuvai Lenkija. Žalgirio! 
mūšių laikąi lyg ir vėl išnaujo 
atbunda. Slavų tautos, kartu ir 
Lietuva atkutusių germanų vėl 
naujai puolamos ir tas tautas 
vokiečiai nori iš pajūrio galu
tinai išgyvendinti, kad vėliau 
galėtų jas galutinai virškinti, 
tarp savųjų ištarpintį. štai vo
kiečiai jau čekus tremia iš jų 
apgyventų sodybų į Vokietijos 
gįlurpą, kad tuo pačiu čekų tau
tos atsparumą sumažinus. Vo
kiečiai jau įkėlė koją Į Klaipė
dą ir grąso Dancigui, kuris a- 
nuomet ilgus amžius buvo len
kų valdomas. Gal likimas vėl 
suves tas tautas į bendrą kovos 
mųšį. Kas dabar žino. Lietuvą 
visakam pasiruošusi. Lietuva 
nevengs tokio mūšio jei jam 
bus lemta pasikartoti. Lietuva 

Įpąsiryžusi gintis nuo visų kąs 
L tik kėsysis jos žemes terioti.lvlargumynai iLietuvįų tąuta pasiryžusi gyven- 

1 ti ir todėl rimtai ruošiasi kovai, 
jei toji kova Lietuvai bus pri
mesta. ,

Lenkija gerai įvertina susida
riusią tarptautinį politinę situ
aciją ir aiškiai nusimano, kad 
šiuo metu Žalgirio dvasia nėra 
svetima.

Bet šių dienų Lietuva taip pat 
pepraranda galvos ir Lenkijos 
Lietuvos adresu (arus pasigėrė
jimo žodžius taip pat tikru var
dų įvertina.

Šių dienų Lietuva tiek nusi
mano, kad kąrtaįs nors ir gra- 
žiąi ištarti, žodžiai nevisuomet 
būva nuoširdžiai pasakyti.

Lietuva neužmušta visai ne
tolimos savo praeities, Lietuva 
dar atsimena tuos laikus, kuo
met surašant Versalio taikos su
tartį Lykiją dėjp visas pąstan- 
gąs, kad Lietuvą sienomis nu- 
skriąųdąs. Liętuva žino, ką^ tik 
lenkų dipĮpmątų pastangomis 

I Lįętųva neteko Tilžės srities įr 
[tik dėka Lenkijos generolų Lie
tuva neteko Vilnijos. Iš Lietu
vos ausų dar nedingo pernykš
čių metų Lenkijos garsui: į 
Kauną, į Kauną. Lietuva gerai 
dar prisimena pereitų metų Var
šuvos ir Vilniaus miestuose su
rengtų demonstracijų kovo mė
nesio metu, kuomet sukurstyta 
minia šaukte šaukė ją vesti į 
Kauną! Lietuva dar žino, kad 
vos savaitė kita, kaip Lenkijoje 
uždaryta iš Lietuvos pabėgusių 
dvarininkų sąjunga, kuri kito 
nieko neveikė, kaip tik šmeižė 
Lietuvą, kurstė Lenkijos visuo-

Anglijos karalienė bu- 
vo ten/)kur karalius 

negali eiti
“Karalienė Elžbieta buvo 

(en, kur karalius negali eiti,” 
pranešė anglų laikraščiai. Pa
sirodė, ka^ Anglijos karalie
nė buvo atvykusi į parlamen
to žemutinius rumus tuo me
tų, kai ten buvo svarstomus 
valstybės apsaugos įstatymas, 
kuriuo tiek* ji, tiek karalius 
labai domisi. Anglų laikraš
čiai pažymi,, kad istorijoj dar 
nežinosiąs pavyzdys, kad Di
džiosios Britanijos karalienė 
basų atvykusį į žemutinių ru
pių debatus. Karalienė į par- 
Įaųaentą vyko viena pati, nes 
Anglijos konstitucija uždrau
džia kąyalįųi per debatus būti 
parlamento žemutiniuos ru- 
nluos. Karalienė sėdėjo publi
kos suoluose ir su dideliu su
sidomėjimu sekė ginčus.

Po grožio operacijos te
ko gauti kitą pasą
Vienai prancūzų aktorei ne

seniai buvo padaryta grožio 
operacija. Netrukus aktorė no
rėję išvažiuoti į Angliją, bet 
prancūzų pasienio tarnyba ne

žiūrint to, kad buvo stengiamą- išleįcįą, nes iš fotografijos at- 
si kiek galint padidinti eksp.or- rodė nebe ta aktorė. Jai teko 
tą ir sumažinti importą. 'gauti naują pasą. Po operaci-. gauti naują " pasą. Po operaci-

Iki galo 1939 metų Italijoj Jos ji buvo žymiai pagražėjusi

tis kiekviena proga stengiasi gy-

dar prisimena, kad ne taip se
niai Lietuvos universiteto len
kai studentai ėjo išvien su vo
kiečių studentais!

Lietuva viso šito nepamiršo 
ir iki tol nepamirš, kaip patirs, 
kad Lenkijos Lietuvai tarti pa
lankus žodžiai tikrai nuošir- 
įdžiai ir atvirai yra tarti. Lietu
va buvo ir bus atsargi!

Taip, Lenkija dabar gėrisi 
Lietuvos ūkio pažanga, bet Len
kija turi žinoti, kad toji pažan
ga tik todėl atsiekta, kad Lie
tuvoje buvo įvykdinta žemės 
reforma, kad ta žemės reforma 
atstatyta padarytoji Lietuvos] 
žmonėms bajorų klaida!

Lenkai turi suprasti, kad ba
joras niekuopiet nebuvo ir ne
busi Lietuvos draugas! Lenkija 
turi suprasti, kad Lietuvos troš
kimas atgauti Vilniaus kraštą- - 
tai nėra vien tik istorinis senti
mentas, bet kad tai Lietuvos 
būtinybė! Lietuva turi turėti su 
SSSR bendrą sieną, kad tai dik
tuojama, ne tik krašto saugu
mo reikalais, bet ir ūkiškais su
metimais. Lenkija turi supras
ti, kad Lietuva pajūryje sutin
ka turėti tik su Lenkija bendrą 
sieną, kad tenai vokiečiai nesi
painiotų.

Bet šioji busiamoji sięną tu
ri eiti istoriniais ir etnografi
niais taškais kas Lietuvai pri
valu turėti.

Ar šitą Lenkija jau suprato, 
ar tuos Lietuvos viešai nedik- 
tuojamus troškimus Lenkija ži
no?

Atrodo, kad šių dienų Lenki
ja dar šito nežino, arba nenori 
žinoti. Jei Lenkija visa tai žino
tų ir suprastų, tai ji nebūtų pa
žibinus vokiečiams Čekoslovaki
ją draskant! Lenkija" nebūtų 
spyrusi ir reikalavusi panaikin
ti laikinai susidariusią Karpatų 
■Rusiją, Lenkija nebūtų skubė
jusi pripažinti tariamai laisvą 
Slovakiją!

Lietuva žino ir supranta, kad 
Lenkija visą tai darė tik siauro 
savo valstybinio egoizmo veda
ma, tik išimtinai paįsindama sa
vo siauručių interesų, ęlėl kurių 

i ‘tik padėjo savo amžinam prie
šui sustiprėti ir įsigalėti.

Jei ne jos tie siauručiai, ba-» 
j oriškai išpusti interesą!, šien- 
dien Klaipėdos krašte nedunde- 
tų vokiečių armotos, bet tenai 

i kantrus lietuvis kurtų savo, me
džiagines vertybes ir jas pla
čiam pasauliui siųstų parduoti.

Lietuva dar labiau kultūriš
kai ir ūkiškai kiltų ir tai visa 
eitų ne tik Lietuvos, bet kartu 
ir Lenkijos naudai!

Istorija įsakmiai diktuoja ir 
primygtinai sakyte sako, kad 
Lenkijai reikalinga ūkiškai ir 
kultūriškai stipri Lietuva, kaip 
Lietuvai reikalinga bajoriškai

KAUNAS. — Vakar Veteri
narijos dep-to dir. dr. Jankau
skas painformavo, laikraščių 
atstovus apie kovą su snukio 
ir nagų liga Lietuvoje.

Praėjusiais metais 
j e pasirodžiusi snukio 
[liga dabar visiškai 
krašto yra pranykusi.

Toji liga buvo pasirodžius 
Alytaus, Kauno, Mažeikių, Tra
kų, Vilkaviškio, Kretingos, Ma
rijampolės, Seinų ir Tauragės 
apskrityse.

Kadangi su liga buvę kovo- . 
jama griežtomis priemonėmis, 
tai ir kovos rezultatai buvę ge- 

I ri.
Dabar toji liga sumažėjusi 

ir kaimyniniuose kraštuose — 
Rytprūsiuose ir Lenkijoje. Vil
niaus krašte tos ligos taip pat 
jau nesą. Tačiau Gardino ir 
Augustavo “ apskrityse,‘"kurie 
prieina prie Lietuvos, ta liga 
dar neišnykusi, o pavasarį, gal
vijus išginus, gali persiplėšti, 
todėl Alytaus,'Seinų, Marijam
polės ir Vilkaviškio apskričių 
ūkininkams šiemet per vasarą 
nebus leidžiama ginti gyvulius 
į aną pusę sienos (kurių žemė 

[pereina į lenkų pusę).
Kovai su snukio ir nagų li

ga išleista 209 tukst. litų. Vien 
- už sunaikintus sergančius gy

vulius išmokėta 59 tukst. 130 
Lt.

Lietuvo- 
ir nagų 

iš musų

Latvijos lietuvis nori 
skristi per Atlantą j 

Niu Jarką
šiomis dieno-

naujam trans- 
iš Lietuvos į pa- 
Jorko parodą skri- 
organizavime. Vla- 
yra didelis Rygos 

Jis įkūrė

KAUNAS.
mis Studentų Atstovybėj gau
tas Rygos lietuvio Vlado Tu
mo laiškas, kuriuo kreipiasi j 
Lietuvos studentiją, prašyda
mas pagalbos 
atlantiniam 
saulinę Niu 
dimui lėšų 
das Tumas
lietuvių veikėjas.
draugiją '“Laisvė”, kurios na
riai paaukojo Lietuvos kultu • 
riniam fondui 750 litų. Jis su
organizavo keletą estafetinių 
bėgimų Ryga—Kaunas Pasau
lio Lietuvių konferencijos ir 
kitomis progomis. Prie minėto 
'skridimo lėšų parupinimo kvie
čiama prisidėti ir Studentija 
savo aukomis 
visuomenėj.
skridimo dalyviai yra majoras 
Jonas Pyragius, LAK gener. 
sekretorius, Alfredas Gysas 
LAK vyriausias instruktorius, 
ir Adolfas Zanderis -— Latvb 
jos rekordistas. Pats Tumas 
tam tikslui aukoja 100 litų— 
paskutines savo sutaupąs.

ir propaganda 
Organizuojamo

KAUNAS, V/19—Kauno mie
sto savivaldybe atleido iš dar
bo visus viengungius inteligen
tus bedarbius. Iš viso atleistųjų 
yra paie 60 asmenų.
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RINKITE 
REPUBLIKONUS!

\

BALSUOKITE UŽ 
EX-TEISEJA

Įvairios Žinutes Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Rytoj Vakare 
Jaunų Dainininkų, 
Muzikų Koncertas

Steponavičių Mokyklos 
Mokiniai

i /

Ųiržęlip G d., tai yra rytoj, 
7:45 valandą vakarę, Audito- 
iriųm rųniuose, prie Wahash 
ir Gongas gatvių, vyks įdo- 
!mus jaunų daininkų, smuilęi-

MICHAEL V. 
ŪSTROWSKI

į Aukščiausiojo 

Teismo 
TEISĖJUS

X BERNARO
P. BAR AS A

Republikonų Kandidatą į 
COOK KAUNTĖS

CIRCUIT COURT 
TEISĖJUS

Rinkimai Pirmadienį,

Birželio 5 d., 1939
Mano vąrdas yra 10-tas Rępub- 
likonų Balote. Rinkimų vietos 

atdaros nuo 6 v. ryto iki 
’ 5 vai. vakaro.

Gimė Negaunee, Marųuette Co., 
Michigan. 34 metai praktikuojąs 
advokatas Chicągoj. Municipalis 
teisėjas buvę nuo 1916 iki 1924.

Rinkimai 
Pirmadienį, 

BIRŽELIO 5 D.

RINKITE
REPUBLIKONUS!

•.T-rrb-v

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdarą sekmadieniais ir šventadie

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

Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai

Artistu Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

FRANK MIČKAS
Siuvėjas

Nąujus Rųbyą Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

Nepamirs kitę Užeiti Pas

J0SEP1I LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas ' mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tęl. Wiįow Springs 45.

M ARION 
GEORGE 

KUDLICK

Atsargiau su peiliu
CICERO — Praeitą savaitę 

pas F. Zajauską, taverne, 1444$ 
S. 51 Avė., prie baro vienas ita
las kostumęris pradėjo rodytį 
^‘štukas” su dideliu peiliu. Vie
nas rusas pabūgo tų baisių trik- 
sų, traukė peilį italui iš rankų Į ninku ir pianistų koncertas, 
ir pasipiovė ranką. P. F. Za-Į Prpgramą pildys Steponąvi- 
jausko žentas Ę. Žilvitis turėjo [čių muzikoj mokyklos- mokL 
vežti prie daktaro susiųti žaiz-Įniąi.
dą. Qt tai tau ir štukos. Į)ainininkus mokina p, Ane-

Ruošiasi Piknikui 15 SW.navičienč, žyiflį Chięa-
gos. lietusių damininke ir įd,o-

Draugystės Lietuvos Kareivių kytoja. Smuikininkus lavina p. 
piknikas ji dieną birželio, Li- [Kazys Steponavičius, “Pirmyn- 
berty Grove, Rengimo komi te- hr Vyrų chorų vedėjas, taipgi 
tas gavo užtikrinimą nuo p. Za- American Coųservatory of mu- 
jausko, kad “bačkikė alaus“ į sic mokytojas. O pianistus pro- 
‘atbėgs’’ į tą pikniką, bet tai [grąmųi priruošė prie Syiųeja 
bus ne “bačkikė“, bet čiela sta- [Zimmermąn-Zimmeriutė, “Pir* 
lipę. Vienai iš komisijos narių myn“ choro ąkompanjšjė. 
p. Leudanckas šypsosi ir sako: Steponavięių mokyklą
“Ot, kad mes turėtume daug randasi adresu 4142 Aręhęr 
tokių Zajauskų“. Kitas pastebi: LVęnųe.
“O ko trujestą Jęę Šauliui iri p^ogrąmąs bus grasąs, kaip 
Joe Mikuliui? Jie yra nuoširdushr ^kvotimai jauniems daininin- 
Kareivių rėmėjai.“ [kanas ir muzikams, kurie vie-

Tiesa, tiesa, o ką sakot apie M gražią dieuą puoš musų pa
liaują biznierių C. Andrijauską, rengimus savo,, talentais.
1410 S. 49th Ąve., seną Karei- Jžan«a y™ 35 centai ąsme- 
vių Draugijos narį? Jisai yra niui; Koncerto salė yra 9-tam 
pareiškęs: “Man v^dPC/idH duoti I t /f ■
statinę pačiam, o ne pas kitus rie randasi ant šiaurrytinip 
prašyti.” Bet ar daug Rikių “fa- kamP° Congress ir Wabash 
nabernų” kareivių yra? Ne, ne- |®a^vllJ.. Diaugas.
daug. —

K®Kad tik oras bus palankus, ■ į 
<aręivių piknikas bus vienas iš Į 
šaupiaųsjų Juiįęrty Grove, Dam- Į 
jrausko, farnja jau “bracia“, ne B Į 
’arma, o tikra piknikų švari B 
vieta ir erdvi. Musų “mažiukas” B I 
Joe Nągreckis taip ten yiską sų- B 
taisė, kad net malonu. Ne vėl- B 
lui dėdė Antanas sako ką nie-IBI 
tas kitas negali, tai Nagreckui B 
tik juokai. Tikrai taip. B

Dvejos Vestuvės
xllr. • .\ ■ ■ . '•! - I
Šitą šeštadienį, birželio 10 d.,IBI 

dvejos vestuvės, paųelės Fra n- B 
ęęs Ęądomskaitės su Stanley IBI 
Kįshkuuas. P. G. Radamskis il
gametis policistas pasiekė Sar- B 
žanto laipsnio, išauklėjo, gražią B 
duktęrį ir išleidžia už jauno, ! 
gražaus vyro. Jaunieji abu čia- B 
giųię ir augę, mokslus ėję. Nė- B 
ra abejonės, jog jiems seksis B 
gyventi. Jų vestuvių puota .- 
vyks Communily, House. I

Antra p^ra jąuųųjų, tąi Ąn- 
tano ii’ Onos Deveikių duktė B 
Onutę b, Oeorgę Gąsą. Jų ves- B 
tuviu puota įvyks tėvų namuo
se, 1818 S. 40th Avė., be jokio B. 
triukšmo ir didelių iškilmių. B 
Taip, iy reikia. Kąm tų v/su bę- B 
reikąlingų isląidų? Bet tai pri- II 
vatus reikalas. Kas kaip nori, B 
taip daro. Dieve padėk visiems. B

O-l

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screen,ed) Tonas ............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas • 

šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939
Sales Tax ekstra. __

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Gerb. Krautuvninhe
THE SYNPICATĘ candy and supply 
CORP,, prie 1447 So. Halsted St.—Canal 8506 
turi puikiausią įvairenybę saldainių ir dovanų dalybą 
absoliučiai jųpkėjin^p! išsinešimo kainomis. Prekiauk 
tięsrogiąĮ sų clffįtfuvėą dstiribųtorium ir sutaupyk pinigo.

KONBAKTORIUS

Instiraiue ąnd Loans 
visokios rųšįes ^^us ant 

cash įmokė-

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug mętų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

gerą 
liku-

PER

lenipra mėaęįtią išmoktų. Darau jį- 
šokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jjuno ant' lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In- MBgO^fįį 
surance Companijų dėl taisymo apdegu- !■ ___
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- 
kėjimų nuo 5 iki 20 mėtų.' Reikalę kreip- 
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phęnę Groyehill 0306

GARSINKITE NAUJIENOSE”

BUDRIKO 28 METŲ

Vasarinis Išpardavimas
' DOVANOS VISIEMS: SENIEMS IR NAUJIEMS

. KOSTUMERIAMS
500 RADIO NAUJŲ APARATŲ Už PUSĘ KĄINOS

SAVE 
20%

RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS OOVE

Kainos numažintos
•Pr*vfc>v« moc 
ta tb* H6w*

MODEL 541 
COMBJNAT1ON

ROYAL Portąbles -
ir aukščiaus

Limited time onlyl ’

1Q metų garantuojami dul
kių Valytuvai po $ 19.50 

ir aukščiaus.

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

SERGĄ
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės'ar šlapinimosi•' negales, tu
rėtu kreiptis ’ j ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

ŽMONĖS

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš 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 
t. Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicag-o III. Imkite ele- 
votorlų Iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a- m: iki 
12 v. Paned., Scred. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit TeL YARDS 3408

JŪSŲ DĖMESIUI
Ar jūsų stogai kiauri ir lietus 
lyja kaip per rėtį? Tad reika
linga—
As^estinąų stogų 9 R f*
Kaulinga ............ GaL

STOGAI
flęayy State $ 1 AK

Rolis ..............  I •“ W
Staggered Edge *2.75
Colored Gontai C O Ert

Ketvirtainis .......
Pirkite lentas ant kredito 
ALBERT LLMBER &

SUPPLY CO.
| 3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

APYGARDOS
Naujas Lietuvių 
^Kurortas”

TEISMO.. . C- » , .

TEISĖJUS
9-TĄ PAVĄRDĖ 

BALOTE

30 Yęars Siiecessl Ooctor’s 
Amazing Liquid for ttehing of 

EGZEMA
Daur yra a UI Ūkimų, kur kiti produktai o» 
davf reikiarnų pasėkų, bet stipru*.' ivelninan 
U^. anUeeptime •kk'tfnyfc Žemo dav5 greita, 
paaekae uuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
derattioe. Žvynuotos, ūminės Eczema.

U pirmo sykio Žemo neėa nuostabią pa 
relbą. Po 19 jo ypattnras gydymas (turi 1M

Rinkimai
Pirmadienį,

BIRŽELIO 5 D

aAo IA visur, rarbipdami rautas

2)0 nuo Ecaema. kuri mane* yarflno per 3* 
kietus.” 

Nererimas. netlėmėtas — 
diedą ar naktį irydant Eczei 
dectervioes ir Mtokitvt odoi ____
TIKRO FA TA RN ĄVIM O atsitikiptata (ai be
reiks $1.3S Rxit< Yt» pm 
taesnlus vaistininkus.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narvą -i 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus

|32nd iįf KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vąrtus) 
WILL6W SPRINGS, ILL. '

Į’rię Ųrucę Ląfcę
Pereitų sekmadięnį su kojiais B 

draugais ąpląn.keųie J. YuškosrB 
ręzortą prie Prųce Lake. Vieta II 
randasi apie 47 mi. į šiaurę nuo B 
Chicagos, prie kelio No. 45.

Viela labai graži, prie pat eže- B 
ro, apaugus didžiuliais, lapuo- I 
tais medžiais, o kaųibarių taip- Į B 
gi turi kęlięms desėtkaiųs sve
čių. Dar nepilnai viskas įręng-ĮB 

i tą, bet jau ir dabar, svečius tu- 
,ri kur priimti. B

Visai netoli randasi golfo lo- B 
Šimo laukas. Taipgi pąstehejįaųJB 
jog nętolięse pąkjupnyje matėsi Į 
keletas juodbėrėlių, kas reiškia,[Į 
kad ir pajodinėti yra proga. I

Jonas Yuška yra pažangus B 
Chicagos biznierius, taipgi na
rys kęlių draugijų. Turcdainasll 
claųg draugą Chicagoje, jis, be j 
abęjo, tą rezortą greitai išpopu- I 
liarizuos.

Linkiu geriausių pasekmių.
—Antaųąs I

Maytag, Norge, 
Thor, Eąsy 
kįtęs specialiai 

nupigintos — p<

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TA VERKS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garsinkite YN-nose”
............. ................................................... ...... . „1>--------

G1VES s39.50 Elektrikinės Ledaunės — 
General Electric, o r g c, 
Węątiinghouse, Crosley —
p° ........................... 87.50
Dideles mieros po $129

Gražiausi pečiai—Universąl, Norge; gražiausi Parlor Setai, Miegamojo kambario 
Setai, Lovos, Matracai ir kiti Rakandai, Furniture Mari Sampeliai, sutaupoma 50%.

FURNITURĘ HOUSE
3409 Soį. Halsted St. Ąnnex 3417 S. Halsted St.

Telefonas YARDS 3088
Pasiklausykite šaunaus radi© programo iš stoties WCFL. 970 k. nedėlios vak. 9 v. Chicagos laiku

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $*|^.5O
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RĄŲDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligonįnęje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... w
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
-w*x*-*

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

f 420 W. 63rd SL 
Teį ENG. 5883-5840
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F. H. Sadauskas

(Continued)
interesting to note that most 
people confine their choice 
occupations that they know.

a wedding 
the grave

By DR. WILLIAM H. JOHNSON
Superintendent of Chicago Schools

of it, the 
be able to tell 
of hearts” real- 
all her knaves, 
ask him! (We

Bouquets of flowers for
Wreaths of flowers for

Corsages for a queen of hearts 
Boutonnieres for the knave!

A. S. Vaivada

Occupational Information

It is 
young 
to the 
The job of the vocational adviserl 
is, therefore, to broaden their Out
look—to bring to them large areas 
of occupations about which they 
know littlef Benjamin Franklin’s 
father showed him men at work 
so that he could choose an occu- 
pation. He chose printing, probably 
because it was somewhat about 
which he had a certain degree of 
Information. >

According to a Detroit study, 
there are forteen things which the 
student ^needs to know about an 
occupation. He should be thaught 
the nature of the work in answer 
to the question, “What does the 
worker do?” The main advantages 
and disadvantages of the occupa
tion should be stressed. The stu
dent needs to know the qualifica- 
tions which are required and the 
amount of educational training 
necessary. Possibilities in the parti
cular field studied should be ac- 
cented, together with the remune- 
ration which might reasonably be 
expected. It is well for the student 
to know the hours of work requir- 
ed, and whether or not it is a job 
for which there is only seasonal 
demand. Whether or not the work- 
ers in the area are organized and 
to what extent, is significant. Some 
occupations have a definite entran- 
ce age which the pupils should 
know. The vocational adviser helps 
the student answer such vital and 
necessary questions as: Is the sup
ply of labor up to the demand? Is 
the demand an increasing i tfting? 
What is the source of supply*? What 
are the common deficiencies of the 
occupation ?

Recent occupational trends point 
to the 
Service 
fact is 
people
Choosing an occupation is a pro- 
cess— not an event. Fitness for a 
job is an evolving thing—any given 
person could fit himself for a num- 
ber of jobs. The teacher mušt help 
young people to grow up vocation- 
ally. Every person who has under- 
taken vocational guidance at some 
time or other has found that there 
are illusions which mušt be met. 
First, there is the attractiveness 
of the remote. Young people often 
think 
cause 
about 
young 
fitted
It is the glorification of the unu- 
sual. Many girls think there is no 
job būt that of being 
ardess because of 
which has been part 
paper publicity. They 
re that the occupation calls fpr 
steady nerves and the rigid train
ing of a registerėd nurse. 
theirs

only does higher education open 
occupational doors—it closes them 
also. Taxicab companies realize 
this fact and tęst all applicants be- 
fore hiring any. A too intelligent 
driver will ūse the job only as a 
stepping stone to something better 
which he hopes to get, and quit 
when the opening comes. A man of 
too little intelligence might not be 
able to cope with the variety of 
fares. Consequently, a man of ave- 
rage intelligence is chosen. It might 
be well for teachers to talk to stu- 
dents in terms of earnings, and 
vvhether or not the employment is 
^teady. It is well, too, to consider 
the level of intelligence of the 
people with whom the student will 
work, and the prestige which 
with the particular

It is interesting 
choices which boys 
parison with the 
which exist. Out of
boys, 105 say they want to become 
physicians —5 in every thousand 
actually do. In other words, twenty 
—one times as many want to enter 
the medical profession than actual
ly do. Again 64 boys out of every 
thousand want 
will be. In the 
nics, 51 want 
which proves
opportunity in this field than in I 
the others mentioned so far. Out 
of every 1,000 boys, 5 want to enter 
the retail dealer area—64 end up 
there. The world of salesmen gets 
67 out of every 1,000 boys. Only 6 
out of that 1,000 said they wanted 
to become thus engaged. Continu- 
ing, 5 out of every 1,000 say they 
would likę to be barbers—10 act
ually become just that. Three times 
as many become electricians as 
expect to.* These facts are indi- 

I cative of the supply and demand 
in the fields mentioned. Jobs quite 
naturally fall into classifications 
based upon educational require- 
ments. Often the type of job that 
he takes is determined by the edu
cational requisites regardless of the 
boy’s earlier choise. The world of 
workers is on interesting one.

goes
job.
to note
make in

opportunities
every thousand

the
com-

to be lawyers — 8 
field of auto mecha- 
to enter —19 will, 
that there is more

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

fact that the demand for 
occupations is growing. This 
important in guiding young 
toward occupational choice.

♦) Bingham—“Aptitudes and Test- 
ing”—page 105.

(To be Continued)
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they want to be pilots be- 
there is a certain glamour 
flying in the skies. These 
people are not necessarily 

to be masters of aeroplanes.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS
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an air stew- 
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Then, 
“white 

vocational 
to studens 
white col- 
than other

NAUJIENŲ-ACME. Telephoto ,
The Big Ten tennis title was won by the University of Chi

cago team for the third time in the Western conference held on 
their home courts. Front row (left to right): Chet Murphy, con
ference singles Champion; Coach Walter Herbert), Bill Murphy, 
with Brother Chet, doubles Champion. Rear row: Jim Atkins, 
Charles Shostron, John Krietenstein, and John Jorgenson.

Naujos Gadynes
Chorus 3rd Annual
Sports Day

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

JUNE 11 AT EVANSTON 
COMMUNITY CLUB

ait

kinds and 
including 

to be held 
Golf Club,

be

9

world go by. This is an 
children — a good place 
while you’re on the golf 
are slides, swings, teerers,

parents

will be
M. Be-

Federal Theatre 
NOTĖS

Elmer Rice s Street 
Scene”

Casting began this week for 
Street Scene,” Elmer Rice’s Pulit- 

zer Prize play which Federal The
atre is preparing for a downtown 
opening in late June.

“Street Scene” was the first ofj 
three Elmer Rice plays to be dis- 
tinguished by inclusion in Burns 
Mantle’s ten best plays of the 
year book. The others were “We, 
the People'*’ and “The Left Bank.”

“Street Scene” was first perform-j 
2d in New York, in 1929, running 
180 nights before it came to Chi- 
?ago for almost a three-months 
stay beginning Christmas night, 
1929, and closing in March of 1930.

The Federal Theatre production 
is being directed by Victor Suther- 
land under Harry Minturn’s super- 
vision.

Touchstone
the
“As

Theatre

Federal 
been in 
O’Neill; 

by Elmer
“Spirochete” by Arnold Sund-

Personalities oi Interest
of the wide selec- 
that he keeps on 
simple little daisy 
ąueenly orchid. If, 
he happens not to

witness

Attention, all you golfers, fresh 
friends, sports enthusiasts — June lith 
will inaugurate “Naujos Gadynės” 3rd 
Annual Sports Day — a day that is 
full of fun and frolic. All 
types of sports are offered, 
pinochle. This gala day is 
at the Evanston Community
1030 Central Street. Evanston, Illinois. 
Tickets for the Sports Day may 
obtained from any chorus jnember or 
at the Club on June lith.

The go’f is scheduled to begin at
A. M., so all golfers be on time. Fot 
those who don’t care to play golf, we 
offer tennis, svvimming, baseball, horse- 
shoe pitehing, or just sitting on one of 
the many attractively placed benches and 
just wach the 
ideal place for 
to leave them 
course. There
monkey ladders, jungles, and sand boxes 
to keek them busy while their 
are engaged otherwise.

After a day of sports, there 
a buffet dinner served at 6 P.
ginning at 1 P. M., the pinochle to.urn- 
ament will be on. Anyone interested in 
participating will be very welcome. The 
tickets for this affair are very reason* 
able, considering all that you get. The 
tickets for the golf tournament are a 
bit higher, because they indude the 
green fee for 18 holes of golf. These 
tickets arė $1.50. Those that participate 
in the Pinochle Tournament and stay 
for dinner will be taxed 75c. The golf 
ticket also includes the dinner/ 
3

by Auguss

in Chicago, 
with Fede-

the §ųez * canal and to 
safety of the pipeline 
wells of Mesopotamia. 
throtile - the threat at 
contajined in the noble

The role of Touchstone in 
forthcoming production of 
You Likę It” constitutes the sixth 
lead part wrich Don Koehler has 
played in Chicago Federal 
produetions.

Mr. Koehler’s previous 
Theatre assignments have 
“The Straw” by Eugene 
“See Naples and Die” 
Rice;
gaard; “Mr. Jim” by Marcus Bachį 
and “The Copperhead” 
tus Thomas.

His lašt appearance 
prior to his association
ral Theatre, was with Taylor Hol- 
mes in “Big Hearted Herbert.” 
Says Koehler, “we elosed our run 
of ‘Big Hearted Herbert’ at the old 
Cort Theatre one night, they began 
tearing it down to make way for a 
parking Ipt the next morning. Pro- 
gress dr thea.trical criticism. ’ I 
don’t know which.”

the ever-present. 
coll^r illusion.” The 
adviser mušt point out 
of high school age that 
lar jobs are not better
jobs—only different. There is the Į 
fallacy of the “perfect niche”—act
ually, there is no one person for a 
particular job. Too, the fallacy of 
the occupational label mušt be re- 
moved. In any one occupation there 
are many different types of work. 
Take teaching for example. Teach- 
ing itself is a board label. There 
are over 300 different types of 
work within the teaching profes
sion. Lastly, the doetrine of'equal 
ability mušt be dissolved—people 
are not alike, nor does everyone 
have equal ability in all fields. 
Each is an unique individual with 
a variety of abilities and aptitudes.

Those engaged in the herculean 
task of imparting occupational In
formation to high school people 
mušt constantly ask themselves, 
“How can we be helpful to stu- 
dents?” According to the United 
States Bureau of Census, there 
are, 25,000 different occupations. 
Teachers will recognize the'magni-] 
tude of collecting data on even a. 
small portion of that number. They pull for Pirmyn says, 
are faced with the fact that not; Raskcy Huey,

Pirmyn’s pienie in the Cald- 
woods, May 28th, w!as a suc- 
in respect to the earlier part 
very nice warm sunny day.

Quite a large crowd came to
the pienie especially to 
Birutė and Pirmyn play baseball. I 
Inspite of the resistance Pirmyn 
put up. Birutė clipped their wings 
to the tune of 11 to 3.

• Then, alas as if to punish Pir
myn for losing the bąli game, the 
latter part of the pienie (about £ 
o’clock) was followed by rain and 
then a cold spell that sent many 
people scurrying to their cars and 
home.

• Nevertheless, most of the Pir- 
mynites and some of the Men’s 
chorus members saw the pienie to 
its finai stage that ended with foot 
races, pie eating, and a beer drink-1 asking 
ing contest.

• An eleetion of new officers 
for Pirmyn took pla'ce June 2nd.

i Narnės of the new officers will be 
published in a later column. June 
25th Pirmyn chorus will play 
baseball against the Chicago Men’sĮcalling Greenleaf 9182 and asking for 
chorus at their pienie at Dambrau
skas farm.

• Back to the serious business 
of chorai work, outside of pienies, 
baseball, and eleetions, Pirmyn 
chorus is planning to give concerts 
among peoples of other nationali- j 
ties in order to raiše money to go 
to the New York World’s Fair in 
September. Ali members are asked 
to cooperate in Pirmyn’s new vent- 
ure. Previously the motto of Pir
myn was “Pirmyn to Lithuania”

Į būt now it is “Pirmyn to The New 
’ York World’s ' Fair.” So. let’s all

it.

Here’s 
grand opportunity to spend the day 

in the open — have lots of fun doing 
Oh yes — those of you who want

to play golf būt do not have golf dubs 
may rent them at the club for a very 
nominal fee. You may also purchase golf 
balls. If you’re contemplating on play* 
ing tennis, you’ll have to furnish yout 
own raquet. For further proof of the 
good times that you’ll
come — get in touch with any of the 
very many
our Sports Day in the past. They are 
best press agents.

For Severai months folks have 
us when we’re going to

another golf tournament — well, 
lith is the day; the place, šame 
previdus years,
Golf Club, 1030 Central Street, Evans*
ton, Illinois; teeing off for golf at 9 
P. M. You may make reservations by

į England Betrays the Jews v
Tory England is betraying, the 

Zionist Jews just as lašt September 
she joined France in selling Cze- 
choslovakia down the river. Bri- 
tain’s betrayal of Zionism ąims at 
two things. First, to insure full 
British control. qf, ,the strategic re- 
gions near 
insure the 
to the oil 
Second, to 
imperialism
ideal of peace a^d good will am- 
ong men on which foundation the 
Jews are buildirfg their Palestini- 
an Zion.

When the interests of English 
imperialism are threatened, the 
British Tošies, likę Hitl^r, deem a 
promise binding only so long as it 
serves their purpose. Since the 
pledge made to the Jews in the Bal- 
four Declaration during the World 
War no longer forwards the in- 
terėsts of the shapers of British 
imperialistic policy, that pledge is 
tossed to the winds. And England 
sets up a puppet statė in Palestine 
by giving1 the Arabs twice the po- 
pulation there that she allows to 
the Jews. ,

Britain favortf the Arabs thus, 
not because she ’loves them more 
than she does tj^ę Jews; būt be
cause she has found the Arab land- 
lords more yielding to the will of 
British imperialism. If the new 
Jewish statė had been willing .to 
become the spearhead for defend- 
ing English domination in Asia 
Minor, then the British ruling class 
would have backed the Jews against 
the Arabs.

Būt Zionist Jews love peace and 
humanity; they detest war and 
hate. Those Zionists would create 
a refuge for their race, hounded 
out of country
Central and Eastern 
leaders are striving 
vilization in which 
misery and armed
no more. In their way, those Zio
nists are laboring to bring Christ’s 
.heaven on earth.

Būt to all imperialists, whether 
British, German, or American, 
whoąe god is hate and exploitation, 
the Messanic ideal of peace on 
earth good will toward all men, is 
worse than, ten thousand devils. 
For, should that glorious ideal 
vail, imperialistic domination 
robbery are doomed.

Consequently, to 'discredit 
to destroy the Zionist Jewish 
based on the brotherhood of
and the oneness of the human race, 
British imperialism, likę all im- 
perialisms, will stoop to anything, 
even to the basest betrayal.

“As You Likę It” will play at the 
Blackstone from June 8 to June 
28, after which it will be moved 
to the University of Chicago cam- 
pus for two performances at Man- 
del Hali, 57th st. and University 
avė., the nights of July 1 and

P. 0. Issues Stamps 
To Commemorate 
B. B. Centennial

2.

And come to think 
florist should well 
us vvho the “queen 
ly is and who are 
... būt we did not 
knew he would keep their secrets.) I

Mr. and Mrs. Stanley Lovick 
have been consulted on flovver 
ąuestions by countless numbers du- 
ring the TWENTY FIVE YEARS 
that they have operated the florist 
shop in their ųuarters on famous 
Halsted Street in the heart of 
Bridgeport, possibly the oldest 
Lithuanian neighborhood in Chi-

I cago.
Did we say Mr. and Mrs.? For 

Mrs. Lovick it has not been quite 
twenty-five years, inasmuch as she 
did not relinquish her heart to 
Stanley Lovick until after he had 
established himself as a florist. 
Now, now, Nellie, was it Stanley 
or his flowers that finally made 
you change your name from Miss 
Plungis to Mrs. Lovick?

Any way, for all these twenty 
odd years she has remained faith- 
ful to Stanley and his flowers, for 
the twain operate the shop as one.

Nor does it matter which one 
will greet you when you enter, for 
both are pleasant and sympathe- 
tic and will cheerfully pin one lo- 
nely flower in your lapei or will 
combine a huge bouquet of rarest 
hues, if. that will be your desire.

Their son, Raymond, also helps 
in the florist and has fully acqui- 
red his parents’ eagerness and sin- 
cerity in pleasing the customers.

■ The younger son, Norman, is 
, busy with a Commercial Course of 
. study at Englewood High School. 
. He wants to be able to assume the
■ business side of it and figure out 
, the profit or loss, and maybe (darė

we say it?) figure out whether or 
not his allowance is just so-so ?

Although he did not say it, we 
could easily guess that Mr, Lovick

is mighty proud 
tion of fiowers 
hand, from the 
to the gorgeous 
by somechance,
jave just what you might have 
vanted, he will lose no time in^et- 
ling it for your.

Another thing that has helped 
•’HV Lovicks to grow and become 
is wide kno\vn as they are is their 
iror.ipt delivery Service anywhere
i Chicago and the suburbs, and
ii course, anywhere else that you 
an think of throught their connec-

tions and the telegraphic Service. 
They are members of the Allied 
Florists’ Assn. of Illinois and the 
Jhicago Telegraph Delivery ‘Assn.

Socially, they do not have much 
time to participate in many doings, 
būt Mr. Lovick did find time,— 
once upon a time—to enroll 
member of the Red Rose 
Keistutis Lith. Benefit Club, 
Citiziens’ Club, the Chicago 
uanian Society and the Lith. Al- 
liance of America.

Mrs. Lovick is likevzise a mem
ber of the Alliance and of the Chi
cago Lith. Society. She is also in- 
terested in the Royal Neighbors, a 
local group where she is active 

’ when she can find a little time.
Būt that is the biggest questlon 

the Lovick family has to sol ve: 
how to manage the time so that 
there would be a little left for 
other things in life. Yet, you 
ask them if they would turn 
any other field of endeavor 
they will laugh and 
wer, “No, no.”

Undoubtedly, it is 
likę their work that 
to satisfy the hundreds and thou- 
sands of girls, boys, men and wo- 
men that come to them.

And it all started with a garden- 
er. Long, long ago, according to 
Mr. Lovick, (although from the 
looks of him it could not have 
been so long ago) anyway, he had 
a dear friend who was a garde!-* 
er who used to talk to young Stan
ley of flowers and teach him their 
ways. The next thing and the only 
thing that Stanley could concent- 
rate on was a florist ,and 
how it started;

Now it is lillies for Easter, 
for Mother’s Day, colonial 
quets and stately sprays for 

you ask them, they’ll tell 
what and why, and you 
to talk with them because 
a smiling, kindly pair, says

— NEVVSY.

as a 
Club, 
Lith. 
Lith-

ąuickly

because 
they, are

have if you

people who have attended

been 
have 
June 

as in 
Evanston Community

Mr. Miller. Needless to say, anybody 
who plays is eligible to participate in 
the golf tournament, and you 
make up your own foursomes.

The Club is easily 
car or elevated trains. 
of Western Avenue, 
straight north to the 
car line, turn right 
then left for 
then left for 
of Western 
Route 42 to
about 3% blocks to 
come via elevated, board Evanston Ex- 

į press elevated at Adams and Wabash, 
get off. at Central Street. Sball we ex- nual Sports

3 m i les 
1 block. 
Avenue 
Central

can also

reached 
If you 

take Westrn Avė. 
end of the street- 
to Ridge Avenue, 
to Central Street,
Those living east 

can drive out on 
Street, then left 
the Club. If you

either by 
live wesi

We are glad to publish the follow- 
ing for the N. S. Post Office 

Department.
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BELIAJUS GROUP IN WASHINGTON
By L. J. ESUNAS

after country in 
Europe. Their 
to build a ci- 

poverty and 
strifė will be

pre- 
and

and 
statė 
man

pect you Sunday? Remember — lots of 
fun for everybody who comes, be they 
young or old, small or big! Sunday, 
trail poipts to Evanstoft where Naujos 
GadynSs Churus is holding its 3rd An- 

Jottphine Milltr,Day!

a chance for every child 
age to obtain a souvenir 
cover bearing this new 
Centennial Stamp”.- Sim- 
an envelope plainly ad-

In commemoration of the lOOth 
Anniversary of the establishment 
of baseball as a distinctive Amer
ican sport, the Post Office Depart
ment will issue a special baseball 
centennial stamp. These stamps 
will be placed on sale at Coopers- 
town, New York, the birthplace of 
this National sport, on June 12th. 
After that date other post offices 
in United States will have a limi- 
ted supply of these stamps for sale 
as ordinary postage. These unu- 
sual stamps will measure 84/100 
inches and will bą printed attract- 
ively in purple.

Here is 
of school 
philatelic 
“Baseball 
ply take
dressed to yourself or to some one 
else to the Main Post Office or to 
your nearest Postai Station. Upon 
payment of 3 cenfš (in cash) your 
envelope will be forwarded to the 
Postmaster at Cooperstown, New 
York, who will affix one of the 
new stamps, cancel it June 12, 
1939, the One Hundred Anniver
sary of Baseball, and return it to 
the addressee.

You cannot mail more than one 
envelope and it' mušt be presented 
before 12:00 Midnight, June 8,1939.

Adults can obtain not in excess 
of 10 covers by forwarding šame, 
together with a cash or money 
order remittance to cover the cost 
of the stamps to the Postmaster, 
Cooperstown, New York, in season 
to arrive before June 12, 1939?

Uncanceled 
Stamps may 
Chicago Post 
1939.

Baseball Centennial 
be 

Office
secured at the 
after June, 13,

(Continued)
Wanetta Grybas, 
in duet numbers, 
with Beliajus and shovved

who ap
avas well

Miss 
peared 
teamed 
godd deal of artistry and scintil-
lating humor which went over in a 
big fashion. Besides Kazys Dūlys, 
the accordionist who accompanied 
during some of the folk numbers. 
were the following: Birutė Kremia- 
nis, Helen Kungis, Lillian Cinskas, 
Jane Matekunas, Julia Rekstis, Al
fas Lankas, Arthur Tumosa, Ed- 
ward Wolodas, and Felix Tomas.

The program in its enterity owed 
its success to the flawless accom- 
panment of Miss Helen Pechukai
tis at the piano. Miss Pech, as she 
is sometimes called, is a graduate 
of the Chicago Conservatory of 
Music and has directed chorai 
groups and staged Lithuanian oper- 
attas. Needless to say, she is an 
artist in her own right who did 
justice to the task that was assign- 
ed her.

As for Beliajus, I would say that 
he is an institution in itself and 
no doubt one of our foremost Lith
uanian dancers and folklorists. His 
expressive movements, symbolical- 
ly and artistically performed were 
very effective. He was eąually at 
home with his Lithuanian dances 
as well as with the Oriental dances 
and 
ent 
had 
was
drama to all his dances.

fitted in well with| the differ- 
modes and characters that he 
to express and portray. There 
artistry, humor and

and expressed in her letter to the 
Society her inability to attend the 
performance herself as she was 
scheduled to be in Worcester, Mass. 
that šame evening. She expressed, 
however, her delightto know some
thing of the aims and purposes of 
the Society and „ complimented it 
for its good work to bring about 
fine fellowship and understand 
ing that is so needed -now. The 
Lithuanian Minister, too, was very 
much impressed by the entire pr&- 
gram and sent a letter to Beliajus 
complimenting him and his group. 
Miss Rose Lucas, Miss Pechukaitis 
and Miss Grybas for their artistic 
performance of their numbers.

The following evening, the writer 
presented a similar program in 
Baltinrore through the courtesy of 
The Baltic American Society of 
Washington, D. C. and The Nation
al Folk Festival. In both instances, 
the audiences were marvelous by 
the fine performance of the cast 
were enthusiastic in expressing 
their approval and enjoyment of 
the various numbers.

After participating in the after- 
noon and evening performances on 
April 29 at the National Folk Fest
ival, the group remained over till 
next moming when they attended 
Mass in a body at the Franciscan 
Monastery before joumeying over 
to the Mecca of this year’s attact- 
ions, the World’s Fair in NewYork.

—L. J. Esunas.
even

The program itself was under 
the honorary sponsorship of the 
Ministers of Finland, Latvia and 
Lithuania. The First Lady of the 
Land, Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
also joined wjth the Ministers in 

I being one of the honorary patrons

GERB. Naujienų skaityto- 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalai! eiti i 
tat krautuvei, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Diena Iš Dienos -
PADĖKA
DRAUGAMS

Noriu tarti ačiū draugams, 
kurie mane lankė ligoninėj, kai 
aš sirgau. Jau metai laiko pra
ėjo, bet aš iki šiolei neturėjau 
progos draugams padėkoti, nes 
buvau išvažiavęs iš miesto.

Dabar sugrįžau vėl į Chica- 
gą ir norėčiau nors menku bu- 
du atsilyginti. Ypač noriu dė- 
kuoti Chernauskams, 3327 Le 
Moyne St., X. Saikui ir Jur
giui žemaičiui, 1708 S. Union 
Avė., kurie mane taip tankiai 
lankė.

antradienio naktį pajuto skau
smą viduriuose. Pasiskundė 
tėvams. Tuojau buvo pašauk
tas daktaras ir kuogreičiausiai 
su ambuliansu išvežė j šv. Kry
žiaus ligoninę, ir trečiadienį 
12-tą valandą dieną buvo pa
daryta apendicito operacija.

Ji laimingai nusisekė. Drg. 
Niprikas randasi kambaryj 214. 
Malonėkite musų gerą Aleksį 
aplankyti. Tik pusantros valan
dos bebuvo iki į; sprogimo aklo
sios žarnos. Drąsiai galime sa
kyti, pavojus jau prašalintas, 
nors pasirgti prisieis apie po
rą savaičių. > R. š.

Stenzel yra iškilmes latvis, tai 
svečius vaišino su grynai lat
višku valgiu vadinamu “skabė”.

Tas valgis yra gana geras 
ypatingai vasaros laiku, bet 
gaila, kad aš “recipe” dar ne
turiu ir nežinai! kaip tą 
stą pagamina. P.

šioj Dambrausko farmoj). Bi
lietai jau platinami ir tikimės 
gero pasisekimo.

Bėda Su Korespondentais

Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St- CLASSIFIED ADS

John Širvidas.

SERGA ALEX 
NIPRIKAS

mai-

GRĮŽO IŠ 
LIGONINĖS

par-

GIMIMO DIENOS
“PARTY”

Anna Petrauskienė jau 
grįžo iš ligoninės po sunkios 
vidurių operacijos. Dabar ran
dasi namuose, 1750 S. Union 
Avė. D-ras Venskunas prižiū
ri tolimesnį gydymą. Sveiksta, 
bet iš lėto, dar keletą sąvaičių 
ims laiko iki pilnai pasveiks.

žagariečių Kliubo vice-pir- 
mininkas ir veiklus jaunuolis, kambariuose.

18-TA APIELINKĖ. — Chris 
Stenzel, sulaukęs 54 metų am
žiaus, šventė gimtadienį prie 
mažos kompanijos rimtų žmo
nių. Party įvyko prie Salutaras 
Drug and Chemical Co., 639 
W. 18th St., pagyvenamuose 

Kadangi Chris

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
S. Light, 27, su Alyce 

linsky, 24
Sma-

Pradžioje metų išrinkome ko
respondentą, kad rašytų apie 
Ratelio veiĮdmą, bet jis pradėjo 
aviaciją studijuoti ir tur būt, 
kur nors išskrido.

Vėliau išrinkome kitą. Šis 
pradėjo duoną pardavinėti ir 
sako “too .busy”. “Well, busi- 
ness before pleasūre”, kaip jis 
sako, bet juk sir šis darbas rei-j 
kia atlikti. Jfeigu esame kultūri
nė visuomeniška draugiją, tai 
laiks nuo laiko visuomenę rei
kia painformuoti apie musų 
veikimą.

Galėtų parašyti ir kiti, ne 
vien tik korespondentas. Bet vi
sa bėda, kad dauguma mėgsta 
daug kalbėti, kitus kritikuoti, o 
patys nei ne krust.

—Petras Patyltis

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

ANTANAS VAITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 2 dieną, 7:30 

1939 m., sulaukęs 68 metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
Gruzdžių parapijoj, Lukošaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną,

vaL ryto, 
apskrity,

Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną, 3 sūnūs: 
Adolphą, Feleksą, Vincentą ir marčias; dukterį Antaniną ir 
žentą Dr. Joną Russell; brolį Aloizą, seserį Barborą ir švogerį 
Juozapą Puplisis ir jo šeimyną, gimines ir draugus. Lietuvoj— 
3 brolius: Juozą, Jurgį ir Kazimierą ir seserį Veroniką Navic
kienę.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 6834 South Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Birželių 6 d., 1939 m., 10 valandą iš ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. ANTANO VAITKAUS giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, SUNAI, MARČIOS, DUKTĖ, BROLIAI, SESERYS, 

ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius J. F. Radžius, 

Tel. CANAL 6174.

STANISLOVAS BORTKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 2 d., 8 vai. ryto, 1939 m. 

sulaukęs 62 metų amž., gimęs, augęs ir mokęsis Rietavoje prie 
kunigaikščio Bagdono Oginskio.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną, po tėvais šiau- 

lytę, 4 sūnūs: Alfonsą, Edwardą, Stanislovą ir Teodorą, 3 mar
čias: Mary, Edna ir Mary; 3 dukteris: Eleonorą ir jos vyrą 
Grebliauską, Adeliną ir Lucille, 5 anukus-kes, švogerį Antaną 
Šiaulitį ir jo moterį Oną.

Parvestas iš Three Rivers, Mich. ir pašarvotas Stfcrr kop
lyčioj, 2324 W. lllth St. Laidotuvės įvyks birželio 6 d., 1:00 
vai. popit. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Bortkevičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą, o jo arti
miems malonų susiraminimą.

Nuludę liekame:
Moteris, Sunai, Dukterys, Marčios, žentai ir Gimines.

Laid. Dir. Wm. Starr, Beverly 6668. Namų tel. Beverly 7245.

SUKYS—DOODY—ANTONISEN, Ine.
(NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
PATARNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinant pinigus ant 1-mų 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Renduojame Safety Deposit Dė
žutės, rašome Insurance, FIRE, PLATE GLASS, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVERN BONDS, FURNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo namų. Padarom popieras, egzaminuojam 
abstraktus. Nota r y Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gazo, elektros. Parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų į Lietuvą ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų galite nupirkti travelers check.

Šukys-Doody-Antonisen
G. A. ŠUKYS, President

3252 So. Halsted St. n Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

M

31 METŲ AMŽIAUS vaikinas, ne
vedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali drai- 
vyti troką. Box 1002, 1739 So.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI GABI MERGINA na
mų ruošos darbui. Paprastas viri
mas .Mėgti vaikus. Būti. $8.—$10.

Hollycourt 1604.

GREITAM PARDAVIMUI dide
lius pinigus daranti gaso stotis, 
garažas ir tavernas Northwest Si- 
dėj. Bargeno kaina. 139 N. Clark 
Sa. Room 801, TeL Dearborn 8428.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų, geras 
jiznis. Priežastis—liga.

1238 West 59th Street

Reikalauja 
Perskirų

Frank
Dwelis

Eilėn
Kazunas

Dwelis nuo Stefania

Kazunas nuo Joseph

Iš L. J. K. Ratelio 
Veikimo

Ruošia Ekskursiją j Ežerą
Pastaruoju laiku labai mažai 

ppaudoj pastebiama apie šio 
jaunimo veikimą. O veikiame 
gana daug. Pavyzdžiui:

Gegužės 28 d. dainavom Pro
gresą Radio valandoj; birželio 
4 dainuosime Brighton Parko 
draugijų piknike, Liberty Gro- 
ve; birželio 11 d. dainuosime 
“Vilnies” piknike Oaks Grove; 
birželio 18 d. numatoma turėti 
Ratelio ekskursiją į Jono Yuš
kos rezortą — Druce Lake; Lie
pos 23 d. įvyks didžiulis Ratelio 
piknikas Liberty Grove (buvu-

JONAS NEDVARAS 
Gyveno 1439 So. Sawyer Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 3 d., 12:45 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno gub., Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio vals.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Surnai- 
tę, uošvienę lievą Surnienę, 
brolį Petrą, seserį Domicėlę 
Šukienę ir jų šeimyną, sesers 
dukterį Nataliją Kasinouskie- 
nę ir jos šeimyną, brolio sūnų 
Stanislovą Nedvarą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažy
stamų. Lietuvoj—brolį Kazi
mierą ir brolienę Kotriną. t

Laidotuvės įvyks antradie
nį, birželio 6 d., 8:00 vai. ryto 
iš * koplyčios į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Nedvaro gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Brolis, Sesuo ir 
kitos Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

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.

I Ali■■■If ,Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

33X6 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7388

Charles* C. Kirk

mėn.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIBUIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE UM 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

i

D D A Relės Mylintiems 11 K K U Vestuvėms, Ban- UlIUn kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

Charles C. Kirk, 55 metų 
amžiaus, gimė Lycoming kaun- 
tėj, Pennsylvanijoj, 1884 me
tais, birželio 1 d. Į Chicago at
vyko 1900 m. rugpiučio
ir pristojo dirbti Western Eleo- 
tric, bendrovės braižybos 
riuj. i ■;

Dirbdamas tll<ĮCellog Switch • I 
board and Supply Co., jis pra
dėjo mokinties knygvedybos, 
vėliau gavo darBo senam Ame
rican Trust and Savings ban
ke. čia bedirbdamas, pradėjo 
studijuoti teisę ir Chicagos 
Kent teisių kolegijoje gavo ba
kalauro laipsnį. Tai buvo 1912 
metais, ir nuo tada pradėjo! 
advokato praktiką. Bet tuo jis 
savo studijų nebaigė. 1913 me
tais jis baigė De Paul Univer
sitetą su Master of Laws laip
sniu. Dabar jis specializuojasi 
industrijalių ligų bylose.

Politinį gyvėnimą jis irgi 
neapleido. Ypatingai jis gerai 
susipažino su įplėšto vadybos 
valdžios formai ir. šiuo . metu 
yra Bureau ^Mhe City Ma- 
nager Ass’h pienininku.' Todėl 
tasai judėjimą^ ,(jam ypatingai 
gerai žinomas.

Tad, Chicago Bar Associa- 
tion, pasiremdama jo gilia 
praktika ir rado, kad “Jo pa
tyrimas Valstijos ir Federalių 
teismų bylose yra platus. Jo 
profesionalis patarnavimas yra 
sąžiningas, byloms jis pasiren
gia gerai ir sumaniai pateikia 
įrodymus. Jis turi teisminius 
gabus ir atsako teisėjo parei
goms.” (Skelb.)

sky-

Chicagos Draugijų 
Kliubų 'Valdybos 

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

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

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; Ą. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—-kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka.

REIKIA OPERATORIŲ SINGLE 
needle ir Singer guzikų skylėms 
siūti—patyrusių prie plaunamų su
knelių. 913 West Van Buren. 5-tas 
aukštas.

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

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

PARDAVIMUI tavernas — pigiai. 
Priežastis liga.

5901 S. Halsted St.

TAVERNAS — geras biznis — 
pigi renda. Išvažiuojam iš miesto. 
Kaina $550.00. Šaukit Fairfax 8196.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui. Būti. Geri namai ir alga. Ma
ža šeima. WABASH 8942.

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 1116

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į tavern 
biznį. 6011 So. Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
5 KUBINIŲ PĖDŲ ŠALDYTU

VAS, puikiose sąlygose — $39.00 
Elektrikinė skalbiamoji mašina — 
$15.00. 3213 West 63rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI senai išdirbtas 
gaso stoties biznis — daugumoj 
lietuvių apgyventa apielinkė. Prie
žastis — turi kitą biznį.

7100 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI TAVERN; biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigai ir greitai iš priežasties ligos.

1238 VVest 59th .

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
^Vashtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS. Lie
tuvių apgyvento] vietoj. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — važiuoju Lietu
von. 3111 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
naujos mados fixturiais, biznis ei
na gerai. Priežastis—liga, pigios li- 
censes. 101 — 155 Place. Big Frank 
Calumet City.

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 geltonų plytų 10 
metų senumo kampinis 7 apart
mentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
renda. Bus atiduotas už tik $11,000 
arba geriausią pasiūlą. Reikia tik
tai $4,000 pinigais. Ateikite šio 
geriausio pirkinio arba visų rūšių 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon 
Briargate 

N. Clark St.10
Avenue 
3300 
Dearborn 1540.

2 FLATŲ PLYTINIS karštu van
deniu šildomas su taverno bizniu. 
Parduoti ar mainyti. 739 E. 92 PL

BONDHOLDERIŲ LIKVIDACIJA
1936-38 SO. HALSTED ST. —2 

krautuvės ir 8—4 kambarių flatai, 
pečium šildomi — pasiūlo, kad lik
viduoti — siūlykite piniginę pa
siūlą. Pamatyti KALLARS.

H. J. COLEMAN & CO., Ine. 
5857 SO. STATE STREET.

Tel. Wentworth 5702.

'žemaičių Kultūros' klubo 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė;; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

PARDAVIMUI 48 KAMBARIŲ 
ruimingauzė. Rendos $63.00, lysas, 
garas. 7 So. Jefferson St. ,.

SUSIRINKIMAI
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

pusmetinis susirinkimas įvyks pir
madienį, birželio 5 d., 7:30 vai. va
karo, Parapijos svetainėje. Narės 
malonėkite pribūti išgirsite raportą 
apie išvažiavimą.

—A. Laurinaviche, rašt.

MORGIČIŲ BENDROVĖ TURI 
parduoti Parkside Avė. kampą, 6 
krautuves, 10 apartmentų. Rendos 
$5400, pečium šildymas, tiktai $20,- 
U00. Reikalauja $5,000.

Gray Street kampas 8 apartmen- 
tai 2x5, 6x4, garu šildymas elektri
niai šaldytuvai. Rendos $3900 me
tams, tiktai $16,500. Reikalaujama 
$2,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

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

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

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

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

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

Arlauskas, 1947 N. Clevelanc 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą ; 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien 
pirmą valandą popiet, Hollywooc 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

ARTI CENTRAL AVENUE turi 
parduoti ar mainyti 8 apartmentus 
2x5, 2x4, 2x3%, 2x2%, renda
$4200 metams, 12 metų senumo na
mas. Tiktai $21,000. Veikti greitai.

Arti Bell Plaine Avenue, 24 
apartmentai, rendos $10,400 me
tams, greitas pardavimas $39,500. 
Reikalaujama $5,000. Gali mainyti. 
10 N. Clark St. Room 608

Dearborn 1540.

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow, 2 karų garažas — 6449 So. 
Francisco. Kaina $6500. Terminai 
pagal reikalą. Gali renduoti. Tele- 
fonuoti savininkui. Wabash 7840.

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

3201 So- Green St.;

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

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

GERBIAMIEJI AKRŲ KAI
MO nuosavybė prie Green View 
Golf Club prie grįsto Thomdale 
kelio. Pietuos nuo Park Ridge — 
mokesčiai apie $6 metams, elektri
ką—tuojau galima sėti. Kaina $875, 
$175 pinigais. $10 mėnesy. Box 
B-21, 1739 So. Halsted St.

LABAI PIGI GEROS ŽEMĖS 30 
akrų ūkis tuoj Pietų Vakaruos nuo 
Chicagos prie didžiojo grįsto vieš
kelio—busu tiesiogis susinešimas 
su vidmiesčiu. Arti mokyklos, mo
kesčiai apie $35 metams. Tuoj nuo
savybė, patogus terminai. Box S-40 
1739 So. Halsted St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: f>irm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
z tel. Belmont 7678; Vice-pirm.—
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St„ tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne- 

■ va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

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

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius. 1118 E.65th. Sa.; Kasierius 

■—A. v Baltas, ’ 6319; So. Sangalop 
<St.; itašoš globėjai—U. Micke- 
vlez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

ARMITAGE AVENUE ŪKIAI 
virš 13,000 ketv> pėdų. Patogu į 
Harlem. Lake Str. priekyvietę, 
prie grįsto kelio, elektriką turtin
ga aukšta žemė. Kaina $275.00, $5 
mėnesy (galit vartoti dabar). Bok 
K-7, 1739 So. Halsted St.

PIETŲ VAKARUOS NUO PA
LOS — 10 akrų pagerinta farma, 
geri namai — grįstas kelias, arti 
mokykla. Mokesčių apie $18 me
tams, tuojau nuosavybė. Kaina 
$2750, $400 pinigais, $30 mėnesy. 
Box M-18, 1739 So. Halsted St.

JŪSŲ : DĖMESIUI, .BLUE IS- 
LAND, Calumet Distrikto darbinin- 
tai! Prie gyvo CiČer^ avenue viš- 
tininkystės ganykloms arba daržo
vių ukiui arti 147 gat. 1% aukšto 
naujas namas. Galima padaryti į 6 
kambarius, elektriką (už miesto— 
žemi mokesčiai). Kaina $1750. $250 
pinigais, $20 mėnesiui. Tuoj aus 
nuosavybė. Box R-82, 1739 South 
Halsted St.



ŠIANDIEN TEISĖJU RINKIMAI COOK 
APSKRITYJE

Reikia Išrinkti 26 Circuit ir Superior 
Teismų Teisėjus

NAUJIENOS, Chlcago, UI. Pitmadieft., birželio 5, 1939
. . ■ , .UJ . U    -

PARDAVĖ RAMOVA TEATRA BRIDGE- 
PORTE UŽ $130,000

Išmokės Pinigus Per 8-is Metus Laiko

Cook apskričio balsuotojai 
šiandien rinks teisėjus dviems 
apskričio teismams, Circuit 
Court ir Superior Court.

Reikės išrinkti viso 26 tei
sėjus. 20 teisėjų Circuit teis 
mui, vienų teisėją pilnam ter
minui Superior teisme ir pen
kis—užpildymui vakancijų ta
me teisme.

Kandidatų yra du sąrašai. 
Vienas yra demokratų, vadina
mas “koaliciniu”, o antras yra 
100% republikoniškas.

Demokratų sąrašas vadina
mas koalicinių todėl, kad tame 
sąraše yra 8 republikonai tei
sėjai, kurie jau eina teisėjų 
pareigas ir dabar ieško naujų 
terminų, ir du nauji republi- 
konų kandidatai. Visi kandi
datai republikonų sąraše yra 
republikonai.

Abi partijos prieš balandžio 
15 d., bandė sudaryti vieną ko
alicinį tikietą, bet derybos su
iro.

Rinkimų stotys šiandien, 
kaip paprastai, bus atdaros nuo 
6 tos valandos ryto iki 5 va
landos vakare. Partijų lyderiai 
spėlioja, kad iš 1,900,000 užsi
registravusių balsuotojų šiuose 
balsavimuose dalyvaus gal apie 
pusė. Susidomėjimas rinkimais 
publikoj yra gana mažas.

įvairios darbininkų ir pažan
gios organizacijos Chicagoj ir 
už Chicagos remia demokratų 
“koalicinį” sąrašą.

Balsavimuose galės dalyvau
ti tiktai užsiregistravę balsuo
tojai.

Bonų Klausimai
Šiandien balsuotojai taipgi 

turės pasisakyti dviejų viešų 
paskolų — bonų klausimu.

Apskričio valdžia turi uždė
jusi ant atskiro balioto du pa
siūlymus. Ji siūlo užtraukti 
apie $2,400,000 paskolą pageri
nimui Oak Foresto senelių prie
glaudos, ir kitą $1,800,000 pa
skolą apskričio ligoninės padi
dinimui.

Apskritis žada Oak Foreste 
pastatyti naują ligoninę, nau
ją salę, du wardų namus, tu- 
berkuliozo ligoninę, darbininkų 
kafeteriją ir padidinti koply
čią.

Prie apskričio ligoninės ap
skritis nori dastatyti ligoninę 
limpamoms ligoms, ir kitą li
goninę motinoms ir vaikams. 
Apskričio viršininkai aiškina, 
kad dabar ligoninėj yra labai 
didelis susigrūdimas ir tų pa
gerinimų būtinai reikia.

Apskritis paskolų negalės 
užtraukti, jeigu šios dienos re
ferendume negaus balsuotojų 
sutikime.

Civic Federation and Bureau 
of Public Efficiency, privati
nė organizacija, studijuojanti 
Chicagos valdžios reikalus, šio
mis dienomis padarė rekomen 
daciją balsuoti prieš paskolas, 
nes apskritis ir taip perdaug 
skolų turi ir naujas skolas už
traukus, reikės padidinti mo
kesčius.

Apskričio valdyba ir pasko
lų šalininkai aiškina, kad pa 
gerinimai yra būtinai reikalin
gi ir našta nebus sunki, nes 
ir federalė valdžia ateis su pi
nigine pagalba.

Rinkimai Kitur 
Teisėjų rinkimai įvyks šian

dien ir už Chicagos. Tris Cir
cuit teisėjus rinks 17-ta apy
garda, apimanti Lake, McHen- 
ry, Boone ir Winnebago ap- 
skričius ir didesnius miestus, 
kaip Waukeganas ir Rockford. 
Ten yra trys republikonai kan
didatai ir vienas demokratas, 
J. Knight, iš Rockfordo.

Knight’ą remia C.I.O. ir ki
tos darbininkų organizacijos. 
Jos nori prašalinti iš teisėjo

vietos waukeganietį Ralph J. 
Dady, kuris pasirodė labai prie 
šingas darbininkams laike plie
no streiko North Chicagoj.

Cook Apskričio Kandidatai
žemiau seka sąrašas kandi

datų į teisėjus Cook apskri
to’ : v
Kandidatai Į Circuit Teismo 

Teisėjus:
Demokratai (“Koalicinis” 

Tikietas)
John R. Caverly 
Kickham Scanlan 
Harry M. Fisher 
Stanley H. Klarkowski 
Cornelius J. Harrington 
John Prystalski 
David F. Matchett 
Denis J. Normoyle 
Benjamin P. Epštein 
Thomas J. Lynch 
George Fred Rush 
Philip J. Finnegan 
Frank H. Bicek 
Hugo M. Friend 
Robert Jerome Dunne 
William V. Brothers 
Walter J. LaBuy 
Daniel P. Trude 
Michael Feinberg 
Joseph Burke

Republikonai:
Joseph Z. Willner 
Arthur J. Murphy 
Harry S. Ditchburne 
Thomas H. Slusser 
Arnold R. Baar 
Mary Berkemeier Quinn 
Harold J. Clark 
Albert E. Jenner, Jr. 
Marion George Kudlick 
Bernard P. Barasa 
Hector A. Brouillet 
Luther D. Swanstrom 
Lionei George Thorsness 
William R. T. Ewen 
John A. Russell 
William, D. Saltiel 
Alvin H. Culver 
Edward D. Markham 
Benjamin F. Morrison 
John W. Ogren

Kandidatai Į Superior Teisėjus
Pilnam Terminui

Grover C. Niemeyer (Dem.) 
Rupert F. Bippus (Rep.)

Vakancijoms
John F. Bolton (Dem.) 
John A. Sbarbaro (Dem.) 
Joseph A. Graber (Dem.) 
Ulysses S. Schwartz (Dem.) 
John F. Haas (Dem.) 
Harry C. Moran (Rep.) 
Charles C. Kirk (Rep.) 
Joseph P. Įminei (Rep.) 
Michael V. Ostrowski (Rep.) 
Oscar A. Knittel (Rep.)

R.

Darys Apšvietos 
Tarybos Pirkimų 
Tyrinėjimų

Susekę “Graftą”

Pereitos savaitės pabaigoj 
keli asmenys Chicagoj iškėlė 
kaltinimus apšvietos tarybai, 
kad tarybos užpirkimai įvai
rių 'reikmenų mokykloms atsi
duoda graftu. >

Kaltinimai sako, kad tary
bos viršininkų politiniai ben
dradarbiai turi suorganizavę 
keletą fiktyvių bendrovių, per 
kurias taryba daro užpirki
mus, mokėdama daugiau negu 
atviroj rinkoj. Pelnu buk pa
sidaliną tų bendrovių virši
ninkai ir tarybos vilršininkai, 
kurie daro užpirkimus.

Dabar apskričio grand džiu- 
ry darys kaltinimų tyrinėji
mą.

Naujtenų-Acme Telephoto
BARBERTON, OHIO. — Dolores Jeai Pliicinsky, kuri skaudžiai nukentėjo 

dėl ekspliozijos mokykloje, guli ligoninėje. Iš viso liko sužeista apie 40 vaikų.

Su Automobiliu
Užmušė Dvi 
Seseris

“Spulkos” Balandžio 
f Mėn. Išskolino

$83 Milionus
Bandė Pabėgti. Įteikė $100 Dovaną$23 Milionus Statybai

Taupymo ir skolinimo (“Spul- 
kų”) lyga, U .S?' Building and 
Loan League, skelbia, kad per 
balandžio mėnesį* tos bendrovės 
visoj Amerikoj išskolino nau
jų namų statymui, pirkėjams, 
etc., $83 milionus ir 425,000 
dolerius, daugiau negu per vie
ną kurį mėnesį paskutiniu 2 
metų bėgyj.-
<:I'Lyga toliau skelbia, kad 
įvairiems remonto ir statybos 
darbams tos bendrovės išsko
lino per balandžio mėnesį $23 
milionus ir 727,000 dolerių. 
... • /

Svečias Iš 
Lietuvos 

.....
Aleksas Bągdonas

Šiomis dienomis gerai žino
mas chicagietis ristikas, Stan
ley Bagdonas,., susilaukė labai 
malonaus ir reto svečio. Jo 
jrolis Aleksas atvažiavo iš Lie
tuvos, Kelmės.'

Jei kas iš to krašto buvusių 
gyventojų norėtų, malonėkite 
atsilankyti ir pasikalbėti. Sve
čias yra malonus ir linksmo 
3udo vaikinas. Jisai sustojo 
trumpam laikui pas brolį Stan- 
ey, adresu 3246 South Halsted 
street.

Linkime jam laimingai pra
dėti gyvenimą Amerikoj.

B. Gurskienė.
• ‘ - į r .

Moderniškų Namų 
Paroda

Ties 3305 N. Marshfield avė., 
Chicagos elektros bendrovė, 
Commonwealth Edison, atida
rė publikai modernišką “elek
tros” namą. Visi namo įrengi
mai yra elektriški ir jo tiks
las yra parodyti žmonėms ko
kiuose namuose žmonės ateity 
gyvens ir kokią didelę rolę gy
venime gali lošti elektra.

Elektros bendrovės rūmuose 
ties 72 W. Adams dabar vyk
sta kita, įdomi namų tempera
tūros reguliavimo įrengimų pa
roda.

Anglinės Kojinės 
Chicagoj j 
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Sherman • viešbuty j dabar; 
vyksta įdomi Amerikos anglies 
pramonės paroda.

Tarp. įdomių eksponatų yra; 
“Šilkinės” kojinės moterims, 
pagamintos iš anglies. Įžanga 
parodori nemokama. Kojinės 
dar neparduodamos rinkoj, bet 
netrukus bus galima jas nu
sipirkti. į; J -.'.J

DuPont chemikalų bendrovė 
neseniai išrado ir rinkori žada 
paleisti kojines pagamintas iš 
vandens, oro ir medžio. Jos va
dinsis “Bylon” kojinėmis.

“Hit-and-run” vairuotojas 
□erei tos savaitės pabaigoj su 
automobiliu užmušė dvi sese
ris ir bandė pabėgti iš nelai
mės vietos. Bet už 10 minučių 
policija jį suėmė.

Užmuštosios buvo Mrs. Bri- 
dget Horan, 86 metų, nuo 4738 
North avenue, ir 80 metų Mrs. 
-lannah Gahagan, gyvenanti 
tuo pačiu adresu. Nelaimė į- 
vyko prie St- Peter Casinius 
bažnyčios, prie North ir Le 
Claire, į kurią abi seserys ėjo.

Skubiai važiuojantis auto
mobilis jas parmušė ir nume
tė 10 pėdų į šoną.

Prie automobilio vairo buvo 
chicagietis Walter Muhlmeyer. 
Jis prisipažino ir paaiškino, 
<dd buvo įsigėrįŠ.

Kitos Nelaimės.
• (Prie 1054 N. Ashland av. 

automobilis užmušė 68 metų 
chicagietį Henry Kritz, nuo 
1068 N. Hermitage. Prie vairo 
juvo 32 metų Charles Came- 
ron, nuo 1501 North Letvitt 
Street.

Statys Džiovininkų 
Sanatorijų 
Indrioniškyj

1 - -

Kitą šeštadienį šaukiamas in- 
drioniškiečių susirinkimas

Biržų gimnazijos mokytojas 
Vytautas Didžiulis rašo savo 
draugui Kaziui Baronui, Chica
goj :

“Draugijos kovai su džiova 
Panevėžio skyrius ruošiasi šie
met pradėti statyti gražiuose 
Indrioniškio pušynuose džiovi
ninkų sanatoriją;”

Graži ten vieta, geras oras. 
Keliasdešimt ligonių ras pagal
bą ir apylinke kiek pagyvės, ra
šo Vytautas.

Butų labai gerai, kad prie tos 
sanatorijos statymo kiek prisi
dėtų ir Chicagos indrionišlęie- 
čiai. Bet jie didelės pagalbos ne
galės suteikti, nes jų daug Chi
cagoj e ir nėra.

Tuo tikslu yra šaukiamas in- 
drioniškiečių susirinkimas pas 
K. Baroną, 8605 S. Marshfield 
Avė. ateinančio šeštadienio, 7:30 
vai. vakare, birželio 10 d. Skai
tykite tai asmenišku pakvieti
mu, nes indrioniškįečių adresų 
neturiu ir negaliu juos pakvies
ti asmeniškais laiškais.

Indrioniškis yra ant Švento
sios upės kranto. Visa apylinke 
yra sausa ir smiltinga, apaugu
si gražiais pušynais — labai tin-i 
kauti vieta džiovininkų sanato
rijai. Prie jos steigimo daugiau
sia dirba apskrities gydytojas 
Dr. Antanas Didžiulis ir jo se
sutė dentistė Vanda. —-K. B.

Pagerbė Lietuvį
PolicistaUž

c

DrąsąV C

Chicagos dienraštis “Tribū
ne” vakar paskyrė mėnesinę 
$100 dovaną už drąsą lietu
viui policistui William <Phil- 
lips-Pilipavičiui, iš Hyde Park 
nuovados. Jisai yra 30 metų 
amžiaus, vedęs ir yra trijų 
vaikų tėvas.

Pilipavičius gavo dovaną 
už drąsą, kurią parodė laike 
lietuvio V. Balsio alinės api
plėšimo, balandžio 19 d. Ei
damas pro šalį alinės, adresu 
1124 West 69th Street, poli- 
cistas sustojo, ir pamatęs, kad 
ten suįrutė, įėjo vidun. Įvyko 
susišaudymas, kuriame Phil
lips buvo» lengvai sužeistas, 
vienas plėšikas buvo nušautas 
ir antras sunkiai sužeistas.

Užsimušė Nukritusi 
Tris Aukštus

43 metų chicagietė Mrs. 
Ethel Muller, 3125 S. Harlem 
avenue, užsimušė iškritusi iš 
trečio aukšto lango. Sako, ji 
sirgusi nervų liga ir žadėjusi 
nusižudyti.

Jos vyras yra International 
Harvester B-vės inžinierius.

CHICAGOS LIETU- 
VIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknikas įvyks birželio 18 d., 
Sunset darže. Pirmą kartą pa
sirodys musų organizacijos su
organizuota “soft bąli” koman
da. Ji susikibs su ciceriečiais 
į( General Food Market palai
koma komanda).

Be to, bus dvi poros risti- 
kų ir dvi poros boksininkų, ku
riems vadovaus Johnny Mason. 
Visi draugijos nariai yra kvie
čiami dalyvauti piknike, kur 
jus turėsite progos smagiai lai
ką praleisti bei su savo drau
gais ir pažįstamais pasimaty
ti.

,, ■ u.—,,.U,

Naujas Išnešiotojas 
Brighton Parke

Nuo birželio 1-ois d. 
Brighton Parke vietoj 
Bruno Skvereckio Nau
jienas išnešios Vytau
tas GENIS. Todėl, kaip 
užvilktas, taip ir visas 
priklausančias mokestis 
užmokėkite Vyta u t u i 
Geniui, bet niekam ki
tam.
Naujienų Cirkuliacijos 

Prižiūrėtojas,
T. Rypkevičia.

, Lietuvių pinigais pastatytas 
Ramova teatras Bridgeporte 
pereitos savaitės pabaigoj ga
lutinai perėjo į svetimas ran
kas.

Teatrą ir visą namą nupirko 
Harry A. Rėčkas, dabartinis 
Ramova teatro operuotoįas.

Tranzakciją tvarkė C. Heine- 
mann and Company firma. Ji 
skelbia, kad Ramova' teatras 
ir visa nuosavybė buvo par
duoti Reckas’ui už $130,000. 
Naujasis savininkas tuos pini
gus sutiko išmokėti 8 metų 
bėgyj.

Namą pardavė A. E. Stan- 
meyer, G. J. Kaspari ir F. E.

Jau Pasiuntė Virš 
Tūkstančio Dolerių 
Į Lietuvą
Lietuvai Gelbėti Fondas Nori 

Sukelti $10,000 Chicagoj

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas, susidedąs iš profesiona
lų ir biznierių, suorganizavo 
Lietuvai Gelbėti Fondą ir pa
skelbė dešimts tūkstančių do
lerių ($10,000) vajų Lietuvos 
reikalams. Pirmąsias stambias 
aukas paklojo patys fondo or
ganizatoriai : bankininkas Mac
kevičius $200, vaistininkas 
Rakštis $100, teisėjas Zuris 
$50, automobilininkas Kurai
tis $100, automobilininkas Bal- 
zekas $50; kiti nariai ir vaiz
bininkai davė po 5, 10, ir 25 
dolerius. Viso iki šiol jau su
kelta ir Lietuvon pasiųsta virš 
tūkstančio dolerių, 

t *
Lietuvai Gelbėti Fondo ko

mitetas sudarytas iš 65 narių, 
įvairių užsiėmimų ir nusista
tymų veikėjų. Valdybpn įeina 
ir Fondo komitetą sudaro se
kamieji asmens: Pirm. J. Mac
kevičius, vice-pirmininkais: J. 
T. Zuris, J. P. Varkala, O. Ki- 
rienė, K. Steponavičius (C. 
Stephens), Dr. J. Poška, V. 
Bijanskienė; Iždininkas J. P. 
Rakštis, Sekretorius Dr. K. 
Drangelis, Spaudos Komisija: 
V. S. Jokubynas, J. Poška, V. 
Rėkus, P. šaltimieras, M. Vai- 
dyla, L. Vanagaitienė.

Komiteto nariai yra: O. Ale- 
liunienė, A. F. Ambrose, A. 
Bacevičius, S. Bajorūnaitė, B. 
Baldwinienė, S. Balzekienė, Dr. 
S. Biežis, O. Biežienė, J. B. 
Borden, F. P. Bradchulis, M. 
Brenzaitė, J. F. Budrik, J. Gri
gaitis, N. Gugienė, C. P. Kai, 
p. Kal’ienė, W. J. Kareiva, A. 
Kartanas, J. Kazanauskas, A. 
Kumskis, D. Kuraitis, A. G. 
Lydienė, Kun. A. Linkus, J. 
Locaitis, E. Lukošiūtė, J. Mic- 
keliunas, M. Narvidas, J. Nau
jalis, A. Nausėdienė, G. A. Ne
krošius, S. Pieža, D. Pivaru- 
nas, A. S. Pocius, W. Sebas- 
tian, A. A. šlakis, Dr. S. šla- 
kienė, A. Steponavičienė, Dr. 
M. T. Strikol, G. Šukys, A. A. 
Tulys, Kun. M. Urbonavičius, 
A. J. Valonis, F. Woidat, J. 
Juška, Dr. P. Z. Zalatorius, Dr. 
A. Zimontas. Fondo Globėjais: 
Vaizbos Buto Pirmininkas J. 
Kaledinskas • (Kelly), Iždinin
kas S. Balzekas, Sekretorius B. 
R. Petkevičius.

Lietuvai Gelbėti Fondo ir 
Vaizbos Buto nariai patys Lie
tuvai aukoja ir kitus aukoti 
ragina. Aukojimo ir aukų rin
kimo darban jie kviečia visas 
lietuvių draugijas bei organi
zacijas ir kiekvieną gyvą lie
tuvį. Į darbą jie eina su Šukiu: 
“Lietuva reikalinga paramos, 
mes ją remiame, remkite ir 
Jus. Chicaga turi sukelti $10,- 
000!”

G. čemberietis.

Dreyer, truštistai West Central 
Building Liųiiidation Trust 
įstaigos, kuri namą globojo.

Heinemann firma skelbia, 
kad pinigus už nuosavybę gaus 
buvę savininkai ir savininkai 
pirmo morgičiaus bonų, kuriuos 
Heinemann firma garantavo 
1928 metais.

Ramova teatro nuosavybe 
susideda iš nemažo, moderniš
ko teatro, kuris turi 1,300 kė
džių, ir septynių didelių krau
tuvių. Nuosavybė užima 130x 
125 pėdų žemės plotą. Adresas 
yra 3508-3518 South Halsted 
Street.

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ
• Pereitos savaitės pabai

goj nežinomas piktadaris ar 
piktadariai nužudė 50 metų 
chicagietę Miss Rose Neary, 
nuo 3248 Franklin boulevard. 
Jos kūnas buvo atrastas bute. 
Nužudytoji buvusi turtinga 
moteriškė, bet gyveno vienui 
viena. Policija areštavo jos ar
timą draugą, gatvekarių kon
duktorių, Eduiprd Donovan, 
nuo 4522 N. Wolcott street, 
bet abejoja ar jisai yra kal
tas.

• 9 metų berniukas Evans- 
tone, Augustas Vaivada, 1519 
Wilder street, pargriuvo savo 
namų kieme ir lengvai susi
žeidė galvą. Vakar jisai pasi
mirė St. Flrances ligoninėje, 
gavęs žandų užtvėrimą.
t1 i . i t. v* ’ .
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• Meras Kelly vakar pa
skelbė nacionalę “Viešbučių 
Savaitę. Ji tęsis nuo birželio 
11-Zos iki Yl-tos.

Apskričio teismas trau
kia atsakomybėn 38 metų chi
cagietį Matthew Marz, nuo 
2032 Washington Boulevard. 
Jisai buk nušovęs 49 metų 
Forrest Troutmanną, alinėj 
prie 1822 Madison street.

• Du nežinomi piktadariai 
nakties laike subadė 39 metų 
chicagietį Frank Uribe su pei
liu ir atėmė nuo jo, 52 centus. 
Apiplėšimas įvyko prie 6214 
S o. Park avenue, kur Uribe 
gyvena.

> Vakar Chicagoj lankėsi 
Airijos republikonų armijos 
vadas Sean Russell. Jisai kal
bėjo masiniam mitinge, Car- 
penters Hali, 6414 So. Halsted 
street, ieškodamas pritarimo 
tarp Chicagos airių Airijos 
kovai su Anglija.

• Besivydamas sviedinį, į 
Chicagos upę prie Fullerton 
avenue įkrito 9 metų berniu
kas Edward Baker Jr., ir pri
gėrė. Jo tėvai gyvena adresu 
2355 N. Damen avenue.

• Probate teismo teisėjas 
O’Connell paskelbė, kad rytoj 
jisai paskirs naują teismo 
klerką, užpildymui vakanci- 
jos, kurią paliko velionis Mit- 
chell C. Robin, pasimiręs pe
reitą ketvirtadienį.

% Tarp Valparaiso ir Ches- 
terton, Ind., Indianos policija 
suėmė tris chicagieČius, kurie 
užsiėmė vieškelių trokų plėši
mu. Visi buvo negrai. Ketvir
tą policija nušovė-

• Engleivood ligoninėj pa
simirė 69 metų chicagietis 
John Floren, nuo 2052 West 
71st street. Jisai bandė pasi
karti. Sūnūs virvę nupiovė, bet 
Floren vėliau pasimirė nuo 
kaklo žaizdų, kurias kilpa ten 
paliko.




