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Debatuoja Socialio Užtikrinimo Akto Pakeitimus
REIKALAUJA PENSIJŲ MOKĖJIMĄ 

PRADĖTI 1949 METAIS ■l
Siūlo įstatymą praplėsti, kad jis apimtų 

200,000 bankų darbininkų ir 150,000 
jūreivių

WASHINGTON, D. C., birž. 
6. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai antradienį pradėjo de
batus ryšium su siūlomomis 
Socialinio Užtikrinimo Įstaty
mo (senatvės pensijų) pakai
tomis. Debatai, numatoma, tę
sis bent tris dienas.

Bendrai siūlomos pakaitos 
reikalauja praplėsti įstatymų 
(kad jis apimtų naujus dar
bininkų kadrus) ir ilgesnį lai
kų nekelti aukštyn duoklių, 
kurias moka į pensijų fondą 
darbininkai ir samdytojai.

Kai dėl įstatymo praplėtimo, 
tai pakaitos reikalauja senat
vės pensijų 200,000 nacionali
nių ir valstijinių bankų sam
dinių. Be to, jos reikalauja 
įtraukti į pensijų sisterhą tarp

Liberties Union ruo
šia mitingą Jersey 

City
JERSEY CITY, N. J, birž. 

6. — The American Civil Li
berties Union ir kai kurios ki
tos organizacijos, po to kai 
Vyriausias šalies teismas pir
madienį pripažino joms teisę 
laikyti viešus mitingus, ruošia 
viešas prakalbas Jersey City. 
Tarpe kitų kalbės Norman 
Thomas, socialistų partijos va
das, kurį mero Hague policija 
praeity yra išvijusi iš Jersey 
City.

Areštavo airių tero
ristų vadą

DETROIT, Mich., birž. 6. — 
Pereitą pirmadienį čia tapo 
areštuotas Sean Russell, už
draustos Airių Respublikos Ar
mijos vadas, šitos “armijos” 
nariai dabartiniu laiku vykdo 
Anglijoje teroristinius aktus.

Į Jungt. Valstijas šią savai
tę (ketvirtadienį) atvyksta An
glijos karalius ir karalienė. 
RusselFio areštas yra surišta* 
su jų vizitu.

Laivas su 900 žydų 
grįžta į Vokietiją
NEW YORK, N. Y., birž. 6. 

— Hamburg-Amerika linijos 
viršininkai antradienį pranešė, 
kad laivas St. Louis, gabenąs 
900 žydų, neleistas išlaipinti 
žydus Kuboje grįžta į Vokie
tiją.

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

Tarpais ir paskyrose vieto
se lietus su perkūnija; ne taip 
karšta; vidutinio stiprumo pie
tų vėjai; saulė teka 5:15 v. r., 
leidžiasi 8:22 vai. yak.

150,000 ir 165,000 jūreivių, 
tarnaujančių komerciniam lai
vynui.

Duoklių dalykas stovi šitaip: 
Pagal dabar veikiantį įstaty
mų moka po 1 nuošimtį algos 
į senatvės pensijų fondą dar
bininkai ir samdytojai. Numa
toma duokles pakelti iki pus
antro nuošimčio pradedant 1 
dieną sausio 1940 metų. Siūlo
mos gi pakaitos reikalauja pa
likti 1 nuošimčio duokles dar 
trejiems metams, kai 1939 me
tais išsibaigs.

Kitas vėl pasiūlymas reika
lauja pradėti senatvės pensi
jų mokėjimą 1940 metais už
uot 1942 metais, kaip kad da
bartinis įstatymas nusako.

Britanija davė Tur
kijai $46,000,000 

kreditų
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. —- Nuo to laiko, kai<fTur? 
kija įstojo į britų-francuzų bįo- 
ką, Britanija suteikė Turkijai 
kreditų suma $46,862,000. Lėk
tuvams statyti užsakymai, ku
riuos Turkija praeity planavo 
pavesti Vokietijai, dabar yra 
perkeliami į Angliją.

Šūvis sujaudino Lon
dono policiją

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. — Pirmadienio vakare kas 
ten iššovė šūvį arti automobi- 
liaus, kuriame Kento kuni
gaikštienė, jaunesniojo kara
liaus Jurgio brolio žmona, ren
gėsi važiuoti į teatrą. Kuone 
tuo pačiu laiku išmuštas Hare- 
wood grafienės, karaliaus se
sers, namų langas. Londono 
policija susijaudinusi tiria, be
ne buvo šūvis pasikėsinimas 
kunigaikštienę nužudyti. Ry
šium su šaudymu areštuotas 
tūlas Vincent Lawlor, 45 me
tų darbininkas.

Japonija įteikė ru
sams protestą

TOKIO, Japonija, birž. 6. — 
Japonijos proteguojama Man- 
džurijos valdžia įteikė rusų kon
sului Harbine protestą. Japo
nų nota sako, kad rusai esą 
kalti dėl susirėmimų įvykstan
čių Sibiro Mandžurijos pasie
niu.

Rusų-japonų kautynės įvyko 
ir tęsėsi tris valandas pereitą 
pirmadienį popiet.

18,000 vokiečių ka
reivių gelbėjo gen.

Franco
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

6. — Antradienį Hitleris pa
sveikino 18,000 Vokietijos ka
reivių, kurie kariavo Ispanijo
je, gelbėdami gen. Franco, 
dabar sugrįžo namo.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglų julrininkas naudoja vadinamuosius “Davis plaučius.”

Gen. Gamelin paskir
tas vyriausiu Fran- 
cuzijos jėgų koman

duoto ju
PARYŽIUS, Francuzija, birž.

6. — Vyriausybė antradienį pa
skyrė visų Francuzijos gink
luotų jėgų — armijos, laivy
no ir aviacijos — vyriausiuo
ju komanduoto j u generolą 
Maurice Gustave Gameliną. Ar- 
kimiausi du jo padėjėjai «bu£ 
admirolas Jean Darllm, laivyno 
komanduoto jas, ir generolas 
J. Vuillemin, oro laivyno vir
šininkas.

Darlanui suteiktas Francuzi
jos Admirolo titulas, o Vuille- 
minui Oro Maršalo titulas.

1,000 japonų sukilo 
prieš vyriausybę

SHANGHAI, Kinija, birž. 6. 
— Suvėlinti kinų pranešimai 
antradienį sako, kad gegužės 
21 dieną Wuchange sukilo 1,- 
000 japonų kareivių priešingų 
karui. Įvykęs smarkus mušis 
tarp ištikimų valdžiai kareivių 
ir sukilėlių. Sukilimų nuslopi
nus, 70-ms karių, jų tarpe ke
letui karininkų, buvo įvykdyta 
mirties bausmė.

Kinai, pasirėdę mi- 
nykais, išskerdė 

300 japonų
CHAUNGKING, Kinija, birž. 

6. — Kinų pranešimai sako, 
kad jų partizanai, pasirėdę mi- 
nykų ir kunigų rūbais, pakvie
tė 300 japonų kareivių apžiū
rėti Wenlien šventovę Wutai- 
shen apylinkėje, Shensi provin
cijoje. Kai japonai atvyko į 
šventovės vietų, kinai numetė 
kunigų rubus ir užmušė japo
nus.

Sugrįžo 19,000 italų 
iš Ispanijos

ROMA, Italija, birž. 6. — 
Antradienio rytą išlipo iš lai
vų 19,000 Italijos kareivių, ku
rie kariavo Ispanijoj, gen. Fran
co eilėse. Kartu su italais at
vyko j Italiją 3,000 ispanų, 
priešaky su Ramon Serrano 
Šuner, Ispanijos vidaus reikaJ' 
lų ministeriu.

Iš Lietuvos
Prasideda! Lietuvos 
Lenkijos kooperati- 

' ninku bendradar
biavimas

KAUNAS. — Lenkų koope
ratyvų centras “Spolem” šie
met rengia savo kooperatyvų 
darbuotojams, kooperatinin
kams vasarinius trumpus pa
sitobulinimo. «. kursus Trakuose, 
ši vieta parinkta tam,; kad ar
čiau Lietuvos būdami, jie ga
lėtų aplankyti ir musų koope
ratyvus bei- susipažinti su jų 
veikimu.

Musų krašte't prekybiniai ko
operatyvai ir pieninės, palygin
ti, labai gražiai veikia ir kai
myniniai kooperatyvai norėtų 
ne tik juos aplankyti, bet’ ir 
pasimokyti, užmegzti su lietu
viais kooperatininkais draugiš-
kus santykius.

Lenkai kooperatininkai Lie
tuvon atsilankys keturiomis 
grupėmis maždaug po 40 žmo
nių. Jų priėmimu rūpinasi “Lie
tūkis”. Iš lenkų “Lietūkis” ga
vo pakvietimą dalyvauti jų ko
operatyvų centro XXVII-tame 
metiniame suvažiavime, kuris 
įvyks birželio 3 ir 4 dienomis 
Varšuvoje.

Gali būt, kad Lietuvos ko
operatininkai ta proga surengs 
ekskursijų į Lenkiją, kur jie 
yra kviečiami ir laukiami.

Nori žemės
SUV. KALVARIJA. — Dar- 

bininkų delegacija lankėsi pas 
žemės vukio ministerį ir prašė 
atkreipu~dėmesį į 1937 m. jų 
paduotą prašymą, kuriuo pra
šė iš Kalvarijos dvaro, miesto 
praplėtimui, sklypų. Ministeris 
delegatams pažadėjo jų prašy
mą patenkinti.

Plinta visokie gandai
. MARIJAMPOLE. — Pasku
tiniu laiku tiek mieste, tiek jo 
apylinkėse yra nemaža gandų 
skleidėjų, kurie platina įvai
riausius gandus. Šiomis dieno
mis nubaustas 3 męn. kalėji
mo vienas vokiečių tautybės 
liudvinavietįą, kuris ne tik 
pats įsikalbėjo, bet ir kitus 
įkalbėjo, kad lietuviai jau mu
ša vokiečius. Visuomenė kvie
čiama padėti kovoje sųi šitų 
pramanytų gandų skleidėjais.

Maskvoje buvęs su
planuotas bedarbių 

žygiavimas Į Wa- 
shingtoną

WASHINGTON, D. C., birž.
6. — Tūlas Charles H. White, 
juodveidis WPA darbininkas, 
antradienį liudijo atstovų rū
mų komitetui, kad bedarbių 
maršavimas 1932-33 metais į 
VVaslpngtoną n buvęs suplanuo
tas Maskvoje.* White pasisakė, 
kad jis priįdausė komunistu 
partijai nuo 1930 iki 1936 fne- 
tų, kad jis lankė komunistų 
kolegiją Maskvoje 18 mėnesių 
ir kad sugrįžęs iš Rusijos pa
dėjo organizuoti bedarbių mar- 
šavimų į Washingtonų.

Išgelbėjo lakūną 
juroje

BOSTON, Mass., birž. 6. — 
Cheston L. Eshelman, 25 me
tų, pirmadienio vakare pasisam
dė lėktuvą už $9 vienai valan
dai palekioti. Eshelman turėjo 
8 valandų patyrimą kaipo vie
nišas lakūnas. Antradienio ry
tų jo lėktuvas ir jis pats nu
krito Atlantikan, tarp žvejų 
laivyno, žvejai išgelbėjo Eshel- 
manų. Manoma, jis mėginęs 
perlėkti Atlantą.

_____ A .

Reikalauja atimti 
valdžios pagalbą fir
moms samdančioms 

šnipus
WASHINGTON, D. C., birž. 

6. — Ryšium su La Follette 
biliumi, kuris yra taikomas 
šnipams iš pramonės išguiti, 
antradienį liudijo John Lewis, 
Industrinių Unijų Kongreso 
pirmininkas. Greta La Follette 
biliaus Lewis reikalavo juo 
greičiau išleisti patvarkymų, 
kuris uždraustų duoti valdžios 
paskolas, kontraktus ir subsi
dijas kompanijoms varto jan- 
čioms šnipus, streiklaužius ir 
ginkluotą sargybą prieš orga
nizuotus darbininkus.

Tarp ko kita Lewis reika
lavo, kad Senatas paskirtų dau
giau fondų senatoriaus La Fol
lette vadovaujamam civilių tei
sių komitetui, kuris jau yra 
surinkęs daug medžiagos apie 
samdymą pramonėje šnipų ir 
mušeikų.

PRAŠO IŠDUOTI ISPANIJOS RESPU
BLIKOS ŠALININKUS

MADIRDAS, Ispanija, birž.
6. — Slaptosios policijos, ci
vilinės valdžios ir armijos va
dovybės atsišaukė į Ispanijos 
gyventojus prašymu pranešti 
vyriausybei apie visus asme
nis, kurie yra “nužiūrimi kri
minaliniais žygiais” papildytais 
laike civilio karo arba po ka
ro. Išduotus asmenis laukia 
teismai ir bausmės.

Kariniai Ispanijos teismai 
darbuojasi dienų ir naktį, skir
dami buvusios respublikos ša
lininkams mirties ir kalėjimo 
bausmes. Manoma, kad jie pa

baigs šitą darbą į 12 mėne
sių.

Madride 2,000 buvusių res
publikos viršininkų ir šalinin
kų laikomi kalėjime ir laukia 
teismo. 20,000 lojalistų milici
ninkų randasi koncentracijos 
stovykloje Alicante apylinkėje. 
Apskaičiuojama, kad vien Ma
dride areštuota 15,000 asmenų 
nuo to laiko, kai miestas- pa
sidavė generolui Franco.

Dabartiniu laiku Madrido 
policija areštuoja kasdien nuo 
20 iki 100 žmonių. Po tiek pat 
areštuojama Murcia, Barcelo^ 
na, Alicante, Gerona ir kituo
se Ispanijos miestuose.

ICKES REMIA PREZ. ROOSEVELTO
KANDIDATŪRĄ 3-IAI KADENCIJAI
WASHINGTON, D. C., birž. 

6. — Žurnale “Look” tilpo vi
daus reikalų departamento se
kretoriaus, Harold Ickeso, strai
psnis, kuriame tarp ko kita 
sakoma: '“Aš noriu Roosevel- 
to kandidatūros trečiai kaden
cijai”.

šitas Ickeso pareiškimas tiek 
sujaudino kai kuriuos konser
vatyviuosius demokratus,- kad 
vienas jų, senatorius Rush D. 
Holt, paskelbė, jogei jis įteiks 
senatui rezoliuciją reikalaujan

DARBININKAI KOVOS PRIEŠINGUS 
UNIJOMS ĮSTATYMUS

birž. 6. mai, kai juosHARRISBURG, Pa
— Pennsylvania valstijos gu
bernatorius Arthur H. James 
pirmadienio vakare pareiškė, 
kad jis pasirašys legislaturos 
priimtus bilius, atkreiptus prieš 
darbininkų unijas.

Tie biliai, arba jau įstaty-

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR V-----------------------—>

• WASHINGTON, D. C., 
birž. 6. — Ketvirtadienį popiet 
Britanijos ambasada Washing- 
tone rengia sodo partiją kara
liui Jurgiui ir karalienei Elž
bietai priimti. Bet vėl bėda: 
oro biuras paskelbė, kad tą die
ną bus karšta, termometras 
gali pasiekti 92 laipsnius šilu
mos, o popiet gali būti lietaus 
su perkūnija.

• SPRINGFIELD, III., birž. 
6. — Illinois valstijos atstovų 
rūmai 105 bąlsais prieš 10 an
tradienį nutarė, kad mažiausia 
senatvės pensija valstijoje tu
ri būti $30 mėnesiui.

• • 1 • •
• NEW YORK, birž. 6. — 

Lenkijos ambasadorius Jungt. 
Valstijoms, grafas Potocki, pa
sikalbėjime su grupe bankinin
kų pareiškė, kad jis nemano, 
jogei Vokietijos naciai spėka 
mėgintų pasiimti Dancigą.

Aukos Ginklų Fondui
PALANGA. — Pradžios mo

kyklos mokiniai nupirko trečią 
šautuvą, o visuomenė paauka
vo per 2500 litų.

čią išreikšti senato opozicijų 
trečiai kadencijai.

Kitus numatomus demokra
tų kandidatus prezidento vie
tai Ickes suminėjo — tai vice
prezidentą Garnerį, Cordell 
Hull’į, generalinį pastorių Far- 
ley’į ir žemės ūkio reikalų de
partamento sekretorių Wallace. 
Pasak Ickeso, republikonų par
tijos kandidatai prezidento vie
tai esą . T. E. Dewey, senato
rius Yandenberg ir senatorius 
Lodge.

gubernatorius 
pasirašys, draudžia sėdėjimo 
streikus, suteikia samdytojams 
teisę reikalauti darbininkų at
stovų rinkimų kolektyvėins de
ryboms, įgalioja teismus išlei
sti indžionkšenus darbininkų ir 
samdytojų ginčuose ir uždrau
džia vadinamų “check off” si
stemą, jeigu jos neužgirs dau
guma darbininkų.

Pennsylvanijos valstijos Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, James L. McDevitt, an
tradienį pasakė, kad darbinin
kai kovos sakytus įstatymus 
teismuose ir bylas varys net 
iki Vyriausiojo šalies teismo, 
jeigu reikės. Industrinių Unijų 
Kongresas yra taip jau prie
šingas šitiems įstatymams, kaip 
ir Amerikos Darbo Federaci
ja.

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, 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, m.
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Jonas Kairys

as
(Feljetonas)

Lietuvių aiškus tautinis pa
budimas šį sykį politinėje are* 
noje paėmė vyriausių rolę. 
Žut-but visi, kas gyvas, išski
riant daktarus, vaistininkus, 
klebonus, vikarus ir dantistus, 
nusistatė išgauti de jury pri
pažinimų iš airišių ir lenkų 
kaip tauta ir kaipo žmonės. 
Šaipėsi vien tik juodveidžiai. 
Atseit, kultūringas darbas, 
kultūringas ir žmonių atsine- 
šimas.

—Brrr... redakcijoje 
be telefonas-,

—Taip ... sprantamas 
kas ... gerai!...

Redaktorius skubiai padėjo 
telefonų ir atsikreipė į vienin
telį redakcijoje likusį be spe
cialaus paskyrimo reporterį.

—Mat, dalykas toks ... sa
kau, čia liaudies reikalas .. -

—Ir vėl?...
—Taip, reikia nueiti į kliu- 

bų ir atstovauti redakcijų.

subir-

daly-

Ten jiems reikia padėti, prob
lemose išeitį surasti. .. sakau, 
padaryti taip, kaip jie nori,— 
tęsė redaktorius.

-—Kad čia tiek daug darbo 
yra . .. zeceriai meilės laiškus 
ėmė rašyti, iš gurbų redakto
rių numestus raštus traukti, 
nu, ir statyti.. *

—Aš suprahtu, bet čia liau
dies gyvybinis reikalas.1

Vadinasi, į redakcijų atsi
bastė koks tai liaudies gyvybi
nis reikalas. O tatai jau ne 
šposas. Nors mirtum, viskų 
suprask, atspėk, aprašyk ir į 
dienraštį sudėk, čia jau ne
pasiteisinsi, ir kada liaudis 
užprotestuos, tai nepadės jo
kie mokytų vyrų ar advoka
tų razumai, ir bala žino, kaip 
ji dar prigrumuos ... gali ir 
streikų paskelbti.

Sakau, gyvybinis 
taip gyvybinis kaip 
Klaipėdos klausimas,
kaip Austrijos anšliusas, tai
kus kaip Čekoslovakijos pa
grobimas. Visa tatai susiforma
vęs į vienlytį kevalų ir giliai 
įsisąmoninęs smegenyse, du
miu tiesiai, nesidarydamas nei 
į kairę, net į dešinę ir nesi- 
semdamas stiprybės iš užpa
kalio. Atseit, liaudies reikalas 
rūpinasi vien savo ateitimi ir 
jokių praeities pripažinimų 
nereikalauja. Na, o lietus jau 
baigia okupuoti paskutinę nc- 
prigultningų vietų ir už kalnic- 
riaus.

reikalas,
Hitleriui

skubus
NAUJIENŲ-ACME TelephOto

MARTIN F. MANTON, buvęs teisėjas, drauge su 
įsūnytu David apleidžia teismo rumus. Ex-teisėjas Man- 
ton liko pripažintas kaltas dėl kyšių ėmimo.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONS1LAI. 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 HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną Ir naktį 
SEELEY 4700.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nėpatenklntl

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

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 -Tel. Monroe 9231

Po$12.50

Prie durų stovi vyras su bal
ta priejuoste ir dideliu alaus 
rezervuaru ant plonų kojų.

—Ar čia liaudies gyvybinis 
reikalas? — pritroškęs, klau
siu jo-

—No, no, čia politišenų mes
mitingas, — tarė vyras su re
zervuaru ir nusikreipė į pa
dangę, tarsi, uodų skaičiuoti.

' - ’ • i ' .! ’ -j ' y >i .»«, ■ 4,

—Taip tai taip, bet aš esu 
vyras iš tedakcijos jiems pa
dėti, aprašyti ir liaudies gy
vybiniu! reikalui ekonominius 
marškinius užvilkti. Suprask, 
lietuviai neturtingi žmonės, vi
sur viskas turi būti pagrįsta 
ant ekonominių pagrindų ir 
būtinai reikia priešus nugalė
ti. O čia ir depresija, ,juk, tai 
ne baikos ... u '

—-Ėt, čia ne mano biznis. Jei 
tu kų nusimanai apie politi
kų, tai, gouct, ir diskusuok su 
jais tenai prie baro, — pašie
piančiai atšovė jis.

ir tas pats per dulkes nepra
leidžia ir saulės spindulių. Tad, 
kad nepagadinti akių teko vi
durdieny lempas užsižiebti ir 
truputį per akinius išsišiepti.

Vyras su raudonu nosies 
galu visais penkiąis griebė už

medinio kūjo ir “Bangt, ban- I 
gtl” į stalų.

—Mesmitingas atvožtas, — 
tarė rimta mina jis.

—Prašau balso, — sušuko 
nesavo balsu vyras su guzu 
kaktoj.

—Prašali balso, — atsiliepė 
kitas su pliku pakaušiu.

—Prašau balso, moterims 
pirmenybės reikia! — iš pa
sienio atsišaukė moteris ar 
mergina su šiaudine skrybėle.

Vadinasi tuoj tūrėjo prasi
dėti rimtos politinės diskusi
jos. Bet pirmininkas, gal, no-1 
rėdariias labiau savo majesto-l 
tiškų didybę iškelti, dėjosi nie-Į 
ko negirdįs ir visų prašymus 
į lentynas sukrovęs, tarė: “Mu
sų visų gerbiamas teisėjas ne
grįžo iš Floridos, o miesto ma
joras skubiai išvyko į lenkų 
demonstracijas, -kuris šiandien 
įvyks parke. Ten jis pasakys 
didelę kalbų prie Kastuškos 
paminklo. Siulau visiems salę 
apleisti iki kito pašaukimo.”

—O aš siulau susirinkimų 
atidėti iki parvažiuos iš Flori-| 
dos musų visų gerbiamas tei
sėjas ir nebebus lenkų demon
stracijos ir nebus taip darbu 
užimtas miesto majoras, — ta
rė moteris su šiaudine skrybė
le.

—Ir mes taip siūlome,—pri
tarė kitos moterys po balkono.

—O aš siulau visoms mote
rims eiti namon ir išvirti vy
rams gardžių barščių, — šai- 
pydamosi, atsakė pirmininkas.

t (Bus daugiau)

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASII
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av«
Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence 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.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI

Prie baro diskusijos buvo 
užvirusios savo didįjį virdulį. 
Dvi eilės stambių ir smulkių 
vyrų karšiai ginčijosi koks ai- 
dermanas geriau tiktų lietu
viams valdyti, koks airišiams 
ir koks lenkams. Vidury vy
ras su raudonu
stipriai kumščia argumentavo

nosies galu

tingai rimtas klausimas buvo 
kaip išeitį rasti iš to užburto 
rato, kurs sukosi apie visiems 
norimų kandidatų ir kuris ne
galėjo norimos pinigų sumos 
paskirti rinkimų fondui.

—Gerų dienų, — įtariau aš; 
—gal mano pasiūlymas bus ge
resnis.

—Eta boj, 
matyti, šiur 
—tarė vyras

gera, ge-era .. į 
vyras, patrijotas, 
su raudonu no*

—Dzicn dobry,— a įsakė kitas 
vyras su guzu kaktoj.

—Ąš labai atsiprašau, ne 
vietoj aš...

—Nevervain, nevermain, tu 
čia priklausai, mums tokių vy
rų reikia, — karštai tarė vy
ras su raudonu nosies galu.

—Aš ieškau Politikos Klubo, 
o čia ...

—Na tai šhlr, nat tai šiur,—■ 
galva pritarė vyras su guzų 
kaktoj.

—Na, o aš maniau čia Tau-» 
tų Sųjunga esant.

—Cha, cha, cha. — nusikva
tojo vyras su raudonu nosies 
galu. Ir vienkart storu pirštu 
pamojo visiems: “Eisime! re
porteris jau čia!”

Salė mažiulė, viduryj stale
lis ir keletas prieš jį sustatytų 
kėdžių. Langas vienas Aukštai 
paluby, kaip Šilutės kalėjime

BBRB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
: "i < ! 7 ’

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
s DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
'4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
' -1 ’ ’ Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A „ _ 1 • koplyčios visose
J—V czL 1 Chicagos dalyse

-Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta- 
‘ dieniu vakaraiš 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

j

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYS*

.T

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street Tet. Pullman 1270

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituahiėa Avenue Phone Yards 4908

■ ■«»■■«»»■» 11 ■ i i m i ■ uit. -i »'i"* * ■■■' i™ i n ■ nu

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Coui^t .^Cicero Phone Cicero 2109

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Dr. F. Pulsuoki 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 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. 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 Tel.: Prospect 1930

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

8

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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

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

Tet Office Wentworth «33t 
Rez, Hyde Park 8395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir sųbatomia

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-mos 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 M1DWAY 2880.

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 17 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

■

t
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KORESPONDENCIJA
Baltimore, Md.
Girdėjo skambinant...

Balandžio 15 d. “Naujienų” 
laidoje buvo įdėta korespon
dencija iš Baltimorės apie Mi- 
kolaičius. Korespondencijoje 
pasakyta, jog prieš mirtį Mi
kolai tienė pareikalavusi kuni
go, atlikusi išpažintį ir išsižadė
jusi neprigulmingoje bažnyčio
je imto šliubo. O tokį išsižadė
jimą padarydama, ji mirusi 
lyg ir nevedusi.

K. Mikolaitis sako, jog tai e- 
sąs prasimanymas. Taip sakant, 
korespondentas Baltimorietis 
girdėjęs skambinant, tik nepa
sirūpinęs patirti, kurioje bažny
čioje skambinama.

Pirmiausia sakoma, kad ku
nigą pašaukęs K. Mikolaitis. Tai 
neatitinką tiesos. Klaidingai ko
respondento esąs atpasakotas 
pasikalbėjimas su kunigu: esą 
jokio atsižadėjimo ir reikalavi
mo atsižadėti paimot šliubo ne
buvę. O tai reiškia, jog pašai
pa apie tai, kad velionė mirusi 
“kaipo nevedusi mergina” esan
ti visai nevykusi ir nepagrįsta.

rrr*
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NAUJ1ENŲ-AČNE Tclephoto 

Vokiečių St. Louis laivu gabenami 922 žydai, kuriuos Kuba atsisakė įsileisti.

■i

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

MADOS

No. 4039—Mergaitėms suknelė. 
2, 4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus mer
gaitėms.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

CU {dedu 15 centų tr prašau

atsiųsti man pavyzdį No ----- ----
Mferoa - - per kratine

(Vardas ir pavardė)

UdrtMl)

(Miestas ir valstija):

M argumy nai
Paukščiai Turi Skonio

Juslę
Seniau manyta, kad paukš

čiai visai neturi skonio juslės. 
Tačiau tyrimai parodė, kad vis 
dėlto paukščiai, kaip, ir kiti gy
viai, skiria, kas yra gardu ir 
negardu. Snapo gomuryje esą 
tam tikra gleivinė plėvelė, ku
ri leidžia paukščiams pažinti 
skonį. Karveliai, pavyzdžiui, la
biau mėgsta pasaldintą vande
nį, negu paprastą. Sacharinu 
saldyto vandens visai negeria. 
Vištos taip pat geriau mėgsta 
saldytą vandenį. Iš tikrųjų, bet
gi vištos labiausiai mėgsta kar- 
tumynais atmieštą vandenį, nes 
apskritai jos mėgsta karčius

i dai ir vabalai yra labai kartus.

Iš Lietuvos
KAUNAS, V/23 — Gegužės 

20 d. Berlyne buvo pasirašyta 
Lietuvos ūkio sutartis su Vokie
tija. Toje sutartyje yra taip pat 
atsiskaitymo susitarimas ir ma
žojo pasienio susisiekimo susi
tarimas dvejiems metams. Vi
siškai taip pat susitarta dėl fi
nansinių klausimų, kilusių at
skyrus Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos. Kol kas Lietuvą gau
na kaip laisvą uostą dvi laisvas 
zonas su įrengimu, kuris yra 
Klaipėdos uoste, o vėliau bus į- 
rengtas naujas uostas Lietuvai 
į pietus nuo Klaipėdos miesto ir 
tą uostą pastatys pati Vokieti
ja, pagal mišrios vokiečių lietu
vių komisijos parengtą .planą. 
Sutarti specialus nuostatai svar
biųjų lietuvių tranzito prekybos 
įmonių naudai. Smulkmenų 
klausimai, kurie kils abiem ad
ministracijoms dėl tos tranzito 
prekybos, bus ištirti birželio 
mėnesio pradžioje per spcciales 
derybas.

Sutartį pasirašė Lietuvos už- 
seinių reikalų ministras Urbšys 
ir Reicho užsienių reikalų mi
nistras von Bibbentropas. Rci- 
kia pastebėti, kad buvo pasira
šyta ne viena sutartis, bet visa 
sutarčių sistema. Pavieniui pa
sirašytos šios atskiros sutartys: 
1) Prekių pasikeitimo, 2) ma
žojo pasienio susisiekimo, 3) 
veterinarijos, 4) atsiskaitymo 
su Klaipėda ir 5) laisvos zonos 
Klaipėdos uoste sutartis.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministras v. Bibbentropas ry
šium su sutarties pasirašymu 
“Eltos“ atstovui pareiškė, esą

mą, daugiau jokių ginčų tarp 
Lietuvos ir Vokietijos nebesą. 
Priešingai, ateityje abi valsty
bės papildančios viena antrą vi
sais atžvilgiais. Vokietija, kaip 
didysis Europos vartotojas, ga
linti pirkti labai didelę Lietu
vos gamybos dalį ir Lietuva ga
linti pirktis Vokietijos pramo
nės gaminių. Naujoji prekybos 
sutartis esanti pagrindas glau
džiam ūkiškam bendradarbiavi
mui tarp abiejų valstybių. Su
tartis dėl Klaipėdos uosto esan
ti antras pagrindas abiejų vals
tybių ateities bendradarbiavi
mui. Per ilgus metus Klaipėdos 
klausimas nuodijęs santykius 
tarp abiejų kraštų, dabar Klai
pėda jungsianti vokiečių ir lie
tuvių tautas. Politiniai Vokieti
jos Lietuvos santykiai esą pa
tikrinti savitarpio nepuolimo 
pakto. Vokietija pageidaujanti 
dar labiau pagerinti draugiškus 
vokiečių lietuvių santykius. Da
bar Kaunas galįs pasitikėti Vo
kietijos draugyste.

Ta proga vokiečių spauda 
plačiai rašo, pabrėždama, kjid 
naujieji susitarimai daro pa
grindą “pastoviems, draugin
giems santykiams.”

Garsinkitės “N-nose

Ką žmones 

mano
u

Trukšmas dėl SLA 
Centro perkėlimo

Trumpas Pareiškimas

Jau visiems yra žinoma, 
kad didelė didžiuma SLA na
rių pasisakė visuotinu balsa
vimu už perkėlimą Susivieni
jimo centro iš New Yorko į 
Pittsburghą, Pa. Bet tautinin
kų srovė, o ypač kai kurie as
menys, nepasitenkino tuo di
džiumos narių pageidavimu ir 
pakėlė tgukšmą, tuo padary
dama organizacijai bereika
lingų lėšų ir pažeminimą SLA 
prestižo amerikiečių akyse. 
Apie šito triukšmo ypatybės 
jau buvo keletą sykių “Nau
jienose“, taip *]5at ' ” ir “Tėvy
nės” No. 21, plačiai ir nuo
sekliai rašyta, todėl nėra rei
kalo čia pakartoti. Tačiau tu
rint tą viską omenėje, štai ką 
galima pasakyti.

Žmonės, kurie srovimais ar
ba asmeniniais sumetimais 
bando padaryti didelės žalos 
virš 15,000 narių organizacijai, 
neturi nei paprastos žmoniš
kos sąžinės, nei sportiškumo, 
nei demokratinių principų ir, 
kaipo tokie, yra labai pavojin
gi nariai organizacijai!

—J. Naujalis.

PERSIKRAUSTĖ 
Boston Dental ■ 

X-Ray Lab.
Buvusi prie 

4658 S. Ashland Avė.
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė
2

9

aukštas Sherman Bldg. Pietų 
rytų kampas 48 ir Ashland. 

Prieš St. Rose of Lima 
Bažnyčią.

Atdara kaip paprastai— 
v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.

Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.

MALEVOKITE
Gražius namus padarykite 
puikiu gyvenimu. Pagražinki
te savo namus su Albert’s 
speciale maleva. Reguliarė 
kaina $2.00. Galiono $4 O E
vertė ........................ I
Garden Brighton Maleva re
guliariai $2.95 $4 QE
ir visokia kita I ■ vw
statybos medžiaga.

Pirkite lentas ant kredito
ALBERT LUMBER & 

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,^

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
I ....  .............................. j Į,,/

The Costs of Tory Stupidity

Drafting men between 20 and 21 
years old for military Service in 
peace-time and thus breaking a tra- 
dition of centuries standing—that 
is only one of the costs of Tory 
stupidity in Britain.' Other costs 
are the .continued sinking of Bri
tish prestige among the small būt 
vitally-situated nations of Europe, 
the abandonment of collective se- 
curity, and the sowing of doubt 
among liberals that England can 
really be trusted to oppose the dic- 
tators in the fight for world free- 
dom.

Though intangible, those costs 
are bound to have an enormous in- 
fluence in any . life-and-death 
struggle betvveen jfreedom and fas- 
cism. While Englaųd’s introduction 
of conscription is to outside natioriš 
a gesture of resistance, her draft 
law may vveaken the British home 
front by causing di^ąnity. For or- 
ganized labor in England looks up- 
on the draft as unwise and unneces- 
sary. Labor rightly demands that 
the- government likewise conscript 
wealth, doing which will not be 
popular with rich Tories.

If thę Tory government had not 
been stupid, England would no\v 
be in so strong a position that 
conscription of neither men nor 
wealth would be needed. Būt the 
British Tories have been putting 
England in a hole for years.

John Bull’s failure to back Uncle 
Sam in stopping Japan’s aggres- 
sion in northern China was the firšt 
important piece of stupidity. NexU 
Britain let Mussolini get away with 
the rape of Ethiopia, when supply- 
ing Haile Selassie with war mateti- 
als and 
Italian 
stopped

Then 
the
vvhich “smotherėd” the 
government of Loyalist Spain and 
insured the vietory of General 
Franco, choreboy of Hitler and Mus
solini. Next, instead of backing 
France and Russia in maintaining 
Czechoslovakia intact and effectivė, 
England’s Tories helped jseli that 
centrai European republic down 
the river. Not yet satisfied. Tory 
dumbheadedness permitted the 
complete destruction of Czechoslo
vakia, and more recently allowed 
Mussolini to hold a dagger at the 
back of the Balkan Entente by tak- 
ing Albania.

Common sense and self-interest, 
if nothing else, should have made 
the British Tories preserve the in- 
dependence and integrjty of Cze
choslovakia, Spain, and Albanią. 
Būt no! Štili seeing the Red bogey 
under the bed, British Tories won 
the prize for dunces.

Unfortuneately, the great run oi 
Britishers, indeed other peoples in 
Europe and even in Asia, Africa, 
and the Western Hemisphere mušt 
pay the cost of Tory stupidity 
through loss of trade and liberty, 
through mounting taxes and deep- 
ening dejection and even despair/

High indeed are the costs of Tory 
stupdity!

closing the Suez Canal to 
troop ships would have 
ii duče dead in
British Tories

non-intervention

his tracks.
engineered 
committee 
republican

’kelbimai Naujienose 
nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JUOKAI
Anglų pavasariški 

rūpesčiai

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL ŪKE US”

4030 So. Archer stvenue
Phone Vlrginia 1515

sa-

Ta skausmo iš-

Padorus linkėjimas
— Jus žavėtinai atlikote 

vo, kaip kenčiančios motinos, 
vaidmenį! — taria teatro di
rektorius.
raiška jūsų veide tiesiog buvo 
neišpasakoma.

—, Nieko nuostabaus! — at
sakė artistė. — Mano batelyje 
buvo išlindusi vinis ir per vi
są vaidinimą dūrė į koją!

— Jei jau taip, — taria di
rektorius, — tai gal tą vinį 
palikite ir kitam vaidinimui.

Žemutiniuose rūmuose yra 
svarstomas įstatymo projek
tas gražaus oro mėnesiais už-» 
drausti tam tikrais keliais ir 
taip pat prie parkų važinėti 
motorinėmis susisiekimo prie
monėmis, kadangi tai kliudo 
pėsčių ir raitų (o Anglijoj tat 
madoj) ramumui—autai ir 
motorciklai sukelia triukšmą, 
dulkes ir durnais užteršia orą.

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai y pa
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Išmokė jom js rrf
už padėtus zl yn

pinigus * ''
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Paslrenduotl
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-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKTEWTCH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS 
I Schlitz Alus

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

SURYS—DOODY—ANTONISEN, Ine. 
. (NAUJAME OFISE) 
3252 So. Halsted St.

FATARNAirSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam 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. Notary Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gązo, 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. x Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

ŠTAI JUMS PROGA
.............. .................... ! ■ ' . ...».....—.......................... ........... .............

“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vdjų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

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

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

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

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

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

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street - Brooklyn, N. Y.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams. 
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 CO J
4/5 Kvortos I -VU f

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

T Club

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA
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Subniarinų nelaimės
bĮeąeniąj paskendo dų dideli povandeniniai laivai su 

dųųgelių ŽĮppųių: vieijųs Jungtinių Valstijų — Sąualus, 
ip antras Britanijos — Teptis. Kokios buvo tų nelaimių 
priežąstys, dar perą ištiria.

Bet tokios nelaimės Jųiks nuo laiko įvyksta, nežiū
rint visų atsargumo priemonių, kurias vartoja submari- 
nų statytojai ir jų įgulos. Spauda primena, kad 1927 m. 
paskendo povandeninis laivas S-4..

Ta nelaimė atsitiko už k?Įęfo dįepų prieš Ęųlėdąs ir 
sugadino visų švenčių nuęįąįkų Amerikoje. Laikraščiai 
bombardavo laivyno departamentų, reikalaudami paaiš
kinimo, kodėl ji įvyko. Pagalios, vienas reporteris nuėjo 
pasiteirauti pas patį laivyno sekretorių.

Sekretorius — Curtis D. Wilbųr —- atsakinėjo į viso
kius reporterio klausimus, iki pastarasis nepųvadino S-4 
“karstu”. Tuomet p. Wilbur supykę ir, įsikarščiavęs, ta
rė:

“Klausyk, Tamsta! Tamsta gali vadinti tą, lai- 
‘karstu’, bet, meldžiamasis, atsimink, kad tai bu- 
demokratų, o ne rępublikonų karstas! Jisai bu- 
pastatytas Wilsono administracijos laikais.”

*

Katalįkų kunigas James R. 
Cox viešoje vietoje Pittsburglje 
griežtai pasmerkė kitą kątalikų 
kunigą, žinomąjį radio pamoks
lininką, Coughlipą.

Kun. Cox tarp kitko pareiš
kė:

“Kaip katalikų kunigą^, ąš 
liūstu ir esu pažemintas, ką4 
kitas katalikų kupigas yrą fa
natikų brigados priešakinėse 
eilėse. Jisai teršią sąyp sa
kyklą skelbdamas pagonišką 
anti-semitizmo mokymą.

“Kai dėl manęs, tąį ši®n- 
dien aš ryžausi sušukti prjęš 
liūdną vaizdą Detroito kuni
go, kuris buvo pašventintas 
skelbti Dievo meilę, bet ku
ris kiekvieną sekmadienį kar
toja, kaip papūga per radio 
nuodingą nacių propagandą, 
skleidžia Hitlerio herezijas. 
Katalikų kunigas virtęs, štur- 
mininkų! Coųghlinas pavir
tęs kirvininku!

“Kaip katalikų kunigas, aš 
protestuoju prieš kunigystės 
paniekinimą. Kaip katalikas, 
aš bijau pasėkų visiems katu
likams iš to fanatizmo kurs
tymo, visviena ar jisai at
kreiptas prieš protestonus, 
katalikus, žydus arba negrus 
— visviena ar tai yra fanatiz-

zidentas niekada neturėjo ir ne
silaikė.

8. Kokie yra įstatymų frater- . 
nalės organizacijos Centro kėli
mo iš vienos vietos į kitą ne
aiškumai, aš tai bandysiu gvil
denti S.L.A. organe “Tėvynėj”: 
Jęi rasite galimu perspausdinti 
arba nors cituoti, tai tųpmi pą- 
tąisysite bent kokį galimą nesu
sipratimą pasėtą S.L.A. nąrjų ir 
jo priętęlių tarpe. įstatymus, 
vienok galutinai išaiškina np 
advokatai, ne komisiįanįeriaį ir 
ųet ne teisėjai, bet Aukščiąusis 
Teismas. Mųsų smulkiose pro
blemose to Teismo durų, esU 
tikras, nereiks pasiekti.

9. Kėliipas S.L.A. Centro iš 
Wilkes-Ęąrre, arbą Sekreto
riaus rąštipės ar organo spaus
tuvės iš New Yorko į Pittsbųr- 

Ighą, WilkesrBąrre, PhdadH’
pranešimų seniai žinojome, kad phįą, arba kokį kitą miestą 
išėjo antras Lietųvęs sęęiąlde- Pennsylvanįjoj, nėra didesnės 
mokratų žurnalo “Minties” nu- svarbos, kaip kėlimas prezidem 
mąris, bet jį gavom® tįkĮąį vą- to raštinės iš Bęstono arba iž- 
kar. dininko raštinės iš Chicago.

Jo turinys toks: vedamasis Centro, Sekretoriato ir organo 
(editorialas) “Naujai yyriąusy- kėlimo išlaidos bus tolygios, ar 

bei sųsi^dąrius^. Štrąip^niai — kelsime į VVilkes-Barre, kur 
“žodis už demokrąt'iją”, Viktę- mes galime tuojaus kelti, ar į 
ras; “‘Naujienoms’ 25 metą!”• Pittsburghą ar kokį kitą miestą 
Kunigas; “tNaujism?’ jubilie- Pennsylvanijoj, sutinkant su S. 
įąys T? J-J “Mariją jur- L.A. Seimo nutarimais ir su pa- 
gelionienė”, K. Bielinis; “žemės tvarkymais dabar veikiančių 
ūkio darbininkų klausimu”, Ę. frąternalių organizacijų įstąty- 
Milipis; “Vidųržemip juros maz-|mų. Klausimas yra ne vieta, ir 
gas”, K. B.; ^Iš darbininkų gy
venimo”, G. S.; “Ispaną trage
dijos galas”, Orimas; “Adelheid 
Pppp”i “Poezija, kuriai nerei
kės sandėliuose puti.’’ Eilėraš
čiai ir apžvalga.

•TJAVVF.

' mas religinis, rasinis, ekono-1 
minis ar politinis...”

Kun. Co^? kuris šitaip griež- 
ąi pasmerkę kun. Coųghliną, 

yra viepas iš nedaugelio katali
kų kunigų, drįsusi** pakeKi bal

są prįeš detroitįškįę “radio pą- 
nokslininko” biaurią fašistišką 
iropagandą. Detroito vyskupas 
mtu galėjęs seniai tą 
liniuką suvaldyti, jeįgp butu 
nOFėjęs, bet jisai jp nestabdo ir| 
dargi jo fanatiškas kalbas už- 
SFia.

ATĖJO «MWIĘS« NĘ. 2.
Nors iš njusų korespondentų

vų 
vo 
vo
Žinoma, buvo juokingų WįlsępQ ųdministra-
dėl paskendimo laivo ųž ĮQ ar daugiau metų po to, 
jisai buvo pastatytas. Bet politikoje dažnai taip bu- 
viena partija stengiasi savo “karstų” primesti kitai.

ciją
kai
na:
Todėl ir tų nelaimių tyrinėjimuose nęvisųęjnet laikoma^
si bešališkumo.

Dabartinė S.L.A. Padėtis

Tarp 15,000 ir 20,000 Vokieti jos kare įvių, sugrįžusių 
iš Ispanijos maršavo “pergalės” parade Berlyne, ir pats 
Hitleris nuėjo juosius pasveikinti ir pagirti už jų “gar
bingus” žygius, atliktus fašizmo naudai.

Tuo pačiu laiku Romoje Mussolini sveikino 19,000 
italų “savanorių”, kariavusių Ispanijos gen. Franko pu
sėje.

Tai vaizdžiai parodo, kokia dvasia šiandien viešpa? 
tauja Europoje.

Dviejų didelių valstybių valdžios didžiuojasi tuo, kad| 
jiedvi darė ginkluotų intervencijų svetimoje šalyje, kad 
jiedvi begėdiškai laužė tarptautįpęs teises ir apgaudinė
jo pasaulį, pasirašydamos “nešikįšimo” sutartį su kito-r 
mis valstybėmis. Tas Vokiętijos ir Italijos kareivių įsi- 
briovimųs Ispanijon buvo ne didvyriškas, bet banditiškas 
žygis!

Tik su jų pagalba laimėjo karų gen. Frankas prieš 
mįlžipiškų Ispanijos žmonių daugumų. Bet, deją, tų pęr- 
gąjętojų sveikina ir laimino ir pats Romos popiežius! 
Ęąda nors katalikų bažnyčįa labui gailėsis to popiežiaus 
žingsnio.

Izoliacija
ĮJųugelis (Jemokrųtijos draugų Amerikoje geidžia, 

kad ši šalis atsisakytų nuę ęavo izoliacijos ir susirištų 
arčiau su demokratinėmis Europos valstybėmis. Jie saJ 
ko, kad be Amerikos pagalbos Anglija ir Prancūzija ne
galės prieš fašistų “ašį” ątsiląikyti.

šitame argumente yrą daug tiesos. Įįojiacįja, vįsįš- 
kas Amerikos užsidarymas nuo pasųųįįę, lųbųį apsunkiu-1 
tų Europos demokratijų kovą prieą fašįętįškųs agręsp? 
rius. Tokia izolįapija butų kęnksuąmga ir pucįai Ameri-Į 
kai, nes Ameriką turi gąliųgų pramonę, kuri dirba ne 
tik namų rinkai, bet ir pąsųplio rinkoms. Amerika nega
li nutraukti ryšių su kitomis šalimis, nes tokiame atsi
tikime ji turėtų labai susiųprinti sayo prųmonę įr pre
kybų, o tai reikštų dar didesnę dępresįjų, negu įų, kių-itu 
turime šiandien. > '

Tačiau, kai eina kalba ųpie izoliacijų, tai reikia aiš
kiai žinoti, apie kękių izoliųpi|ų kalbama. Ekonominė izo
liacija yra kenksmingas ir ųeįvykinamas dalykas. Bet 
dąugelįs izoliacijos priešų nprį, kad Ąmerika ne tiktųį 
vestų prekybų su kitomis šąlįmis. Jie nori taįp pat, kad 
Ameriką dėtųsj į karo sųjųpgų su Europos demokratinė
mis valstybėmis. ■ . y

Tokiam dalykui daugųipg žmonių Amerikoj? nepri-

S,, L. A. prezidentas, gerb. 
F. J. Bagočius, prašo męs 
įdėti sekantį jo straipsnį.

"—“N.” Rėd.
Į. Susivienijimas Lietuvių Ą- 

merikoje dabar yra kuogeriaų- 
sioje pądėtyję — geresnio j, kaip 
per daugelį InJetū' * pirmiau 7— 
kaip Jindyja Pennsylvanijos In
surance Departamento Komisi- 
jonieriaus gerb. Taggart rapor
tas, kuris greitoj ateityj bus pa
skelbtas S.L.A. organe “Tėvynė
je.”

2. Nuostoliai, kuriuos S.L.Ą. 
turėjo praeityje panešti dėlei 
susibėgusių aplinkybių, yra ląip- 
SPįškąi išlyginami ir pataisomi 
ir greitoje ateityje bus galuti
nai sutyąrkytį ir ųžjmFŠU’

1 3. Nei Susi vienį j jmąs, pęj Pil
domoji Taryba pei S.L.A. prpr 
zidentąs neturį jpkįų pe^usįprą- 
timų nei kivįrčų pei su Penp- 
syl vapi jos Insurance Depąrtą-. 
mentu, nei su jo Komisijoipę- 
pum gerb- Tąggąrt, Tpli nepą- 
mątuoti neatsąkipgų asmeny 
skundai valdiškoms įstaigomis 
buvo išaiškinti, ir lietuvių ir Sp- 
siviepijimo garbe bent dalinąi 
apginta.

4. SLA. Detroito Seimas 193^ 
Į yrą nntąręs SLA. Centrą keiti 
į PitĮąljurgĮi, Pfl. Ątpįljlguęus 
visu S.^.A'. mpu ir kųapg, fp- 
ferendumo budu, minėtas Rei
nio nutarimas buvo patvirtin
tas. Įstatymai tokio atsiklaųąi- 
mo nereikalauja. Tai buvo dą- 
romą vien todėl, kad musų 
L.A. yra demokratinė liauuĮįęs 
organizacija. Pildomoji Taryba 
neturi jokio kito mandato, kaip 
kelti Centrą į Ęittsburghą. Jei 
tas mandatas S.L.A. Seimo, ypr 
fependumo arba įstatymų hds 
panaikintas, Pild. Taryba ėl^ąią 
atatinkajnaį. Visi payiepių kpp- 
pų ar apskričių nutarimai, pra
šymai, rezoliucijos ar skunįlpi

ir organo

Lietuvos pilkojo gyvenimo 
margumynai

Praeityje buvę vertingi daįktai pradeda savo vertės ne
tęsti. •— JĮirė profesorius J. ĘJąžys. — Amerikie
čiui studentai. — Benderis sunkiai dirba.

(Jlusų specialaus korespondento Lietuvoje)

ne vietinių ir apylinkių kuopų 
ir veikėjų pagirtini pageidavi
mai turėti sayo Susivienijimo 
Centrą savo mieste ar kaimy
nystėje, bet man, kaipo viso Su
sivienijimo prezidentui, rupi ne
tik pageidavimai Pittsburgb ie
čių, Wjjkes-Barriečių, Philadel- 
phiečių ar Shenadoahiečių, bet 
visąs ir visų musų Susivipniji- 

įmas, jo dabartiniai interesai ir 
jo ateitis.

šios padėties atmainyti negali.
5. S.L.Ą. į neturi jokių bylų 

teismuose,'visai nėra nurną- 
toma bent Koks reikalas bent 
kokias bylas turėti. Tiesa, n®- 
kurie pariai varde S.L.A. 7-tp 
Apskričio yra pasisamdę advo
katą, visai be jokio reikalo, bet 
šis yra aukotos reputacijos a^- 
įpuo, įr jis nesileis į jokias be- 
prąspies bylas prieš S.L.A.

6. Reikale kėlimo S.L.A. se
kretoriau/Jotinės

* "* T /«'

spaustuves^ Pa, Ins. Depto. Kq- 
ppsiįęnierius pareiškė, kąd jo 
nuoipone, yrą visai tvarkoje, 
kad yra daromi žingsniai su
koncentruoti viską Pennsylva
nijoj, kur musų S.L.A. parte
ris yra išimtas. Kadangi musų 
•^Centras” (Home Office) visa
da bųyo ir tębėr mieste YVįlkęs- 
Ęąrfę, Ja J jo pątąrįmąs bųyo if 
sekretoriaus raštinę ir organo 
spaustuvę perkelti ten. Jei no
rime kelti į kitą miestą, tai tu
rime įmti domėn nutarimą (Pe- 
cree) Court of Common Pleas 
of Luzerne ęoųnty (Coughlįn, 
Jutoj, paryto birželio t 
1935 (pąsireįniąnt 1Q17 m. Fra- 
ternalių Organizacijų Įstaty
mais: P. L. 804, Sect. 1; P. S. 
Ąnnotątęd, Titįę Sęęjįpn 
įQ5Q), bntept, k&4 ginant 
GęnJro vįętą reikią gauti ęutikir 
mą didžiumos Organizacijos 
kuopų Pennsylvanijoj.

7. Pa. Ins. Dep’to Koinisijo- 
nierius gerb. Tąggart neuž- 
jįraąjlę S.L.A. Cęųtrą keltį į 
Pittsburghą, nė į bępt koki ki
tą miestą Pennsylvanijoj. Jo 
nuomonė buvo, kad jei kas bus 
dąroina su Centro kėlimu, tai 
kąd pebųį apsilenktą šit įstaty
mais ir tęįsmo nutarimu. Kito
kios nuomones gerb. Komisijo- 
nierius pareikšti negalėjo, ir ki- 
Įokįos nuomonps peĮ S.L.Ą. Pįl- 
dornoji T^r.yba? pr?-

1 1 ■. ■ n. ..............................' ■ ................................... . !
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taria įr kažin kada nofę įiepritars. Jie žino, kas pasi
darė, kai Jungtinės Vaistuos įsivėlė į Europos kąpą 1917 
m. Tuomet buvo sakoma, fcąd reikia ^gelbėti demokratiją 
pasaulyje”, bet tie, kurie §įtos pagalbos prašė, norėję tiki
mai .apginti savo imperialistinius reikalus. Dabar irgi kai? 
bama apie “demokratiją”.

Ne. UŽ svetinius rei^ąlys kąriauti Amerikai nėrą 
prasmę^

F. J. Bagočįųs, 
S.L.A. Prezidentas

ŽINIOS-ŽINELES
IS LIETUVOS

Suprasite, kad yra dėl ko tam 
“Vąirui” susirūpinti.

Spėju, kad jūsų “Dirva” ir 
kiti panašios rūšies spausdinti 
lapai taip pat suka galvų, kas 
čia įvyko, kas .čia atsitiko, kad 
tokia “galybė” savo vertybes 
prarado! Bloga su ta netikra 
vokiška marke. Mada iš Vokie
tijos blunka, kaip ir visos ma
dos tik sezoninis reiškinys!

Bet toji mada visiems sudaro 
idaug rupesčįų, o ypač kai len
ką kišenes paliesti... štai toji 
mada pas mus blullka, gal lik 
todėl, kad tų madlyvų vyrų šal
tiniui raukiusi, gal todėl jų 
spauda skystėja, mažėja ir lyg 
apmaudo pagauta įrodinėja, 
kad dabar Lietuvoje vienybė 
gimsta ne iš to galo. Aiškumo 
dėl butų galima pasakyti ne iš 
vįepo asmens valios, bet iš pa
čios tautos šąknų einanti, o to
dėl tiems madlyviems vyrams, 
monopolių šalininkams visa tai 
labai netinka ir tik sukandę 
dantis jie kenčia kas dabar Lie
tuvoje vykstą.

I Q vyksta štai kas. Sujudo, su-

Pilkąsai gyvenimas ... Nerą i 
jau jąip lengva iš bendrojo gy- ' 
venimo išskirti tuos pilkumy- 
pųę. Kas šiandien atrodė pilkų- 
mynąįs, rytoj, ar vėliau gaji 
virsti aminis minėtinu daik
tu. štai, sakysimą, tokia istori
nė smulkmena. Yrą tvirtinamą, 
kad jęį Napoleonui nebūtų rei
kėję vieno žymaus mūšio metų 
nulipti nuo arklio ir gimties 
rejkąlųs ątlikti, tai jisai Eurę- 
pos žemyno žemėląpį butų ij- 
gięips ąm?įąms pągpindinai per
tvarkęs, bet dėl tos smulkme
nos turėjo nuo arklio nulipti ir 
tą garsų mūšį prakišo. Štai dą- 
bar Hitleriui lenką iį naujo tą- 
sąį žemėlapis tvarkyti,

Žinoma, tai juokąi ir pabrė
žiu, nes turėjau progos įsitikių- 
fi, kad pas jus ęsama tokių 
mandrapypkjų žurnalistų, kurią 
mano geros nuotaikos šypseną 
paskaito rimtu daiktu, kitaip tu
rus, ima už gryną pinigą. Tie
sa tarus, nieko čia tokio, štai 
Vokietį j ęj jų pinigus mes ir 
skaitome tikra verte, taip sa
kant, gryna jų verte, bet kaip 
tik Vokietijos sieną peržengia J ’ Lietuva 7rnVr7"nejuo-
me, tasai vokiškas pinigas lie- ^įg visas krašto kūrybines pą- 
ka veik beverčiu ir nežinome, jkonsoliduoti, joms darbą 
kur tas vokiškas markes pade- SUįeji£įį
Ii. Tokie nepastovus laikai, to- Deja, tasai pajėgų įąrbo dc- 
kips nepastovios tos vertybės. rinjmaS turi daug povanjeninįų 
Sakysime, kad ir pas mus Lie-1 h.lįnįįų. Visuomenė ' 
luvoje, dar visai netaip seniaiMarbą. Visuomenė norėtų, kad

jėgas konsoliduoti, joms darbų

Deja, tasai pajėgų darbo 4C-

kliūčių. Visuomenė veržiasi į

KAUNAS, V/23 — Gegužes 
20 d. Lietuvos karo aviacija iš
kilmingai minėjo savo 20 metų 
sukaktį.

Lenkijos,

— o —
KAUNAS, V/23 — Birželio 

22-25 d. Kaune įvyks Lietuvos 
Šaulių Sąjungos jubiliejinis 20 
metų sukakties suvažiavimas. 
Prieš tai atskiros rinktines da
ro savo suvažiavimus. Praėjus 
šeštadienį ir sekmadienį, gegu
žės 20-21 d., Kaune įvyko pir
mosios Kauno rinktinės šaulių 
šventė — suvažiavimas.

■ ■ — o ~
KAUNAS, V/23 — SeJ<madip- 

nį, gegužės 21 d., Kaune su di
delėmis įškįlmėmis buvo atida
rytos trečiosios Europos krep
šinio (ba^k®tbol°) pirmenybių 
rungtynės, kuriose dalyvauja 
gerįausips Lietuvos, Latvijos, 
Ęstijos, Suomijos,
Prancūzijos, Įtalijęs ir Vengri
jos krepšininkų komandos. Kap- 
nas lai progai pasipuošė vėlią- 
vomis, o geležinkelių stotys, 
Sportę gąty*ė ir §p.orto rpmąi 
visų dalyvaująnčių valstybių vė
liavomis. Kauniškiai gyvena pa
kilusią sportinę . nuotaiką ir 
atidąrymo iškilmes prisirinko 
pilnutėlė didžiulė sporto salė, 
viyš 10,0.09 žmonių.

-T-0 -----

KĄUNĄS, v/23 — Vilniaus 
vaivada leido Vilniuje veikti lie
tuviu kultūrinei draugijai “Ry
tui” Vilniuje ir Švenčionys®. 
Lenkijos prezidento dekretų 
Vilniaus vaivada Bocianskis su
sikeitė vįejomis su Poznanės 
vaivada Nąrųševskių.

rrr P r-?
KAUNAS, V/23 Birštone ati

darytą Kauno apygardos ligo
nių kasos didelė sansteFija, ku
rio? pamatymas kamavo 
090 lilų. ^anatęnįoįp nuoJal 
les gydyti? bei įisetįs 150 bgp- 
miį kasų narių, Sąpąiqriją veiks 
ištisus metus.

tautininkų sąjungos nario bilie
tas buvo labai vertingas daik
tas, kuris daug kam teikė dide^ 
lės garbės, Uitiems užtikrinda
vo gerus ir pastovius uždarbius 
ir daug visokių kitokių verty
bių to bilietėlio pagalba galėjai 
įsigyti, o dabar... dabar, anot 
vieno tautininko, tai didelės 
kvailybės pažymėjimas... Vadi1- 
naši, jap bevertis daiktas!

Tik susimildami nemanykite, 
kad tasai tautininkas tuos žo
džius butų viešai taręs! Ne, jis 
juos man tik pakukždėjo... At
sarga gėdos nedaro. Matote, 
tąutininkai vis dar kaip veikė, 
taip ir tebeveikia. Tiesa, į jų 
šaukiamus susirinkimus jau np 
šimtai žmonių atsilanko, bet 
vos dešimtis, kita, o kartais ijr 
tokio skaičiaus pritrūksta! Bet 
vistįęk tąutininkai dar veikia ip 
jų šulai apmaudo apimti sklei
džia ganaus, kad ši vyriausybe 
tik laikįųą; girdi, gręitai tauti
ninkui vėl sudarysią savąją vy
riausybę— Žinomą, taip kaįbėti 
tepfcą, jei ąel gausingi susirin
kimai įr kartais vyriausybes na
riams dalyvaujant užmiršta pa
sveikinti tautininkų šefą...

Neveltui tąutipinkų organas 
“Vairas” išsijuosęs įrodinėja, 
kąd pagal Lietuvoje veikiančią 
kpnsdtųpįją vyriaugyne n^yąclo- 
vau ją valstybei, o tik vykdo 
prezidento jiems pavestą val
džią ... girdi, prezidentas ne 
yjen tik įsako, kąs reikia vyk- 
dįpti ministrams, bet jie gali 
Yykdinti įr tai, ko prezidentas 
pedrąųdžįą, kįtajp tarps, prezi
dentas valdę visą kraštą...

Jei tąutipinkų organus šitaip 
rašę, tąi? tur būt, dabar yrą rei
kalas pąpašįąi rąšytį jr įrodinė
ti yąldžįos pąreįgas... Supraski* 
te, kokią pas mus padėtis susi 
darius! Sakysite, pępialopi, ne- 
prieštąrąpjp! Sąkysime, pas 
mus buvp labai P*adoje jaųpą- 
lįetųvįų žąlią uniforma, o da
bar tpkio ppiformUPto jaunuo
lio Kauno gątyąse neį su žibu
riu pesųrąsįte. Tiesą, pnųomet 
lapai yisi pustepo fce|etą tokių 
drąsuolių Ęąpno gatvėse pama
tę, bet pasirodo, taį buvo Klai
pėdos pabėgėliai santariečįąi, 
kurie nespėjo dar kitaip persi
vilkti.

tasai darbas eitų lygybes link
me. Tai yra, kad kiekvienas ga
lėtų viešai reikšti savo įsitiki
nimus, yiešai tartis visais opiais 
krašto reikalais. Siekiama, kad 
galutinai išųyktų bet kokių mo- 
nppoluL ^ešėliąi, o tų įšešėlių 
vis dMlo <Jar esama, toji lygy
bė realiaį vis dar pilnumoje ne
gali pasireikšti, štai tautininkų 
organizacija ir jų jaunimas turi 
sąvo organizacijas, pagaliau ir 
krikščionių demokratų jauni
mas pavidale pavasarininkų gy
vuoja, o kitų ideologinių srovių 
organizacijos dar negali pasi
reikšti. Net liaudininkų, kurių 
atstovai yra vyriausybėje, nega
li laisvai veikti, jau nekalbant 
apie abiejų kryppių marksistus.

Socialdemokratai visai ne
kviečiami į tą bendrą darbą. Al- 
rędytų, kąd net patys liaudinin
kai nuo socialdemokratų lyg ir 
norėtų visai nusikratyti, žino
ma, socialdemokratai dėl šito 
nesiskundžia, jie gerai įvertina 
esamą Lietuvos padėtį ir nesi
veržia varu, laikęsi lojaliai, bet 
vyrįaųsyb® vis dčlto lyg delsia 
kpąštą tikrai organizavus ir jo 
pajėgas visam® kousulidavus. 
žodžiai — geras (iaįĮctas, bet žo
džiais viso kraštą i|gai nemai- 
tipsi. Jiesą, dabąr visi )yg per- 
gyypną vestuvinį medaus mėne
sį, bet po to džiaugsmo prasi
dės šiokiadieniai. Jau ir dabar 
tie šiokiadieniai lyg vartuose ty
ko ir laukia, kas čia bus toliau. 
Pereklių vištų lizdus, kur dvo
kiantieji kiaušįniąi yra užsilikę, 

te atodairos >wiHi»Iit
įš tų ^iąųšinįų iwk9 g®IP NPis- 
pęrės.

0 tokių Ji^ų sų dvQkbwiąis 
kiąušiniais dąug esamą ir juo il
giau tęs perekles vištos tuos 
dąušmįųs ąpįppę laįkft, la- 
jiąp įįę kį£Į|šin&i dvokią! Pą- 
bąrlinė vyriausybė tai turėtų 
gerai įvertinti, juo labiau, kąd 
jos tarpe yra ir mękytas ągrp- 
nomas,* kuris nusimano, ką reiš
kia ūkyje dvokiantis kiaušinįs.

Tai ne vien tik ūkiškas nuo
stolis, bet kartu ir didelis nemą- 
lonumas, nes tie kiaušiniai stip
riai smirdą...

i
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APIPLĖŠIMAI, LIGOS, LIGONYS, BERNUI 
KŲ KUUBAS, “BASEBALL” KOMANDA

Įvairios žinutes iš 18-tos Apylinkės Gyvenimo

18 KOLONIJA. — šiandien 
laidojamas Antanas Breiwa, 
gyvenęs ir dirbęs mėsos krau
tuvėj pas p. W. Kiltiną, 627 W. 
18 gatvė. Mirtis buvo staigi.

Vyras buvo aukštas ir gana 
riebus. Giminių turėjo mažai. 
Laidoja graborius Badžius, ku
rio koplyčion velionis yra pa
šarvotas, 668 W. 18 gatvė.

Sveiksta

P-ia Ona Petrauskienė jau 
greitais šuoliais sveiksta,
gyvenusi ir išlaikiusi sunkią 
vidurių operaciją. Dabar ji ti
kisi, kad sulaukus Oninių lie
pos 26 galės gal ir pašokti. Li
gonė randasi namuose, 1750 S. 
Union Avė.

per-

Berniuką! veikia
Neseniai sutverta nauja vai- 

kų-jaunuolių grupė po priežiū
ra 21 Wardo Liet. Amer. Pil. 
Sąjungos jau turėjo antrą su
sirinkimą. Viso yra dvidešimt 
bernaičių. Pirmam susirinkime

p. Geo. M. Chernauckas, pir
mininkas sąjungos, apdovanojo 
vaikučius užkandžiais, šaltako- 
še ir lemonadu. Jaunuoliai ren
kasi kas pirmadienį, kaip 7 
vai; vakare, p. Petrausko sve
tainėje, 1750 S. Union Avė.

Kol kas dar tik eina žaismės 
ir “base balP. Reikia pastebėti, 
kad yra gerų lošėjų. f‘Umpaje- 
riumiM yra p. Juozapas Kikas, 
žaismėse — Juozas. Kuzmickas.

Ęįrž.elio 5 jaunyoliąi išsirin
ko savo valdybą, į įėjo 
Jypzukas Ęukąltas, 1950 Canal- 
port A ve., kąlp pjrpąipinkąs; 
Ędwąrdąs Ęnitynas, pageljn- 
nįyku; Hudec, rąštiųįyky; Juo
zukas Kuzmickas, iždininkų. 
Ęąs nori savo jąypyopus atim
tį nuo gatvės ąlostngoms, 
atsivesti į p. fetrausko

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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TARP MUSV
BIZNIUKU

NAUJIENŲ-ACM E Telophoto
Ędwąrd Ęiley įr Sysąnna Smith, kurie liko areštuo

ti Detrpite ryšium sy šaudymu Chicagos saliune (liko 
nušautus kpstuiyeris ir sunkiai sužeisti du poliemonąi).

Antanas Matekonis 
PersiKėte I Nauji Vtet| 

rosęLiANP; — vatinis 
rąi įiiĮfflnas Tftvernpą Monte
rius p, Aptąpąs Mątol<s>nįs per
sikėlė j nauji vteU-

PtemtaB? buvo su Įrašu tftW 
s. Mtebtenn Avn- Karlu ®u pu- 
sinteku.. Pah.ar pate vienas per
sikėlę į nup?ava narna antraše 
20 Ę, uąth &
|'«t Matekfintenė m vtens 

iš Safer-Makar ebw« daininiu- 
kiU: —VBA

T

Eltonai JMtenegę 
4uoda li&uaa dėlto.

1*1 ...... .......... U . -'l'i 11MBW——W
žemos kainos ir kokybės darbas

Germak Conitruetion Cg.
NAUJŲ XAMU 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS
TaMątąj 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DABBAI 

CĘMENTp DARBAI 
PLUMBIFGĄSršlLD YM AS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
POR6IAI

UŽDARYMAI PORČIŲ
V1ŠKŲ FLĄTĄĮ
VASARNAMIAI-^ 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PINIGAIS AR IšAĮOKfiJIMAIS 
MBS 7^9^ NUO 

2207 Archer Ąyęnūe 
KAMPAS ARCHER ĄVE. IR 

cermak RD.
Tel. CALumet 2967

PO 8 V. V. ŠAUKTI
VICtory 95Ž6

gali 
svet.

STOGD^^lF^LtKOa 
DAU£ 35 metai bizny, tup 

audą už darbus- Deng
imai jei norite.

ORT ROOFING AND 
T METAL CO.

3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

WEST SIDE MEMOBIAL WORKS 
1965 Ogdėn Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Efeądstones—Mausoleums—Statuary

MADOS

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

Phone Lafayette 9832

•‘Brazilijos”
Prąs Stravinskas, vįetps 

pius, turi pąsikabįnęs termo
metrą prįeky savo dįrbtuyplės. 
Jis sako, kad jo terpi.ojnetras 
pirmadienį iškilo iki pat vjr-r 
šaus, nes saulė buvo karštą. 
Bet čia atvyko jo pažįstamas 
iš West Sidės ir sako, kad tas 
termometras negali atlaikyti 16 
“brazijijų”. Bynsas susidomė
jo, kas tos brazilijos. Paąiškė- 
jo, kad “below zerų” reiškia 
Brazilija. Kaip j urną patinka 
nayjąs žodis? Man pirmą kar
tą girdėtas.

F. M. Valaitis nusikratė 
trijų užpuolikų

Pereitą šeš|adįęnį, apie pusę 
po keturių, jam teko nusipirk
ti naujus batus. Kacį sutrumpi
nus kelionę, žmogus pasileido 
Jeffęrson gatve ir per gęlžkelio 
bėgęs. Manė laimingai pąsieks 
savo namus. Kaip tik prisiarti? 
no p|ię 16 gatvės, kyr buyę, 
kur nebyyę trys juodukai šo
ko p. Valaičiui “hold-up” dąry- 
ti. Bet p. VąĮaitis su sąyo 
kumščią tuoj nukirto pirmą 
užpuolikų. Kiti du dar mėgino 
įštrau|$ti bątys, bet žmonės, 
dirbę gęlžkelio sąndčįiuose, p.a- 
mątė kąs dar°3i i|’ bėgp Inoj 
Valaičiui į pagplbą.

Aplankius Serganti
Žagarietį Jaunuoli

kurt

gelžkelio tuščiuose vagonuose.
Praeiviams toj vietoj vertė

tų būti atsargesniems. Gerai, 
kad p. Valaitis yra vyras šešių 
pėdų ir sveria virš 200 syąrų. 
Valaitis gyvena 1828 Canalporį 
Avė.

Ąlex NipHkas eina geryn
Praeitą šeštadienį truputį 

septintas žengiu į lloly Cross 
ligoninę. Ąpsižyąlgiąų )<Ur čią 
reiks užsiregistruoti. Ęąjrėj 
kalba per tejefoną niųlflininkė 
seselė. Pešiniojoj pusėj keįeįąs 
vizt topų sė4i ir k.o ląį laukią.

štaj įeiną dvasiškis, greįtąi 
pasisyęįkįųą su tąįs, kųrię jų 
laukė. Ątsįprąšp, ĮįucJ ųžlfųkp, 
nors ir šiaip ląbąi skubėjęs. 
Jie liętuyišk.ąi kąlbčęjąiiiį Į;ppįą 
į viršų. Pąskųį juos ir aš ątąąrr 
giai lįpų į ąųtrą ąukštą, Žtarp- 
damas kųp pamatysiu ąpt dUR 
numerį 214?

Duris pąmąžu pradaręs pą? 
mačiau Alekso mąipytę (Jpa 
Nipriį<iepę? kūpi stovėjo prie 
galo lovos- Iš abiejų pysiu stor 
vėjo jauniyias, Aldoną, Jonas, 
Olesė, sergančio. Alpksb sesulės 
Jeanne, Albiną, jo tėvelis ir 
dar keletas jaunų žmonių.

Pagal sieną visa eilė gražiau
sių gėlių, kurias ligonio gimi
nės ir draugai, reikšdami sa
vo sįinpątiją, atnešė. Toliau 
jauna graži slaugė sklaido po
pierius, triusasi.

Gerai atrodo
Mes šnekučiuojamės su Alek

su. Nors dar tik trys dienos po 
operacijos, bet jis labai gra
žiai atrodo, baltas gražus ir

KatefcHlV vąkarjenė
-Naujienos” atspausdino 21 

Wardo Liet. Pil. Sąjungai dai
lius tikietus ‘‘kalakutų vakarie
nei”, pagerbimui sąjungos mo
terų narių, kurios turi šv. Qnos 
vardus. Vakarienė įvyksta Pet
rausko syet. liepos 20, šeštadie
nio vąkąre. Dailus įikietąį, geT 
ra vakarienė ir Ruopės lengvai 
perką.

Sergą Cfras. Ępcfcer
Sunkiai serga Charles Bę- 

icker, Emilija Miežis alinės bar- 
l^pderi^, kuris plačiąi žinomas 
tarp Jįpįyvįų. Ligonis rąndasi 
yąmuysę 1901 Cąnalport Ąve. 
Lįnkiu ligoniui veikios sveika
tos.

Užteks dąbąr, vėliau daugiau, 
nes yra ‘‘karšta*’ vasara.

Bynsas.

P<>

........................u..,—.................................. '■ ..... ...

daiktų krautuvę, gąsoįinos stpr 
tį ir dide)į,rukį. Prie tų d^r 
vąldo Pennington yįęšbytį, 
Curtis Bąy, Paitiniore prį^niie- 
styje. .

Mrs. Paliąnskas kąrty atsi
vežė savo jauniasį “gaspado- 
rių”, bųtent, sūnų Edwardą, 5 
metų amžiąus.

Radauskai gyvena 3258 So. 
Uniyų Ąve-, kor viešąją pate 
svečiuose iki jai patiką Ūlypą- 
gos Miestas.

čipnais, bųdanaą? j 39 Užrąšp 
metams sayo ną- 

nyškiąms. —YĘĄ.

ra

Čra?|e coal compąny 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH S022

T P.Qp/\HONTAS Mine Run S7.00
f (įcreened) Tpnąs ........................... **1

PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
periant 5 tonus ar daugiau Tonas*^ ■ 

šios klūpos Įimtai iki I4epos L 1939 
Sales Tąx ekstra.

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 
~ GAGA ILGAI M1NES
Užtikriname, kad Sutaupysite 

gipitųs Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yrp visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rąsti.

Dabar kaip tik Raikąs pirk? 
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicągoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus dąug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokytį. Mes duokime gerą 
kairią už jūsų senąjį, o likuT

PER

mokėti- Mes duokime gerą 
kainą už jusu senatį, o liku
sią dalį 
GALITE Į$SIMOKETI

Musų parodos kambarys 
yra htdąraš kasdien iĮĮcį 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne- 
praleiskijtę šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų)

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

compąny
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

BUDRIKO 28 METŲ

Vasarinis Išpardavimas
DOVANOS VISIEMS: SENIEMS IR NAUJIEMS

I KOSTU MERI AMS
500 Rądjo NAUJV APARATŲ UŽ pusę KAINOS

SERGA ŽMONĖS 
kuiie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėti; kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PRYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicago 111. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukėto. Priėmimo kamb.»506 
d61 vyry Ir 509 dfil motery. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned.. Sered. Ir Subatomts nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

—T

ON

^SAVE 
20%

RAŠOMOJ
maos» OVE

Kainos numažintos
— po •Pfevfovt moda/f raconsfrvcfad 

of (foov* fodoęjr

pąs, labai lipksipo budo kuni
gą^ Juozas Pamįjrauskas, 
yįę labai pamėgę Aleksą. Jis 
pet buvo ir prie operacijos ma- 
ską užsidėjęs ant veido. Tas 
kunigėlis, išbuvęs kunigų semi- 
ųąpjpj-kpĮegijoj ląin tikrą laiT 
ką, grįžta atgal į gimtąją yie- 
tę|ę, Ncw Jafscy, kur sako jo 
hypjjs r|4QŠiąsį jau vestuvėms 
ir turesįąs jį “sjLišlįubąvpįi’.’- 
“surišti”. Po metų laiko, sako
si, ir vėl sugrįšiąs į Chicagą. 
Gailestingoji seselė atnešė kas 
reikalinga ligoniui, pakalbėjusi

k u- ROYAL Portables^
Ac» Now... Reduced Prlces ..; 

Įlmlfad thne onlyl

$19.95
ij? ankščiau^

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

Victor Bagdonas
LOCAL $ LONG DISTANCE 

movIng..............
Pprkr#yst°m fopničius, pianus ir 
visokius rankąndųs bei štoruę. 
Vežam į farmaš ir kitus mies
tus. Žemą kainą. Musų Darbas ga- 
rąritrotas. Taipgi pristatom ąn- 
glis į visas miešto dalis.

3406 Sp. Halsted St.
Šaukit' Tel. YARDS 3408 

j■ u- - .j. -
MODfcL 54 I 
COMBINAYION

1Q piety garantuojami dul
kių Valyluyaipo

ir auksčiauš.

JOHN VERKĘS 
. 24^2 y. 69th

RpflĮjgcfe 2807 
Rez. Republic 5688

lietuvis Plijmberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEĖR COILS in TAVERNŠ.

Eiektrikinės Į-.g^ąunP§ 
General Elepįrjp, N p r g ę, 
yyesitinghouse, Ęrp§Įey —- 

;;p...... "87.50
Dideles mieg-ps po

JSĘĄLPĮAMOS 
MAŠINOS

Maytag, Norge, 
Thor, Easy 

|f ir kitos specialiai 
nupiginto^ — pę

*39.50GIVES

U/a&t&tian ir aukščiau

FOTpGRĄFAS
atsiųsti man pavyzdį No.

TT

wdt
4157

(.50
|.00 
viena
į.OO 
LOO

ir išvyko į namus ir musų šitas 
gražus būrelis, kuris aplankė
me malonų jaunuolį, atsisvei
kinę irgi iškiutinom, tik paliko 
viena jo mamyte. —R. Š.

Uarsinkitės V-no^e”

ERzarpinaciją įskaitant vaistus 
DDUGLĄS P ARK HOSPITAL

, . , ..... . - . . . .. .. . «... . ' . ... . • • . ....... »<« JL ♦ • ' • — ~ * •— • • * —

Gražiausi pečįąi—Ujiįversal, Norge; gražįąysi Sėtai, Miegamojo kambarių 
rt kampeliai, sutaupoma 50%.

(Vapfcą Ir įun

Šefai, Lovos, Matracai ir Uiti Rakandai. Furniture

Jos. F. Budri k, Ine.
FURNITURE HOU3E

3409 So. Halsted St. Annex 34J7 S. Halsted St.
? Tęlęfonąs YĄRDS 3088

pasiklausykime šaunaus rądio programo iš stoties WC^L. 970 k. nedėlios yak. 9 v. Chicagos laiku 
.... i...

♦ J
HOSPĮTĄĘg

ŠVEjjfĄ?ę§
TpNSĮLĄI ISJMĄĮ^Į ąž $4 J 
GYDYMAS LigOĮflNfiJ $gS 
RĄUDON^YSb^ IŠIMAMĄ^

Uteną Ligoninėje .... | d C
REUMATIZMAS $5
Greįtąi Pąįerigvinąina.... v

4157—Vasarinė suknelė—sukirp. 
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colįų per krutinę.

Norint gauti viena ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mięrą Ir a2k 
kiai parąšyti tąvQ vardą į 
vardę ir adresą. Kiekvieno ] 
vyzdžio kainą 15 centų. Gc 
te pasiųsti pinigus arba p 
to ženkleliais kartu su užsa] 
mu. Laiškus rei)da ądresuo 
Naujienos Pattern Dept, V 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Patiem Dept

Viešnia Iš 
Baltimore, Md 
Chicągoje

Mrs. Ąnastasia Pąjiąnskas
BRIDGEPORT. — Per de

vynis metus nesimačiusi su sa
vo brolįu Leonu Rądaysku, se- 
serė Agata Phillips ir švoger- 
ką Anyą Ęa$ąus|dęne, Mrs. 
Ąnastasia Palianskas atvyko 
pereitą sekmadienį iš Curtis 
Bay, Baltimore, Md., pas juos 
pasisvečiuoti.

Pp. Palianskai yra seni biz
nieriai Baltimorėje. Tenais ji 
užlaiko modernišką valgomu'

CONRĄJD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5863-5040
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
4

IŠ MONTREALO PADANGĖS
SPALVOTI FILMAI

Prieš kiek laiko pas mus lan
kėsi broliai Motuzai su spalvo
tais filmais, kurie buvo rodo
mi dviem atvejais. Pirma da
lis buvo rodoma per tris die
nas. Ji daugiausia 'susidėjo iš 
Lietuvos vaizdelių bei nuotrau
kų iš ūkių. Tikrai malonu buvo 
prisiminti Lietuvoje pergyven
tus laikus, kada ir mums pa
tiems panašiai teko triuslis, 
kaip tuose filmuose rodoma.

Kita dalis buvo rodoma D. 
L. K. Vytauto Nepriklausoma
me Klube. Toje dalyje jau vaiz
duojamas moderniškesnis Lie
tuvos gyvenimas, kaip antai: 
techniškas Lietuvos išsivysty
mas, gražieji pastatai ir t. t.

Montrealo lietuviai rodomais 
iš Lietuvos paveikslais buvo 
pusėtinai susidomėję ir nema
žas jų skaičius atsilankė. Bro
liai Motuzai pakvietė atsilanky
ti L. S. ir D. Paš. Draugija. 
Kiek teko girdėti, tai draugijai 
liks ir šiek tiek pelno už pasi
darbavimą.

L. D. D. VAKARIENĖ 
KLAIPĖDOS PABĖ

GĖLIŲ NAUDAI
Gegužės 13 d. L. D. D. buvo 

surengęs puikią vakarienę, ku
rios pelnas buvo skiriamas 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti. 
Kadangi kalbamoji organizaci
ja rūpinasi darbo žmonių rei
kalais ir bendrai stengiasi iš
tiesti pagalbos ranką tiems, ku
rie yra persekiojami, tai ir šiuo 
atveju ji pasiryžo tatai padary
ti. Vadinasi, sukelti pinigų, 
kad butų galima sušelpti Hitle
rio persekiojamus žmones.

Tenka pasakyti, jog vakarie
nė visais atžvilgiais buvo sėk
minga. Žmonių prisirinko pil
na White Hali salė. Nuotaika 
tarp susirinkusiųjų buvo gera. 
O tai todėl, kad rengėjai suge
bėjo tikrai gražiai ir maloniai 
svečius priimti ir juos pavai
šinti. Valgių ir gėrimų buvo 
tiek, kiek kas norėjo. Taip sa
kant, buvo visko, ko tik širdis 
geidė. Buvo progos ir pasišokti 
prie geros muzikos.

Kai svečiuose susidarė palan
ki nuotaika, tai buvo į juos at
sikreipta ir paaiškinta vakarie
nės tikslas. Paprašyta, kad su
sirinkusieji prisidėtų prie išlai
dų padengimo. Kaip bematant
buvo sumesta $60.00. Supranta- šaukė ir reikalavo, kad jie pa-

mas daiktas, jog visas pelnas, 
koks tik pasiliko, buvo pasiųs
tas fondui, kuris rūpinasi Klai
pėdos pabėgėlių šelpimu.

SUSIRINKIMAS
M. L. S. ir D. Pašalpinės 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko gegužės 14 d. Paaiš
kėjo, jog šiais metais buvo pu
sėtinas skaičius sergančių na
rių. Daugumas jų sirgo gripu. 
Ta liga žiemos ir pavasario me
tu tikrai smarkiai siautė tarp

Susirinkimo metu paaiškėjo, 
jog nariuose yra pageidavimas, 
kad draugija nusipirktų farmą 
su maudynėmis.

Tai labai geras sumanymas: 
iš tiesų montrealiečiams tokia 
farma su maudynėmis yra rei
kalinga. Tąsyk jie turės kur va
sarą praleisti ir nebebus reika
lo po svetimus kampus basty
tis.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad brolių Motuzų rodomi 
filmai turėjo labai gerą pasise
kimą. Maždaug apie 1000 žmo
nių susirinko tų filmų pažiū
rėti. Pajamų buvę apie $200. 
Visas išlaidas padengus, drau
gijai gryno pelno likę $88.00. 
Tai visai neblogai.

Klaipėdos pabėgėliams su
šelpti draugija paskyrė $20.00.

ANGLIJOS KARALIAUS 
VIZITAS

Gegužės 18 d. musų miestas 
’abai iškilmingai sutiko Angli- 
’os karalių Jurgį VI ir karalie
ne Elzbietą.

Karalius ir karalienė apžiu- 
ėjo miestą. Miesto apžiūrėjimo 
velionė sudarė 24 mylias. Žino
ma, karalius ir jo palydovai 
nivo vežami gražiausiomis gat
vėmis, kurios tam įvykiui bu
vo labai gražiai papuoštos.

Nepaprastus svečius lydėjo 
būrys raitelių, nemažas skai
čius policijos, Kanados prem
jeras King ir miesto administ
racijos nariai. Įvairiose miesto 
ištaigose įvyko priėmimo cere
monijos.

Žiopsotojų, žinoma, buvo pil
nos gatvės, 
norėjo savo 
kaip karalius

Karalius ir
Windsor viešbutyje, prie kurio 
visada buvo didžiulė minia 
žmonių susirinkusi. Žmonės vis

Mat, smalsuoliai 
akimis pamatyti, 
atrodo.
karalienė sustojo

r COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2025
No. 2025—Mezginys ir išsiuvinėjimas tinkamas kėdei 

komodei padengti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L

No. 2025

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė .

Adresas

V Miestas ir valstija 
B av ■■ ■■■ ■■ ■■ a

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BIRKENHEAD, ANGLIJA. — Anglų “Thetis” submarinos “uodega” prieš galutiną nu

skendimą. Iš nuskendusios submarinos išsigelbėjo tik 4, o 98 žmonės žuvo.

e

į<ĮWS.<S

r4Xi

A.CME-N ATTJIENŲ Tftlepboto
McCann narūnų “varpas”, kuris buvo naudojamas “Sųualus” submarinos įgu

los gelbėjimui.

sirodytų specialiai įrengtame 
balkone. Karalius ir karalienė 
pasirodė bei kelis žodžius pra
tarė, vienok nieko nebuvo ga

Toronto, Ont

arba

Spūstis apie viešbutį buvo to
kia didelė, kad kelis apalpusius 
teko išnešti. Galimas daiktas, 
jog dėl silpnos sveikatos, o gal 
ir dėl nedavalgymo jie apalpo. 
Iš vieno tik krašto išnešė apie 
dvidešimt žmonių.

Spūstis pasidarė tokia didelė, 
jog turėjo įsimaišyti ir raitoji 
policija.

BENDRO SĄRYŠIO 
MITINGAS

Gegužės 21 d. įvyko Montre- 
ilo lietuvių bendro sąryšio mi
lingas. Mitingas buvo sušauk
tas vyriausiai tam, kad aptar
tų Lietuvos reikalus. Kalbėjo 
įvairių srovių kalbėtojai, ku- 
;,ie pasisakė, jog reikia budėti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
butų išsaugota.

Mitingo metu buvo sukelta 
$60.00 Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti.

Mitingas nebuvo labai gau
singas. —P. P.

WINNIPIGIEČIAMS

iš draugų winnipegiečių 
vome nemažą įvairiais klausi
mais pluoštą raštų bei įvairių 
įvykių aprašymus. Tuos raštus 
pradėsime spausdinti kitą sa
vaitę. —Red.

ga-

Brangus naujieniečiai!
Gegužės 20 d. mano žmonai 

daktaras ištraukė dantį ir iš to 
išsivystė gan komplikuotas da
lykas, kuris pagal daktarų nuo
monę buvo rimtas gyvybei pa
vojus. Trečią dieną po danties 
ištraukimo veidas taip smarkiai 
sutino, kad tokio “balvono” aš 
savo amžiuje nebuvau matęs. 
Ne tik kad gerti vandens arba 
vaistų negalėjo priimti, bet po
rą dienų ir kvėpuoti sunkiai te
galėjo. Per 10 dienų valgyti 
nieko negalėjo, išėmus oran- 
džių išspaustą skystimą. Per tą 
10 dienų taip susilpnėjo, kad 
neįtikėtina, ir dabar nors jau 
po kambarius pavaikšto, bet 
silpna, šiandien užklausiau — 
gal parašysi ką į “Naujienas”?
— Dar neturiu ganėtinai jėgų,
— buvo jos atsakymas.

Per tas 10 dienų daktaras 
lankė kasdien, o pavojaus die
nomis net 3 kartus į dieną, ir 
vieną dieną buvo 3 daktarai. 
Daugiausia rūpinosi žmonos 
sveikata daktaras Weinsteinas, 
kuris yra SLA 236 kuopos dak
taras, ir mes jo patarnavimu 
ne tik patenkinti, bet ir dėkin
gi.

Šis netikėtas įvykis privertė 
mus laikinai palikti Kanados 
žinių skyrių, kuris mums vi
suomet artimas yra. Ir kaip ty-» 
čia per tas dvi savaites ir 
iŠ Toronto korespondentai

kiti 
nie-

IŠ TORONTO PADANGES
Pusė valandos Kaune per 

radijo

Gegužės mėn. 15 d. lygiai 10 
valandą vakaro musų laiku 
daug lietuvių smalsiai lauk
dami išgirdo gražų ir jaus
mingą išsireiškimą apie

ramiu budu ir mandagumu 
yra įgijęs daug simpatijos, to
dėl visi jį gerbia ir šioje ne
laimėje užjausdami jį gausiai 
lanko. Linkėtina Narušiui 
kaip greičiau pasveikti ir vėl 
grįšti prie darbo ir pražudytų

Lie-| jėgų.

Anglijos karaliaus ir kara- 
kra- lienės vizitas

Štai atėjo eilė ir Torontui iš
kilmingai pasipuošti ir dar iš
kilmingiau sulaukti žmonių, ku- 
rie nežino nei vargo, nei rūpės- 

--y, ėio. Dėl paties jų atsilankymo 
ątvaizdavo 1 šią &,li tiksl° .ne ”ian ka,beli>

Kaip smagu, kad musų 
štą taip gražiai įvertina! 
smagiau buvo, kuomet išgir
dome savas, taip artimas liau
dies daineles, dainuojamas 
sveti{mtąudių-lietuviŠkai. 
paprastai gražiai “Metropolio” 
operos daininkai t,_______ _ .
mums dainų reikšmę. Regis, | aP,e kalIba 8“ean;Č
kad jie visa tai, ką taria — 
patys pergyvena. Užvis jaus
mingiausias momentas buvo Į sumą 
išgirdus “Lietuviais esame 
mes gimę”, ši daina mums 
priminė, kas mes esame ir tu- 

į rime būti... Už taip gražią 
programą lietuviai bus labai I švelnią ir malonią šypseną, kad 
dėkingi “Carnation” Co. ir JD kall)os pasielgimai buvo
lauks jų daugiau. “demokratiški.” Bet ar iš to

mums nors kiek tapo lengviau?
Serga SLA 236 kp. izdinin- žinoma, kad ne. Už jų tas “ma- 

kė M. F. Yokubyniene onias” šypsenas mes šiandien
Prieš savaitę Yokubynicnei lUr\me m°kėti užkrautus mo- 

buvo ištrauktas dantis, kursP<es^1US ant kai kurių prekių, 
paliko nemalonias pasekmes: nes RJ malonumas kainuoja 
tapo apnuodyti dantų smege-P^O (kJk kas minutę. Ar tai ne- 
nys. Nuo to labai sutino vei- Per(kmg skaudu darbininkui, 
das, burna ir net pradėjo sic- kurs lašindamas prie sunkaus 
kti gerklę. Skubiai buvokreip-darbo liek pat prakaito į mi- 
tasi į gydytojus, kutrie suteikė Į nidę, neuždirbs 500 dol. nei per 
stropią ir gerą pagelbą ir tik P d melų? Jei jie mums tikrai 
rimto gydymo dėka, liko natūralia šypsena šypsotųsi, jei 
vengta pavojaus gyvybei- Kaip JM pasielgimai tikrai butų de- 
dabar, jau pašalinus pavojų Į mokraliski, tai 
daktarai sako, jog jie labai ir 
labai prisibijoję, kad užnuo- 
dijimas nesiektų galvos sme
genų, kas butų reiškę mirtį. 
Šiandien ligonė jaučiasi ir at
rodo jau geriau ir žymiai su 
kiekviena diena eina geryn. 
Rūpestingai prižiūrima šei
mos narių ir lankoma gydy
tojų, ligonė greit pasveiks ir 
vėl gyvens linksmai normalį 
gyvenimą. To ir linkime jai 
visi. Girtina, kad ligonę gau
siai lanko nariai.

mis galvomis. Gana to, kad jų 
atsilankymas kainavo milžiniš- 

pinigų, kurių išlai
doms padengti turės darbo 
žmonės daug prakaito išlieti. 
Mes džiaugiamės, kad karalie- 

«ia|nė labai graži, kad rodė mums

ko neparašė; mat, paprastai 
dažnai taip atsitinka, — kaip 
pradeda rašyti, tai visi, o kai 
nerašo, tai nė vienas. Žmona 
labai gailisi, kad taip atsitiko 
su žiniomis iš Toronto ir sykiu 
atiduoda kilų kolonijų drau
gams kreditą, kad jie palaikė 
Kanados žinių skyrių. Kaip tik 
sustiprės, tai žada vėl kuogrei-

Nau-

kurie 
žmo- 

reiškė

čiausia bendradarbiauti 
jienoms. —J. Jokubynas.

P. S. — Torontiečiai, 
buvo atlankyti sergančią 
ną, beveik kiekvienas
nusistebėjimą, kad jau antra 
savaitė iš Toronto jokių žinių 
nėra Naujienose.

Iš to reikia daryti išvadą, 
jogei torontiečiai Kanados ži
nių puslapį labai seka ir juo 
įdomaujasi. Tokių, kurie įdo- 
mavosi, buvo labai daug. J. J.

(Šiandien spausdinamos iš 
Toronto žinios buvo skiriamos 
pereitai savaitei, bet kadangi 
antradienį J. V. buvo šventė, 
tai jos pasivėlino: vietoje ant
radienio buvo gautos trečiadie
nį. —Red.)

JUOKAI
Malonus laiko praleidimas
— Ką tu galvoji, kai per iš

tisą dieną sėdi prie meškerės?
— Galvoju: o gal kuri 

vis ir paims slieką!
— Na, o kai paima.
— Tada pagalvoju: na 

aš ir galvojau.

žu-

taip

Narušį atlankius
Narušis, kaip ir visi lietu

viai, atvyko į šią šalį laimės 
ieškoti. Būdamas jaunas, svei
kas ir tvirtas kaip ąžuolas, 
nesibijojo nei sunkaus darbo. 
Visuomet linksmas ir su visais 
draugiškas, patvariai dirbo ir 
svajojo sulaukti gražios atei
ties. Bet vieną nelemtą dieną 
ištinka Narušį darbe nelaimė, 
kuri paguldo ant operacijos 
stalo ištaisymui sužeisto nu
garkaulio. Ši nelaiminga ope
racija nebegražina jau jam 
senų jėgų, nei to smagumo, 
kurs teikė daug energijos. Dar
bo dirbti jau nebegali. Tokio
je padėtyje Narušiui teko iš
būti net kelis metus. Viena 
laimė, kad jį palaikė gauna
ma iš dirbtuvės kompensaci
ja.

Neinant jam geryn ir nega
lint grįšti į darbą, sumanyta 
daryti antra operacija, kuri 
įvyko dabartiniu laiku. Pir
mas dienas po skaudžių ir 
rimtų piaustymų nugarkaulio 
ligonis jautėsi labai blogai. 
Buvo net rimtai susirūpinta 
dėl jo gyvybės. Betgi dedant 
getras pastangas ligonis šiek 
tiek pradėjo eiti geryn ir šian
dien jį aplankius atrodė gana 
gerai. Nors dar, be abejo, teks 
ilgokai pabūti ligoninėje, bet 
smagu girdėti, kad ši operaci
ja buvusi labai sėkminga ir 
galutinai išgijęs, vėl galės dar
bą dirbti- Ligoninės priežiūra 
aptarnavimu ligonis patenkin
tas. žymėtina, kad Narušis yra 
vienas iš rimtų lietuvių para
pijos veikėjų, gerbiąs visus 
lietuvius kaipo žmones ir no
rįs tarp visų vienybės, savo

neaikvotų jie 
tiek be reikalo pinigų...

SLA 236 kp. gegužinė
Pirma kuopos gegužinė iš bir

želio 4 kaip buvo susirinkime 
pranešta liko nukelta į birže
lio 18 d. Vieta: važiuojant į Ha
miltoną pusiaukely nuo Toron
to, — ten, kur buvo pernai kar
tu su hamiltoniečiais. šiemet ir
gi susitaria su Hamiltono kuo
pa kartu turėti bendrą geguži
nę, kuri bus ir smagi ir gausi. 
Abi kuopos kviečia Toronto ir 
Hamiltono lietuvius atsilankyti 
ir kartu smagiai laiką praleisti. 
Privažiavus gegužinės vietą, 
bus iškelta lietuviška vėliava ir 
lietuviškas užrašas “Gegužinė”. 
Rasti tą gražiąją vietą bus la
bai lengva, lik ruoškimės noriai 
dalyvauti. O. I.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

i
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Diena Iš Dienos
Ruošiasi 
Vestuvėms

Gyvens Fairfield, Conn

Margaret Maskoliūnas
Mr. ir Mrs. Maskoliūnai no

ri pranešti, kad jų duktė Mar
garet yra pasiruošusi žengti J 
“stoną moterystės” apie pra
džią liepos mėnesio. P-lė Mar
garet Maskoliunaitė yra susi
žiedavusi su Dr. Paul C. Fi- 
scher, iš Danbury, Conn. Po 
vedybų jaunavedžiai apsigy
vens Fairfield, Conn. kur Dr. 
Fischer praktikuoja.

Per pastaruosius devynerius 
metus p-lė Margaret dirbo prie

North Western Dental School 
už laboratorijos technikę. Ji 
baigė Englewood High ir vė
liau įstojo į Northwestern mo
kyklą mokslą tęsti. Musų lie
tuviams p-lė Margaret yra at
mintina iš tų laikų, kai ji da
lyvavo tarp lietuvių su Jau
nuolių Orchestrų po vadovybe 
Juozo Grušo. Dar 16 metų bū
dama, p-lė Maskoliunaitė jau 
buvo baigusi muzikos mokyklą 
su piano mokytojos laipsniu.

Jaunasis Dr. Fischer yra bai
gęs Tufts Kolegiją Bostone, ir 
vėliaus Post Graduate mokslą 
ėmė Yale Universitete ir pas
kiausia atvyko j North Western 
Dental mokyklą gauti savo Dr. 
Dehtisto laipsnį.

Maskoliūnų šeima yra gerai 
žinoma chicagiečiams, nes p. 
Jokūbas savo laiku buvo labai 
veiklus didesnių namų staty
tojas. Jis buvo sumanęs staty
ti Ramova Teatrą, taipgi buvo 
bendrininkas prie Mildos Tea
tro ir “bolinės” namo, prie 35- 
tos gatvės. Dabar užlaiko ta
verną antrašu 3503 S. Halsted 
St. Tėvams didelis džiaugsmas 
išmokslinti abi savo dukteris.

Tas yra pavyzdinga.
—VBA.

žiūra, bet jau pradeda pasveik
ti.

Gaila, kad taip atsitiko, nes 
ir “Mano Talkai” pasidarė rim
tas nuostolis. Ji man daug gel
bėjo ir dabar gelbsti prenume
ruoti “Naujienas”, o taip pat 
bendradarbiauja ir santykiauja 
visuose musų tautos visuome
nės kilniuose darbuose. Ji pati 
ir jos šeima ruošiasi dalyvauti 
Joninių išvažiavime “Krauss 
Picnic Grove”, 6600 W. lllth 
St., Worth, III. Programo išpil- 
dytojais bus: p. A. ZabukaS su 
jaunuolių grupe; Andrejevo ba
leto grupė, Jurgio Tatorom’o 
dainininkų kvartetas, jaunuolių 
instrumentinis 
S. Kuzmarskio 
etc.

kvartetas ir F. 
šokių orkestrą,

P-ai Sliažai

Baigė Slauges 
Mokslą

yra malonus ir 
veiklus žmonės, tat ir jų duk
relė Valerija yra mandagi ir 
darbšti panelė. Ji turi įsigijusi 
nemenkus muzikos, bendro 
mokslo patyrimus ir taip pat 
bendradarbiauja jaunuolių 
pese.

Aš šiuo širdingai linkiu 
Sliažas greit pasveikti ir 
pat linkiu jai ir jos šeimai
sos, laimės ir sėkmingumo.

Jūsų Ona.

gl-u

p-ai 
taip 
gau-

Naujos Amerikiečių 
Aukos Lietuvos 
Reikalams

CLASSIFIED ADS

Vincenta Sliažas
Sveiksta

P-ia Vincenta Sliažas nelabai 
seniai važiuodama aute buvo 
sunkiai sukrėsta, tad ji ir da
bar dar tebėra po daktaro pric-

JACK R. MORRIS 
Gyveno 6310 So. Albany
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 4:05 vai. ryto, 
1939 m.. gimęs Chicago, III.

Paliko* dideliame nuliudime 
moterį Francišką, po tėvais 
Lokomskaitę, sūnų Richard, 
dukterį Feliciją, tėvą Louis 
Morris, brolį Julius Los An
geles, Calif., seserį Mrs. An- 
ną Meyers Eagle Grove, Iowa, 
uošvius Antaną ir Viktoriją 
Lokomskius ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
' deikio koplyčioj, 4605 South 
Hcrmitagei Avė. Laidotuvės • 
įvyks ketvirtad., birželio 8 d. 
8:00 vai. ryto iš kopi. į Gimi
mo Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jack R. Morris 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs. Duktė, Brolis, 

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

Tel. YARDS 1741.

ANTANAS EISINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 dieną, 6:30 valandą 
vak. 193$ m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Vėjų 
kaime, Raseinių apskr., Paši- 
lio parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
švogerį Pranciškų Pukleyicz 
ir jo šeimyną, 2 pusbrolius 
Juozapą ir Stanislovą Gedvi
lus, o Lietuvoj 2 brolius Jo- 
ną\ ir Vincentą ir seserį Tani- 
sę Tamašauskienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, birželio 9 d. 8 vai. ry
to iš koplyčios į šv. Kryžiaus ' 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
ųž velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Eisino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
švogerls, Pusbroliai 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Leonardas 
Ežerskis. tel, Yards 1278.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Z. Hoag, 35, su Helen
Klikna, 28

Alphonse Anuelwiėz, 23,
Harriet Stackurski, 21

Harry Basavage,
Christine Akreiis, 21

John Molis, 24, su
Misiūnas, 23

Joną Gigą 
Palaidojus

Kilni širdis Nežino

ir

ir

WALTER PEČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 5 dieną 12:45 valandą 

dieną 1939 m., sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs Judeikiai, Li- 
thuania. Amerikoj išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime moterį Sigrid, 2 sūnūs: Sigwald 
18 metų ir Viktorą 16 metų ir gimines, Lietuvoj tėvą Viktorą, 
2 brolius: Leonardą ir Igną ir seserį Marcelę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj, 1506 E, 67 St.
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, birželio 8 dieną, 2 vai po 

pietų iš koplyčios bus nulydėtas į Oakwood Cemetery Crema- 
tory.

Visi a. a. VValterio Pečiulio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
MOTERIS, SUNAI, PUSSESERĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius Corcoran, 
Tel. Hyde Park 4050.

i1

M. NAUJAUSI IR GERIAUSI

[ RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FURNITURE* S1NCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

su

23, su

Veronika

Kliūčių

Nors spaudžia vargo žmones 
sunki ekonominė būklė, nors 
milionai kęnčia vargus ir visi 
pradeda apsiprąstij yylįugingo 
pasaulio klastomis, bėft tarsi, 
rytų saulės spindulėlis kur-ne- 
kur prasiveržia pro juodus de
besis ir kilniosios širdies pa
guodos krislelis.

Vienišo ir vargo gyvenimo 
vedamas prieš dešimts metų 
apsigyveno pas p.p. J. ir K. 
Lukošius, 6816 S. Maplewooc 
avenue Jonas Gigas, štai pra
eitą šeštadienį jis jau iškelia
vo amžinastin. Pp. Lukošiai 
neužmiršo jo ir mirties valan
doje. Jie rūpinosi jo laidotu
vėmis, jie ir išlaidas sau pa
siėmė. Tai retas gyvenime at
sitikimas, kad mirusiam - geru 
apsimokėti.

Laidotuvėms patarnavo laid. 
direkt. Albertas V. Petkus, ku
rio koplyčia randasi prie 4708 
S. Western avenue. Ponas Pet
kus kaip ir geraširdžiai p.p. 
Lukošiai iš savo pusės prisi
dėjo prašydamas kuo daugiau
siai palydovų j kapines paly
dėti, taip, kad išviso vienų įr 
kitų pastangomis vargdienis 
buvo palydėtas kuo puikiausiai.

Rep. x-y

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

M
GėlIs Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams- 

4180 Archer Avenue 
Pbone LAFAYETTE 5808
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Evelyn Maskoliūnas
Jauniausioji duktė biznierių 

pp. Jokūbas Maskoliūnų, 3503 
S. Halsted St., baigusi Calumet 
aukštesnę mokyklą, persikėlė 
į North We8tern University 
Dental mokyklą, kur pereitą 
gegužės 27 ą* baigė mokslą 
dantų slaugės ‘ ir gavo laipsnj 
D.H. (Dental Hygiene).

P-lė Maskoliunaitė sako, rei
kėjo dirbti sunkiai per mokslo 
metus, bet tas darbas buvo 
smagus ir įdomus. Beje, p-lė 
Maskoliunaitė tik baigusi mok
slą tuoj aus gavo net dvi vie
tas dirbti savo profesijoje. Vie
na Detroit, Mich., ir antra Chi- 
cagoje. .F.

P-lė Maskoliunaitė nutarė 
pasilikti Chicago j e ir gyvens 
kartu su tėvais. Linkėtina ge
ro pasisekimo.

Lietuvos Konsulatas Chicago
je gavo ir šiuo skelbia seka
mas duosnias aukas Lietuvos 
reikalams:
Apsigynimo Fondui, Chicago:

J. A. Mickeliunas surinko ir 
pristatė ........................... $39.00

Šią sumą sudėjo: Sofija R. 
Bakuizo.......................... $21.00

J. A. Mickeliunas ....... $5.00
Ieva Lukošiūtė ........... $3.00
Po $2: A. Naikelienė ir P. 

Bartašienė; po $1: A. Makaras, 
J. Juška, B. R. Petkevičius, J. 
Sholteman, J. Miškonis, Z. Jo- 
navic.

P-lė M. L. Brenzaitė, pirm. 
SLA 208 moterų kuopos $38.00 
(su šia auka 208 kuopa iš vi
so suaukojo $100.00).

J. Kaikaris, Cicero, per K. 
Sriubienę ..............   $2.00

Detroit, Mich.
F. Motuzas surinko ir per p. 

J. Smailį pristatė ....... $35.00
!Šią sumą sudėjo: po $10: I\. 
Tauras ir O. Rakašienė, ir po 
$5: P. Kučinskas, Inž. Žiuris it 
J. Ambroz.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERŲ SKUDURAMS 
skirstyti—Atmatų įstaiga. Tik pa
tyrusios. Alga — $16 savaitėj. Dar
bas nuolatinis. Berger Bros., 2248 
West Lake St.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, gera šeimyna prie 
Garfield Sąuare. Kreipkitės 354 W. 
Van Buren St.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Gali gyventi arba 
eiti vakarais namo. Maža šeimyna, 
žydai, geri namai, $6 savaitei. San- 
ders, tel. Dearborn 1540.

na- 
va-

REIKALINGA mergina prie 
mų darbo, prižiūrėti kūdikį 3 
karus savaitėj. Reikės pabūti, ge
ras mokestis. Armitage 2545.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, nėra virimo nė skalbi
mo. Bloom, 523 N. Drake. Van Bu- 
ren 7667.

REIKALINGA 10 operatorkų prie 
siuvamų mašinų, $12 iki $15 savai
tėj. Shay Employment Agency, 30 
W. Washington St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 

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

7100 S. Tai man Avė.
GREITAI PARSIDUODA TA

VERNAS ir lunchroom su 15 kam
barių roominghouse —visi kamba
riai pilni. Priežastis —liga.

2100 West 59th St.
PARDAVIMUI TAVERNAS — 

South sidėj—kampinė vieta. Įsteig
ta 6 metai. Po ligos priverstas par
duoti. 935 W. 59th gat. Tel. Normai 

|7479.
PARSIDUODA KRIAUČIAUS 

SHAPA, sena vieta darbo visą me
tą, apšildoma; pagyvenimas užpa
kaly. Viskas įrengta. Prosinimui 
mašina, parduosiu pigiai. 5 East 
119th gat., Roseland, III.

PARSIDUODA Tavern prie Šv. 
Kazimiero kapinių. Renda $15.00 į 
mėnesį. Geras biznis. Pardavimo 
priežastis — senatvė. 3908 W. 111 
St.

TAVERNAS, naujos mados fikče- 
riai, biznis geras, didelis kliubas 
atsidaro šalia. Savininkas išvažiuo
ja iš miesto; turi būt parduotas šią 
savaitę; parduosiu pigiai.

3359 S. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reteto

REIKIA FURNITURE taisytojo 
ir finišerio. Darbas, nuolatinis. Ra-

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai. 

2853 W. 63rd St.

—VBA,

Jauno Pianisto 
Mokinių Koncertas

šįvakar Hollywpod Salėj
šįvakar, Idfi 

vyks koncert^^kurį pildys lito 

 

kiniai jauno J^ano ir smuiko 
mokytojo, p. ifeuno Kalkib, nwo 

 

5604 South M&arl street.

^ood salėj į-

Klaipėdos pabėgėliams šelpti, 
Chicago

N. N. Profesijonalas, kuris 
prašė vardo neskelbti .... $5.00

Lietuvių Namų Savininkų ir 
Politikos Klubas, Cicero, per p. 
J. Stankevičių ............  $5.00

Ambridge, Pa,
L. D. S. Draugijos 147 kuo

pa, per p. A. Urboną .... $14.25
Rockford, III.

SLA 77 kuopa, per fin. sekr.
J. Gustaitį .................  $10.00

Wilkes Bar re, Pa.
P-as K. Demikis $5.00

Los Angeles, Calif.
SLA 75 kuopa, per rašt. K. 

Koncertas; p^(dės ly&idi.... .  $95.00
valandą vakat k- . T11

Hoilywood salė randasi adre- ©gan,
su 2417 West ;^§rd street. P-o Lietuvių Laisvės Mylėtojų 
KalkiO mokj|lW/;yra daugiau- Draugija, per p. J. Mačiulį 
šia lietuviai^ j|s kviečia lietu- $18.00
vius kuoskaftlingiaušia susirink-L. , . <(KT :•. ■ Šia sumą pristatė “Naujienos ’.

„ Ją sudėjo: iš draugijos iždo Bilietai po 25c. Sp. LJ, J1 r $6.25; po $1: JC Vaitekūnas, G.
♦ ¥ ' Grinius, Ig. Motiejaitis, B. Kve-liceneciai Jau deras, J, Skruzdis, J, Skripkis

0 • • n i ir A. Bitumskis; po 50c: M.dlisirupme, Bet Kernagis, A. Saluška ir J. Ma- pk >t c • ■■ čiulis; smulkiomis aukomisDar Nenusigandę l$3.25.
Viso $266.25

Už visas aukas Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja. Visos gau- 

Dalykas štai kokis: p. Bočių-1 narnos aukos skubiai pakvituo- 
nas, savininkas General Food jamos ir siunčiamos Lietuvon 
Market Cicero}, turi gabių Į atitinkamiems fondams, 
minkštos bolės; komandą. Pe
reitais metais p. Bočiuno tykias 
išėjo laimėtoju- antroje 
savo lygoje. Bet šiemet 
gos Lietuvių Draugija

Laukia birželio 18-tos

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 
Ghicago, Illinois.

vietoje
Chica-

_____ t ____ pasiru-.
pino suorganizuoti savo minkš-1 Klaidos Pataisymas 
tos bolės komandą po vadovys
te jaunuolio Juozo Kunčiaus.

Musų Juozas yra tiek atsida
vęs “bolės” reikalams, kad jis 
visiškai nesibijo ciceriečių ko
mandos. Sako/ vardas dar nie
ke/ mums nereiškia. Mes pirma 
pamatysim kaip moka jie gerai 
lošti.

Žinoma, musų tymas jau da
bar gerai moka lošti, nors dar 
tik pirmu kartu atstovaus Chi
cagos Lietuvių Draugiją. Bet 
reikia nepamiršti, kad cicerie- 
čiai jau yra pasižymėję iš pra
eitų metų.

Dabar bus visiems aišku, kad 
jus, kurie atvyksite Į Chicagos 
Lietuvių Draugijos pikniką bir
želio 18 d. Sun Sėt Park darže, 
tikrai matysite gerą lošimą.

48 colių vyras
Prie to dar p. Bočiunas at

siųs mums mažą žmogutį, ku
ris yra tik 48 colių dydžio, sve
ria tik 
consin

N. Mickevičienės padėkos 
rašte, kuris tilpo “N-se” šešta
dienį, drg. K. Baltė vardas bu
vo klaidingai paduotas (buvo 
Ballas). Be to, iš penkto para
grafo buvo praleistas vardas p. 
Grigaliuniėnės, kuri atsiminė 
p. Mickevičienę su gražia dova
na. —N.

tais. Jis atstovaus Weiner fir
mą, kuri išdirba “Hot Dogs”.

Beje, taipgi negalima pa
miršti ir musų ristikų ir boksi
ninku, kuriuos jau turi surik
ta vęs” musų atletikos vedėjas 
p. John Mason. Įžangos nebus.

VBA.

54 svarus ir baigė Wis 
Universitetų 1036 mė

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL
7,1, , ,'.■'■Jl'Ria.į'li.M1 i T- .r I

PARDAVIMUI Tavernas visokių 
š‘yti7Box ‘1003/1739’ ŠT Halsted *Št. Pautų apgyventoj gražioj apylinkėj. 

______________ ______   5 kambariai gyvenimui vietoj. An- 
, A_____________ . . trasas 5708 S. Morgan St.REIKIA preseno valymo istai- .

gai. Turi būti geras darbininkas. _» a A mMokestis nuo štukos. 1909' South PARSIDUODA Tavernas su na- 
Halsted St. mu ar namo- Esu našle — pavargau. Parduosiu už pirmą rimtą 

pasiūlymą. 
Kreipkitės: 

2645 W. 43rd Street

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI TAVERNAS su fikče- 
riais. 5 gyvenimui kambariai užpa
kaly. — $25.00 mėnesy.

1320 So. 49th Avenue., Cicero.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE I BONDHOLDERIŲ LIKVIDACIJA
Rakandai irĮ^ai Parjtoy^ 1936-38 SO. HALSTED ST. —2
NAUJAS 1939 metų šaldytuvas, krautuvė® ir 4 kambarių flatai, 

6 kubinių pėdų - $99.00. pečium šildomi - pasiūlo, kad lik-
NAUJA 1939 skalbimo mašina - viduoti - siūlykite piniginę pa- 

$39.00 Marąuette Electric Appliance S1U13- Pamatyti ikAiuBAnb.
Co., 3213 W. 63 St.

REaL EStAtE Lor šaLe 
Namai-Žemė Pardavimui

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimo!

PARSIDUODA pigiai 6 cilinderių 
Oldsmobile 1932 — 4 durų sedan, 
kaip naujas. Apleidžiu miestą — 
kas pirmas, tas laimės! Klauskite 
Mr. Walter. 4913 W. Roosevelt Rd., 
Cicero.

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

Tel. Wentworth 5702.

SUSIRINKIMAI
SLA 36 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks birželio 7 d., 7.30 
vai. vak., 3133 S. Halsted St., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj. Pra
šau susirinkti, turime svarbių rei
kalų aptarti. —J. Balčiūnas, rast.

Žemaičių Kultūros Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, birželio 8 d., 7:30 vai. vak, 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai-ės dalyvaukite. 
Yra svarbių tarimų ir raportu.

Steponas Narkis, pirm.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 7 d. 7:03 vai. va
karo Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
labai svarbus, todėl kiekvienas pri
valote atsilankyti.

S. Kunevičius, rast.

Baigė Mokslus 
Iowa Valstijoj
Gavo Stipendiją Už Gabumą
Šiomis dienomis aukštuosius 

mokslus Iowa valstijoj baigė 
jaunas chicagietis Adam Slap
tis, nuo 815 West 115th street. 
Jisai studijavo finansinių ir ko
mercinių mokslų fakultete.

P-as Slaptis dabar jau grįžo 
Chicagon ir gyvena pas motinų, 
p-ią Justiną Slaptis.

Jaunuolis yra Amerikoj gi
męs. Ėjo pradinius mokslus St. 
Jurgio mokykloj, vėliau lankė 
Englewood High, kurią baigė 
su pasižymėjimais. Už gabumą 
moksle gavo stipendiją į Coe 
kolegiją, Cedar Rapids mieste, 
Iowoj. Drg.

————r——<

•i BalMal
Viengungis: “Ar jau baltiniai 

atnešti iš skalbyklos?”
Patarnautoj a: “Taip,

kaklės guli padėtos ant komo
dos”.

apy-

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

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

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

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 $39,5U0. 
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.

PRANEŠIMAS
Tik įsivaizduokite. Dabar galite 

pirkti 12 apartmentinį namą, susi
dedantį iš 6x4 
apartmentų, su 
dos $4200—už

Tiktai $350, 
moderną 2x5 kambarių apartmen
tinį su garu šildomą, platų lotą ir 
2 karų garažą. Tiktai $3500. Liku
sią išmokėti kaip rendą.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue. ■
Spaulding 1500

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

10 N. Clark St. 
Dearborn 1540

ir 6x3 kambarių 
garu šildomi. Ren- 
tiktai $13,000.
įmokėjus, nupirksi

PARSIDUODA 2 pagyvenimai 
Chicago Lawn, 6 ir 4 kambariai. 
Cementuotas beismentas, apšildo
mas, $3800, $1000 cash.

Kitas Marąuette Road ir Racine 
avė., dviflatis medinis 5 ir 6 kam
bariai, 2 karų garažas, gražus ce
mentuotas beismentas, $3250, $1000 
cash.

Tavern ir 3 pagyvenimai, muro, 
$2500 arba mainysiu ant privatiško 
namo arba farmos. Chas. Urnick 
(Urnikas), 2500 W. 63 St. Phone 
Prospect 6025. Teisingas patarna
vimas.

PARDAVIMUI 6 kambarių ply
tinis bungalow, 50 pėdų lotas — 
šalinis įvažiavimas, 2 karų garažas, 
arti Marąuette Park. 3227 W. 66 PL

--------- FARMŠ Ė6R ŠAtE---------
^Jli^ Pardavimyl ,/ (

ŪKIO NAMAS. 80 AKRAI, elek- 
trikos šviesa ir jėga, namuose van
duo, ir barnėj. Plieniniai stogai 
vištos ir 2 peryklos, 400 obelų, 100 
saldžių ir rukštųjų vyšnių — visos 
nešančios. Puiki vaisių ir vištų far- 
ma 1% mylios nuo miesto. $1900, 
terminai. HANSON-OSBORN, Hart, 
Mįchigan.
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PALIKO LIETUVĮ WALTER PEČIULĮ 
MIRŠTANTĮ GATVĖJ

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■L ! .! ■    ■ ■ ■' 1 ■ „.,■■■ Į I

Leit. Vaitkus Chicagoj
* - «• ■ \ I

Policija Pasirodė Tiktai Už 35 Minučių
Per nesusipratimų arba kie

no nors nerūpestingumų, 46 me
tų Chicagos lietuvis, Walter Pe
čiulis (Petchulis) užvakar va
kare prarado gyvybę.

Prie Roosevelt gatvės (12th 
Street) ir Union kryžkelio jį su
važinėjo autobusas.

Autobuso šoferis ir keli pra
eiviai paėmė Pečiulį nuo gatves 
ir paguldė ant šaligatvio. Tuo
jau davė žinių apie nelaimę po
licijai. Kodėl autobuso šoferis 
jo nenuvežė ligoninėn — neži
nia.

Bet ir policija negreitai teat
važiavo. Skvadkaris pasirodė 
tiktai už 35 minučių. Per visų 
ta laikų Pečiulis konkinosi, gu
lėdamas ant šaligatvio, ir, ga
liai!, negalėdamas išlaikyti skau
smo ir negaudamas pagalbos, 
pasimirė. Kai policistai atvažia
vo, tai jisai jau buvo negyvas.

Pečiulio kūnas buvo gana 
skaudžiai sulamdytas ir vienoj 
vietoj galva buvo pramušta.

Jisai gyveno adresu 1515 E. 
57lh Street.

Kamantinėjami, kodėl taip 
vėlai atvažiavo, nelaimės vietai 
artimiausios Maxwell nuovados 
policistai aiškino, kad visi 
skvadkariai buvo užimti balsa
vimo vietų prižiūrėjimu, ir rei
kėjo šauktis pagalbos iš Des- 
plaines gatvės nuovados, kuri

Apskr. Teisėjų
Rinkimų Rezultatai

Demokratai Gavo Dvigubai 
Daugiau Balsų Už Repub- 

likonus

Skerdyklų darbi
ninkai Ruošiasi 
Streikui

Armour Bendrovė Nenori 
Derėtis

yra prie Madison Street.
Autobusas, kuris suvažinėj 

Pečiulį, priklausė Interstat 
Transit linijai. Prie jo vairo bu
vo šoferis Francis McDonnell, 
27, nuo 4512 N. Paulina streel. 
Jisai sako, kad Pečiulis palin
do po autobusu, nužengęs nuo 
gatvekarių keleivių aikštės.

Kitos Nelaimes
0 šv. Kryžiaus ligoninėj pasi
mirė 36 metų šoferis Leo Smilh- 
kwilinski, nuo 3922 NVest 6Oth 
Street. Jisai buvo sunkiai sužei
stas, kai jo trokas susidūrė su 
keleiviniu automobiliu prie 51- 
mos ir Sacramento gatvių. Har- 
ry Sobotka, nuo 3519 S. 52nd 
Ct., antrojo automobilio vairuo
tojas, buvo sunkiai sužeistas.
• Dviejų automobilių kolizijoj 
prie Harvard, III., mirė 50 me
tų Mrs. Garret Hellinger, iš 
Walworth, Wisconsin.
O Prie Long avenue ir Deming 
place automobilis sudaužė tri
ratį ir sunkiai sužeidė 4 metų 
berniukų Rochard Thomas, nuo 
5341 Deming. Place.
0 Prie 1007 N. Humprey avė 
nue, Oak Parke, 16 metų ber
niukas Edward Hanson su au
tomobiliu suvažinėjo 4 melų 
Audrey Schneberger. Kūdikis 
gyveno ties tuo adresu.

Aludininkai Turi
Laikytis Vasaros 
Laiko
Alinės Reikia Uždaryti 1-mų 

Naktį
Henry Johnson, viršininkas 

C.I.O. skerdyklų darbininkų u- 
nijos, (Packinghouse Workcrs 
Organizing Coinmittee) vakar 
pareiškė, kad visose Amerikos 
skerdyklose gali kilti streikas, 
ir unija tam jau ruošiasi.

Nesusipratimų centras yra 
Armour Bendrovė, kuri operuo
ja skerdyklas visoj Amerikoj. 
Bendrovės viršininkas Robert 
II. Cabell atkartotinai atsisako 
derėtis su unija kontrakto rei
kalu, nepalikdamas kitos išei
ties darbininkams, kaip tiktai 
streikuoti.

Johnson toliau pareiškė, kad 
liepos 17 d., Chicagoj įvyks uni
jos konferencija, kurioj daly
vaus C.I.O. vadas, John L. Le- 
wis.

Iškilmingai 
Palaidojo 
Antaną Vaitkų
Leit. Felikso Vaitkaus Tėvas
Vakar prieš piet, Lietuvių 

Tautiškose kapinėse buvo palai
dotas senas chicagietis, Antanas 
Vaitkus.

Velionis pasimirė birželio 2 
d., gavęs sniegenų uždegimų.

Jisai buvo darbštus ir ramus 
žmogus. Nesireklamavo, nors 
turėjo garsų sūnų, leitenantų 
Feliksų Vaitkų, kuris perskrido 
Atlantu su Lituanica II.

Kapinėse, prieš nuleidžiant 
grabų žemėn, kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius, Dr. P. Grigai
tis.

Laidotuvėse dalyvavo žmona 
p. M. Vaitkienė, Įeit. Vaitkus, 
kuris tam tikslui atvyko iš Bos
tono, kiti du sūnus, Adolfas ir 
Vincentas iš Milwaukee, ir duk
tė, p. Antoinette Vaitkus-Rus- 
selienė iš Independence, Kap
sas. Taipgi dalyvavo velionio 
brolis, sesuo ir kiti giminės.

Jisai buvo apie 69 metų am
žiaus. R.

Miesto advokatas Barnet Ilo
dės vakar pareiškė miesto tary
bai, kad visos Chicagos alinės 
turi laikytis vasaros laiko — tai 
yra “Daylight Saving Time”. 
Tokiu budu alinės turi būti už
darytos pirmų valandų naktį.

Dėl valandų Chicagoj buvo 
<ilęs nesusipratimas. Norėdami 
daugiau biznio padaryti, kai ku
rie aludininkai nutarė laikytis 
žiemos laiko ir uždaryti alines 
tiktai antrų valandų naktį. Po
licija pradėjo tokius aludinin- 
kus areštuoti.

Bet miesto teisėjai kaip Bo- 
relli ir McGoorty palaikė ahidi- 
ninkų pusę ir juos paliuosavo. 
Nuomonių skirtumui kilus, al- 
dermonai pasikvietė miesto ad
vokatų paruošti opinijų ir klau
simų išrišti. Jis taip ir padarė 
— ahidininkų nenaudai.

Užvakar vakare iš Bostono, Mass., Chįcagon atvyko transatlantinis lakūnas, Įeit. Felik
sas Vaitkus. Vakar jisai dalyvavo savo tėvųų^itano Vaitkaus laidotuvėse. Velionis buvo 
palaidotas Lietuvių Tautiškose kapinėse. Ąą&lbėjus su Įeit. Vaitkum, pasirodė, kad perei
ta mėnesį jisai užbaigė visus aviacijos mokslui; Massachusclts Technologijos institute ilr grei
tai pradės darbuotis karo arba komercinėj aviacijoj.

Naujienų-Acme Telephoto

Iš pilnų antradienio rinkimų 
rezultatų, kurie buvo paskelb
ti vakar, pasirodė, kad visas 
Cook apskričio teisėjų vietas 
laimėjo demokratų “koalicinis” 
sąrašas.

Demokratų kandidatai gavo 
dvigubai daugiau balsų už re- 
publikonų sąrašo kandidatus.

Demokratų “koalicinį” sąra
šą sudarė 16 demokratų ir 10 
“atskalūnų” republikonų, kurie 
nuo savo partijos atskilo šiems 
rinkimams. Beveik visi laimėję 
kandidatai jau ėjo teisėjų pa
reigas vieną ar daugiau ter
minų.

žemiau seka rinkimų skait
linės.

Circuit Court Teisėjai
Laimėjęs Dem.—“Koalicinis 

Sąrašas”
C. J. Harrington (D.) 490,002 
John Prystalski (D.) 489,091 
Daniel P. Trude (R.) 488,882 
Joseph Burke (D.) 487,931
Walter J. La Buy (D.) 486,903 
Kickham Scanlan (R.) 486,202 
William V. Brothers (R.)

485,842 
Robert Jerome Dunne (D.)

485,569 
Thomas J. Lynch (D.) 482,616 
Philip J. Finnegan (D.) 481,943 
Frank H. Bicek (D.) 481,383 
Hugo Friend (R.) 480,535
Harry M. Fisher (D.) 476,221 
David F. Matchett (R.)

473,594 
John R. Caverly (D.) 473,023 
George Fred Rush (R.)

467,206 
Benjamin P. Epštein (D.)

466,517 
Denis J. Normoyle (D.) 466,172 
Stanley Klarkowski (R.)
>.............. : ........... 460,612
Michael Feinberg (R.) 456,511

Pralaimėję Republikonai

Apskričio Paskolų 
Pasiūlymai
Nepraėjo

Balsuotojai bijo didesnių 
mokesčių

Kartu su teisėjų rinkimais 
pereitų antradienį įvyko ir 
dviejų apskričio paskolų refe
rendumas. Balsuotojai abu pa
siūlymus atmetė.

Apskričio valdžia ieškojo 
balsuotojų sutikimo pasiskolin
ti $2.400,000 Oak Foresto prie
glaudos padidinimui. Tas pa
siūlymas pralaimėjo 210,562 
prieš 294,004.

Antrasis pasiūlymas užtrauk
ti $1,800,000 paskolų apskričio 
ligoninės padidinimui pralaimė
jo 211,806 balsais prieš 272,471.

Įvairios organizacijos išėjo 
prieš paskolas, aiškindamos, 
kad jos padidins mokesčių naš
tą.

CHICAGO. — Laura McCalrthy susilaukė didelio siurprizo, kai duktė ir sep 
tyni sūnus aplankė jų ligoninėje. Ji yra 73 metų amžiaus.

NEW YORK. — Max Baer (po kairei), kurį sumušė Lou Nova. Nova nugalė
jo Baiejrų vienuoliktame raunde technišku “nukautu.”

Harry S. Ditchburne 235,769
Harold J. Clark 224,565
Bernard P. Barasa 222,260
Thomas H. Slusser 220,946
Albert Jenner Jr. 219,995
Amold R. Baar 219,577
Arthur J. Murphy 215,482
Marion G. Kudlick 213,775
Mary Berkemeier Quinn 

209,363
Joseph Z. Willner 208,233 
John A. Russell 207,441 
Luther D. Swanstrom 206,984 
William D. Saltiel 206,465 
Benjamin F. Morrison 205,828 
William R. T. Ewen 205,495 
John W. Ogren 205,155 
Alvin H. Culver 204,689 
Edward D. Markham 204,136 
Lionei George Thorsness

202,259 
Hector T. Brouillet 199,755

Superior Court Teisėjai
Laimėjęs Dem.—“Koalicinis 

Sąrašas”
Grover C. Niemeyer (D.)

497,280
John F. Bolton (D.) 476,372
John A. Sbarbaro (R.) 489,739 
Joseph A. Graber (D.) 495,101 
Ulysses S. Schwartz (D.)

493,519
John F. Hass (R.) 506,029

Pralaimėję Republikonai
Rupert F. Bippus 218,293
Harry C. Moran 241,554
Charles C. Kirk 225,289
Joseph P. Immel 220,323
Michael V. Ostrowski 227,802
Oscar A. Knittel 210,568

JUOKAI
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Nekalta

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

— Aš girdėjau, kad Plau- 
kiaus žmona turi daug pinigo.

— Bet tai ne jos kaltė. Ji, 
mat, dar tik dvi savaitės kai 
ištekėjusi.

TreJiadien., birželio 7, 1939 
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VAKAR
CHICAGOJ
0 iš rinkimų rezultatų va- 

kar pasirodė, kad Evanstone, 
III., miesto teisėjų rinkimus lai
mėjo Harry H. Porter ir James 
M. Corcoran. Willis R. Bright- 
mire buvo išrinktas policijos 
magistratu.

8 8 O
0 Jeigu turite televizijos ra- 

dio aparatą, atsisukite stotį 
W. G. X. Z. V. Chicagoj. Ta 
stotis duęda tris dviejų valan
dų televizijos programos į sa
vaitę. Ji priklauso Zenith Radio 
korporacijai, 6001 Dickens st. 
Už ^20 mylių nuo stoties pro
gramų negalima gauti.

8 8 8
0 Nežinomas piktadaris atė

mė $16 nuo Mrs. Martha 
Schneider, savininkės saldainių 
krautuvės adresu 2937 Broad- 
way. ' <' ‘

8 8 8
0 Englevvood nuovados poli

cija tyrinėja tėvų skundą, kad 
“kidnaperiai” pagrobė jų 11 
metų dukrelę Catherine Stamm. 
Stamm’ai gyvena adresu 6939 
Yale avenue.

8 8 8

0 Koroneris praneša, kad 
paskutinių 24 valandų bėgyj 
trys moteriškės mirė, mirtinai 
susižeidusios namuose. Jos bu
vo, Mrs. Josephine Lajeunesse, 
77, nuo 2221 W. Adams st., 
Bessie Wilhelm, 79, nuo 22 S. 
Central avenue, ir 76 metų 
Anna Bredis, nuo 4721 Kelso 
avenue.

8 8 8

0 Federalis teisėjas Sulli- 
van vakar kalėjimu nubaudė 
tris chicagiečius už samogono 
varymą ir pardavinėjimą. Nu
baustieji yra 35 metų Nicholas 
Perry, nuo 16901 Page avenue, 
Hazelcrest, Michael Cifone, nuo 
253 State st., Chicago Heights, 
ir Albert LaBorance, nuo 16$) 
Cisson Street, Lockport.
. . 8 8 8

0 Zenith Radio korporacija, 
kuri samdo nemažai lietuvių, 
skelbia, kad pereitais biznio 
metais, kurie pasibaigė balan
džio 30 d., turėjo $1,075,254 
pelno. Korporacijos viršininkas 
E. F. McDonald Jr., sako, kad 
pereitais metais padarė apie 
50% daugiau biznio negu už
pernai.

8 8 8

0 Antradienio teisėjų rinki
mai Cook apskričio gyvento
jams kainavo $418,990. Dau
giausia kainavo nuomavimas 
vietų balsavimo stotims.

8 8 8

0 Brotherhood of Trainmen 
(gelžkelio darbininkų unija) 
ruošiasi atkelti savo metinę 
konvenciją iš Clevelando į Chi
cago. Konvencijoj dalyvauja 
suvirš 1,000 delegatų.

8 8 8 \

0 National Home Fumish- 
ings (namų įrengimų) parodoj, 
kuri dabar vyksta Merchandise 
Mart rūmuose, yra įdomus li
noleumo produktų skyrius. Pa
sirodo, kad dabar yra gamina
mas linoleumas tinkamas ne- 
vien grindims, bet sienoms ir 
luboms—vietoj popierio.

Naujas Išnešiotojas 
Brighton Parke

Nuo birželio l-«s d. 
Brighton Parke vietoj 
Bruno Skvereckio Nau
jienas išnešios Vytau
tas GENIS. Todėl, kaip 
užvilktas, taip ir visas 
priklausančias mokestis 
užmokėkite Vytautui 
Geniui, bet niekam ki
tam.
Naujienų Cirkuliacijos 

Prižiūrėtojas,
T, Rypkevičia.




