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LAUKIA KARALIAUS JURGIO ATVYKSTANT A
KARALIŲ PASVEIKINS ANT RUBEŽIAUS 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTO SEKRETO-

RIUS CORDELL HULL
Jungt. Valstiją kariuomenė, policija ir pri 

vati sargyba paims apsaugos pareigas

Valstijų- 
laukė ka- 
karalienės 
traukinys

ši-
tę-

ko-

NIAGARA FALLS, N. Y., 
birž. 7. — Kanados ir Jungt. 
Valstijų kariuomenės dalys tre
čiadienį ant Jungt. 
Kanados rubežiaus 
raliaus Jurgio VI ir 
Elžbietos. Karaliaus
pervažiuos rubežių 9:30 valan
dą vakare (Chicagos laiku). 
Jurgis VI bus pirmas Britani
jos karalius įkėlęs koją į Jungt. 
Valstijas.

Keletą savaičių ruoštasi 
tam įvykiui. Tuo tarpu jis 
sis tur būt ne ilgiau, kaip 
kias penkias minutes.

Traukinys sustos rubežiaus 
tilto stoty. Karalius ir karalie
nė išlips iš traukinio ir čia 
juos pasveikins Jungt. Valsti
jų užsienių reikalų departa
mento sekretorius Cordell Hull 
ir p-nia Hull. Pasveikins taip
gi Britanijos ambasadorius 
Washingtonui, Sir Ronald Lind- 
say.

Ant pat rubežiaus Kanados 
kariuomenė ir kitokia sargyba 
paves karaliaus 
Jungt. Valstijų 
milicijai, policijai 
sargybai.

saugojimą 
kariuomenei, 
ir privačiai

Stotin, kur p. Hull pasvei
kins britų monarkus, privati 
publika nebus leidžiama. Fak- 
tinai britų Scotland Yard ir 
Amerikos policija neprileis pu
blikos prie stoties per visą blo
ką.

Sveikinimo ceremonijoms pa
sibaigus karaliaus traukinys 
važiuos į Buffalo, o iš čia to
liau — į Washingtoną. Buffa
lo mieste New York Central 
geležinkelio lokomotyvas bus 
pakeistas Pennsylvania geležin
kelio lokomotyvu.

Du New Yorko nacionalinės 
gvardijos regimentai paskirti 
saugoti kelią nuo Kanados iki 
Pennsylvania valstijos rube
žiaus. Miestų ir valstijos po
licija pastatyta sargybai pa* 
skirose vietose. Įsteigtas susi
siekimas telefonu pranešti prie
šaky esančiai sargybai apie ka
raliaus ir jo palydovų kelio
nę. Visiems geležinkelių virši
ninkams įsakyta dėti visas pa
stangas, kad joks priepuolis 
nesutrukdytų kelionės ir nesu
drumstų keliaujančiųjų ramu
mo.

NAUJIENŲ-ACME Telėphoto
Tokiomis vėliavomis papuoštos Washingtono gat

vės Anglijos karaliaus Jurgio VI atsilankymo proga. Jis 
atvyksta j Washingtoną ketvirtadienį, birželio 8 d.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

>   ' ■ *—

bir- 
kad

Karalius Karolis ati-

IS LIETUVOS
Nelaimė pasiuntiniui
UKMERGĖ. — žydų liaudies 

banko pasiuntinys, pardavęs 
Lietuvos banke už didesnę su
mą lakštų, parėjęs namo pa
sigedo 500 litų. Spėjama, kad 
atliekant prie kasos langelio 
kitas operacijas, įgudęs vagi
šius pinigus ištraukė ir pasi
šalino. Pasiuntinių gyvenime 
Ukmergėje tokia nelaimė, be
rods, pirmą kartą, nors ūki
ninkams tokių atsitikimų per 
didesnius susigrudimus, pasi
taiko dažniau.

BRITANIJA SIŲS SAVO ATSTOVĄ 
Į MASKVĄ

Popiežius stengiasi 
užbėgti sovietams 

už akių

Meras Hague ruošia 
naują nuostatą 

Jersey City

LONDONAS, Anglija, birž. 
7. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį painformavo, kad 
jis pasiųs į Maskvą Britanijos 
atstovą britų-rusų-frąncuzų są
jungos sudarymo reikalu. Spė
jama, kad ’ busiąs pasiųstas 
Anthony Eden, buvęs Britani
jos užsienių reikalų sekreto
rius.

Chamberlain sako, kad pas
kutinės apsimanytos notos ro
do, jogei rusai ir britai sutin-

ką dėl svarbiausiųjų sutarties 
tikslų. Tačiau reikia dar išly
ginti detales.

Britanijos valdžia esanti pa
tenkinta tuo;^*kad rušai sutin
ka padaryti sutartį, kurį duos 
lygius vienų kitiems prižadus. 
Antrą vertus, Britanija yra pa
siruošusi tuojau ir visomis pa
jėgomis, kartu 
teikti Rusijai 
agresija įveltų 
ropoję.

su Francuzija, 
pagalbos, jeigu, 
ją į karą Eu-

Rusija pasiuntė su-[Negauna patenki-

VATIKANO MIESTAS, birž.
7. — Informacijomis iš pati
kimų šaltinių popiežius Pijus 
stengiasi užbėgti sovietams už 
akių — kad jie neįeitų į bri
tų ir francuzų sąjungą. Tie
siogiai popiežius netrukdąs ru
sų, britų ir francuzų derybų. 
Jis tačiau darbuojasi, kad Eu
ropos problemos butų išrištos 
taikiai ir kad to pasėkoj bri- 
tų-francuzų-rusų sąjunga pasi
darytų nebereikalinga.

Kinijos dolerio ver 
tė nukrito

JERSEY CITY, N. J., birž.
7. — Jersey City meras Hague 
pareiškė trečiadienį, kad jis 
ruošia naują nuostatą, kuris 
paskirs keletą miesto gatvių 
viešiems mitingams laikyti. 
Nuostatas busiąs paruoštas 
taip, kad atatiktų Vyriausiojo 
teismo nuosprendžiui. Jisai bus 
įteiktas miesto tarybai svar
styti į porą savaičių.

Tuo tarpu Civil Liberties 
Union paskelbė, kad ateinan
čio pirmadienio vakare yra ruo
šiamas viešas mitingas Journal 
Skvere.

tarčiai padaryti 
sąlygas

nančio atsakymo dėl 
trečio termino

SHANGHAI, Kinija, birž. 7. 
— Kinijos nacionalinės vald
žios dolerio vertė trečiadienį 
staigiai nukrito pusantro punk
to — nuo 16 su puse centų 
iki 15 centų (Amerikos pini
gais). Priežastis kritimo ne
paaiškinta, bet manoma, kad 
kreditai, kuriuos Britanija bu
vo suteikusi Chiang Kai-sheko 
vyriausybei, jau yra išsisė- 
mę.

Jauniausią pasauly 
motiną globos 

valstybė
LIMA, Peru, birž. 7. — Lina 

Medina, 6 metų indėnė mer
gaitė, pagimdžiusi šių metų ge
gužės 14 d. sūnų, skaitoma jau
niausia pasauly motina. Peru 
valdžia nutarė paimti ją ir jos 
sūnų savo globon ir 
juos daug maž tokiu 
kokiu yra auklėjamos 
sios Dionne kvintukės.

auklėti 
planu, 

garsio-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 7. — Rusijos komunistų 
partijos dienraštis “Pravda” 
trečiadienį praneša, kad sovie
tai pasiuntė Britanijai sąlygas 
rusų-britų-francuzų sąjungai 
sudaryti. Sąlygos esančios to
kios: 1 — Rusija, Francuzija 
ir Britanija turi sudaryti efek
tyvų vienos kitai pagalbos prieš 
agresiją paktą; 2 — Visos trys 
valstybės turi ginti tas pen
kias valstybes, kurioms pagal
bą prieš agresiją jau yra pa
žadėjusios Britanija ir Fran
cuzija; 3 — Britanija, Rusija 
ir Francuzija turi teikti pagal
bą prieš agresiją 3-ms žino
moms Baltijos valstybėms, ir 
4 — Britanija, Rusija ir Fran
cuzija turi padaryti konkrečią 
sutartį kai dėl metodų, formos 
ir didumo pagalbos.

Komunistų dienraštis dar sa
ko, kad tai yra ne tik sovietų 
vyriausybės, bet ir paties vy
riausiojo Rusijos sovieto sąly
gos.

WASHINGTON, D. C., birž. 
7. — Kalbos apie prez. Roose- 
velto trečią»terminą politikie
rių tarpe pasiekė nepaprastą 
intensyvumą. Tačiau pats pre
zidentas iki šiol nepasakė, ar 
jis kandidatuos ar nekandida
tuos. Ir kai antradienį repor
teris užklausė prezidentą tie
siogiai, ar jis vėl kandidatuos, 
tai šis atsakė, kad jis nėra 
kaltas dėl kalbų vedamų ant jo 
namo laiptų. Ir vėl negauta at
sakymo į jaudinantį šalį klau
simą.,

Dėl karščio Europa 
užmiršo karą

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

Veikiausia lietus su perkūni
ja; vėsiau; vidutinio stiprumo 
pietų vakarų vėjai pasikeičia 
j šiaurės vėjus; saulė teka 5:15 
v. r., leidžiasi 8:23 v. v.

Kinai užmušę 10,000 
japonų

Saulė uždegė 
skrybėlę

birž.

CHUNKING, Kinija, birž. 7. 
— Kinijos karinės vadovybės 
atstovas trečiadienį pareiškė, 
kad mažiausia 10,000 japonų 
kareivių žuvo gegužės menesį 
Shansi provincijos kalnuose ir 
kloniuose.

i LONDONAS, Anglija, 
7. — P-lė Phyliss Proctor 
Vaikštinėjo Hyde Parke. Stai
ga nepažįstamas žmogus puo
lė prie jos ir nutraukė jos 
skrybėlę. “Kokią tamsta teisę 
turi!”, sušuko mergina, bet pa- 
jnačiusi degančią skrybėlę 
tilo. ' Skrybėlė užsidegė 
įsegto joje stiklo.

ntt- 
nuo

LONDONAS, Anglija, birž. 
7. — Kaitra, sausra ir dulkės 
rūpėjo Europai trečiadienį la
biau nei armijos. Daugiau kal
bų girdėjosi apie temperatūrą, 
negu apie laivynų tonažą.

Premjeras Chamberlain pali
ko namie lietsargį. Kai kurie 
Britanijos parlamento nariai 
pasirodė atstovų rūmuose be 
bruslotų.

O teisėjai teismuose nusi
ėmė parikus!

Francuzai vaikštinėjo gatvė
mis vienmarškiniai, gi italai 
džiaugėsi, kad paskutiniųjų 
dienų oras išgelbės jų derlių/

Londone temperatūrą ^ieke 
84 laipsnius
80 laipsnių, o Paryžiuje jau 
trečią dieną 89 laipsnius.

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 7. — Berlyne šiuo laiku 
eina vokiečių, italų ir ispanų 
karininkų pasitarimai.

• LONDONAS, Anglija, 
želio 7. — Pranešama,
Jungt. Valstijos ir Britanija 
stisitarė mainų tranzakcijai. 
Pagal susitarimą Jungt. Valsti
jos duos Britanijai stambų kie
ki savo medvilnės ir kviečių, 
o iš Britanijos gaus tokios pat 
vertės cino ir gumos.

• BUCHAREST, Rumunija, 
birž. 7
darė trečiadienį Rumunijos par
lamentą. , Kalbėdamas pasakė, 
kad Rumunija nori taikos, ta
čiau perbrangios kainos jai ne
mokės.

• VARŠUVA, Lenkija, birž. 
7.—Lenkijos ambasadorius Ber
lynui sugrįžo į Varšuvą trečia
dienį. Tuojau paplito girdai, 
kad Italiją mėginsianti taikyti 
lenkus ir vokiečius. Lenkijos 
ambasadorius Italijai taipgi 
šiuo laiku yra Varšuvoje.

• JERUZALĖ, Palestina, 
birž.. 7. — Vienas arabas .už
muštas, kitas sužeistas ir trys 
sužeisti trečiadienį žydų-arabų 
ginčuose Palestinoje.

• WASHINGTON, D. C., 
birž. 7. — Atstovų rūmų mi- 
litarinių reikalų komitetas už- 
gyrė tą kongresmano Bloomo 
biliaus dalį, kuri įgalioja Jungt. 
Valstijų prezidentą nustatyti 
karo zonas ir uždrausti ame
rikiečiams keliauti kariaujan
čių valstybių laivais.

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 7. — Trečiadienį čia pa
sirašytos Vokietijos-Latvijos ir 
Vokieti jos-Esti jos nepuolimo 
sutartys. Reiškiama nuomonė, 
kad šitos sutartys sutrukdys 
(jeigu visai nesulaikys) Rusi
jos įėjimą į britų ir francuzų 
sąjungą. Rusai, mat, reikalau
ja apsaugos nuo Hitlerio Lat
vijai ir Estijai, o tuo tarpu 
šitos valstybės, sakoma, priža
dėjusios Hitleriui nepriimti siū
lomų joms Rusijos-Francuzijos- 
Britanijos garantijų.

• WASHINGTON, D. C., 
birž. 7. — Kalbėdama Work- 
ers Alliance konvencijai p-nia 
Roosevelt trečiadienį pareiškė, 
kad ji 
Valstijų 
pasakė 
daugiau
štai maitinami vaikai yra sko
la, kurią teks mokėti ateity 
tuberkuliozio ligoninėms, prie
glaudoms ir kalėjimams.

• MINNE APOLIS, Minn., 
birž. 7. — Tornado stiprumo 
vėjai trečiadienį užgavo kai ku
rias Minnesota, Wisconsin ir 
So. Dakota .valstijų dalis, ža
los padarė turtui apie $1,000,- 
000.

nenori matyti Jungt. 
skolas augant. Tačiau 
p-nia Roosevelt, jai 
rupi kitos skolos: pra-

Daug neišnuomuotų 
butų

Italijoj bendrai

PALANGA. — Daug žydų 
pernai rudenį išnuomavę butus 
ir kambarius atsisakė net rank
pinigių nereikalaudami, todėl 
daug butų ir kambarių liko 
liuosų.

Meksikos lakūnas 
žuvo Jungt. Val

stijose
WASHINGTON, D. C., birž. 

7. — Neseniai Meksikos lakū
nas Francisco Sarabia kelionę 
iš Meksikos Miesto iki New 
Yorko atliko į 10 valandų, 42 
minutes, padaręs greitumo re
kordą. Trečiadienį Sarabia pa
kilo iš Bolling aikštės grįžti at
gal į Meksiką. Tačiau lėktuvas 
nukrito į Potomac upę ir pats 
Sarabia nelaimėje žuvo. \

Susitarė pabaigti 
automobilių dar
bininkų streikų

DETROIT, Mich., birž. 7. — 
Antradienio vakare automobi
lių darbininkų unijos ir Briggs 
Manufacturing kompanijos at
stovai susitarė užbaigti darbi
ninkų streiką septyniose kom
panijos įmonėse. Tačiau sutar
tį turi užgirti streikieriai. Jei
gu jų balsavimas pasirodys pa
darytai sutarčiai palankus, tai 
Briggs darbininkai galės su
grįžti į darbą ketvirtadienį. 
Streikas jau tęsiasi 17 dienų.

——■ »—■■■■

Banditai pagrobė 
pašto siuntinius

BELOIT, Wis„ birž. 7. — 
Trys banditai trečiadienį pa
grobė tris pašto maišus North- 
western geležinkelio stoty. Ma
tomai jie mėgino nutverti Fair- 
banks-Morse kompanijos siun
čiamus $250,000. Pašto ir ge
ležinkelio viršininkai sako, kad 
pinigų nebuvo pagrobtuose mai
šuose.

Ieško $400,000 at- 
lyginimo

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
7. — Cornelius C. Sheridan iš
kėlė bylą Frank’ui H. Hale ir 
Haroldui Goldmanui, kurie yra 
National Yeast Corporation da
lininkai. Jis reikalauja $400,-. 
000 atlyginimo.

Sheridan sako, kad jis pa
ruošęs korporacijos dalininkų 
pasimatymą su prez. Roosevel- 
to sunum, James Rooseveltu. 
Pasimatymo pasėkoje jaunasis 
Rooseveltas patapęs korporaci
jos prezidentu. Roosevelto var
das pagelbėjęs korporacijai iš
garsėti. Todėl Sheridan ir rei
kalauja $400,000 kaipo savo 
dalies iš biznio.

Tik 50 kg sviesto
KLAIPĖDA. — Kaip ir bu- 

vo laukta, nuo gegužės 2 d. 
Klaipėdoje smarkiai pabrango 
maisto produktai: mėsa, svie
stas, kiaušiniai ir kt.

Gegužės 2 d. Klaipėdoje ofi
cialiais daviniais tebuvo tik 50 
kg sviesto.' Prekybininkai dar 
nepripratę prie naujos tvarkos 
ir su ja nesusigyvenę. Toks 
smulkus sviesto svarstymas, 
kiekvienam piliečiui ne daugiau 
Yz svaro, labai apsunkina pre
kybininkus. Kai kurie žada vi
sai mesti produktais prekia
vę.

Nemuno krantinių 
stiprinimas

KAUNAS. — šiemet kran
tinė stiprinama už Lampėdžių. 
Dabar čia dirba dar apie 300 
darbininkų. Šį sezoną kranti
nės pylimas bus nutiestas apie 
300 m, o ligi Nevėžio žiočių 
dar lieka pilti pylimą apie 2 
tukst. 300 m. Nemuno kran
tinės stiprinimo darbams šį se
zoną iš Vieš, darbų fondo esą 
pabirta apie 237 tukst. Lt.

Krantinės stiprinimo darbai 
eina gana intensyviai. Bedar
biai vagonėliais gabena smėlį 
į pylimo vietą ir čia verčia. 
Dirba partijomis po 12 žmo
nių.

Iš ryto bedarbiai Savivaldy
bės sunkvežimiais į darbo vie
tą atvežami, o po darbo par
vežami į miestą.

Dirba po 8 valandas.
Nuo Vilijampolės tilto Ne

ries santakos link irgi supiltas 
pylimas visa Neries pakrante, 
kad potvynio metu galima bu
tų sausomis kojomis pasiekti 
Senamiestį.

Be kitų miesto tvarkymo ir 
grąžinimo darbų, pažymėtinas.

Pasikorė
UTENA. — Gegužės 1 d., 

apie 18 vai., savo buto prie
angyje pasikorė buv. ligoninės 
sekretorius Lukoševičius, apie 
70 mt. amžiaus.

Rastame laiške skundžiasi 
nervų pakrikimu ir nusivyli
mu.

Lukoševičius ligoninėje iš
tarnavo apie 19 metų ir buvo 
sugyvenamas žmogus.

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 
“CIassified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CIass
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, Ui.
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Jonas Kairys

Liaudies gyvybinis reikalas
-—“........ -..............

(Feljetonas)

(Tęsinys)

Taip, politika nėra organi
nis padaras, jos nei paimsi, nei 
padėsi, kol negausi aldermano, 
ar majoro pripažinimo- Jos ir 
nepaciupinėsi, bet už tai, sau
gok viešpatie, jei ji tave pa
čiupinėtų kada, tada vargu 
sveikas ir plikę išneši.

Tad, suprantama ir ta taip 
* įtempta kovo. Mat, sykį gausi 

pripažinimą, politika tampa 
regima ir medžiaginis padaras. 
Susidaro visokiausios galimy
bės ir prašmatnybės. Sakysi
me, pasinoro nuvykti į Ka
liforniją, spaustelk mygtuką, 
štai, akimirkoj jau ir ten. Ne
reikia nei pinigo, nei šoferio 
nei piloto, viskas iš dvasios 
stosis kimu. Kitas dalykas. No
ri be darbo gyventi? ... vėl 
spaustelk myktuką, tuoj čekis 
ateis ir nei darbo dirbti, nei 
galvos sukti, o gyvensi šiltai

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

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

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

ir sočiai, kaip kad sakoma: 
“kaip inkstas taukuose.” Yra 
dar kita labai svarbi galimy
bė, o tai galimas nenoras mo
kesčių mokėti. Pasikviesk kokį 
prysinkto keptaną į butą gy
venti. Visus mokesčius, užsili
kusius ir ateinančius jis iš
dėstys kitiems, o kiti noriai 
burbėdami sau po nosies su
mokės. Ir nenuilstamai eilėje 
tris ir daugiau valandų prie 
langelio palauks.

Bet prie baro diskusijos kiek 
pakeitė toną, visi,’ matyti, jau
tėsi laimėjimo užtikrinimą. Li
ko tik galutinai nustatyti, kas 
turi būti išrinktas.

—O aš pasiūlau musų dva
siškąjį tėvelį, — tarė parapi
jos komitetas.

Pasiūlymas, matyti, visų bu
vo paskaitytas ypatingai rim
tu ir todėl visi sujudo, sukru
to, paraudo-užkaito ir ėmė 
blaškytis kaip konvulcijų tam
pomi.

—Tu politinis neišmanėlis, 
kreizi, nesubrendėlis, išsigimė
lis, nachalas,—ėmė karščiuotis 
komunistų kuopos sekretorius, 
—ar tu nė tiek neišmanai, kad 
klebono išrinkimas į alderma- 
nus apterš visą kunigišką sto
ną, kad klebonas daugiau pri
verstas bus rupinties politika, 
negu bažnyčia, kreizi tu! Aš 
pasiūlau tuojau visiems su
kalbėti prie dvasios šventos po 

i devynerius poterius ir tikiu į 
Dievą Tėvą. Gal Dievas apšvies

Naujienu-Acmo Telephoto
WASHINGTON, D. C. —■ Sally McSpadden ir Will 

Hays formaliai atidaro paminklą, kuris liko pastatytas 
Will Rogers’ui pagerbti. McSpadden yra Rbgers’o sesuo.

Iš Lietuvos

44,1 mik Lt, 
mil. Lt. Di-

ir pirmiau,

Mrs. A. K. JARUSZ
I

Physical Therapy 
and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3 -

ši u r! 
gar-

kru-

KAUNAS, V/23 — “Maistas” 
pernai supirko iŠ ūkininkų kiau
lių 496,608, o 1937 m. — 460,- 
521. Bendrai 1938 m. “Maistas” 
išmokėjo ūkininkams 53,5 mil. 
Lt, o 1937 m. — 
1936 m. — 34,8 
džiausiu “Maisto” 
ka 1938 m. kaip
buvo Anglija. Antroje vietoje 
Vokietija ir trečioje vieloje 
SSSR. Kiek didesni “Maisto” 
prekių kiekiai buvo parddoti 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, be to, smulkesniais kie
kiais Belgijai, Švedijai, Norve
gijai, Prancūzijai, Palestinai, 
Šveicarijai ir Afrikos koloni
joms.

LIETUVIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
»»

karčiamos dženitorius, ar sar
gas, didis tautinis veikėjas, nie
kad neapleidžiąs bažnyčios 
reikalų. Lietuviai remdami jį 
parems didį kultūrinį darbą ir 
pasirodys politiniai subrendę 
prieš kitas tautas. Tad, dar 
kurtą valio!!!

(GALAS)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugi jos N ariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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 
Gaidas. Specialė atyda atkreipiama 

„ 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.

Or. Maurice Kahn

UŽTIKRINTOS ....;
PLEITOS CIgrąžinami n B

jei nepatenkinti Jl O^|^ ■

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma ^Stuž

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

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

protą ir lengviau išeitį surasi
me!

—Na tai šiur! na tai 
pasiūlymas priimtas! — 
šiai pritarė pirmininkas.

Visi subruzdo palūpius
tinti ir po nosies šnabždėti.

—Na, tai aš ir suradau kan
didatą, — pirmas atkalbėjęs 
poterius, tarė pirmininkas. — 
Mesmitingas atvožtas!

—Na, o moterims ar bus pir
menybė? — paklausė moteris 
su skrybėle.

—Tepasako iš anksto! nepa
siduokime moterys! — atsilie
pė kita. r

—Man kaipo pirmininkui 
priklauso ir p'irriias žodis, — 
tarė pirmininkas. Su viešpa
ties pagalba siūlau ir tvirtinu, 
užgiriu ir andarsuoju ant al- 
dermaną Jon Jon Joiisoną.( Ar 
visi sutinkate?

—Prašau balso, — tarė vy
ras su guzu.

—Kas daugiau? — klausia 
pirmininkas. — Nėra! Reiškia 
pasiūlymas priimtas dauguma 
balsų.

—Urei! urei! — už baro pra
dėjo šaukti vyras su rezervu
aru- — Kas ką gersite?

Visi susigrūdo prie baro ir

Mums šiandien tautinė šventė! 
Lietuviai pabudo ir išrinko 
savo kandidatą į aldennanus. 
štai jis, būtent: Jon Jon Jon- 
sonas, žinomas Šimkaraičio 
tavernos, lietuviškai tariant,

Praneša, kad nuo birželio 1 
d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tek liekas tas pats—

Yards 0994

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Heririitage Avė. 
4447 Soiith Fairfield Avenue * I . ! ■ ’ / .

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

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. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAIDR. STRIKOL1S
Gydytoj’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1939

2 Iki

iki 9

'tfr.

i.į“ 
41'

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Kiti^ pąittąrąi _

Dr. Margeris
3325 So. Halsted S t 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tet Office Wentwortb 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3895.

ar “ 7 up” ir rutbyrį. Gatvėse 
pasigirdo vaikų telegramos a- 
pie pirmąjį lietuvį kandidatą 
į aldennanus, o moterys prie 
kampo tarėsi apie stebuklą 
negirdėtą ir nematytą, kad lie
tuviai kyla į politišinus. Sako, 
mat, ką mokslas padarė. Tai 
ne mes durniai iš kaimo atva
žiavę, kad nežinojome nė stry- 
tkariais kaip nuvažiuoti ir po
ras blokų.

—Jus kreizės, nei mokslo, 
nei angelskos kalbos moku, o 
norite mane ant aldermonų 
padėti, — sako Jon Jon Jonso- 
nas. ’Nevermain, to nebus, aš 
nesutikti!

—O aš tau sakau, kad tu 
to nepadarysi, žiūrėk!—gru
ntuoja pirmininkas.

—Na, o kokia tu naudą gau
si —- nusigandęs Jonsonas 
klausia.

—Tu kreizi, supranti, tu 
lietuviams pripažinimą duosi, 
pripažinsi kaipo tautą ir pi
liečius su teise balsuoti už 
kandidatus. Na, o man gerai 
apmokamą politišen džiabą. 
Tiek man užtenka, — paaiški
no pirmininkas, ir trenkė kum- 
sčia į stalą.

—Na tai šiur! na tai šiuri 
aš ne tautos išgama!... šiur 
pripažinsit!!!!

-—Valio, lietuviai, valio! va
lio !..- pasigirdo per 1 radijo 
Antano Kaulinaičio balsas.—

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullnun 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

i ANTHONY B. PETKUS
, Phone Grovehill 0142 

Cicero
6834, Šo. Westęrn Avė.
1410 South 49tji. Oourt Phone Cicero 2109

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI
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Nepagrįsti prezidento Roosevelto puolimai. — Kaip ko
munistai rengiasi pasitikti prezidentą Rooseveltą. 
— Nerimtas darbas. — Ką jiems gyvenimas žada? 
— Nerimai. — Sumažins mokytojų skaičių. — Pa
smerkė kenkėjus.

Kai kurie ekonomistai ir kri
tikai smerkia dabartinę Roose
velto “naujos dalybos” progra
mą. Jie sako, kad bilijonai do
lerių yra praleidžiama netiks
liems darbams, ir iš to nesą jo
kios naudos šaliai.

Be to, jie priskaito ir pen- 
kiasdepimt milijonų dolerių, 
kuriuos paskyrė šalies nusausi
nimui, tai yra apsaugojimui 
miestų ir farmerių nuo potvy
nių, dėl kurių prieš porą metų 
milijonai gyventojų panešė di
džiausius nuostolius. Nukentėjo 
miestų gyventojai, nukentėjo ir 
farmeriai, kurie tik buvo arti 
upių. Pastarųjų vanduo buvo 
labai pakilęs ir išsiliejo.

Tie kritikai sako, kad tie 
penkiasdešimt milijonų dolerių 
yra išmesti lauk, ir tas netu
rėtų būti daroma. Tačiau ar ta
me yra kiek tiesos? Ką mes ga
lėtumėme pasakyti apie tokį 
namo savininką, kuris netaisy
tų savo namo stogo ir leistų 
vandeniui lietis į jo namą, ka
da lietus užeina? Ką mes pasa
kytume apie tokį ūkininką, ku
ris neturėtų tinkamos pastogės 
savo gyvuliams, kada užeina 
lietus ar šaltas oras? Tai tą 
pat mes galėtumėme pasakyti 
ir apie šalies gaspadorių prezi
dentą, kuris nesirūpintų savo 
gyventojų apsauga.

Ką Amerikos piliečiai galėtų 
pasakyti apie tokį gaspadorių, 
kuris skiria bilijoną ar daugiau

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

dolerių šalies apsaugai organi
zuodamas kariuomenę ir pirk
damas ginklus, o nepaskirtų nė 
pusės bilijono apsaugojimui pi
liečių gyvasčių ir turto, kuris 
siekia bilionus dolerių. Tokis 
taupymas neatneštų naudos, bet 
dar padarytų keleriopai daugiau 
nuostolių.

1937 metais išsiliejus upėms 
Ohio slėniuose nuostolių buvo 
padaryta už apie keturis šimtus 
milijonų dolerių. Taipgi ir kito
se dalyse už milijonus dolerių 
buvo padaryta nuostolių. Be to, 
ir daug gyvasčių prarasta, daug 
žmonių žuvo įvairiose dalyse. 
Namai buvo sugriauti, dirbtu
vės išardytos. Tiek nuostolių 
buvo padaryta, kad dar ir šian
dien nėra gerai žinoma už kiek 
dolerių. Daugelis biednų žmo
nių ir šiandien namų neturi, ir 
niekas jais nesirūpina. Tai kur 
čia nereikalinga apsauga.

The United States Army En- 
gineer Corps, kurie studijavo 
visą padėtį, pasakė, jog apie du 
šimtai milionų dolerių nebūtų 
daug tokį apsaugą padaryti nu
sausinant upes ir padarant už
tvankas, kad vanduo negalėtų 
išsilieti. Mums nereikia žiūrėti, 
kiek pinigų bus praleista, bet 
reikia kreipti dėmesį į tai, kad 
tie pinigai bus praleisti, ko
kiems tikslams jie bus sunaudo
ti. Jeigu Roosevelto planu pini
gai butų leidžiami be jokios 
naudos, tai tada galėtų jį kriti
kuoti. Bet kada pinigai leidžia
mi taupymui žmonių turto, gel
bėjimui žmonių gyvasčių, tai 
už tą niekas negali nieko saky
ti. Iš tiesų, sunku yra bile ką 
padaryti, kad butų šimtu nuo
šimčių gerai, — atsiranda ir 
suktybių ir klaidų. Bet kaip 
pats Rooseveltas yra pasakęs, 
kad jei iš šimto darbų devynias- 
dešimts penki yra atlikti gerai, 
tai kitus penkis jau reikia pa
miršti ir sakyti, kad viskas pa
daryta gerai.

Kiek praeitis parodo, S. V. 
armijos inžinieriai yra padarę 
labai daug gerų apskaičiavimų. 
Taigi, ir šiuo klausimu nuo
sprendis yra geras. Kuriems te
ko būti tose vietose kur van
duo išsiliejo ir milžiniškų nuo
stolių padarė, tai galėjo ir pa
tys tą sprendimą padaryti.

Toliau dar, ar ne tie patys 
žmonės gaus tuos darbus ir pi
nigus, kuriems pašalpa yra rei
kalinga. Prie visų Roosevelto 
projektų dirba bedarbiai, kurie 
negali niekur kitur darbų gauti, 
nes privatiškos industrijos jų 
nesamdo. Toms industrijoms 
nerupi kaip darbo žmogus ga-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
J. V. sekretorius Cordell liuli, kuris drauge su ang

lų ambasadorium pasiliks Anglijos karalių ir karalienę 
prie Kanados sienos.

Kaip Sumažinti

i Jusu Nuosavybes 
Pervedimo Nuostolius

JUS NEGALITE visiškai išvengti nuosavybės 
vertės puolimo pervedimo liaku. Bet jus ga

lite padaryti tinkamus žygius, kad juos suma
žinti iki minimumo.aAr jau mėginote suplanuo
ti savo turto pervėdimą tokiu budu, kad nuo 
to vertė mažiausiai nukentėtų?

Nuo jūsų tufto gtęs vertės bus atimta skolos, 
mokesčiai ir administracijos išlaidos. Tatai daž
nai susideda iki 25% nuosavybės vertės. Vienok, 
šiaip ar taip, žymi dalis to nuostolio galima iš
vengti.

Imkime pavyzdžiui paprastą atsitikimą, kada 
reikia turtą parduoti pinigų sukėlimo reikalui. 
Turtas parduotas priverstinu budu. paprastai ne
ša mažiau negu jo tikroji vertė. Atsargus plana
vimas isanksto gali dažnai padaryti gana pini- I gų, kad išvengti nukritimo.I

Gal jus ir jūsų advokatas norėtumėte aptarti 
savo turto planus su mumis. Iš savo ilgo paty
rimo Chicagos nuosavybių administravime, mes 
galime nurodyti budus kaip sumažinti pervedi- 
mų nuostolių. Mes noriai sutinkame apkalbėti 
dalykus be jokių jums prievolių.

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 LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virglnla 1515

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirby sčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992KLAUSYKIME

VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ ItADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

Ii pragyventi. Aš manau, kad 
nežiūrint kaip mes į visą padė
lį žiūrėsime ir gal visi su tuo 
sutiksime, jog kiekvienam ge
riau dirbti ir gauti nors ir nedi
delę algą, negu būti ant pašal
pos ir gauti tokį maistą, kokį 
duoda. Tai iš visų pusių imant 
Rooseveltas ir jo administraci
ja stengiasi kiek išgali teikti ap
saugą savo šaliai.

Liepos mėnesį Clevelande 
ankysis prezidentas Roosevel
tas. Jo atsilankymo tikslas bus 
tai formalus atidarymas tautų 
kultūrinių darželių, o kartu ir 
ietuvių. Visos tautos rengiasi 
irie to, kad tinkamai savo sky
riams atstovauti.

Bet komunistų veikėjai ren
giasi prie kitoniškų iškilmių. 
Jie rengia: jie rengiasi pasitik
ti prezidentą ir išreikšti didelį 
nepasitenkinimą dabartine ša- 
ies padėtimi. Tuo pačiu melu 

jie reikalaus daugiau darbų. 
Gerai, mes visi matome, kad 
daug darbo žmonių sunkiai 
vargsta ir kenčia didelį skurdą 
dėl nedarbo. Bet ar tai čia yra 
Roosevelto kaltė? Ar Roosevel
tas turi tokią galią, kad galėtų 
suteikti visiems tai, ką jie no
ri? Man rodosi, kad jis daro 
viską, ką prezidentas gali pada
ryti, kad kaip nors pragyveni
mą žmonėms galėtų suteikti. 
Rooseveltas rūpinasi daugiau, 
negu kad bile praeityje prezi
dentas rūpinosi darbo žmonių 
gerove. Tai ar čia butų tikslu 
eiti su. tokiomis iškabomis jį 
pasitikti?

Darbo žmonės turi susiprasti 
ir veikli, kada rinkimai ateina, 
kad galėtų išrinkti gerus ir tin
kamus senatorius ir kongres- 
manus, o ne vien tik preziden
tą. Tada tai butų galima dau
giau tikėtis. Mes matome, ką 
kiti Washingtono ponai daro 
prieš Roosevelto ger,us sumany
mus, — jie neleidžia jų vykdin- 
ti. Taigi, šiuo klausimu komu
nistų rėkavimas butų bereikš- 
mingas ir ne vietoje. Roosevel
to parama tie tautų kultūriniai 
darželiai liko įsteigti, ir jam čia 
atsilankius turėtų būti pagarba 
išreikšta. Jeigu rengti protestų 
mitingus, tai reikia juos reng
ti tinkamoje vietoje ir tinkamu 
laiku. Be to, protestuoti reikia 
prieš tuos, kurie pastoja Roose- 
veltui kelią, o ne prieš patį Roo- 
seveltą.

Pasivadinusi tautininkais šai- 
ka ir vėl pradėjo kelti triukš
mą SLA organizacijoje. Jie ban
do sudaryti tarpe dviejų valsti
jų kažkokius nesusipratimus, 
kad centras nebūtu galima per
kelti iš New Yorko į Pittsbur- 
grą, o tas tik sudaro daug ne
reikalingų išlaidų, kaip • iš vie

nos pusės, taip ir iš kitos. O ga
lų gale organizacija turi sun
kiai nukentėti. Kiek matyti, tai 
daug daroma iš vidurinio lizdo: 
iš ten yra teikiamos įvairios in
formacijos tokiems asmenims, 
kurie tą suirutę daro. Gal butų 
Susivienijimui daug sveikiau, 
jeigu ateinančiais rinkimais bu
tų padarytas kai kurių viršinin
kų pakeitimas. Kiek matyti da-* 
bar, tai viršininkų pakeitimas 
eina į sveikatą organizacijai.

Case kolegijoje baigė moks
lus šimtas septyniasdešimts vie
nas studentas. Jie išsiskirstė į 
įvairias mokslo sritis ir visi ei
na į pasaulį sau laimės ieškoti. 
Kokią laimę susiras, tai tik at
eitis parodys, šiandien yra mi
lijonai jaunų vyrų ir merginų, 
kurie yra baigę aukštuosius 
mokslus, tačiau pragyvenimą 
vargiai tegali pasidaryti. Yrą 
gaila į .’tokių^iĮjĮasaulinę padėtį 
žiūrėti, bet sunku ir pasakyti, 
kaip butų galimą tą gyvenimo 
kelią pataisyti, kada stambusis 
kapitalas prieš darbo žmogų ko
voja. t

—•—
Mirė Jieva Podžiunienė (1407 

E. 92 S t.) sulaukusi 75 pietų 
amžiaus. Liko vyras penki sū
nus ir trys dukterys.

Mirė Anupras B'ranaitis (1386 
E. 65 St.), sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. Liko žmona, 
du sūnus ir trys dukterys;

Aplankė Clevelandą Dr. J. J. 
Simas iš Detroito. Dalyvavo op- 
tometristų konvencijoje. Tąja 
proga aplankė savo draugus ir 
pažįstamus. Mat, Dr. Simas se
niau gyveno Clevelande.

—• —
Mokyklų taryba nutarė suma-? 

žinti mokytojų skaičių ateinan
čiais metais, — bus 106 moky
tojais mažiau. Iš viso yra apie 
keturi z tūkstančiai mokytojų, 
kurie moko viešose mokyklose.

Birželio 1 dieną SLA 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo išneštas 
protestas ir duotas papeikimas 
tiems nariams, kurie daro truk
dymą dėl kėlimo centro į Pemi- 
sylvania valstiją.

—Jonas Jarus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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NAUJIENOS
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paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
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atvaizdų.
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Townsendo planas
Neseniai atstovų rūmai Washingtone atmetė dau

giau kaip trijų ketvirtadalių balsų dauguma garsųjį 
“Townsend’o planą”. Pats to plano autorius sėdėjo pir
moje eilėje galerijoje ir akyliai stebėjo, kaip atstovai bal
suoja. Laikraščių korespondentai, kurie tą sceną matė, 
sako, kad daugelis atstovų turėjo labai susirupinusią, 
kuone išsigandusią išraišką veiduose.

Juos ėmė baimė, kad Dr. Townsend gali jiems atker
šyti, kai ateis nauji rinkimai. Tiktai šita atstovų baime 
galima išaiškinti tą faktą, kad netoli ketvirtadalio atsto
vų balsavo už “planą”. Jeigu balsavimas butų buvęs slap
tas, tai už jį kažin ar butų buvęs paduotas bent vienas 
balsas. i $ '^1

Dr. Francis E. Townsend, kuris sugalvojo savo se
natvės pensijų planą, pradėjo kampaniją 1933 m. Cali- 
fornijos mieste, Long Beach, pasitraukęs iš gydytojo 
profesijos.. Jo sumanymui, kad kiekvienam 60 metų am
žiaus sulaukusiam žmogui butų mokama iki gyvos gal
vos po $200 per mėnesį, kuriuos jisai turi per mėnesį lai
ko praleisti, atsirado daug pritarėjų. Per penkias savai
tes, sako, jo ploną parėmė 60,000 to miesto gyventojų, 
ir, netrukus Townsendo kliubai pradėjo organizuotis vi
sose vakarinėse valstijose. Toliau tas judėjimas pasiekė 
vidurines vakarų valstijas ir net Naująją Angliją.

Townsendo idėja, žinoma, neįvykinama. Amerika ne
turi tiek turto, kad ji galėtų mokėti kiekvienam senatvės 
sulaukusiam žmogui po $200 kas mėnesis. Jeigu valdžia 
norėtų sudaryti fondą tokioms pensijoms, tai ji turėtų 
apkrauti milžiniškais mokesčiais visą biznį — iki jisai 
butų privestas prie / bankroto. • Bet daugelis politikierių, 
pamatę, kad paskui Dr. Townsendą seka didelės minios, 
ėmė jo planą remti. Republikonai, net toks konservaty
vus žmogus, kaip senatorius Taft, apsimetė esą jo šali
ninkai.

Taigi tiems politikieriams buvo labai nemalonu, kai 
jiems teko aiškiai pasisakyti kongrese už ar prieš Town- 
sendo planą. Balsuosi už, tai kaip paskui galėsi kritikuo
ti prezidentą Rooseveltą už jo “išlaidumą”? O balsuosi 
prieš, tai ką pasakys Townsendo kliubai, kai ateis nauji 
kongreso rinkimai?

Didelė dauguma atstovų visgi balsavo prieš, nors jų 
kinkos truputį drebėjo, kuomet senas gydytojas iš Ca- 
lifornijos, sėdėdamas galerijoje, žiurėjo per savo akinius,

Mažosios tautos ir Vokietija

M. J. Vinikas aiškinasi
žemiaus dedame SLA 

sekretoriaus, p. M. J. Vi
niko, laišką, adresuotą 
“Naujienų” Redaktoriui, 
ir priduriame prie jo sa
vo pastabas.—“N.” Red.

—- o —•
Gegužės 31, 1939

“Naujienų” Redaktoriui,Gerb.
1*739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Re: Straipsnio “Vitaičio 
ir Viniko Konspiracija.

Gerbiamas Redaktoriau:
Tamistos redaguojame laik

rašty, “Naujienos”, No. 125, iš 
gegužės 27 d., 1939 m. tilpo, 
apžvalgos skyriuje, straipsnis 
pavadintas “Vitaičio ir Viniko 
Konspiracija”.

Kalbamas straipsnis neteisin
gai ir nepamatuotai šmeižia ma
nę ir neteisingai bando įtarti 
manę kokio j e. tai miglotoje kon
spiracijoje, buk aš “parūpinau”, 
“Vienybėje” tilpusios, “Pitts
burgho Žemaičio” koresponden
cijos vertimą Pennsylvania Ap- 
draudos Departamento Komi- 
sionieriui, p. Taggart. Atitaisy
mui to įtarimo leiskite man Jū
sų laikrašty vietos atžymėti se
kančius faktus:

tų laiškų buvimą nieko nežino
jau. Pavyzdžiui, man teko pir
mu kart perskaityti Komisijo- 
nieriaus, Owen B. Hunt, laišką 
iš lapkričio 10,1938, tik tuomet 
kuomet jis buvo sustatytas pa
talpinimui “Tėvynėje’* iš birže
lio 2, 1939. Apie Komisiijonie- 
riaus M. H. Taggart laišką, iš 
balandžio 20 d., kuriuo jis rei
kalavo pranešti SLA. nariams 
apie Departamento nusistaty
mą reikale kraustymosi Pitts- 
burgan, ir to pranešimo verti
mą prisiųsti Departamentui, aš 
sužinojau tik tuomet kuomet 
Komisijonierius prisiuntė man 
to laiško nuorašą. Nieko neži-

.-K . .
cius and Mr. Jurgelionis, which 
appeared in the Vienybe under 
date of April 27, 1939, I am 
submitting herewith the- trans- 
lation of said artiele, as well 
as a copy of the paper in ques- 
tion.

The enclosed paper, Vienybe, 
is a Lithuanian daily, published 
in Brooklyn, New York. This 
paper is not our official organ 
and is not connectecį with our 
Society. Our official organ is 
called Tėvynė and is published I nojau ir apie nekurtuos kitus 
in the City of New York once| laiškus — tie laiškai buvo ko- 
a

čiaus laiškui, p. Vinikas išsi- šlykščios provokacijos vertimą 
duoda pats save. Nes tą melą- siųsdamas Komisionieriui, nė 
gingą interpretaciją vartoja]žodžio apie tai nepranešė SLA
“Pittsburgho Žemaičio” rašiniui 
pateisinti ir “Vienybės” redak
torius. Kai du žmonės vienodai 
meluoja, tai aišku, kad juodu 
yra susitarę.
Tikslas — supykinti Komisio

nierių

Dar dvi valstybės pasirašė nepuolimo sutartis su Vo
kietija: Latvija ir Estija.

Pirmiau tokias sutartis pasirašė Lietuva ir Danija. 
Lietuva pasirašė su Berlynu nepuolimo sutartį kovo mė
nesį, kuomet ji buvo priversta “grąžinti” naciams Klai
pėdos kraštą. O su Danija Berlynas susitarė visai nese
niai. '

Vokietija džiaugiasi, kad ji davė “didelę pamoką” 
anglams ir franeuzams, kuriems, esą, nepavyko įtraukti 
tas mažas valstybes į savo nedraugingus Vokietijai pla
nus. Reikia pripažinti, kad tai yra nacių diplomatijos lai
mėjimas. Bet ką galėjo tos tautos daryti? Jeigu naciai 
kurią nors tų mažųjų valstybių užpultų, tai ar Anglija ir 
Francuzija eitų jas ginti?

Jos dar iki šiol nėra susitarusios su Rusija dėl apsi
gynimo sąjungos sudarymo. Čekoslovakijos likimas ir 
Klaipėdos okupacija davė mažoms valstybėms didesnę 
“pamoką”, negu visi prieš tai arba po to diplomatų pa
sirašytieji dokumentai.

Galimas daiktas, kad tos nepuolimo sutartys, galų 
gale, nei Danijos, nei Lietuvos, nei kitų Pabaltės valsty
bių neapsaugos nuo nacių puolimo. Bet savisaugos in
stinktas toms tautoms sako, kad kolkas visgi yra geriau 
su pavojingu kaimynu gyventi taikoje, negu nesantai-

Balsavimo sistema
Anglo-saksų kraštuose — Anglijoje ir Jungtinėse 

Valstijose — atstovai į parlamentą yra renkami papras
ta balsų dauguma, iš tiek distriktų, kiek reikia išrinkt 
atstovų. Jokia rinkimų sistema nėra tikslus piliečių va

Prezidentui! Kodėl?
Kas tą provokaciją sugalvojo?

Kad tą provokatorišką “ko
respondenciją” parašė pats 
“Vie-nybės” redaktorius p. Vi- 
taitis, tai vargiai gali būti abe
jonė. Viena, tai parodo “kores-

Tos melagingos neva korės-Ipondencijos” stilius (“tautinė 
pondencijos tikslas buvo suer- srovė” ir panašus p. Vitaičio 
zinti Komisionierių Taggartą ir mėgiami išsireiškimai). Antra, 
sukelti jį prieš SLA Preziden- “Vienybės” nu m. iš birželio 3 
tą. Kad šitą tikslą turėjo “ko- d. pati redakcija prisipažįsta, 
respohdencijos” autorius, ma- kad joks reporteris neturėjo 
tyt, jau iš to, kad “Vienybės” “intervievv” su Prez. Bagočium 
iškarpa buvo tuojaus pasiųsta apie dalykus, kuriuos parašė 
p. Taggart’ui su melagingu pra- “Pittsburgho Žemaitis”. Tas po 
nešimu, kad “Vienybė” esanti pseudonimu pasislėpęs asmuo, 
“SLA organas”. Tas intrigantas, girdi, rašė tiktai tai, ką jisai su- 
kuris šitą šposą iškirto, numa- žinojo “iš pilnai painformuotų 

Ine labai gerai, kad Komisionie- | ir patikimų šaltinių”. Ir Komi- 
sionierių Taggart’ą, girdi, supy
kino ne “Pittsburgho Žemaičio” 
melagingas rašinys, bet “jau ži
nomas p. Bagočiaus laiškas”.

Čia “Vienybės” redaktorius 
Įrašo aiškią netiesą, nes Komi
sionierius išreiškė savo nepasi
tenkinimą kaip tik dėl “Vieny
bės” “korespondencijos”, o ne 
dėl ko kito.

Bet kuomet p. Vitaitis šitaip 
išsisukinėja, tai aišku, kad jo
kio korespondento, pasirašančio 
“Pittsburgho Žemaičiu”, nėra ir 
Įkad ta visa fabrikacija buvo at
likta paties p. Vitaičio. Savo 
pro voką toriškus melus jisai sa
kosi parėmęs neva Prezidento 
laišku. Kyla dabar klausimas, 
kaip jam galėjo ateiti į galvą, 
kad šitokiu budu jisai galės su
kurstyti Komisionierių prieš F. 
J. Bagočių. Juk Bagočius jam 
laiško nebuvo siuntęs.

Tą “inspiraciją” galėjo jam 
duoti tiktai Sekretorius M. J. 
Vinikas, nes jisai, kaipo Pilu. 
Tarybos narys, buvo gavęs Pre
zidento laišką apie konferenci
ją su Komisionierium, ir, be to, 
jį dar atskirai ir smulkiai buvo 
painformavęs Redaktorius Kl. 
Jurgelionis. P-as Vinikas'.todėl 
žinojo," kad Komisionierius į- 
spėjo SLA Prezidentą nekelti 
centro raštinės į Pittsburghą, 
iki nebus atlikti tam tikri įsta
tyminiai reikalavimai; ir jisai 
žinojo, kad Prezidentas Bago
čius buvo asmeniniai apskųstas 
Komisionieriui.

Tik p. Vinikas todėl ir galėjo 
sugalvoti, kad, paskelbus iš
kreiptas žinias apie SLA Prezi
dento konferenciją su Komisio
nierium, pastarasis bus dar 
griežčiau nustatytas prieš F. J. 
Bagočių. Ir kuomet dabar p. Vi
nikas bando savo “Pittsburgho 
Žemaitį” apginti, per akis tvir
tindamas, kad jo sufabrikuota 
“korespondencija” esanti “pa
našaus turinio”, kaip Preziden
to Bagočiaus laiškas, tai jisai 
prisipažįsta, kad jisai prie šitos 
biaurios provokacijos yra priki
šęs savo nagus.

misijos žinioje iki jų paskelbi
mo “Tėvynėje”. Ar visas susi
rašinėjimas šiuo reikalu yra pa
skelbtas, nežinau.

Apvaizdoje čion išdėstytųIriui, kuris lietuvių kalbos ne- 
, pasitikiu, kad gerb. moka, vardas “Vienybė” skarn- 

“Naujienų” redakcija atitaisys Į bes panašiai, kaip “Tėvynė”, ir 
netikslias išvadas 
kaipo SLA. Sekretoriaus rolę 
čion kalbamu reikalu ir atšauks

ryšių' su SLA? Reiškia?"!® raštai visus itarimus ir šmeižtus ku-lsis į SLA centro raštinę, reika- 
nera oficialus SLA. Prezidento r uos Pa^e’^° mal?° adresu f ak- 
raštai ar nuomonė.

Netiesa, kad tik p. Jurgelio
nis manę painformavo apie tai 
kas įvyko Departamente, kon
ferencijoje balandžio 14 d., ir 
kad buk tik. į aš vienas apie De
partamento nusistatymą žino
jau. Apie konferencijos pasek
mes pranešė pats prezidentas 
Bagočius savo laišku iš balan
džio 18 d., 1939 m. šis laiškas 
buvo išsiuntinėtas visiem Pildo
mosios Tarybos nariam ir ne
kuriu komisijų nariam, spren
džiant sulig laiško numerių, iš
viso apie 15 kopijų. Reiškia, 
konferencijos pasekmes buvo 
plačiai žinomos devyniomis 
dienomis pirmiau negu kalba
ma korespondencija tilpo “Vie
nybėje”.

Netiesa, kad aš kuo nors pri
sidėjau prie> “Vienybėje” tilpu
sios “Pįtt^urgho Žemaičio” 
korespondėricijbs dėlto, kad 
Komisi j oiiiertui nepranešiau, 
kad “Vienybėje” tilpęs straips
nio turinys melagingas. Bend
rai, kaip aš galėjau žinoti ar 
tas straipsnis teisingai įvykius 
nusako ar ne? Paties preziden
to laiškas išsiuntinėtas Pildo
mąja! Tarybai yra esmėje pa
našaus turinio. Kas link pačios 
korespondencijos, tai prisipa
žinsiu, kad su jos turiniu pil
nai susipažinau tiktai po to 
kaip Komisijonierius pareikala
vo jos vertimą pristatyti.

Netiesa, kad aš tik vienas a- 
pie Departamento nusistatymą 
žinojau ir su prezidentu nesva
riau. Kiekviename svarbesnia
me reikale, lygiai kaip ir čionai 
kalbamu reikalu, esu su prezi
dentu susisiekęs ir pasitaręs, te
lefonų, laiškais ir asmeniniai. 
Tų laiškų nuorašai randasi ma
no ir prezidento raštinėse. Pitts- 
burgan kėlimosi klausymų, ta
čiau, aš nebuvau pilnai infor
muojamas ir iki to laiko kuo
met “Tėvynėje”, dabar tilpo su 
Departamentų susirašinėjimo 
laiškų nuorašai, apie daugelio

week.
Respectfully yours,

M. J. VINIKAS, 
Secretary.

Šis laiškas įrodo, kad straips
nio tvirtinimas, kad nesirupin-1 
ta “apginti” p. Bagočius yra ne
tiesa. Laiške aiškiai pabrėžta, 
kad “Vienybė” nėra musų or
ganas ir, kad jis neturi jokių

Jokio vertimo Apdraudos De
partamentui aš savanoriai, dėl 
kokios ten konspiracijos, “ne- 
parupinau”. Apdraudos Komi
sijonierius pareikalavo tokį ver
timą prisiųsti sekančiu laišku:

May 1, 1939f
Lithuanian Alliance of America 
Miners Bank Building, 
Wilkes Barre, Pa.
Gentlemen:

I am in receipt of a clipping, 
supposed to be taken from your 
official paper the Vienybe un
der date;ibf ^pril 27, 1939, re- 
porting upoiF 4hfe confercnce 
between Mr. Bagočius, Mr. Jur
gelionis, and įnyself in Phila- 
delphia.

Will you please send me a 
translation thereof.

Very truly yours, 
MATTHEW II. TAGGART 
Insurance Commissioner.

Tas vertimas kaip matote iš 
cituojamo laiško buvo padary
tas sulig oficialio reikalavimo, 
o ne “parūpintas” kokioms ten 
konspiraci j oms.

Išpildęs Apdraudos Departa
mento reikalavimą ir siųsdamas 
rašinio vertimą parašiau seka
mą pareiškimą:

May, 5, 1939.
Hon. Matlhew H. Taggart, 
Insurance Commissioner, 
Insurance Department, 
Harrisburg, Pa.
Dear Sir:

In compliance with your
quest of May 1, 1939, to sub- 
mit to you a translation of an 
artiele concerning the confer- 
ence between you, Mr. Bago-

re

lios išreiškimas. Partija, kuri gauna daugiausia balsų, 
gali išrinkti visus atstovus, o kitos partijos gali negauti 
nieko.

Praktikoje taip, žinoma, neįvyksta. Ši tą gauna ir 
mažesnės partijos. Bet skirtumas tarpe balsų ir atstovų 
skaičių dažnai būna žymus. Pavyzdžiui, dabartiniai Ang
lijos valdžios šalininkai gavo rinkimuose 53 nuošimčius 
visų balsų, bet atstovų į parlamentą jie pravedė 70 nuo
šimčių. j

Todėl Anglijoje jau seniai eina agitacija, kad rinki
mų sistema turi būt pakeista. Už tai agituoja daugiausia 
liberalai, reikalaudami proporcingos rinkimų sistemos, t. 
y. kad vietos parlamente butų skirstomos tarpe įvairių 
partijų pagal tai, kiek balsų jos gauna. Įvedant tokią 
sistemą, kraštas turėtų būti padalintas į mažesnį skai
čių distriktų, taip kad iš kiekviena distrikto butų renka
mas ne vienas atstovas, bet keletas.

Bet tai reformai priešinasi konservatoriai, ir jai ne
labai nori pritarti Darbo Pąrtiją, kuri tikisi ateinančiuo
se rinkimuose gauti daugumą. Todėl liberahi pasiūlymai 
vargiai praeis.

apie mano, | jisai patikės, kad “Vienybė” tik
rai yra “SLA organas”; o tuo 
patikėjęs, jisai, žinoma, kreip-

Jaudamas oficialaus paaiškini
mo, kodėl SLA organe buvo į- 
dėtas toks rašinys, kuris iškrei- 

M. J. Vinikas Ipia jo mintis, išreikštas konfe- 
— |rencijoje su SLA Prezidentu ir

Redaktorium Jurgelioniu.
Nors SLA Sekretorius vadi-| Taip, iš tiesų, ir įvyko. Ko- 

na “šmeižtais” “Naujienų” misionierius Taggart, painfor- 
straipsnio išvadas apie jo rolę muotas apie “Pittsburgho Že- 
“Vienybės” provokacijoje prieš maičio” rašinį, tilpusį, kaip ji- 
SLA Prezidentą, bet jo pasiaiš- sai manė, “SLA organe”, parei- 
kinimai tas išvadas pilnai pa- kalavo iš SLA. centro ofiso pri
tvirtina. Jisai rašo: |siųsti jam vertimą. Komisionie

riaus laišką, suprantama, gavo 
p. Vinikas, ir jisai, niekam nė 
žodžio nesakęs, tuojaus pagami
no reikalaujamą vertimą, ne
kaltai nusiplaudamas rankas, 
kad jisai tiktai daro tai, ko rei-

tų nežinodama.
Su gilia pagarba,

REDAKCIJOS PASTABOS

“Netiesa, kad aš kuo nors 
prisidėjau prie ‘Vienybėje’ til
pusios ‘Pittsburgho Žemaičio’ 
korespondencijos dėlto, kad 
Komisijonieriui nepranešiau, 
kad ‘Vienybėje’ tilpęs r j"
nio turinys melagingas. Ben
drai kaip aš galėjau žinoti ar 
tas straipsnis teisingai įvy
kius nusako ar ne? Paties 
prezidento laiškas išsiuntinė
tas Pildomajai Tarybai yra 
esmėje panašaus turinio 
(Musų pabraugta. — “N.” 
Red.).
Mes stebimės, kaip p. Vini

kas gali šitokį dalyką rašyti. 
Juk tos “Pittsburgho Žemaičio” 
korespondencijos turinys taip 
skiriasi nuo Prezidento F. J. 
Bagočiaus laiško, kaip dangus 
nuo žemės! Prezidento laiške 
nėra ne vieno žodžio apie tai, 
kad Apdraudos Komisionierius 
“pataria” kelti SLA. centro raš
tinę į Pittsburghą, arba net 
“džiaugiasi”, kad SLA. Pildo
moji Taryba nori ją Pittsbur- 
ghan kelti; priešingai, laiške y- 
ra aiškiai pasakyta, kad centro 
raštinės kėlimas į Pittsburghą 
tegali būt įvykintas, tiktai at
likus tam tikrus įstatymo rei
kalavimus, — kitaip, esą, Susi
vienijimas gali susidurti su “tei
sinėmis kliūtimis”.

Taip savo laiške Pildomosios 
Tarybos nariams rašė SLA Pre
zidentas. O savo tariamoje ko
respondencijoje “Pittsburgho 
Žemaitis” (“Vienybėje” bal. 27 
d.) pasakoja, kad adv. Bago
čius apie savo pasikalbėjimą su 
Komisionierium jį painforma
vęs šitaip: Komisionierius Tag
gart, . girdi, “net pagyręs SLA. 
viršininkus, kad jie ruošiasi 
SLA centrą kelti į Pennsylvani
jos valstiją, minėtinai į Pitts
burghą”. Ir toliau:

“Taigi iš viso išrodo, kaip 
p. Bagočius pasakoja, tai 
Pennsylvanijos komisionie
rius, p. Taggart, net džiau
giasi ir pataria, kad SLA. vir
šininkai kuogreičiausiai orga
nizacijos centrą perkeltų j 
Pittsburghą.”
Skirtumas tarpe šitų “Pitts

burgho Žemaičio” korespon
dencijos žodžių ir* SLA Prezi
dento laiško turinio yra visai 
aiškus. Tačiau p. Vinikas drįs
ta sakyti, kad jie esą “esmėje

atitaisydamas “klaidą” apie 
“Vienybę”, kad ji nesanti SLA 
organas.

Bet SLA Prezidentui p. Vini
kas apie tą visą provokaciją nie
ko nepranešė. Jisai ne tiktai ne
pasistengė savo laiške Apdrau
dos Departamentui apginti Pre
zidentą nuo melagingų įtarimų, 
bet jisai net nieko nesakė Prez. 
Bagočiui apie tai, kad Komisio
nierius apie tą provokatorišką 
“korespondenciją” teiraujasi. 
Savo pasiaiškinime Sekretorius 
Vinika^s dabar sako, kad šiuo 
reikalu jisai buvo “su preziden
tu susisiekęs ir pasitaręs telefo
nu, laiškais ir asmeniniai”, bet 
jisai nenurodo, kada jisai tai 
padarė. Ar ne faktas, kad adv. 
F. J. Bagočius patyrė apie Ko
misionieriaus susiinteresavimą 
“Pittsburgho Žemaičio” straips
niu tiktai tuomet, kai jisai ga-

panašaus turinio*’!
Duodamas tokią melagingą 

interpretaciją adv. F. J. Bago-

Komisionieriaus ?
Dar daugiau. Ar ne tiesa, kad 

p. Vinikas buvo painformuotas 
apie Komisionieriaus nuomonę, 
išreikštą pasikalbėjime su Prez. 
Bagočium ir Redaktorium Jur
gelioniu, ne tiktai laišku, bet ir 
žodžiu? Juk apie tą pasikalbė
jimą jam smulkiai papasakojo 
Kl. Jurgelionis, kuris paminėjo, 
be ko kita, ir kieno tai įteik
tus skundus prieš adv. Bago- 
čiaus asmenį. Taigi p. Vinikas 
negalėjo nežinoti, kad “Pitts- 
burgo Žemaičio” rašinys viską 
iškreipia ir bando tyčia pasta
tyti SLA Prezidentą ant juoko. 
Tame rašinyje, būtent, be kitų 
melagysčių, buvo pasakyta dar 
štai kas:

“Smagu, kad mes, pittsbur- 
ghiečiai, SLA. centro kėlimo 
klausimu laimėjome. Musų 
pusėje ne tik SLA viršinin
kai, bet ir Pennsylvanijos ap- 
draudos Komisionierius, p. 
Taggart. Tas parodo kad mu
sų prezidento Bagočiaus pasi
gyrimas savo gabumu net p. 
Taggart palenkti (! — “N.” 
Red.) į Pittsburgho pusę yra 
ne iš piršto išlaužtas.”
Reiškia, tas neva “Vienybės” 

korespondentas nupiešė Prezi
dentą Bagočių melagium ir pa
gyru puodu; ii’ p. Vinikas šitos

Iš Lietuvos
Griaunamos senos 

lūšnos
Miesto savi vŠIAULIAI.

susirūpino miesto estetine iš
vaizda ir nusistatė ungriauti 
net 115 gyventi netinkamų lūš
nų. Visa bėda, kad mieste la
bai trūksta butų, ir kol nebus 
atlikta nauja statyba, gyven
tojams tenka vargti net po ke
lias šeimas viename bute. Dau
gelis lūšnų yra tiek silpnos, 
kad, ištraukus vos vieną kokį 
sienos ramstį, tuoj visa lūš
na, lyg kortų namelis subyra.

Baigta pavasario sėja

ALYTUS. — Dzūkijos leng
vesnėje žemėje ūkininkai spar
čiai varo pavasario darbus. 
Tenka girdėti iš atvykstančių 
į miestą sodiečių, kad yra 
kių vikrių dzūkų, kurie 
baigė pavasario sėją, nors 
tose Lietuvos vietose dar 
tik pradeda.

jau
ki-
vos
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KORESPONDENCIJOS
New York, N. Y ST. LOUIS, MO

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke aukų 
pakvitavimas nr. 8.

Klaipėdos tremtiniams
Kanados Lietuvių Komitetas 

Lietuvos Liaudžiai Ginti, Mon
treal .............................. $25.00

SLA 359 kuopa, Dorchester, 
Mass................................... 5.00

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komitetas, Kanada 55.00 
(Šią sumą suaukojo: Montreal 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinė Draugija — $20; LLD 
137 kuopa — $5; LLD 47 kp. 
— $5; LLD — $10; atskiri as
mens — $15).

Lietuvių Piliečių 
lludson, Mass............

Lietuvos Sūnų ir
Draugystė, Lowell, Mass. 10.00

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 84 Skyrius, Whecling, 
W. Va................................. 2.00

Tvaranavičius, Antanas, Pbi- 
ladelphia, Pa...................... 2.50

SLA 3 apskr. Pittsburgh, Pa.
25.00

Klubas, 
.. 25.00 
Dukterų

Apsigynimo Fondui
Lietuvos Nepriklausomybei 

Ginti Komitetas, Montreal, Ka
nada, iš atskirų asmenų surin
ko ..................................... 3.00

SLA 169 kuopa, Ambridge, 
Pa..................................... 27.32
(Šią sumą suaukojo kuopos na
riai: B. Gramba — $10; P. Pi- 
varonas — $5; M. Grambienė, 
Ad. Gramba, Miliukai, Urba-

mažiems, 
dovanos, 
o iš kal- 
patartina

tikietus iš

Briedis, Evolgai, J. Kinderis -

TVaranavičius, Antanas, Phi- 
delphia, Pa...................... 2.50

Viso $182.32

Žemos kainos ir kokybės datbas

CermakConstructionCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMASM
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTl^ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMB1NGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VIŠKŲ FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

_ 1 1KI 15 METŲ_______
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967 

PO 6 V. V. SAUKTI 
VICtory 9526

Musų piknikai ir 
išvažiavimai

Sprendžiant iš nustatyto pro- 
gramo šiai vasarai lietuvių vei
kimui, atrodytų, kad St. 
Louis’e depresijos nesiranda. 
Bet vistiek bedarbė yra kaip 
kad buvo, šiemet gal bus dau
giau St. Louis lietuviškų pa
rengimų, negu praeityje. Pasi
rodo, kad kaip šuo kariamas 
apsipranta, taip ir žmonės ap
siprato su bedarbėmis.

Birželio 18 d. bus pirmas vi
sų lietuvių draugijų piknikas. 
Jis prasidės 10 vai. ryte; mu
zika gros nuo 2 vai., o orkest
ras nuo 6 iki ?

Gražus parkas, graži ir erd
vi svetainė. Jeigu lytų, nė vie
nas neprivalo bijoti lietaus, nes 
suviršum 1,000 žmonių galės 
sutilpti svetainėj. Bus skaniau
si gėrimai ir užkandžiai; bus 
užtektinai įvairiausių 
seniems, jauniems ir 
taipgi bus duodama 
Įžanga pas parką 35c, 
no tiktai 25c. Užtai 
visiems pasipirkti
anksto. Parkas randasi 8 blokai 
nuo užbaigos S. Broadvvay gat- 
vekario linijos. Važiuojant gat- 
vekariu gaukite transferą dėl 
Barrecks Bus; išlipkite pas 
Weiss Avenue ir eikite 1/2 blo
ko west.

Renginio komisijos nariai A. 
Semanavičius, J. Vaicekauskas 
ir F. Simokaitis dirba išsijuosę, 
kad šis piknikas pralenktų vi
sus piknikus, ką S t. Louisiečiai 
yra turėję. Svečių priėmimo ko
misijos nariai Dr. J. J. Vizgird, 
J. Ratušinskas, J. Grigaitis ir 
W. Domash sako: mes nesigi
riame, bet publika pačiame pik
nike pamatys musų darbus.

Kiek girdėti, ir kiti visi drau
gijų atstovai dirba tylomis ir 
rengia kažką nepaprasto, nes 
tikisi turėti daug svečių iš lo- 
imesnių kolonijų, o ypatingai 

Illinojaus apylinkės miestų ir 
ūkių. Pelnas nuo šio pikniko 
eis fondan nupirkimui lietuviš
ko daikto, kuris bus padėtas 
St. Louis miesto muziejuje.

Birželio 25 d. L. D. S. 39 
kuopa rengia pikniką Hobath’s 
Grove Parke. Liepos 9 d. tam 
pačiame Hobath’s Grove Parke 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo Pašalpos Skyrius (Bal
tos Rožės Klubas) rengia pik-

?radžioj rugpi učio Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo Poli
tiškas Skyrius turės tikrai di
delį pikniką. Taipgi ir kitos 
draugijos rengs piknikus bei 
išvažiavimus. Sprendžiant iš 
rengiamų piknikų ir išvažiavi
mų atrodo, kad pas mus S t. 
Louisc visai bedarbės nėra...

C. P. Ciburk.

INSURANCE
(APDRAUDA)

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

NAMŲ NUO

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir nam

ninku, kurioje ran_ 
Vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Scteened) Tonas ........................... t
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas^ ■

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra.

RAKANDŲ. 
NUO VAGIU. 
LANGU*

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

po pietų.

>>«*»

m

Naujienų-Acme Telephotn
Margaret McCrohan iš Philadelpbijos bučiuoja savo penkių mėnesių sūnų, kurį buvo “kidnapinusi” 

Beatriče Wood (po dešinei), kai mirė jos neseniai gimęs kūdikis.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS, V/23 — Paskelbtas žemėlapiais, paveikslais ir kilo- 

rajoninių elektros stočių akci- mis mokslo priemonėmis, nes 
tam trūksta lėšų. Be to, reikėtų 
įsteigti atskirus knygynėlius lie
tuvių jaunuomenei, kuri yra 
baigusi mokyklas, kad neužmir
šiu išmoktos kalbos ir galėtų 
arčiau susipažinti su mUsų kul- 
Iuriniu gyvenimu. Taip pat lai
kas jau susirūpinti steigimu už
sienyje idėjinių — komercinių 
knygynų, kur užsienio lietuviai 
galėtų nusipirkti lietuviškų kny
gų. Pi nėjusiais metais buvo su
rengti užsienio lietuvių mokyk
lų mokytojams lituanistikos 
kursai ir vaikų vasaros koldni- 
jos, kuriose vasarojo apie 100 
vaikų, atvykusių iš įvairių kra
štų. Keliamas klausimas pasta
tydinti vasarnamį, kur kiekvie
ną vasarą galėtų vasaroti užsie
nio lietuvių vaikai. Tam reika
lui jau gautas Alytuje sklypas, 
kuris yra gražioje vietoje.

Į naują Dtjj^R valdybą pri-j 
rinkta: adv. Skipitis, Gabaliaus-' 
kas, Skrupsk^lis, Nasevičius, i 
Pankauskas, kan. Steponaitis; 
kandidatais—Dr. Navakas, adv. 
Baltrušis ir K. Kasakaitis.

— o —
KAUNAS, V/23 — Ligi šiol 

“Pienocentras” vaisių rinkoje 
tiek eksporte tiek importe tu
rėjo apie 40 proc. visos rinkos, 
o vaisių perdirbime turėjo a- 
pic 80 proc. Dabar “Pienocen
tras” stato naujas patalpas di
deliam vaisių apdirbimo fabri
kui, į kurį investuos apie mi- 
lioną litų. Naujam fabrike dar 
šiemet pradės gaminti marme
ladą, vaisių ekstraktus, o vai
sių sulčių per metus galės pa
gaminti ligi 300,000 litrų. Į vai
sių' apdirbimo pramonę “Pieno
centras” bus įdėjęs per 2 mil. 
litų.

nes bendrovės, kuri cksploaluo-

kurio matyti, kad praėjusiais 
metais bendrovė turėjo 1,382,- 

iš kurio 
į atsargos 

akcinin- 
dividendo,

A A J L £1. J JL1W pVMlV)

138,000 Lt paskyrė 
kapitalą, 840,000 Lt 
kams išmokama
skaitant po 7 proc. metinių.

— o —
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bendrovės “Molis” Kuršėnuose 
įsteigtoji nauja mechaniška ply
tinė šiemet pradeda veikti. Ji 
aptarnaus dalį šiaurės Lietuvos 
ir iš dalies Šiaulių miestą, šie
met plytine numato pagaminti 
apie 6 milijonus plytų. Ta 
ti bendrovė yra numačiusi 
statyti ir eternito fabriką, 
ligi šiol neaišku, kur bus 
tomas cemento fabrikas,
eternito fabriko statymo susi
laikoma.

pa- 
pa- 
bet 
sla- 
nuo
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KAUNAS, V/23 — Gegužės 

20 d. Kaune įvyko Lietuvos 
Vaistininkų Draugijos narių 
metinis suvažiavimas. Į naują 
valdybą išrinkti vaistininkai J. 
Makauskis, Mačius, Valančius, 
Butkevičius, Putlia, Gabrėnas ir 
Underis.

— o —
KAUNAS, V/23 — Gegužės 

21 d. įvyko visuotinis Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
(DULR) skyrių atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 125 
įgalioti atstovai. Iš draugijos

čio pranešimo paaiškėjo, kad 
iki šio laiko draugija išlaiko už
sienyje 11 lietuvių mokyklų. Be 
to, daug mokyklų, išlaikomų ki
tų organizacijų bei svetimų val
stybių vyriausybių, remia kny
gomis — vadovėliais ir kitomis 
mokslo priemonėmis. Draugija 
yra nupirkusi vadovėlių už 36,- 
618 Lt ir pusę jų pasiuntusi į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Pačios mokyklos, . išlaikomos 
DULR Pietų Amerikoje, davė 
gerų rezultatų ir jose mokosi 
apie 700 vaikų. Užsienio lietu- 

Ivių mokyklos dar nėra reikia-

■ Liberty Grove Gale
r Jį (Buvęs Dambrausko Daržas)
* Jjl 83 & Willow Springs Road

Kas norite smagiai laiką praleisti ir turėti daug 
smagumo, prašom atsilankyti į musų naujai ištaisy- j 
tą CAFE. Visuomet turim visokių skaniausių gėri
mų ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, sūrių, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILKIS

TeL Vlctory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLtKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei nOTite.
BRDDGEPORT ROOFTNG AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

porto kiekybės (prieš 10 proc. 
1938.VI) ir atėjo 58 proc. im
porto (prieš 9 proc. 1938 m.). 
Per Lenkijos pasienį išėjo 1 
proc. ir atėjo 3 proc. prekių. 
Per Vokietijos pasienį (išski
riant Klaipėdos muitinę) išėjo 
17 proc. eksporto (17 proc. 
1938 m.) ir atėjo 7 proc. im
porto (2 proc*).

• — o —
KAUNAS, V/23 — Lietuvos 

sviesto eksportas šiemet padidė
jo 15 proc., o neskaitant Klai
pėdos krašto — padidėjimas 
sieks apie 17 proc. Kiaušinių 
eksportas per pirmus šių metų 
keturis mėnesius sumažėjo apie 
8 proc. Kad musų pieno ūkis ir

jo pramonė — pieninės pasta
tyta tinkamai, liudija tas fak
tas, jog visos pieninės turėjo a- 
pie 11 mil. Lt skolų, o dabar 
beturi apie 4—5 mik Lt. Sko
los buvo padarytos namams sta
tyti ir kitiems pieninių įrengi
mams. Tik šiemet numatoma 
Žemes Bankui grąžinti apie 1,- 
800,000 Lt skolų. Pieninių kil
nojamas ir nekilnojamas turtas 
dabar vertinamas 23 mil. Lt.

ĮVEST side memorial works 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir Šventadie

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

Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments—« 
Headstones—Mausoleums—Statuary

GRAŽUS NAUJI YELEOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

- flNIST GIETS EOR

GRftDUATION,
BEAUTIFUL NEW 

rljeLlow. (įold Modeli, 

GRANT VVATCHĖS

' ♦9^75

N

KOMMANDERi 
7 JEWEL 

♦19.75
TTT~-----

tt
it)

LAURA
7 JEWEL 

♦15.75 
--

NAVim
7 JEWEL 

♦17.75 
—ns—
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KAUNAS, V/23 — Pernai į- 

sisteigė 7 nauji prekybos koo-i 
peratyvai ir sustojo veikti 3, 
kurie prisijungė prie kitų. Bai
giant praėjusius metus Lietu
voje buvo 197 prekybos koope
ratyvai. Praėjusiais metais žy
miai padidėjo kooperatyvų savi 
kapitalai, o ypač padidėjo apy
varta. Kai 1936 m. savų kapita
lų turėta 6,4 mil. Lt, 1937 m.—
7.3 mil. Lt, pernai jau turėta 
8,2 mil. Lt. Šių metų sausio 1 
d. prekybos kooperatyvai dar 
turėjo 11,6 mil. Lt skolų, t, y.
3.4 mil. Lt daugiau, nei savų 
kapitalų, šie kooperatyvai per
nai pardavė prekių už 99,1 mil. 
Lt, kai tuo tarpu 1937 m.
64.4 mil. Lt ir 1936 m. — už 
59,8 mil. Lt. šiemet prekybos 
kooperatyvai turi 22,115 narlą 
ir 326 krautuves, o 1936 m. — 
teturėjo 275 krautuves.

— O
KAUNAS, V/23 — Centrinio 

Statistikos Biuro duomenimis 
balandžio mėn. per Kretingos 
muitinę Klaipėdos uosto link
me išėjo 27 proc. eksporto ir 
atėjo 31 proc. importo. Per Lat
vijos sieną išėjo 55 proc. eks-

Turime didelį išteklių Bulovą, EJgin, Gruen ir Hamilton laik
rodėlių. Mokėkite nors ir po $1.00 savaitėj.

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avenue

Spausdinam
TO

uz

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampa* Monroe St., Chieago III. Imkite ele- 
votoritj iki 5-to auk A to. Priėmimo kamb. 506 
dfil vyrų ir 508 dol moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: Iki 
12 v. Pahed., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Te!. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St 

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garsinkites ;‘N-nose”

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

.DR-MS ATVIRUKUS 
KONSJITUCIJAS IR 

'DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halited Street 

CHICAGO, ILLINOIS

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*|g.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.00 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA

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

Tek Lawndale 5787.

• FOTOGRAFAS

■

&■>

■
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| Gabriele PetKevičaiteĮ
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

Motinos ir vaikai
(Tęsinys)Apskritai imant, teko ir pri- pykti ir prisijuokti dėl tų šni- pavimų ir paskalų. Galima butų, juos vienus aprašant, visų tomą prirašyti. Vieno iš juo- kingiausiųjų nesusilaikau čia nepapasakojusi.Kartą grįžta iš kaži kur tėvelis, smarkiai ant visų musų namiškių perpykęs, ypač ant manęs:— Kur šeimoje prasideda slėpimas ir dar svarbiais atsitikimais, ten šeima negerbiama, ardoma. Pasauly moteris visada rūpinasi šeimą laikyti, apsaugoti, o mes prie to nepriaugome... šeima laikosi atvi rūmų, pasitikėjimu viens kitu, o pas mus viskas dingo... ir tai dėl tavęs, ir t. t. ir t. t.žinojau tėvelio būdą: kol piktas, tai neperkalbamas. Tad iš pradžių tik klausiaus ir stebėjaus tokia meliodija... Vienintelis mano nusidėjimas —

Daugumas žmonių skaito, kad riešutai yra malonus pri- dėčkas prie valgio. Tačiau jų didelę maisto gerumą nevisi žino. Ir todėl, riešutai turi būti pridėti prie kiekvienos balansuotos dietos.Be jų svarbos kaipo rupaus maisto, minerale druska, kuri juose yra, pagelbsti išvalyti ir maitinti kraują.Migdolai ir “braziliški” riešutai turi daug alyvos, kuri veikia kaipo geras odos tonikas, ir visi žino, kaip gera migdolų a- lyva yra dėl komplekcijos.

tai draudžiamieji raštai ir tautiškas sąjūdis... bet čia nieks nepadės. Aišku, kur reiks tylėti, tylėsiu, šeima nuo to nenukentės. Ir jokios nuodos niekam iš to nebus, kad visos veiklos smulkmenos bus žinomos. Sąjūdžiui tėvelis pritaria, bet prie jo dėtis nei laiko neturi, nei amžius jau nebeleidžia; tad ar ne geriau butų, kad nesinervintų kiekviena smulkmena ?Toks nuo sena buvo mano nusistatymas, ir nemaniau jo mainyti, todėl ramiausiai klausiaus visokių prikaišiojimų, ir tik gaila darėsi, kam tėvelis taip perpykęs. Galų gale paaiškėjo. Mokytojas rusas primelavęs tėvui, kad jau sykį Pasvalio antstolis buvęs mane užtikęs musų salionėly lietuviškus draudžiamus raštus besklaidant. šį kartą antstolis ap simętęs, kad jis tų raštų nematęs, tik įspėjęs, kad antrą kartą tas pat nepasikartotų, nes taip lengvai dalyką užraukti, kaip šįkart, man nepasiseksią. Jis yra valdininkas ir turi savo pareigas pildyti, ir todėl aš daugiau jo mandagumu ir kulturingumu neturiu pasitikėti.— Ir jus man apie tą atsitikimą nė žodžio, — karščiavosi tėvelis, — rodosi, man ju sų likimas nerupi... man, tėvui... mano namuose... Ir aš iš svetimų turiu išgirsti, kas čia tarp mano vaikų atsitinka!...Vos-ne-vos pasisekė tėvelis nuraminti ir įtikinti, kad nieko panašaus neatsitiko ir kad aš Pasvalio antstolio kaip gyva nesu mačiusi....Patys ėmėm nustebę spėlioti, iš kur tokie liežuviai galėjo atsirasti, tik kuriam laikui praslinkus atsiminėm mano brolio, dar tada gimnazisto, kvailą juoką.(Bus daugiau)

No. 2053—Mėgstąs “Bolero”.
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! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2053
.1739 So. Halsted St, Chicago, DL / I

I
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Nok...... „....
i 1

Vardas ir pavardė_________ ~_______________________ __________________ |
1 Adresas --------------- ------ ------     I
I I■ Miestas ir valstija__________________________   _

Šių metų Motijjos dienai paminėti Naujienose buvo trečia laida, nes trečius metus gyvuoja Moterų skyrius. Ir visos trys laidos pašvęstos motinas pagerbti buvo gražios, kilnios ir malonios. Nėra abejonės, kad jos visuomet bus tokios, nes musų moterims gražių žodžių nestings. Gražu, kad ruošiame motinos dieną. Ta proga prisimename jas, pašvenčiąme net kelis puslapius laikraščiuose, kad jas pagerbti. Tačiau negi vien žodžiais, ar meiliais laiškais savo senutes turime pagerbti. Meiliais žodžiais ištartais tik kartą metuose dar nepakankamai mes jas mylime jų pilkose gyvenimo dienose. Mes dažnai skriaudžiame savo motinas kartais net labai skaudžiai. Labai daug butų galima patiekti vaizdelių iš kasdieninio gyvenimo, kaip elgiasi vaikai su motinomis, kaip skriaudžia vyrai žmonas.Kartą teko girdėti, kaip pasakojo žmogus vienos "šeimos nuotykį. Buvo gana stambus ūkininkas ir augino dukterį ir sūnų. Tėvai spausdami centą prie cento leido sūnų į mokslą. Daug kainavo tėvams, bet sūnūs nepajėgė net gimnazijos baigti. Prisiėjo sūnui eiti j kariuomenę, iš jos grįžęs reikalavo iš tėvo net su ginklu daugiau pinigų. Dėl nuožmaus sūnaus elgesio su tėvais daug karčių ašarų išliejo motina. Skaudu jai buvo, kad jos svajonės matyti sūnų daktaru neišsipildė. Visos jos pastangos nuėjo niekais, bet ji vistiek savo sūnų mylėjo, nežiūrint nei to, kad jis neįvertino jos šventų pastangų ir vargo. Nesiigraudino sunaus nei motinos maldavimai, nei karčios ašaros. Jis vistiek reikalavo savo dalies pinigais ir nieko kito girdėti nenorėjo. Bet tėvas nenusileido ir pasakė: pinigų negausi, nes jų nebeturiu, ūkio neparduosiu, neskaldysiu. Duktė taipgi nelinko į mokslą, todėl vos baigus vidurinę mokyklą sėdėjo tarp gėlių daržely ir siuvinėdama niūniuodavo daineles. Kadangi ji buvo lipšnesnė tėvams, tai atsiradus jaunikiui, kurs buvo baigęs mokslą ir turėjo gerą tarnystę, tėvai jai aprašė visą savo ūkį su sąlyga, kac žentas ūkio niekuomet neparduos. Dukters vestuvės buvo iškilmingos, nes tėvai iš džiaugsmo, kad gauna mokytą ir protingą žentą nieko nesigailėjo. Po vestuvių jaunieji išvažiavo į miestą, o tėvas liko ūkyje šeb- mininkauti. Neilgai tėvams buvo lemta džiaugtis laime, nes neužilgo gavo nuo dukters laišką, kad jiems kuogreičiausiai reikalingi pinigai, todėl jie nutarė visą ūkį parduoti.
Smarkiai nusiminęs tėvas 

bandė prašyti dukters, kad to 
nedarytų, priminė jiems ir jų 
pasižadėjirtią, kuriuo tėvas ak
lai patikėjo. Bet duktė nepaisy
dama maldavimo atvažiavo ir 
viską padarė savaip, atsakyda
ma: gana mus primokinote^ da
bar musų valia. Iš tokio duk
ters pasielgimo motina taip su
sisielojo, kad gulusi į lovą dau
giau nesikėlė, jos širdis neiš
laikė. Tėvas atsidūręs kampi
ninku kasdien verkė pas žmo
nos kapą. Daug yra tokių, ku
rie pasibastę po miestus galu
tinai praranda žmoniškumo 
jausmus ir už pinigą, už men
kos vertės žibučius, sumindo

Maria F. YokubynienėGiliai apgailestaujame sužinoję apie susirgimą musų nuolatinės, gabios ir darbščios kanadietės bendradarbės, Marijos F. Yokubynienės. Nuoširdžiai linkime jai kuogreičiausiai visiškai pasveikti ir ilgus metus laimingai gyventi. *Pasiilgome jos įdomių ir moterims naudingų straipsnių, kurie taip dažnai pasirodydavo Moterų Skyriuje nuo pat pradžios jo įsteigimo.Draugė Yokubynienė yra musų visuomet laukiama viešnia, ypatiškai ar per šiame skyriuje išreikštas mintis.
—Moterų Skyriaus vedėjatėvų šventą meilę ir jų senas dienas,O kiek skausmų motinoms teikia čia pas mus vaikai, kurie vos per dešimts metų pęrsiritę, jau bando daugiau žinoti už motinas? Kiek/turime tokių dukrelių, kurios motinoms sunkiai dirbant dirbtuvėse, kai joms butų iš ko gražiau apsirengti, lengviau gyventi,, nenori motinoms palengvinti net namų ruošoje? Žino jos, kad motina atėjusi kad ir pabars, be vistiek pati padarys namų dar- bą_ O jos išsivaduos nagebus susitepę nuo darbo ir perskaitys mažos vertės romaną. Kiek turime tokių dukrelių, kurios net gatve eiti gėdinasi su motina. Sako, tu mane nekalbiu t sava kalba, nes man gėda, visi mus “grinoriais” vadins. Daug kartų tenka girdėti, kaip gražiai išsitepusi dirbtinu grožiu vos penkiolikos metų dukrelė, mamytei už padarytą pastabą, kam darko savo nekaltą ir skaistų natūralų grožį visokiais tepalais, atsako: tu, mama, nieko neišmanai, tu jau senos “stailos” arba net ir “kreizi” pavadina, šitokius dalykus stebint, liūdna darosi, kad skaudžiai ir kartais net nežmoniškai elgiamasi su tėvais. Skriaudžiamoms motinoms ir jų gražaus pavasario šventė nemiela. Žinoma, taip daugiausia elgiasi mažai matę gražaus auklėjimo, arba perdaug lepinami, dėl ko esame kaltos ir mes motinos. Bet daug yra ir įsigimėlių, kuriems nieks negelbsti. Kad daugiau gauti patyrimo auklėjime, turėtumėm daugiau skaityti geras knygas ir iš jų imti pavyzdį. Kur tai skaičiau padavimą, kaip gerbė savo motinas musų garsieji tautos veteranai Daukša, Basanavičius, Petkevičaitė, žemaitė, Valančius ir kiti.

Štai kaip kartą buvo su Vysk. 
Valančium. Mes lietuviai jau ži
nome, kad jis kilęs iš ūkinin
kų ir per vargus bei tvirtą pa
siryžimą baigė mokslus jr tapo 
vyskupu. Taipgi liko atminty, 
kad • jis buvo vienas iš nepa
liaujamų kovotojų už lietuvy
bę. Kada buvo paskelbtu Valan
čiaus įšventinimas į vyskupus

Šuneliui Artūrui(Mirusiam birželio 3 d., 1936)Trys metai be tavęs, mano vaikeli, taip ilgi, liūdni ir nuobodus. Kasdien mane mintys kankina, kodėl aš tavęs netekau;. uk, rodosi, aš tave taip labai mylėjau,didžiavaus tavim ir gėrėjaus... 
r kodėl atėjus tai baisiai valandai —mirčiai, pagelbėti negalėjau. Apima baimė ir ilgesys,— kaip čia gyventi be tavęs, kad visur tuštuma ir nejauku, o širdies nuraminti negaliu niekur ir niekados...Artūrai, brangus mano sūneli, palikai su manim taip menkoje dalelėje,—vien tik prisiminimuose.Bet kaip brangus ir malonus tie prisiminimaivien tik motinos lindinti širdis težino.Seneli mano, atminties turte brangiausias,užmiršti tavęs nebus galima niekados,nes tik reikia išgirsti tavo vardas—iir stojiesi tu mano akyse.Sugrįžta praeities dienos, kada tusu manimi buvai;kiek man laimės davei, kaip mano gyvenimą dabinai... Jau trečias pavasaris — trečiasgamtos atgimimas, bęt ką jis man primena? Primena vien tik liūdesį ir nusiminimą... Motina B. J. June 3, 1939.

i "X/"alkas ir Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITĖ i• £

Skyrius Suaugusiems ,
IBe vakarinių mokyklų, Chi- cagos viešose mokyklose yra Į- steigtas skyrius tiems suaugusiems, kurie gali mokyklą dienomis lankyti. Tik vienintelė mokykla, Dante, priklauso šitam skyriui. Tarp jos trijų šimtų suaugusių mokinių pereitais metais buvo reprezentuojama apie aštuoniolika tautų, o lietuvių aštuoni.Ne tik ateiviai, bet ir čia gimę lanko šitą mokyklą. Pagal miesto mokyklų viršininko vėliausi pranešimą, čia gimę mokiniai yra vyresni už kitus. Prie čia gimusių yra priskaityti keli juodveidžiai gimę pietinėse valstijose, kur mokslo reikalavimai yra daug žemesni, negu šiaurinėse valstijose. Taipgi, čionai priklauso ateivių čiagimę vaikai, kurie buvo išvykę į jų tėvų šalis ir užmiršo anglų kalbą.Kas metai skaičius Dante mokyklos mokinių parodo savo tarpe daugiau mokytesnių žmonių, — tokių, kurie yra baigę gimnazijas ir net kolegijas savo gimtame krašte. Žinoma, kad šitie mokiniai ilgai nelanko

Dante mokyklą, nes jų tikslas yra kuo greičiau išmokti anglų kalbą, dėl biznio, arba kad į- stoti į Amerikos aukštesnes mokyklas bei universitetus, arba prisirengti prie pilietybės egza- ininacijos.Šią savaitę bus laikoma šios mokyklos mokinių užbaigtuvių programa, kada bus išduota diplomai tiems, kurie tinkamai pasimokino. Tarp kalbėtojų bus Wm. II. Johnson, mokyklų viršininkas, II. Kennedy, pirmininkas ateivių apsaugojamos draugijos (Immigrant Protective League), profesorius M. Di- inock, darbo raštininkas — pa- gelbininkas, po kurio priežiūra yra imigracija ir natūralizacija, ponia K. Rich, vedėja Im- migrant’s Protective League ir F. Wellmore, Chicagos viešųjų mokyklų suaugusiųjų skvriaus direktorė.Kalbėtojų temos lies naujas kryptis visuomeniško patarnavimo, kurį atlieka viešosios mokyklos, agentūros ir federalinė valdžia.
MADOS

(regis, Petrapily) ,* tai buvo sukviesta visa aukštoji dvasiškija, rusų valdininkai ir net minis- teriai. Nepamenu kokie tai kunigai lietuviai irgi preTėndantai į vyskupus sumanė Valančiui padaryti gėdą diduomenės akyse. Kokiu tai papirkimo budu jie suėmė Valančiaus motiną ir išvežė etapu į Petrapilį. Ir tuo momentu, kada buvo keliama taurė už Valančiaus sveikatą, staiga duryse pasirodė jo išsigandusi motina. Svečiai nustebo, nesuprasdami kas įvyko ir ką tai reiškia. Tuo tarpu Valančius pažinęs savo motiną ir supratęs ką tai reiškia tarė: Palikite ją — tai mano motina. Palikęs puošnų stalą, jis priėjo prie motinos ir pabučiavo jai ranką. Motina iš susijaudinimo tarė: vyskupėli...Bet Valančius atsakė: ne vyskupas aš tau, bet sūnūs. Einam kartu su manim prie stalo. Visi svečiai sėdinčią šalia sunaus motiną pagerbė tokiu pat budu kaip ir sūnūs.
štai kaip senieji musų vete

ranai mylėjo savo motinas. Ne
galima ir dabar visiems pri
mesti kaltinimo, yra ir dabar 
daug šeimų, kurie gražiai ir pa- 
vyzdinkai elgiasi. Tokias šei
mas galima pavadinti šviesos ir 
grožio šeimomis, kurios žydi 
mums kaipo brangios gėlės, iŠ 
kurių privalome imti pavyzdį. 
Betgi užsilikusį žiaurumą ir 
negražų elgesį su tėvais priva
lome rauti su šaknimis. Kiek
vienas iš musų pridėję ranką 
prie krutinės paklauskime šir
dies ir pagalvokime, ar nesame 
ir mes kartais buvę žiaurus su 
savo motina? Todėl gimdykime 
iš širdies savo ' motinoms ne 
vien gražius žodžius motinų 
dienos proga, bet ir gražius 

! darbus. —O. I.
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Aprikuotų uogiena 
(Konfitūrai)

Gerai nuplaukite vaisius, perskel- 
kite ir išimkite kauliukus. Vienam 
puodukui vaisių vartokite % puo
duko cukraus. Virti reikia skubiai, 
nuolat maišant, kad išvengtų šviti
mo. Virti reikia kol gerai išvirs. 
Nugraibykite putas ir išpilkite tuo
jau į karštas, sterilizuotas stikli
nes arba bonkas. Kai atvės, ant 
viršaus užpilkite ištirpyto parafi
no ir uždarykite. Geriau vartoti 
nevisai prinuokusius aprikatus. Ne
virkite daugiau kaip dvi ar tris 
kvortas susyk.

Konservuoti (Kenuoti) 
Aprikatai

Vidutinis sirupas (du puodukai 
vandens vienam puodukui cukraus, 
atvirinkite). Vartokite tvirtus pri
nuokusius aprikatus.
Paprastu arba “Open Kettle” budu:

įmerkite į verdantį vandenį Vz 
minutės ir po to įmerkite į Šaltų 
vandenį. Nulupkite ir išimkite kau
liukus. Įdėkite vaisius į sirupą ir 
lengvai virkite nuo 10 iki 15 minu
čių. Po to greitai atvirinkite. Dė
kite tuojau į karštas sterilizuotas 
bonkas iki viršaus ir tvirtai užda
rykite.

“Cold Pack” budu
Galima konservuoti sveikus apri

katus (su žieve ir kauliukais) arba 
kaip virš paminėta. Pridėkite pilnų 
sterilizuotą bonką vaisių ir pridė
kite sirupo palikdami apie Vz co
lio tuščio. Jeigu vartojate bonkas 
be gumos, tai tvirtai užsukite prieš 
virimą. Jeigu bonkos su guma, tai 
liuosai užsukite prieš virimą, o kai 
Išimsite po išvirimo, tai tvirtai už
sukite.

SAUGUMAS
Gyvenamuose kambariuose 

daug yra dalykų, kurie reika
lauja atsargumo. Svarbiausia 
reikia žiūrėti:

Ar visi rakandai tvirti, kad 
sėdant nelužtų ir neįvyktų ne
laimė.

* C. Casper.

4077—Vasarinė suknelė —sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per kruti
nę. '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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, HL
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APSIVEDĖ DU ŽYMUS JAUNUOLIAI, R. R 
KLIUBAS RUOŠIASI JUBILIEJUI

Kitos Žinios Iš Cicero Lietuvių Gyvenimo
CICERO. Praeitų šešta

dienį gerai prieš 5 valandų po 
pietų būrelis moterų ir vyrų 
rinkosi prie vietos bažnyčios 
žiūrėti L. Tarų liūtes ir V. šle
kio šliubo. Lygiai 5 valandų 
Išradėjo važiuoti gražus auto
mobiliai su vestuvininkais. 
Vidus bažnyčios išpuoštas nuo 
pat durų iki altoriaus, pai
nioms nustatytas. Jaudinantis 
momentas. Pabroliai ir pamer
gės stovi šalyse, tėvas veda 
dukterį kaip angelų ir atiduo-

jaunieji su liepsnot a nčiom šir
dim sudėjo priesaikų vienas 
.J ta mv\ti ir nennlcisti iki 
mirties, šių dienu civilizaci
jos pi’duras divorsas daug tų 
prižadų suardo, bet aš esu 
tikies, <?u tarpe musu iaumi-

gijos departamento stenogra- 
fe. Vytautas studijuoja chemi
jų ir trumpu laiku baigs moks-

Iš visko atrodo, kad jaunie
ji turi šviesių ateitį. Aš iš savo 
pusės linkiu jiems visokių ge
rybių jų gyvenime. Jaunieji 
apsigyvens adresu 3459 W. 
60 PI.

Diena Iš Dienoj
.  ' :  .. . . u

®. I
Stephanie Kampikaites 
ir Vincent Urban 
Sutuoktuvės

R. R. Kliubas ruošiasi 
jubiliejui

R. R. Kliubas turėjo savo

Na

Vestuvių puota įvyko Liet. 
Liuosybes svetainėj. Nors sve
tainė ir erdvi buvo, daug sta
lų, vienok svečiai užpildė vi
sas kėdes ir truko vietos.

Laike vakarienės pasakyta 
daug gražių linkėjimų jauna
vedžiams. Tarpe svietiškių bu
vo ir trys dvasiškiai, jauni ku
nigai: Valuckas, Mozeris ir 
svečias, jaunojo giminaitis.

Ilgiausių kalbų pasakė K. 
P. Deveikis, vietinis, ir V. Be- 
liajus, svečias. P-as Deveikis 
savo gražioj kalboj tarp kit
ko pasakė, kad —

“Dvi širdys susijungė“
“Kaip aš, taip ir tamstos, vi

si džiaugiamės čia susirinkę 
atžymėti svarbų Leokadijos 
Taruliutes su Vytautu Šlekio 
jungtuvių įvykį, šiandien mes 
esame liudininkai šių dviejų

jų los lr£dicijos nebus, nes 
abu ir Leokadija ir Vy Unitas 
yra pavyzdingi jaunuoliai, ge
rų Šeimų nariai. Priežodis sa
ko: “Kckie tėvai, tokie ir vai
kai.”

“Leokadija turi daug gražių 
pavyzdžių iš savo motinos, o 
jos motina yra gera šeiminin
kė ir namų tvarkytoja. Savo 
vyrų Izidorių laikė pagarboj, 
mylėjo ir tebemyli. Tarpe jų 
visados sutartis, pasitarimas. 
Tėvas namų galva ir tie na
mai pavyzdingi. Geri tėvai sa
vo Leokadija laikė už didžiau- 
sį turtų. Ne veltui motina per 
ašaras kalba šias eilutes, Kaip 
neverkti nedejuoti, kad dukre
lė reik išduoti. Kas bekurstys 
man ugnelę, kas ramins gal
velę? Kas tarnaus kai 
sirgsiu, kas raudos, kai
mirsiu? Kaip neverkti nede
juoti, kad dukrelę reik 
ti? Ir ačiū tėvų budrumui, Le
okadija skaisti, graži, kaip le
lija. Bet jinai nėra ta lėle, ku
ri po stiklu gyvena. Ji darbšti 
ir gabi mergaitė. Pabaigus mo
kyklų, tuojau susirado darbų, 
kurio ir šiandien laikosi.

as su- 
iš nu-

išduo-

Turėjo Gražią
Parę j

Praeitų subatvakarį, birželio 
3 d., Vincas ir Petronella Liul- 
kai turėjo šaunių varduvių pa
rę, kurių surengė jų dukterys. 
Jos yra profesionalės šokikės. 
Ypatingai vyresnioji yra daly
vavus įvairiose teatrališkose 
grupėse kaipo Miss Lucky. .

P-ai Liutkai užlaiko New

CLASSIFIED APS. ]
PERSONAL 

Asmenų Ieško

JULIA GUMBINAS
(po tėvais Navaczik)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 6 dieną 8 valandą ry
to 1939 m., sulaukus 37 metų 
amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Zigmontą ' Gumbirtą, "2 
dukteris — Teresą ir Eleno- 
rą, 3 seseris — Frances, Kot- 
riną, Josephine, 4 brolius — 
Louis, Stanley, Vincą ir Joną 
(California valstijoj) ir gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas randasi na
muose, 2058 W. Coulter St.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, birželio 9 d. 8:30 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Resurrection ka
pines, 75th ir Archer avė.

Visi a. a. Julios Gumbinas 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Broliai, 

Seserys ir Giminės,
Dėl informacijų šaukite 

Canal 1610.

“Vytautas taipgi supranta 
kas yra gyvenimas ir darbas. 
Juk be darbo nieko nėra ir ne
bus. Keletu metų atgal ta ne- 
gaiilestingoji mirtis pasiėmė jo 
duondavį tėvelį. Tas įvykis 
sutrugdė geriausius planus 
Vytauto moksle. Vienok moti
na, ta geraširdė motina, sū
naus laimės nesutnigdė. Su 
noru padengė mokslo lėšas. 
Sako, ‘Sunau, mokykis, buk 
žmogus.’ Ir štai ir šitam svar
biam Vytauto žingsnyje ji tik 
džiaugsmų i|r laimę jam linki.

“Jus jaunieji, Vytautai ir 
Leokadija, gyvendami sutik
site visko- Bukite pasirengę 
imti viskų šaltai. Busite tur
tingi ar biedni, bukit laimin
gi ir neapleiskite savo moti
nos ir tėvo.”

Po vakarienės ir visų kalbų 
tęsėsi šokiai. Tikras balius, 
linksmai ir gražiai viskas ėjo. 
Tik neprašyti svečiai — jauni 
vaikėzai pradėjo veržtis vidun 
per spėkų ir tik su policijos 
pagalba nuo jų buvo galima

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.

Negražus jaunuolių elgesys
Tai labai blogas paprotys 

briautis ku|r nesi prašytas. Tas

I Atimi 1 . Siunčiam Gėles

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

susitaria būrelis ir eina. “Let’s 
go see the fun”. Tai negražus 
elgesys, bet jo buvo ir bus.

Na, jau po viskam, visi eina 
prie savo pareigų. Jaunieji 
džiaugiasi, leidžia “medaus 
mėnesį”, pamiršę vaisus kas
dieninius rūpesčius. Pp. Taru- 
liai, tėvas, motina, ypač moti
na, liūdi netekę vienintelės 
dukters.

to penktadienio vakare, 
rių susirinko vidutiniai, rim
tai svarstė savo reikalus. Pri
imta 6 nauji jauni vylrai. Iš li
gonių randasi Led" Shvegzda, 
kuris turi sulaužytų 'kojų ir 
jau su virš du mėnesiai kaip 
kankinasi. Ims ilgai, kol at 
gaus stiprybę.

Kliubas šįmet švenčia savo 
25 metų jubiliejų ir jo atžymė- 
jimui leidžia laimėjimui auto
mobilį, Plymouth De Luxe. 
Laimėjimo diena 9 liepos, Li
berty Grovc. Bilietai labai 
sparčiai eina, nariai daro lenk
tynes. Kuris daugiaus parduos, 
tas gaus spccialę dovanų.

“Indoor bolės” lošėjai ge
ram upe. Ne tai, kad sekasi 
lošimas, bet juos puošia nau
jos uniformos — raudonos ilr 
baltos. Kliubo narys p. A. J. 
Krušinas, fotografas, žadėjo 
nuimti, visų paveikslus.

Lošimas Kareivių piknike
Draugija Lietuvos Kareivių 

savo piknikui šį sekmadienį 
pakvietė rožiečius “bolę” loš
ti. Kas bus jų oponentai, yra 
laikoma slaptybėj. Romiečių 
komandos vadovas F. Ižganai- 
tis sako, “Nežiūrint kokie opo
nentai butų, mes juos supliek- 
sim”. Vyrai, nebūkite “sure”.

Biznio permaina
Liberty Tap Room valdė du 

jaunuoliai, Norbutas su Bra
ziu. Šiomis dienomis liko vie
nas Al ^ra^iš,((įr Ą.' Avižienis* 
menadžerium. Tai buvęs Liuo
sybes namo užveizda. Aš tikiu 
jam seksis neblogai.

Baigė mokslą
M)r. ir Mrs. Joc Bučinskai, 

biznieriai, savo sunui turėjo 
party atžymėjimui mokyklos 
užbaigimo. Puota įvyko p-no 
Shameto svetainėj. Svečių su
sirinko geras būrys, kaip vie
tinių, tai ir svetimų — chica- 
giečių. , ‘

Po skanios vakarienės, ku
rių pagamino p. Burinskicnės 
močiutė p. Ručinskienė, visi 
linksminosi prie jaunojo V. 
Balako muzikos. Jaunasis Le- 
onard Burinskas po atostogų 
stoja aukštesnėn mokyklon ir 
tęs mokslų. Pp. Burinskai biz
nio žmonės, plačiai žinomi, 
kaip Ciceroj, taip ir Chicagoj. 
Abu linksnio budo. J. Burins
kas yra' Raudonos Rožes Kliu
bo narys. —D. ,

Jeigu Jus Šiltas Oras 
Kankina, Tai Matykit 

Martinkų

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S8M

Turi atsakomingus darbus
Jaunieji po “medaus mėne

sio” dienų imsis savo kasdie
ninių pareigų. Leokadija, Mrs. 
Šlakis turi atsakantį darbų 
prie Encyclopedia Britanica 
Univdrsity of Chicago fiziolo-
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

51748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Steponas.

Serga Marijona 
Aleksiurdenė

Ligonė randasi Švento Kry
žiaus ligoninėj. Jai buvo pada
ryta operacija. Kambarys 314. 
Pp. Aleksiunai turi plačių pa
žintį, tad ir lankytojų nestokos.

Linkiu p. M. Aleksiunienei 
greitai pasveikti ir vėl būti 
mumis. —A. M-nė.

su

JAUNAS, Amrikoje gimęs ir au
gęs lietuvis, 26 m., malonaus budo, 
mokąs gerai lietuviškai, nori susi
pažinti su jauna, 18—28 m., iš Lie
tuvos atvažiavusia lietuvaite, gyve
nančia Chicagoje. Būtinai prisiųs- 
kite foto. Rašykite Box 1004, 1739 
S. Halsted St., Chicago.

SkTUATION WANTED
_________

31 METŲ AMŽIAUS vaikinas, 
nevedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali draivy- 
ti troką. Box 1002, 1739 S.’ Halsted 
Street.

HELP VVANTED—FEMALE 
^^^Jiarbi^nkių^JMkia

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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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.

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.

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
25 kamb.arių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite 4501 S. Paulina 
Street.

Vasaros šiltas oras yra labai 
geras dalykas dėl sveikatos, 
ale, jeigu per daug — tai kita 
bėda. Stanley Martinkus todėl 
pataria visiems, kaitros orui 
perdaug kankinant, atsilanky
ti į jo vyriškų Rūbų Krautuvę 
ant/rašu 3358 S. Halsted St. ir 
nusipirkti vasarinius aprėda- 
lūs.

Pritaikę rublis prie šilto oro, 
jus visai nejausite to didelio 
karščio, kuris jus kankina. 
Lengva skrybėlė, vasarinėj 
kelnės, sportiški marškiniai, 
Vpač apatiniai dėl vasaros oro 
tai tikra pagelba. Martinikaus 
vyriškų rūbų klrautųvė užlaiko 
visokių firmų vyriškus rubus 
už patogias kainas. Nepamirš
kit antrašo — 3358 S. Halsted 
St- (Skelb.)

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

P-lė S. Kampikaitė
Sekantį šeštadienį, birželio 

10 d., įvyksta sutuoktuvės jau
nuolių, išauklėtų, Chicagos lie
tuviams žinomose šeimynuose.

Jaunoji, Stefanija Kampikai- 
tč, duktė Petro ir Annos Kam- 
pikų, savininkų bučernčs biz
nio, 3213 Šo. Parnell. Pp. Kam- 
pikai yra žinolni bridgeportie- 
čiams, kaipo;i apsukrus ir geri 
biznieriai. Jie? išaugino dvi duk
ras, kurios yra pasiekusios 
aukštesnio mokslo ir vienų sū
nų. Sūnūs dar tebestudentauja 
Norlhwestern Universitete. .

Jaunojo, Vincent Urban, tė
vai, gyvena Brighton Parke, 
yra žinomi kaipo* pp. Urbaiia- 
’vičiai, namų savininkai ir pa
siturį brightohparkiečiai.

, * . , , » "

Didelė sutuoktuvių puota bu
sianti iškelta svetainėje, 1800 
W. 39th St.,“Į kurių sukvies 
daug svečių iš““abiejų pusių”...

■i v 8 n

Ypatingai, nekviečia Pu ir A. 
KampikakU atvykti visus, • kurie 
gavote pakvietimus, nes kiek
vieną pakvieštil asmeniškai ne
buvo galimybės.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Norman Washluske,

Catherine McCoffery,
Frank Chuskas, 34, 

nice Gedrimas, 24
Anfhony Wallunas,

Kate Liakas, 27
Adam Swietek, 24, ;

lia S. Jakus, 20
Albin Putris,

A. Statkus, 23

Reikalauja
Perskirų

Mildred Cienki 
denki

;Rose Bakes
Bakes

TIKRAS BARGENAS 1444 W.

SU

25,

nuo

nuo

19 
su Ber-

24, su

su Cece-

su Irene

Theodore

Gavo
Pcrskiras

- Julia
Shimbel

Betty
Kasper

Shimbel nuo

REIKALINGA 10 operatorkų prie ___ _ __________
siuvamų mašinų, $12 iki $15 savai-118 St. 2 aukštų plytinė didelė krau- 
tėj. Shay Employment Agency, 30 tuvė, 4 flatų už $3950, terminai. 
W. Washington St. Atdara sekmadienį 2—5. Tel. State
--------------------------------------------- 7415.

SKRYBĖLIŲ dirbėjų — turi bu- Į ............................ ■ ■ ------
ti patyrusios. Eagle Hat Co., 65 E. REAL ESTATE FOR SALE 
Randolph St. Namai-žemėParjtoyimid

TSWTT-TA , “ TTT : BONDHOLDERIŲ LIKVIDACIJAREIKIA skrybėlių dirbėjų — pa
tyrusių. Darbas nuolatinis, jei ati- 1936-38 SO. HALSTED ST. —2 
tinkamos. Bi Rel Hat Co., 630 W. krautuvės ir 6—4 kambarių flatai, 
Jackson, 2-ras aukštas. pečium šildomi — pasiūlo, kad lik-
-------------------------------------------- - viduoti — siūlykite piniginę pa-

REIKIA operatorių kelniems Pamatyti KALLARS.
rumbus prisiųti. Patyrusių. Superior H j COLEMAN & CO. Ine.
Garment, 307 W. Van Buren. 5857 so STATE STREET.

................ ■■■. — ........... Į Tel. Wentworth 5702.

terminai.

Eugene

John

Kasper nuo Joseph

O Apskričio teisėjas O’Connell 
davė pcrškiVas( ėhiekgiečiams 
Mae ir Harcld MacGregor, nuo 
804 N. Wabash. Ji dirbo nak
timis, jis dienomis. Nebenori 
taip gyventi.

LIETUVIU EKSKURSIJA LAIVU 
Į MILWAUKEE

Rengia Dariaus-Girėno Postas
H “City of Grand Rapids”

Dariaus-Girėno Postas 271 
Amerikos Legijono rengia lin
ksmų Ekskursijų birželio 25, 
laivu “CITY OF GRAND RA- 
P1DS”. Išplauks iš Navy Pier 
9:30 ryto Chicagos laiku, su
grįš 9:30 vai. Vakare. Ant lai
vo bus visokių} įdomybių, link
smins visus Junior ' ir Junior- 
ettes “druha and bugle corps”, 
susidedąs iš 50, bus vodevilis, 
komedijantai, ' pasižymėjusios 
šokėjos lietuvaitės, p lės J.-Kas- 
minskaite, Lilliam Cinskas, J. 
Mateciunas ir kitos. Bus įdo
mus “floor shdw”, taipgi ge
ra muzika šokiams.

Milwaukėj visi ekskursantai 
bus iškilmingai sutikti .ir bu- 
sais nuvežti į Blatz Bravorų. 
Ten visi bus vaišinami šaltu 
alučiu ir skaniais užkandžiais. 
Kurie norės, su busais galės 
pamatyti gražiausias miesto 
vietas. . • .

Prašome , visų, suinteresuotų 
šia ekskursija, tikietus įsigyti 
4š anksto. Tikietas “round trip,? 
$2.00 asmeniiii,vaikams—pusė 
kainos. - u .

pas 
žemiaus 
- Wm.

' Tikietus galima pirkti 
komisijos narius ir 
nurodytose įstaigose
J. Kareiva, 4644 S. Paulina—
(Tel. Yards 5350); J. Kibort, 
6436 S. Blackstone; T. Maže- 
nis, 3857 S. Kedzie Avė.; B. 
R. Pietkiewicz, 2608 W. 47th 
St,; J. A. Mickeliunas, 6747 S. 
Artesian Avė.; Wm. Sebastian, 
4104 Archer Avė.; J. Juška, 
2417 W. 43rd St.; M. Narvid, 
2424 W. 69th St.; Advance 
Furniture Co., 2536-38-40 W. 
63rd St.; Peoples Furniture Co., 
4183 Archer /Avė.; “Naujienos”, 
1739 S. Halsted St., ir kitų 
laikraščių redakcijose.

Iš anksto pirkusieji tikietus, 
galės naudotis visomis privi
legijomis. (Prie laivo tikietai 
nebus parduodami). Prašome 
įsidėmėti, kad laivas išplauks 
iš Navy Pier prieplaukos bir
želio 25, 9:30 A. M. ir grįš at
gal tų pačią dieną, apie 10:00 
vai. vakare. Visus širdingai 
kviečiu komisijos vardu.

J. A. Mickeliunas, 
Hemlock 2096.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia__ _____ MORGIČIŲ BENDROVĖ TURI

REIKIA preserio valymo įstai-1 Parduoti Parkside Avė kampą, 6 
gai. Turi būti geras darbininkas. »į?Jįuves-’. 'aE?rtmenVu,» S Mokestis nuo štukos. 1909 South ^OO, pečium Šildymas, tiktai $20,- 
HnUtPd qt b00« Reikalauja $5,000.

1 Gray Street kampas 8 apartmen- 
tai 2x5, 6x4, garu šildymas, elektri- 
nia: šaldytuvai. Rendos $3900 me
tams, tiktai $16,500. Reikalaujama 

i $2.000RENDA1 5 kambarių saulėje LJįdd-le state MORTGAGE CO.
Irontims ir miegamas porčius. lik- Trvinff Park Blvd
tai $45.00, prie 2437 W. Walton gt. KpvSnne 8700Dideli moderni apartmentai. Mau-| Keystone 8700.
dyklė, šaldytuvas. Išgrąžins pagal 
skonį. Kreiptis vietoj arba šaukti ARTI CENTRAL AVENUE turi 
Central 9540. parduoti ar mainyti 8 apartmentus

I 2x4 2x3 2x2 renda
FURNITURE-FLKTURE FOR-SAL.E $42^° senumo na-

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui ^^LOOO. Veikti greitai._________ —- -------------------------- Arti Bell Plaine Avenue, 24 
NAUJAS 1939 metų šaldytuvas, apartmentai, rendos $10,400 me- 

6 kubinių pėdų — $99.00.-------------- tams, greitas pardavimas $39,500.
NAUJA 1939 skalbimo mašina — Reikalaujama $5,000. Gali mainyti. 

$39.00 Marąuette Electric Appliance, ‘10 N. Clark St. Room 608
Dearborn 1540.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Co., 3213 W. 63 St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

2100 West 59th St.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS - 
South sidėj—kampinė vieta. Įsteig 
ta 6 metai. Po ligos priverstas par 
duoti. 935 W. 59th gat. Tel: Norma' 
7479.

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St.

PARDAVIMUI Tavernas visokių 
tautų apgyvento] gražioj apylinkėj. 
5 kambariai gyvenimui vietoj. An
trašas 5708 S. Morgan St.

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

SUSIRINKIMAI
PARDAVIMUI 7 kambarių plyti

nis namas — puikiose sąlygose. 
Karšto vandens šildymas. Nebran
giai. 6722 S. Honore St.

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.
Kriaučių lokalo 269 A. C. W. o ! 

A. susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 9 d., Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland blvd., 7:30 
vai. vak. Visų pareiga dalyvauti.

Valdyba.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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, 
Michigan.

Išvežė Oną Geniotis 
Ligoninėn

5 AKRŲ GEROS ŽEMĖS smul
kiųjų vaisių — geri budinkai, nau
jas šulinys, 2*6 mylios Šiaurėj. Vz 
mylios vakaruos nuo Manden, Mi
chigan.

Edna Kinnear, R. R. No. 1, 
Mendon, Michigan.

Birželio 2 d., Mrs. Anna Ge
niotis, 931 W. 33rd PI., tapo 
išvežta į North Chicago ligo
ninę, 2551 N. Clark St., kur 
jai. buvo padaryta operacija.

Po operacijos ligonė buvo 
silpna, bet Mr. P. Geniotis, jos 
vyras, tikisi, kad moteris pa
sveiksianti. Ji randasi 304 kam
baryje. —J. A. S.

40 AKRŲ farma ir vasarnamis 
$3800.00. Klauskite apie sąlygas. 
Sodnas, miškas, kelias, ežerai. Miss 
Alba Morris, • Decatur, Wis.

1% AKRAI (lyginasi 12 lotų), 
prie 103 ir Laimie avė. — nebran
giai Rašyti ar šaukti Al. Dillon, 
Vilią Park, UI.

• Vienu laiku chicagietis Rojr 
C. Toombs buvo multimilionie- 
rius, apdraudos brokeris. Va
kar jisai pasidavė bankrotui. 
Sako, skolų turi $757,914, o 
turto tiktai $75.

RESORT SERVICE
Kurortinis Patarnavimas
VASAROS V AKACIJOS

Štai jums idealė vieta per vasa
ros /-atostogas pažvejoti, pasiplauky
ti, golfinti, laiveliais pasivažinėti 
ant puikaus Indiana ežero — vai
sių sodnų pačioj širdyje. Vištos ir 
Steak pietus. Rašyti dėl smulkes
nių informarijų

WHITE HOUSE HOTEL
INDIANA LAKE

P. O. Box 95
DOWAGIAC, MICHIGAN



ŠĮ ŠEŠTADIENĮ SVARBUS C. L 0. UNIJOS 
SUSIRINKIMAS CICEROJ

Eina Prie Kontrakto Pasirašymo Su 
National Malleable

šį šeštadienį, birželio 10 d., 
Ciceroj įvyks labai svarbus 
National Malleable Co. darbi
ninku unijos susirinkimas.

šioj įstaigoj dirba daug lie
tuviu. bet yra kviečiami ir pa
šaliniai. kurie tik įdomaujasi 
darbininkų organizavimosi rei
kalais.

ši kompanija turi dar porą 
dirbtuvių kitur. Visose darbas 
yra sunkus ir biaurus, o už
mokestis elcėtiška.

Taiiri dabar, kuomet prezi
dento Roosevelto administraci
ja prielankiai žiuri į darbinin
ku unijas ir išleistas Wagnerio 
aktas suteikia darbininkams 
teises organizuotis ir legališku 
bodu kovoti už savo ekonomi
nes teises, tai ir 
jos darbininkai 
nizuotis.

Tik vargas, 
skaičius darbininku vis 
mano, kad ne jie ponus, 
ponai juos 
bijo prieš juos atvirai pasisa
kyti. Bet yra jau ir tokių, ku
rie supranta unijos svarbą. Or
ganizatorių tarpe randasi 
vienas kitas lietuvis.

šios kompani- 
pradėjo orga-

kad nemažas 
dar 
bet 

maitina ir dėl to

ir

Pašalino du lietuvius
Jau keli mėnesiai kaip eina 

derybos tarpe kompanijos ir

Chicagos Universite 
to Dūdų Orkestros 

Veikla
Rašo—NORA

DūdųChicagos Universiteto 
Orkestras, kurioje groja net ke
li lietuviai muzikantai — iiiii- 
versiteto studentai, tarp kurių 
randasi Al. Uždravaitis, 
yra geras 
jaunuolis, 
sezoną su 
mais:

Penktadienį, birželio 9-tą, 
kaip septintą valandą vakaro, 
pildys programą universiteto 
patalpose, Hutchinson Court. Šį 
koncertą seks metinis bankietas 
orkestros nariams.

kuris 
lietuvis ir darbštus 

baigs savo 1938-39 
sekančiais pasirody-

10-tą,

pačiame Ilut- 
teikiamas “in- 
dainininkams. 

dainininkai tu-

šeštadienį, birželio 
kaip septintą valandą vakaro, 
koncertas tame 
chinson Court, 
ter-fraternity” 
Po koncerto šie 
rėš savo kontestą. Dar vėliau, 
užsitarnavusieji atletai gaus 
tam tikrus klanketus dovano
mis už jų atsižymejimus spor-

šie koncertai po dangum yra 
be įžangos ir publika yra malo
niai kviečiama atsilankyti ir 
praleisti kelias valandas jaukioj 
atmosferoj, besiklausant jau
nuolių pildomi] programų.

Orkestrą susideda iš 85 mu
zikantų ir yra po vadovybe Ha- 
rold Bachman’o

Hutchinson Court yra prie 
kertės 57-tos gatvės ir Univer- 
sity Avenue.

“Labai įdomus programai y- 
ra sutvarkyti kiekvienam iš šių 
koncertų, toki programai, ko
kiais musų lietuviai būtinai pa
sigėrės’*, rašo man ų. Uždravai- 
tis, kuris suteikė man viršpa- 
duotas žinias.

Aštriai Nubaudė 
Du Jaunus 
Vagilius 

Du jauni berniukai, 15 
ųt James Callaghan ir 18 
tų Donald Lanktree buvo 
teisti sėdėti nuo vienų meti, 
iki gyvos galvos kalėjime. Abu 
prisipažino, kad papildė apie 25 
apiplėšimus.

mė
mė- 
nu-

unijos atstovų ir yra manoma, 
kad šis susirinkimas bus pa
skutinis prieš kontrakto pasi
rašymą. Liko išlyginti tik vie
na kliūtis, tai priėmimas atgal 
išmestų už unijos organizavimą 
darbininkų. Išmestų tarpe yra 
ir du lietuviai: P. K. ir S. W. 
Unija žada nepasiduoti iki tie 
darbininkai nebus sugrąžinti į 
darbą.

Susirinkimas įvyks unijos 
svetainėj, 5108 W. 14 St.
Pašaliniai kviečiami atsilankyti

Kalbės C. I. O. apskričio or
ganizatorius Cody, W. Pullma- 
no unijos pirmininkas (lietu
vis). Unijos advokatas išaiš
kins kontraktą.

Šis susirinkimas yra svarbus 
ir į jį yra kviečiama pašaline 
publika ne vien tik dėl to, kad 
jame bus svarbus unijos kal
bėtojai, bet ir dėl to, kad susi
rinkusieji bus supažindinti su 
industrialinės unijos kontraktu. 
Mašinos užima ne tik paprastų 
darbininkų, bet ir amatininkų 
vietas, dėl to industrinės uni
jos užima svarbią vietą. Taigi 
kam laikas leidžia nepamirški
te atsilankyti ir susipažinti su 
svarbiais darbininkų organiza
cijos reikalais. —J. L. A.

“Jie Pamatė, Kad 
Lietuviai Yra 
Organizuoti”
Teisėjas Zuris džiaugiasi De

mokratų Lygos pikniko 
pasisekimu

Sekmadienį, birželio 4 d., 
Ryans miške, prie 87th ir 
Western avenue, įvyko Lietu
vių Demokratų Lygos ir įvai
rių Kliubų rengta “Teisėjo J. 
T. Zulrio” diena-piknikas.

Parengimas sutraukė didelį 
skaičių žmonių, suteikdamas 
rengėjams didelį džiaugsmą.

Teisėjas J. T. Zuris, Lietu
vių Demokratų Lygos garbes 
pirmininkas, Lygos vardu dė
koja “Naujienoms” už rekla
mą jparengimui, ir priduria:

“Piknikas pilnai pasisekė, ir 
aš manau, kad musų žmonėms 
priklauso padėka už tokį skait- 
ingą atsilankymą. Aš noriu 

asmeniškai padėkoti jiems, 
taipgi Demokratų kliubams, 
jų veršininkams, nariams ir 
draugams, ir ypatingai tiems, 
kurie aktyviai dalyvavo pikni
ko ruošime.

“Kaip jus žinote, daug mies
to valdybos narių ir teisėjų 
dalyvavo parengime ir dabar 
jie, daugiau negu praeityje, 
jaučia, kad'mes esame organi
zuoti žmonės, ir jie mums su
teiks atatinkamą pripažini
mą”, baigia teisėjas Zuris 
dėkos laiške.

Pe

Nori Kasti “Sub 
way” Iki 18-tos 
Ir State

Reikia Miliono Dolerių
Miesto valdyboj kilo sumany

mas pravesti požeminius trau
kinius (“Subway”) po State 
gatve, ne iki Roosevelt Road, 
kaip dabar planuojama, bet iki 
18-tos gatvės.

Pridėti šešis blokus prie tos 
“subway” linijos reikėtų apie 
"$1,000,000. Miesto valdyba pa
davė prašymą federalei valdžiai, 
kuri sumanymą dalinai finan
suoja, prailginimą užtvirtinti ir 
paskirti reikalingus pinigus.

“Subway” išvedimas iki 18- 
tos butų labai naudingas 18-tos 
Apylinkės gyventojams, ypatin
gai biznieriams.

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Ledvvedge Vincent Lawlor (viduryje), Anglijos karo veteranas, kuris esąs 

“nusistatęs prieš visą pasaulį”, Londono,policijos daboklėje. Jis yra kaltinamas 
tuo, kad kėsinosi nužudyti Kento kunigaikštienę,

Areštavo Kaman 
tinėjimui Apie 
žmogžudystę

su

nuo 
kamantinėjimui 

chicagietės,

2132 Cuyler 
apie 
Miss 
Miss

Austin policijos nuovada 
ėmė W.P.A. darbininką, Harry 
Brandon, 
avenue, 
turtingos
Rose Neary nužudymą.
Neary buvo rasta nužudyta bu
te ties 3248 W. Franklin avė.,, 
kur ji gyveno.

Svečias Iš Lietuvos
Chicagoj

Buvęs Klaipėdos Pašto 
Viršininkas

Klai- 
o ve- 
dabar

P-nas Karvelis, buvęs 
pėdos Pašto viršininkas, 
liaus Kaune valdininkas, 
lankosi Amerikoj.

Neperseniai buvo .sustojęs 
pas Juozą ir Prudenciją Ra- 
chunus, 3137 So. Halsted St., 
p dabar su giminėmis išvažia
vo j Los Angeles, California. 
Vėliaus mano sugrįžti į Chi
cago ir vėl sustos pas pp. Ra- 
chunus.

P-nas Karvelis yra labai pa
tenkintas Amerikos gyvenimu 
ir juomi įdomaujasi. Sako, jei
gu aplinkybės leistų, jis čia 
apsigyventų.

—■ Steponas.

yra

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kac. 
pačios Naujienos 

naudingos.

NAUJIENOS, Chteago, UI. Ketvirtad., birželio 8, 1939
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Vakar Chicagoje

Gaisras Swifto 
Dirbtuvėse

Swift and Co. dirbtuvėse, 
prie 42-tros ir Justine, kilo 
gaisras. Padarė $1,500 nuosto
lių “boileruimyj”.

• Chicago Limited, North 
Western gelžkelio ekspresinis 
traukinys iš Duluth, Minn., nu
šoko nuo bėgių prie Montrose 
ir Knox avenue, Chicagoj. Vi
si keleiviai išliko sveiki.

Birutės bolininkai 
bandys nugalėti 
Univers. Studentų 
tymą

Cbicagos Lietuvių Draugijos 
piknike birželio 18 d. drūčiai 
susikibs dvi smarkios minkšto
sios bolės komandos. Būtent, 
Birutės choro, taip sakant, 
“Singing tymas” su Universite
to Studentų “Brain Trust” ty
mu. Jie pradės lošti apie 1:00 
vai. popiet. Bus proga pamaty
ti ar dainos nugalės mokslą.

Vieni ateis į pikniką apsikin- 
klavę su gaidomis, na, o antri 
be abejonės, atsineš “Slide Bu
le” ir įvairias formules. Bet tą 
viską, atsinešę turės padėti į ša
lį ir imti paprastą bolės lazdą 
ir gerai pataikyti bolę toliausia 
numušti. Kolkas abi pusės lau
žiasi busimais laimėtojais, bet 
tikrovė bus išspręsta Draugijos 
piknike birželio 18 d. Sunsel 
parke. *—VBA

Nutarė Rengti 
Išvažiavimą 
Indiana Diunose

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Sean Russell, kuris yra 

uždraustos airių republiko- 
nų a|rmijos vadas. Jis liko 
sulaikvta's Detroite ir bus 
deportuotas. '

Prašalino Du Unijis 
tus Mokytojus 

t • • ‘ 'r :'

Proviso valščiaus apšvietos 
tarybos pirmininkas Harry T. 
Ewert prašalino iš pareigų du 
unįjįstus-mokytojus: Ralph R. 
Mąršhall, istorijos instruktorių, 
ir Mary Whėeįer, gimnastikos 
mokytoją. Pastaroji yra mo
kytojų unijos sekretorė.

“Apšvietos” Narės Pasiėmė 
Atostogų Vasarai

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietos” pusmetinis susirin
kimas įvyko birželio 4 dieną 
Sandaros svetainėj.

Nutarta surengti išvažiavi
mas Beverly Shores, Indianoj, 
nes jau tuojau bus galima mau
dytis, o tai’ labai graži vieta 
Indiana Diunuose.

y Nutarta surengti Bazaras Chi
cagos Liet. . Auditorijoj 10 d. 
gruodžio ir jau prie bazaro ren
giamasi, kad tinkamai prisiren
gus. <

Per vasarą susirinkimų nelai
kysime, nes visi nori atostogas 
turėti, tad ir mes nenorime sve
tainėse būti.

Narės paskyrė 10 dol. kelio
nei delegatei, kuri važiuos į mo
terų suvažiavimą New Yorke, 
rugpiučio mėn.

Po susirinkimo įvyko vaišės, 
kurias pateikė p. M. Viščiulie- 
nė. Narės išsiskirstė geroje nuo
taikoje iki rudeniniam sezonui.

A. M—nė

• 60 balandžių sudegė gaisre, 
kuris kilo chicagiečio George 
Hromadka name, ties 3236 S. 
Hamlin avenue. Gaisras prasi
dėjo nuo padegto automobilio, 
kuris buvo pastatytas prie na
mo.

0 0 0
• Koronerio džiurė traukia at
sakomybėn 40 metų chicagietį 
Thomas Adoinopoulous, kuris 
gegužės’ 14 d., nušovė 38 metų 
Gus Marrolis, nuo 726 Blue 
Island. Susišaudymas įvyko ali
nėj ties Halsted ir Blue Island. 
Įvykio liudininku buvo Mike 
Paulakis, nuo 704 S. Miller 
Street.

0 0 0
• Policija visoj Chicagoj ieš
ko moteriškės Mrs. Breda By- 
ers, kuri vienu laiku gyveno 
adresu 1419 N. Mayfield avė. 
Jos brolis, M. Swanson, miršta 
Minneapolis ligoninėj ir būti
nai nori seserį pamatyti.

0 0 0
• Nežinomi vagiliai pavogė 
130 porų avalinės iš Royal 
Shoe Store krautuvės, adresu 
1023 W. 63rd Street.

000
• 21 mteų chicagiėtė Artelle 
Mears Bistor skundėsi apskri
čio teisėjui, kad nė mėnesiui 
nepraėjus nuo vestuvių, vyras 
ją įmetė į vonią pilną vandens, 
su rūbais, čeverykais, etc. Ji 
prašo divorso. Jos vyras, Wil- 
liam Bistor, 22, nuo 219 Lake 
Shore Drive, yra turtingo Chi- 
cagos biznieriaus sūnūs.

000

• 1938 metais Illinois valsti
jos valdžia surinko $36 milio- 
nus ir $481,000 gąsdino tak
sais.

0 0 0
• Vilią Park, III., gyventojas 
Walter Bartlett nuo 127 So. 
Summit st., mirtinai apdegė, 
kai sprogo gasolino tankas au
tomobilyj, kurį jisai taisė.

’ i 0 *0 a
• Vakar anksti rytą sudegė 
senų daiktų sandėlis ties 1214 
N. Laevitt Street. Nuostoliai 
siekia $5,000. Tai antras gais
ras dviejų metų bėgy j toj pa
čioj vietoj.

000
• Pereitos savaitės pradžioj 
ir šios savaitės pradžioj poli
cija suėmė 229 chicagiečius Už 
“gembleriavimo” biznį. Vakar 
teisėjas Borelli visus paliuosa- 
vo, kadangi jie buvo areštuoti 
be varantų.

0 0 0
• 85 ateiviai priėmė piliety
bės priesaiką nuo federalio tei
sėjo William H. Holyl. Tarp 
naujų piliečių buvo anglai, vo
kiečiai, lietuviai, belgai, grai
kai, olandai, rumunai, rusai, 
jugoslavai, švedai ir vienas 
Danzigo pilietis.

0 0 0

• Iš kanalo, prie Southwest 
Highway, buvo ištrauktas kū
nas apysenio, apie 60 metų vy
ro. Policija spėja, kad tai buvo 
Frank Bukhitz, nuo 1116 Wa- 
shington Blvd.

0 0 0
• Iš Pittsburgho ateina žinia, 
kad federalis teismas tenai nu
teisė Chicagos westsidės poli
tikierių W. Maloney, 25 me
tams kalėjimo už apiplėšimą 
banko Clintonville mieste, Penn- 
sylvanijoj, spalio 14 d.

0 0 0
• Buvęs Chicagos Parkų dis- 
trikto sekretorius Lyman va
kar pradėjo eiti Chicagos pro- 
bate teismo klerko pareigas. 
Buvęs klerkas, Mitchell Robin, 
pasimirė pereitą savaitę. Ly
man yra 47 metų amžiaus, gy
vena 48-tam warde ir yra to 
wardo demokratų komitymo- 
nas.

0 0 0
• Apskričio teisėjas Joseph 
Sabath užbaigė bylą, kuri už
truko net 21 metus laiko. 1918 
metais tą bylą užvedė chica- 
giečiai Spencer prieš gatveka- 
rių bendrovę už sužeidimą jų

2 metų dukters. Sužeistoji da
bar yra 23 metų amžiaus ir 
nuo gatvekarių bendrovės gau
na $3,500.

0 0 0
• George H. Capper firmos 
(24 S. Michigan) darbininkai 
dažnai erzindavo 19 metų iš- 
vežiotoją, Edward Jay-Jokobo- 
ski, nuo 2627 N. Kimball. No
rėdamas jiems atkeršyti, jau
nuolis padegė krūvą šiukšlių 
įstaigos skiepe. Norėjo juos pa
gąsdinti, bet dabar pats randa
si oentralinės policijos nuova
dos kalėjime.

=Mabio
Budriko Radio - 
Programas

Pereitą septintadienį Budri
ko radio programas buvo ypa
tingai gausus gražiomis melo
dingomis dainomis ir linksma 
muzika — maršais, polkomis 
ir suktiniais. Buvo geri daini
ninkai, kurių pryšaky buvo p-lė 
Jadvyga Gricaitė.

Dainininkai, pritariami pil
nos orkestros, padainavo daug 
gražių liaudies dainelių vienu 
ir dviem balsais ir visu choru. 
Visas programas išėjo labai ge
rai.

Kitas Budriko programas bus 
šįvakar nuo 7 iki 8 vai. iš sto
ties WHFC, 1420 k. Bus gra
žios liaudies dainos ir gera 
akordejonų muzika, Programe 
dalyvaus visų mėgiamas Cicero 
moterų choras ir solistai. Be 
to, bus svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Radio Mėgėjas.

Naujas Išnešiotojas 
BrightOn Parke

■■ l i    4 r

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

Prižiūrėtojas,
T. Rypkevičia.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nenurimsta
Be Biznio

Steponas Tveri jonas turėjo 
įvairių biznių Brighton Parke. 
Dabar nusipirko puošnų taver
ną ties num. 2950 S. Normai 
avė.

Kadangi Steponas Tverijonas 
ir jo žmona Marcella turi gerą 
patyrimą toj šakoj, numatoma 
jam biznis ir čia seksis.

Steponas N—kis

Sugrįžo į Buvusį 
Biznį

J. Remkus, savininkas na
mo ir biznio, 3400 So. Lowe 
Avė., kurį praeitais metais bu
vo pardavęs V. Banass’ui, šio 
mėnesio pradžioje vėl sugrįžo 
į buvusią savo mėsos ir gro- 
cerio parduotuvę.

Jiems biznis sekasi, nes pir
kėjai nuo seniau jų žinomi.

—J. A. S.

GERU. Naujieną tkcdtyie- 
įoe ir ekaitytojcd pralotai 
pirkinių reikalai* eiti f 
ku krautuve*, kurto* 
*kelbiati Naujiena**.




