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Sako, Ne Laikas Šaukti Taikos Konferencija
KLAUSĖ CHAMBERLAINA, AR JIS NEPLA 

NUOJA PASUKTI VĖL J MIUNCHENO 
POLITIKA

Prancūzai nužiūri, kad Chamberlain klau 
sosi Vatikano patarimų artintis prie 

Berlyno-Romos ašies
LONDONAS, Anglija, birž. 12 

—Premjeras Chamberlain pir
madienį pareiškė parlamentui, 
kad jis neturi nieko naujo pa
aiškinti dėl britų-rusų-francuzų 
sąjungos derybų. Tiek galįs pa
sakyti, kad Britanijos atstovas, 
William Strang, išvyko į Mas
kvą derybų reikalu.

Parlamento narys, darbietis 
Hugh Dalton, tuomet davė 
Chamberlainui klausimą: Ar 
premjeras nesupranta, jogei il
gai užtęstos derybos kelia šaly 
abejonių, kad gal valdžia ir ne
deda rimtų pastangų susitarimo 
atsiekti? Ar tik valdžios delsi
mas nereiškia, kad laukiama 
patogaus laiko pasukti atgal į 
Miuncheno politiką?

Chamberlain pašoko nuo suo
lo ir atšovė Daltonui, jogei jo 
pastabos buvusios labai piktos 
(very offensive). Jis nesupran-

tąs, pareiškė Chamberlain, ko
dėl kaltė dėl užtrukimo derybų 
su Rusija turi būti suverčiama 
ant Britanijos valdžios.

Atsakydamas į kitą klausimą 
Chamberlainas paaiškino, kad 
šaukti tarptautinę taikos konfe
renciją dabar ne laikas.. Tokios 
konferencijos pasisekimui sąly
ga esanti ta, kad dalyvaujančios 
joje valdžios tikrai norėtų tei
singos taikos ir butų pasiryžu- 
sios nutarimus pildyti, šitokiam 
pasitikėjimui ugdyti Britanijos 
valdžia ir darbuosis, pareiškė 
Chamberlain.

Tuo tarpu Francuzijoj kai 
kurie politiniai ekspertai prade
da nužiūrėti, kad Chamberlain 
klausosi popiežiaus patarimų 
artintis prie Berlyno-Romos a- 
šies, užuot ieškoti sąjungos su 
Sovietų Rusija.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto

JEFFERSON CITY, MO. — Prekybinis traukinys nušoko nuo potvynio iš
plautų bėgių.

i1

Areštavo dar 150 bu 
vusių Ispanijos res 

publikonų

Sabath nori pagel 
bėti smulkiems biz 

nieriams

Išleido patarimus 
Vokietijos tremti
niams Anglijoje

Anglija, birž.
Žydams, Vokietijos

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

Prezidentas aiškino 
kodėl reikia gink

luotis
BALTIJOS VALSTYBIŲ VIE

NYBĖS MANIFESTACIJA.

Prancūzai užtiko 
slaptą geležinke

lį į Belgiją
VALENCIENNES, Francuzi- 

ja, birž. 12. — Chateau Mont 
de Peruwelz, prie Belgijos ru- 
bežiaus, Francuzijos policija 
užtiko slaptą požeminį geležin
kelį, einantį per rubežių į Bel
giją. Policijos manymu, tune
lį vartojo šnipų grandinys, ku
ris taikėsi gauti Francuzijos 
karinių 
vienas 
ris.

paslapčių. Areštuoti 
vyras ir viena mote-

Slovakų lakūnai ati 
davė lenkams 

3 lėktuvus
VARŠUVA, Lenkija, birž. 12 

—Pranešama, kad trys Slovaki
jos karo lėktuvai nusileido Len
kijos kariniame aerodrome De- 
bline, į pietų vakarus nuo Var
šuvos. šeši slovakai lakūnai pa
reiškė, jogei jie nusitarė išga
benti lėktuvus iš Slovakijos, už
uot leisti, kad juos Vokietija 
pasiimtų.

LONDONAS, 
12.
tremtiniams, globoti komitetas 
išleido brošiūrą su patarimais, 
kaip elgtis Anglijoje apsigy
venus. Tremtiniams patariama, 
tarp ko kita, liuosą nuo dar-

General Motors įmo-l_ ,.j * bos, stengtis nekalbėti vokis-
nes atidarytos ne- kai gatvėse ir viešose sueigo- 

žiūrint streiko s®.nekritikuoti valdžios nuo- 
• statų, susilaikyti nuo politines

FLINT, Mich., birž. 12. - y6*108,’ .,t6myti ? «^i 
„ . , . ... britų laikyseną ir bendrai uz-

_ . ... ,t . silaikyti taip, kad tremtiniu
. . . . , . laikysena žydų tautai gėdosdieni, nežiūrint to, kad perei- .

tą ketvirtadienį jose paskelbė ne( ary
streiką Homer Martino kontro- 7 •
liuojama unija. Automobilių Japonai ieško nuo- 
darbininkų unija, priklausanti rlvtfHll
Industrinių Unijų Kongresui, LljlUJŲ.
yra priešinga ^eikui SHANGnlC^nija, birž.
_ P.rmad^m, kar darbininkai 12 _ Baliuje, kurį ruošė Ja- 

i X 4 t * 1 • 4* i • • ponijos konsulatas Nankinge,muštynės tarp pikietuotojų irf 
ėjusių dirbti darbininkų. Poli
cija areštavo dvyliką asmenų. 
Flinte atidarymas praėjo ra
miai, tačiau vienoje įmonėje 
darban stojo tik apie pusę vi
sų jos samdomų darbininkų. 
Gal būt, kad darbas toje įmo
nėje bus sulaikytas. Kitose 
General Motors įmonėse, sako
ma, atėjo darban pakankamai 
darbininkų ir darbą galima 
dirbti.

ja-

ku- 
už- 
ki-

susirgo dvidešimt aukštų 
ponų ir kinų valdininkų, 
liau pasirodė, kad vynas, 
riuo svečiai vaišinta, buvo 
nuodytas. Nužiūrima, kad
nai mėginę tuo budu nudaigo
ti japonus ir jų draugus ki
nus. Japonijso slaptoji polici
ja ieško kaltininkų. Du užnuo
dyti asmenys jau mirė.

Susirinko katalikų 
akcijos kongresas

Rekomenduoja pa
skirti dar $300,000,- 
000 karo reikalams

Jungt. Valstijos atsi 
likusios karo avia

cijoje

CLEVELAND, Ohio, birž. 12 
—Pirmadienį šia susirinko J. 
Valstijų Katalikų Socialinės Ak
cijos Kongresas. Suvažiavime 
dalyvauja 14,000 delegatų.

WASHINGTON, D. C., birž. 
12—J. Valstijų rūmų asignaci- 
joms skirti komitetas pirmadie
nį rekomendavo pridėti, prie 
asignuotų jau $508,789,824 ka
ro departamento reikalams at
einančiais metais, dar $292,695,- 
547.

I

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

Daugiausia apsiniaukę; 
kiausia protarpiais lietus;
lė teka 5:14 v. r., leidžiasi 8:25 
vai. vak.

pra*

KAUNAS, birželio 9 d., da- 
yvaujant • ^Prezidentui ir Vy
riausybei, prasidėjo Baltijos 
kongresas tnanifestuojant vie
nybės -reikalą. * Dalyvauja šim
tai latvių/ir estų/

SKAITLINGAS SAVANORIŲ 
KONGRESAS.

8 d. skait- 
kongrese 
Preziden- 

Ministras Pirmininkas

KAUNAS, birželio 
ingame ; savanorių 

dalyvavo Valstybės 
tas
{rašto Apsaugos Ministras^

SUDEGĖ UŽVENČIO 
MIESTELIS.

ir

su-KAUNAS, birželio 9 d. 
degė Užvenčio miestelis. Be to, 
Merkinėje sudegė 300 hektarų 
miško.

LATVIAI NUTRAUKĖ SPOR
TO SANTYKIUS.

KAUNAS, birželio 9 d. — 
Latviai nutraukė su Lietuva 
sporto santykius.
1939/VI/10 d.

Tvarkys susisiekimo 
reikalus

WASHINGTON, D. C., birž. 
12—Pirmadienį liudijo atstovų 
rūmų karinių reikalų komitetui 
pulk. Charles Lindbergh. .Jisai 
pasakė, kad J. Valstijų kariška
sis oro laivynas yra atsilikęs 
nuo Europos valstybių oro lai
vynų. J. Valstijoms reikia dau
giau ir geresnių karo lėktuvų. 
Lindbergh tačiau akcentavo, 
[kad stiprinant J. Valstijų oro 
jėgas daugiau dėmesio reikėtų 
kreipti į lėktuvų gerumą, negu 
į jų skaičių.

Sugrįžo Jungt. Val
stijų ambasadorius 

iš Francuzijos
NEW YORK, N. Y., birž. 121 

—čia atvyko iš Europos J. Val
stijų ambasadorius Francuzijai, 
William C. Bullitt Skauda jo 
petis. Ketina trumpą laiką gy
dytis. Birželio 21 dieną Bullitt 
vėl grįšiąs Francuzijon. [kainuotas kaip vertas $106,000.

WEST POINT, N. Y., birž. 
2—Pirmadienį prez. Roosevel- 

tas kalbėjo J. Valstijų Militari- 
nės Akademijos auklėtiniams, 
kurie baigia mokyklos kursą šį
met ir neužilgo išeis iš mokyk
los kaipo karininkai.

Jisai paaiškino, kad J. ValstP 
, os nori taikos. Tačiau 
reiškia, kad šalis butų 
Noras taikos bereiškia 
mo.

Toliau kalbėdamas jis
tavo, jogei nelaimės ištiko ša- 
is, kurios buvo nepakankamai 

apsaugotos. J. Valstijos vykdo 
plačią ginklavimosi programą

tai ne
silpna.

akcen-

ZARASAI. — Rūpinamasi, 
kad tarp Kauno — Zarasų ei
tų specialus papildomieji auto
busai, kurie sustotų tik Uk
mergėje ir Utenoje. Taip pat 
rūpinamasi, kad važiavimas 
butų žymiai atpigintas. Be to, 
daroma žygių, kad butų sure
guliuotas susisiekimas su Obe
lių ar Noreikių geležinkelio sto
timis.

Vokietija atėmė len 
ką patalpas

šalies apsaugai.

Čekai informuojami 
slaptais radijo pra

nešimais
PRAHA, Bohemija, birž. 12 

—Slapti radijo pranešimų tran
sliuotojai informuoja čekus apie 
vykius jų šaly ir plačiajame 

pasaulyje. Transliavimo apara
tai esą maži ir dažnai transliuo
ja rekordų pranešimus automa
tiškai. Vokietijos slaptoji polici
ja turi nemažai darbo surasti 
tuos transliavimų aparatus, o, 
be to, jei ir suranda juos, tai 
nesugauna kaltininkų.

“Hot dogs” Šerai 
kyla

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
12. — Toledo provincijoje Is
panijos civilinė sargyba areš
tavo 150 asmenų. Areštuotieji 
yra kaltinami tuo, kad jie žu
dę žmones, plėšę turtą ir dis
kreditavę gen. Franco vado
vaujamus sukilėlius tuo metu, 
kad Toledo provincija ^buvo la- 
jalistų rankose.

Nacionalistinė Ispanijos vy
riausybė pabaigė organizuoti 
visoj šaly tinklą karinių 
mų, kurie teis buvusios 
publikos šalininkus.

WASHINGTON, D. C., birž. 
12. — Atstovų rūmų narys 
Sabath (iš Chicagos) pranešė, 
kad jis ruošia bilių tikslu pa
lengvinti smulkiajam 
paskolų gauti. Bilių 
ateity Sabath įteiks 
sui.

bizniui 
artimoj 
kongre-

teis- 
res-

Kaltina lenką šnipi 
nėjimu Dancige

300 pasažierių kelio 
nei per Atlantą 

lėktuvu
NEW YORK, N. Y., birž. 12-. 

— Pan-American lėktuvų kor
poracija paskelbė, kad nuo bir
želio 28 dienos ji pradės ga
benti lėktuvais per Atlantą pa- 
sažierius. Norinčių pirmoje ši
tokioje kelionėje dalyvauti jau 
atsirado daugiau nei 300. Tuo 
tarpu vietos lėktuve esama tik 
35-ms pąsažieriams.

LAISVAS DANCIGO MIES
TAS, birž. 12. — Dancigo val
džia areštavo Janą Henry ką 
Lipinskį, lenkų muitinės in
spektorių Dancige. Kaltina jį 
tuo, kad jis mėginęs sužinot; 
karinių paslapčių iš Hitlerio 
smogikų ir kad stengėsi pri
kalbinti kai kuriuos smogikus 
pabėgti kartu su juo į Lenki
ją. Areštuotajam ruošiamas 
teismas.

Dancigo vokiečiai nekenčia 
Lenkijos muitinės inspektorių 
ir, tur būt, Lipinski tik dėl to 
tapo areštuotas.

Apsaugo Benešą 
Koloradoje

Hitleris parduoda 
ginklus kinams

BOULDER, Colo., birž. 12— 
Čia atvyko Dr. Eduard Benešąs, 
buvęs Čeko-Slovakijos preziden
tas. Paskirtas stiprus būrys fe
deralinės ir valstijos policijos jį 
apsaugoti. Apsaugą suteikti pa
tarė Washingtono valdžia, nes 
orisibijoma, kad gali būti pada
rytas pasikėsinimas atimti Be- 
nešui gyvybę. Dr. Benešąs kal
bėjo Kolorados universiteto stu
dentams, kurie baigia šiemet 
kursus.

NEW YORK, N. Y., birž. 12’. 
— Pereito sekmadienio pikniko, 
kuriame Anglijos karalius ir 
karalienė valgė “hot dogs”, pa
sėkoje “vynerių” pardavėjai 
išdidžiai rekliamuoja savo pro
duktus : tai, girdi, esąs kara
liškas maistas. Karštų šuniu
kų biznis įgijęs aukštesnį ran
gą, sako “hot dogs” pardavė
jai.

Slaugės prisipažini
mas melagingas ■— 

sako vokiečiai
PRAHA, Bohemija, birž. 12. 

— Pereitą savaitę nežinia kas 
užmušė vokietį policininką mie
stely Kladno, Bohemijoj. Vo
kiečiai pradėjo bausti miestelio 
ir apylinkės gyventojus ir gra
sinti dar didesnėmis bausmė
mis, jeigu čekai nesuras kal
tininko.

Jauna slaugė pagaliau pasi
sakė, kad ji nužudžiusi polici
ninką. Kvotimas betgi parodė, 
kad ta slauga, Anna Kopecka, 
nekalta. Jai dabar gresia baus
mė 
mo. 
bėti

dėl melagingo prisipažini- 
Ji melavo norėdama išgel- 
miestelį nuo bausmių.

Kaltina darbininkų 
savitarpę kovą

PENANG, Malaya, birž. 12— 
Hitleris ir Mussolinis skaitosi 
Japonijos draugais. Tačiau Hit
leris parduoda Kinijai daugybę 
ginklų su japonais kariauti. Ir 
ne tik Vokietijos karo pabūklai 
siunčiami Kinijon. Iš buvusios 
Čeko-Slovakijos, kaip praeity 
ginklai buvo siunčiami Kinijon, 
taip jie tebesiunčiami dabar, kai 
jų dirbimą ir eksportą kontro
liuoja vokiečiai.

Ginklų siuntimas iš Vokieti
jos Kinijon erzina japonus ir 
jie kalba, kad Hitleris “double- 
krosina” juos.

Susirinko Vengrijos 
parlamentas

BUDAPEST, Vengrija, birž. 
12—Pirmadienį atsidarė naujai 
išrinktas Vengrijos parlamen
tas. 40 atstovų atsilankė į par
lamentą pasirėdę nacių unifor
ma. Valdžia naujame parlamen
te priskaito 202 šalininkus, bet 
jų tarpe esama nemažai palan
kių naciams atstovų.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

WASHINGTON, D. C., birž. 
12—Senatorius Thomas, pažan
gusis demokratas ir J. Valstijų 
senato darbo komiteto narys, 
pirmadienj pareiškė, kad ne 
Darbo Santykių Įstatymo tru
kumai iškėlė nusiskundimus 
tuo įstatymu, bet savitarpe A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
Industrinių Unijų Kongreso ko
va.

RATIBOR, Vokietija, birž. 
12. — Nacių slaptoji policija 
pirmadienj užėmė patalpas, ku
rios priklausė lenkų grupėms, 
gyvenančioms šitame vokiečių 
Silezijos apskrity. Vokiečiai sa
kosi tai padarę todėl, kad Len
kija paskutinėmis dienomis 
konfiskavusi vokiečių namus

r -----------------------------------------------------

Pavogė brangų pa
veikslą iš muzejaus

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
12—Iš Louvre, muziejaus pa-n 
vogtas Watteau kūrinys pereitą 
sekmadienį. Paveikslas buvo į- Lenkijos Silezijoje, Oslą teri

Britanija mobilizuo-
ja armiją

vei- 
sau-

torijoj •T

TO

LONDONAS, Anglija, birž. 
12. — Britanija mobilizuoja 
armiją. Mobilizacija daroma 
dalimis, pašaukiant tai vienas, 
tai kitas kariuomenės dalis tar
nybon.

V-’T' ' •••
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Iš Pietų Amerikoj j

AR PIETŲ AMERIKOS LIETUVrAl YRA 
LIETUVOS PRIEŠAI?

Atsakymas DULR pirmininkui dėl taip sunkaus ir 
neteisingo Pietų Amerikos lietuvių apkaltinimo

Janilio- 
lietuvių 

Bs. Aires 
Žalgirio mūšio

| štai, žiūrėkite, kun. Radžiu 
Urugvajuje pranciškonai sugau
na nakties metu su moterimis 
karčiamoje, o Arkivyskujas A- 
ragoni jį išdeportuoja į Lietuvą, 
bet ar dėl to kalti mes?

Štai, žiūrėkite, po kun. Ra- 
džiaus atvažiavo Urugvajun ku-

(Tęsinys)
štai, žiūrėkite, kun. 

uis daro loteriją neva 
bažnyčios statymui 
mieste, o mes
veteranai” išėję iš belaisvės ne
užilgo vėl stojom į “mūšį” toje’ 
pačioje vietoje, bet jau -
klausimu. Mes sakėme, kad ku-|n^as Tamoliunas, kuris vos du 
nigas surinks iš žmonių pini-į 
gus ir pabėgs. Taip ir įvyko, i 
Kunigas išeikvojo iš žmonių su
rinktus pinigus savo 
bažnyčios nepastatė ir pralai
mėjęs “mūšį” pateko į kalėji
mą, o vėliau išbėgo nežinia kur.

Taigi ar musų tikslas griauti 
“naudingas įstaigas ar organi
zacijas” jei jas sugriauna ir ap
stato patys kunigai, kuriuos 
proteguoja p. Skipitis pinigais 
ir žodžiais?

tikslams,

$50.00 NUOLAIDOS 
ANT ELEKTRIKI- 

NES LEDAUNES

g. e. 5 pėdų ęi i a nn 
$165.00 už ....
Norgc, 6 pėdų, C1OQ OO
$179.00 už ....... I <-W.UU

$114.00
$117.50

$99.00

Westing- 
house ..............
Crosley
Shelvador ....
6 pėdų didelės 
vertės $150.00 
už ..................

5 ir 10 Metų Garantija
SKALBIAMOS IR PROSINA- 

MOS MAŠINOS
Norge, Thor ar 00
Maytag $125.00 už

Lengvi Išmokėjimai
50 Tūkstančių Naujų Rakandų 
Parlor Setų, Bedroom Setų, 

Karpetų už Stebėtinai
Žemas Kainas

JOS. F.
BIIDRIK

Furniture Houseįli
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088
BUDRIK’S ANNEX, 

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. YARDS 3088

WCFL 970 k., 9 valandą nedėlios 
vakare žymus nuolatinis radio 

programas

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

NAUJIENOS; Chicago, III.

I mėnesiu pabuvęs katalikų “dva
sios vadu”, kaip ir jo pirm lakū
nas tapo Montevideo priemies
tyje Vilią dėl Cerro sugautas 
girtas su mergomis ir išdepor- 
tuotas į ten, iš kur atvažiavo. 
Bet ar juos ponas 
smerkė? Ne!

štai, žiūrėkite, 
advokatą turi 
DULRas, ir ar nelaimingi tie, 
kurie nebaigę teisių mokslo 
taip, kad “vyrą” pavadintų tau
ta. o tautą —- “vyru”?

Toliau DULR sako, kad “nuo 
savo veiklos jis neatsisakys ir 
negalės atsisakyti tol, kol pa
sauly ne Lietuvoj tebesiras iš
sklaidytų arti miliono lietuvių, 
kurie dar nebus išsižadėję savo 
tautybės, nemirę lietuvių tautai, 
taigi ir Lietuvai!

Visais kitais atvejais DULRo 
veikla neturėtų prasmės ir jis 
turėtų likviduotis.

Vadinasi tarpe tų, kurie dar 
nebus išsižadėję savo tautybės 
DULRas kažką veiks, bet tar
pe tų, “kurie jau yra pasidarę 
Lietuvai abejingi ir nuo lietu
vių tautos ir tautinių jos aspi
racijų nutolę — DULRas jau
čiasi bejėgis ką nors padaryti” 
(mano pabr. ,—J. L.). Jei jau. kažkokiėį ypatin 
skęsti — skęsk!

Musų manymu, DULRas kaip sta ir kad jei DULRas norėtų 
tik turėtų' parodyti daugiau nuoširdžiai mums padėti, galė- 
veiklumo tarp tų, kurie jau yrą tume bendromis jėgomis dau- 
pasidarę Lietuvai abejingi, kad giau nuveikti. Bet, to viso, 
vėl juos sugrąžinti lietuvių tau- DULRas ir jo pirmininkas, ap- 
tai. šiame reikale, mes visi, be keliavęs P. Ameriką nenori ma- 
pažiurų skirtumo, galėtume 
DULRui, o šis mums padėti. 
Bet gal DULRas geriau išma-

Skipitis pa-

kokį “gerą” 
pirmininku

.žemos kainos ir kokybės darbas

CermakConstructionCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTfi 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBING AS-ŠILD YM AS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORCIŲ 
VišhŲ , PLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

_ 1 IKI 15 METŲ__
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967 

PO 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto # 
šešios karvės buvo atgabentos į Chicagos viešbutį. 

Iš jų viena Įtiko išrinkta “karvių karaliene”, čia toji “ka
ralienė” ir yra vaizduojama.

• _ i  1 _ _ . 1 _ •   /• ¥! - - - IMrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

ja komitetas kovai su fašizmu 
ir komitetas Ispanijos liaudžiai 
ginti!”

Ne, Gerbiamieji DULRo va
dovai, mums ne ironijos reikia 
ir mes nešauksime kartu su 
Tamstomis — šalin DULRą! 
Mums Draugija Užsienio Lietu
viams Remti labai ir labai rei- 
<alinga, tačiau ne tokia, kuri 
arp Lietuvos ir jos išeivių ne 

apykantą sėtų, kuri vienos mo
tinos — tėvynes vaikus į tik
ruosius ir posūnius skirstytų. 
)et kuriai rūpėtų visi lietuviai, 
airi visiems lietuviams parody
tų daugiau nuoširdumo ekono 
mintus ir kul turinius jų reika
lus svarstant, ir padėtų su iš- 
taut-ėjimo banga kovoti.

Daugiau meilės ir toleranci
jos išeiviams, o mes tuo pačiu 
atsilyginsime!

—J. Lazdauskas 
Montevideo, Uruguay.

(GALAS)

JUOKAI

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

no? Gal jam musų bendradar
biavimas nepriimtinas?

Iš aukščiau minėto organiza
cijų, laikraščių ir pažangiųjų 
ietuvių apkaltinimo matyti, jog 

DULRas juos visus laiko nuo 
ietuvių tautos nutolusiais — 
nebelietuviais. Pažiūrėkime, ką 
tos organizacijos darė prieš Lie
tuvą, kuo nusikalto lietuvių tan
iai ir kokiomis priemonėmis 
stengėsi nutautinti lietuvius: sa
vo sunkiai uždirbtais pinigais 
steigė knygynus, burė lietuvius 

ekonomines ir kultūrines or
ganizacijas, leido ir tebeleidžia 
. au dešimtimis metų gyvuojan
čius laikraščius, kovojo už de
mokratiškumą ir toleranciją, ir 
jei reikės — Lietuvai daugiau 
aukosis negu Ispanijos respubli
kos apgynimui.

Mes ir nepridėję rankos prie 
širdies suprantame,, kadetai ne 

v’ ' “ . . . “ tefi ių- 
dirbti, kad daug ko ih'tims truk-

šuntakiuose, arba sąmoningai 
nori kitus juose paklaidinti. Ne
jaugi DULRas, kaip ir jo pir
mininkas, (kurio paskaitą teko 
klausytis P. Amerikoje) nesu
geba atskirti Lietuvos ir lietu
vių tautos nuo “vyrų” preten
duojančių į vadus ir vadovus?.. 
Argi DULRas nebeatskirtų as
mens nuo valstybes? Netikime 
Gal dabar Lietuvos padangėje 
naujiems vėjams pūstelėjus, ir 
DULRas kitaip kalbės;..

DULRas ironizuodamas šau-

Užimtas
Aš norėčiau apžiūrėti tą 
kurį žadat parduoti. ArŠunį, 

aš ncsiitrukdysiu ?
— Taip ... jis dabar ėda!

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

Po$12.5O
. »

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

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26TH ST.

Tel. Lawndale 2908-9
mmaczaaNOMi Atdara iki

t724 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Monroe 9251

9 V. p. p. ■■■■■■■■■■■■■■H

lyti. Jis surado tik “komitetus 
turtingos Ispanijos liaudžiai gel
bėti” ir ant to komiteto joda
mas stengiasi su žeme sumai
šyti visą P. Amerikos lietuvių 
veikimą. DULRas neturėtų pa
miršti, kad P. Amerikos lietu
viai gyvena skirtingose sąlygo
se nuo savo tautiečių Lietuvoje
— sąlygose, kur leidžiama žmo
niškumui reikštis, — todėl sve
timųjų nuteriotos Ispanijos vai
kų ir motinų šauksmui neliko
me abejingi. Ispanijos liaudies 
šelpimo komitetus kure — ar- 
gentinai, brazilai, urugvajiečiai, 
o prie jų dėjosi: rusai, Ukrai
nai, lenkai, čekai, jugoslavai, 
vengrai, žydai, vokiečiai, italai, 
lietuviai ir kiti. Panašus komi
tetai kūrėsi ne tik P. Ameriko
je, bet ir Europoje. Mes įsitiki
nę, kad kitose aplinkybėse šis 
komitetas butų įsikūręs ir Lie
tuvoje...

Nesijaučiame tuo lietuvių tau
tai prasikaltę, priešingai, gyven
dami tokį laikotarpį, kada ir 
musų tėvynei gali būti reikalin
ga pagalba džiaugiamės, kad ir 
mes galėjome ant žmoniškumo 
Aukuro sudėti mažytes aukas.

Lietuvos iždo neeikvojome, 
bet, jei vistik dėl šios aukos 
lietuvių tauta pajustų nuostolį
— vardan to paties žmonišku 
mo teatleidžia mums!

Šis DULRo kaltinimas bent 
turėjo pagrindą: toks komite
tas P. Amerikoje iš tikrųjų yra. 
Tačiau kuo DULRas remiasi 
tvirtindamas, kad ,P. Amerikos 
pažangieji lietuviai turi tikslą 
per savo spaudą dergti ir nie
kinti Lietuvą?

P. Amerikos pažangieji lietu
vių laikraščiai nėra parašę nei 
vieno straipsnio nukreipto prieš 
Lietuvą ir lietuvių tautą, čia, 
arba DULRas pats klaidžioja

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

i —Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS..

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

'4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių ,
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VV^stern Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted 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 23Td Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1278

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

P ANTANAS M. PHILLIPS
į 3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ Draugijos N ariai

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASII
756 West 35th St.

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

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

Tek Kenwood 5107. 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk 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, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra, parodančia mažiausias 

Klaidas. Specialė atyda atkieipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

daugely j atsitikimų akys atitaiso- 
I uos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 

jauslus 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.

Tek CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Jc • PulSUCKl Le V <in vyrų, moterų ir vaikų pagal nau-
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

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

8

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

6

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6331 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Dr. Charles Segal
' | OFISAS

4729 So- . Ashland Avė.,, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
I

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



Antradien., birželio 13, 1939  NAUJIENOS, Chicago, III. ' x " • 3

KODĖL EUROPOS MAŽOSIOMS TAUTOMS 
ATSIRADO PAVOJUS?

Ar verta kalbėti ir rašyti a- 
pie tokias blogybes, kurių pa
šalinimas nėra musų jėgose? 
Žinoma, kad verta. Nors gam
tiškų pavojų — audrų, žemės 
drebėjimų, ugniakalnių išsiver
žimų negalime atitolinti, bet ži
nojimas apie jų prisiartinimą 
gali būti labai naudingas. Pana
šiai yra su žinojimu apie kitas 
visokias blogybes. Įdomaujan
čiam žmogui jau vien papras
tas apie ką nors sužinojimas su
teikia pasitenkinimą ir malonu-

111 Mf——
SPECIALAS

$3.50... 100 ketvirtainių pėdų 
lygių, ištvermių, gražių, Hem- 
lock Flooring.

Specialas už CO.Eft 
100 ketvirt. UU
pėdų

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

J ■ •

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pafcislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

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

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

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

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS’’
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
..............—....................................

mą. Todėl pasvarstykime, ko
dėl Europoje susidaro tokia pa
dėtis, kad mažesnėsės valstybės 
atsirado pavojuje, nors tas svar
stymas neprisidės prie to pavo
jaus atitolinimo.

Tautos nesugyvena ne dėl to, 
kad tarp jų randasi daugiario- 
pų įvairumų ir skirtumų. Pietų 
Amerikos respublikos susidaro 
iš piliečių bendros kilmės, ben
dros kalbos, bendros tikybos, o 
betgi ten nėra žmoniško sugy
venimo nei viduje, nei žmoniš
ko sugyvenimo su kaimyniško
mis valstybėmis. Iš kitos pusės 
matome, kad Šveicarija suside
da iš trijų tautų — prancūzų, 
vokiečių ir italų, išpažįstančių 
skirtingas tikybas — Romos ka
talikiškąją ir keletą protestan
tiškų tikybų, o nežiūrint į tuos 
daugiariopus skirtumus, sugy
vena kuopuikiausiai ir namie ir 
su trejopais kaimynais.

Taigi, dideli, daugiariopi skir
tumai netrukdo tautoms sugy
venti kaip valstybės viduje, taip 
ir su kaimynais. O daugiariopi 
vienodumai dažnai nepalengvi
na žmoniškai sugyventi nei vi
duje, nei su kaimynais. Romos 
katalikų rašytojai amžinai vie
ną giesmę gieda apie tai, kad 
pasaulio blogybės kyla dėl to, 
kad tautos nutolo nuo Romos

NAIJJIENŲ-ACME ' T-dephoto
JOPLIN, MO- — La Dea- 

nc Mount, “Ozark Smile 
Giri”, kuri tą titulą laimėjo 
savo patrauklia šypsena.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

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

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

katalikų bažnyčios. Girdi, jei 
butų tik vienas piemuo ir vie
na avidė, tai viskas tuoj pasau
lyje kitaip stotųsi. Kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus mato, 
kad taip nėra. Minėti Romos 
katalikų rašytojai taip rašo dėl 
to, kad jie savo protą yra išlei
dę atostogų už juodųjų mare
lių, už aukštųjų kalnelių.

Bėdų šaltinis
Dabar žiūrėkime, iš kur kilo 

šių laikų Europos bėdos ir ko
dėl mažosios valstybės atsidūrė 
pavojuje.

Dabartinių Europos bodų šal
tinis yra netikusi Versalio tai
kos sutartis, sudaryta po Di
džiojo karo. Tąsyk pergalėtojai 
netikusiai pasielgė su nugalėta 
Vokietija. Be reikalo ją nežmo
niškai įžeidė, pažemino, panie
kino, uždėjo jai nepakeliamą 
kontribuciją ir kitokiais įvai
riais budais ją suvaržė. Kad ir 
tapo Vokietija Europoje apkar
pyta,, tai nereikėjo nuo jos ko
lonijų atimti. Netekusi kai ku
rių svetimų žemių Europoje, 
Vokietija butų pasitenkinusi, 
jeigu jai butų paliktos koloni
jos Afrikoje ir Pacifiko vande
nyne.

Apsiginklavusi Prancūzija nu
ginkluotą Vokietiją tikėjosi pa
laikyti amžinoje paklusnybėje. 
Respublikoniška Vokietija deri
nosi prie Alijantų ir tikėjosi pa
lengvinimų. Tų palengvinimų 
nesusilaukė. Tada vokiečiai įė
jo despcracijon, ir atsirado są
lygos Hitleriui iškilti.

Po Didžiojo karo nugalėta 
Austrija taipgi per daug buvo 
prismaugta.

Italija po Didžiojo karo ne
gavo jai pažadėto atlyginimo. 
Todėl ji atsirado sunkumuose 
ir susidarė proga Mussoliniui iš
kilti.

Mažųjų tautų klaida
Po Didžiojo karo mažosios 

tautos atsteigė savo valstybes 
dėl to, kad didžiosios tautos, 
jas smaugusios, susilpnėjo.

Mažųjų ir silpnųjų stiprybė 
yra vienybėje. Šiai darbininkai, 
būdami palaidi, yra silpni. Bet 
silpni darbininkai sustiprėja su
ėję į vienybę. Taip yra ir su 
mažosiomis tautomis. Jos, gy
vendamos skyrium, yra silpnos. 
Su jomis tada nesiskaito didžio
sios valstybės. Bet su mažomis 
valstybėmis didžiosios valstybės 
noromis nenoromis turėtų skai
tytis, jei jos butų suėjusios j 
tvirtą nesuardomą vienybę.

Tą aiškią tiesą turėdami gal
voje, pažiūrėkime, kaip elgėsi 
mažosios valstybės po didžiojo 
karo. Ar jos ėjo saugiu savi
tarpinę vienybę stiprinančiu ke
liu? Visai ne. Mažosios valsty
bės iš pat pradžios atsistojo ant 
slidaus pavojingo kelio ir juo 
ėjo tol ,kol pamatė labai liūd
nas pasekmes.

Žinoma, ne visos mažosios 
valstybės lygiai kaltos už tą pa
imtą klaidingą kryptį. Bet di
džioji tos klaidingos krypties

kaltininkė yra aiški. Tai Lenki* 
ja’

Lenkija įsivaizdavo esanti 
viena iš didžiąją tautų ir todėl 
paėmė imperialistinę kryptį. 
Grobė svetimas žemes ir tose 
Žemėse varė nutautinimo poli
tiką. Nuo tokios lenkų politikos 
labiausiai nukentėjo lietuviai, 
gudai ir ukrainiečiai. Kuomet 
Lenkija varė imperialistinę po-; 
Ltiką, tai aipe mažųjų tautų 
bendrą frontą nė kalbos ne
galėjo būti.

Lenkija praregėjo tik tada, 
kai kibirkštys ėmė kristi ant 
jos pačios stogo. Dabar jau ge
rinusi ir lietuviams, ir -udams, 
ir ukrainiečiams. Daro kinku- 
linku net žydams. Kvietė į Var
šuvą Lietuvos generalinio šta
bo viršininką, jį ten karališkai 
priėmė ir vaišino, komplimen- 
tavo Lietuvą. Visi matome ir 
suprantame, kad Lenkija tą da
ro ne širdingai, ne tam, kad už
ganą padaryti Lietuvai už jai 
padarytas skriaudas, o tam, kad 
įgijus Lietuvos palankumą ir 
turėjus ją už talkininkę, jei pri- 
seitų susiremti su Vokietija.

Lenkija elgiasi, kaip tas gas- 
padorius, kurs eina stogą taisy
ti kuomet pro jį ima varvėti.

Lenkija savo klaidą turėjo 
pamatyti nors tada, kai Hitle
ris prarijo Austriją. Bet kaip 
atsimename, po to įvykio Len
kija atsiuntė Lietuvai ultimatu
mą.

Antru sykiu Lenkija , savo 
klaidą turėjo pamatyti, kai Hit
leris ėmė prie sienos spirti Če
koslovakiją. Bet Lenkija ne Če
koslovakiją rėmė, o talkininka
vo Hitleriui. Išrodo, kad pasau
lis lyg ir pamiršo, kad Čekoslo
vakijos tragedijoj Lenkija ra- 
kalio (villain) rolę suvaidino. 
Kuomet Hitleris grūmojo Čeko
slovakijai iš vakarų, tai Lenki
ja taikėsi Čekoslovakijai smog
ti rytų. Čekoslovakija nulei
do raikas nevien dėl to, kad ją 
apleido talkininkai — Anglija 
su Prancūzija, bet ir dėl to, kad 
ją taikėsi pulti ne vien ĮJitleris, 
o ir Lenkija, reikąlaudėma ne
didelio žemės sklypo Tešeno.

Nežiūrint į daųgiariopas Ver
salio taikos konferencijos neto
bulybes, visai kita linkme butų 
nuėję Europos reikalai, jei ma
žosios valstybės: Suomija, Esti
ja, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Aus
trija ir Balkanų valstybės butų 
sudariusios stiprią sąjungą. Kas 
tokią sąjungą butų drįsęs užka
binti? Nebent susijungę visi 
trys diktatoriai — Hitleris, Mus- 
solini ir Stalinas. Bet tai sun
kiai prileistina galimybė, kad 
jie butų galėję susitarti.

Tai va ir matome šaltinį Eu
ropos bėdų ir kodėl kilo pavo
jus mažosioms tautoms.
Romos katalikų bažnyčios rolė

Visų tautų Romos katalikų 
bažnyčios laikraščiai dar ir da
bar užsiiminėja apie savo dide- 
į įsižeidimą tuo, kad popiežius 
nebuvo pakviestas atsiųsti savo 
delegatą į Versalio taikos kon
ferenciją. Girdi, kad toje kon
ferencijoje nebuvo popiežiaus 
atstovo, tai ir netikusi taikos 
sutartis sudaryta. Girdi, kas ki
ta butų buvę, jei toje konferen
cijoje popiežiaus atstovas butų 
buvęs.

Prileiskime, kad alijantai 
negerai pasielgė nepakvietę po
piežiaus atsiųsti savo atstovą į 
taikos konferenciją. Bei-ar. tik 
taikos konferencijoj popiežius 
tegalėjo taikai pasitarnauti? Jei 
popiežiui butų tikrai taika rū
pėjusi, o ne vien tik tarp aukš
tų diplomatų masonų pafigu- 
ruoti, tai jis, pasigaudamas Ro
mos Katalikiškos Lenkijos, bu
tų galėjęs vesti mažąsias tautas 
prie sudarymo minėtos mažųjų 
tautų sąjungos.

Taigi, matome kiek popiežiui 
rūpėjo pasitarnauti Europos tai
kai ir mužųjų tautų saugumui.

—Politikas

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Padarykit Savo Apartmentus 
Reneialininkams Patrauklesniais

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

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

Naujos žemos kainos tai jau savaimi yra toks investmen-
tas 'kurs apmoka didelius 
dividendus randauninkų 
patenkinimo -srity ir suma
žina refrigeratoriaus palai
kymo išlaidas.

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

Del Smulkesnių Žinių
ŠAUKIT WABASH 6000, APARTMENT HOUSE DIVISION

® THE PEOPLES GAS LIGHT A N D COK E COAA PA N Y įį
.. P H O N E W A B A S H 6 O O O, <■ > " • ■ . . W

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 Virginia 1515

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Tšmokėį om 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

GRAŽUS NAUJI YELL0W GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

BEAUTIFUL NEW .

‘Ifellou. (įold Modeli

GRANT VVATCHES

mfINEST GIFTS JOB
BŪUATIDN

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

H. BEGEMAN

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HF.LEN KUCHINSKAS, Sec.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

, .— narvs —
, p 271 JAM. LEGION POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

laik-

Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.
4184 Archer Avemie

________________ _- -- -.....*
Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj “KULTŪRĄ” 

Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros Žurnalas

Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purėna-s 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy- 

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga,

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus.

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

I

SERGA ŽMONĖS 
kurie turi . reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu- 
rėtiį kreiptis j ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicago UI. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukftto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomls nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus
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tų atsirado vadinamieji “Hooverio viešbučiai”, vadinasi, 
$8.oo kada bedarbiai pradėjo tiesiog urvuose gyventi, tai ir 
£oo tuo metu federalė valdžia buvo nusistačiusi prieš pašal- 
175 Pos teikimą. Hooveris kartkartėmis tvirtino, jog toks šel

pimas pažemins Amerikos žmones.
- 18c Bet kai atsirado milijonai bedarbių, kurios miestai 
• 75c ir atskiros valstijos nebepajėgė pramaitintį tai pagaliau

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of ChicagO) Ilk under the act of 
March 3rd 1879,

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

Pavasario naktį pro miegus tavo tėvynes garbe visu pasau
liu aidėte nuaidėjo, kaip ją pa
našus kumštininkai puolė, buk
savo, arba tavo tėvynes, ar tavo 
tautos sūnūs kitus boksininkus 
nugalėjo. Garsi tavo tėvynė dai- 
inomis, turtinga poezija, turinin
ga mokslo vyrais, bet jie visi 
geri tik tavo tėvų žemėje, pa
saulis apie juos nenori žinoti, 
pasauliui daug įdomiau, kaip 

j tavo vyrai nugali kitus, kaip 
juos tose imtynėse parbloškia ir 
tik tai man pasakyk, dėl ko tu 
tą nuobradą vyriškį taip negar
bingai pro duris išstumei, juk 
tai tavo ir visų kitų dabartis!

—Ką tu ateitimi gyveni, bet

UtekyM* katei
Chicago j e—paštu:

Metams______ ________
Pusei metų
Trims mėnesiams--------
Dviem mėnetiains ___ -
Vienam mėnesiui >.» .....

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija — 
Savaitei .
Mėnesiui .................. .

Suvienytose Valstijose, ne chicagoj, Į turėjo ir federalė valdžia susirūpinti. Tatai jau įvyko 
po to, kai “Dievo valiai” pasiduodąs Hooveris labai skąu- 
džiai rinkimuose pralaimėjo.

Į-50 Jau keli metai kaip bedarbių šelpimu rūpinasi fede- 
» J5|ralė valdžia.

Įdomu tad patirti, ką apie tai mano Amerikos žmo
nės? Iš viso koks jų yra nusistatymas bedarbių šelpimo 
klausiniu ?

American Institute of Public Opiriion, Dr. George 
Gallup vadovaujamos įstaigos surinkti duomens rodo, 
jog maždaug 70 nuošimčių Amerikos žmonių pritaria 
tam, kad bedarbiais rūpintųsi federalę valdžia. Beveik 
toks pat nuošimtis mano, jog ir ateityje valdžia turės be
darbiais rūpintis, kadangi bent šiuo tarpu mažai tėra 
vilties, kad netrukus nedarbas bus likviduotas.

Taigi, Amerikos žmonių nusistatymas šiuo klausimu 
žymiai pakitėjo. Hooverio laikais buvo skelbiamas indi
vidualizmas. Esą, kiekvienas asmuo turi savimi rūpin
tis. Ir tai individualizmo filosofijai daugelis pritarė.

Tačiau atėjo kitokie laikai, susidėjo kitokios aplin
kybės, ir žmonių nusistatyme bedarbių šelpimo ir kito
kiais klausimais įvyko didelis pakitėjimas.

Metama
Pusei metų
Trims mėnesiams < 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 

$8.00 
4.00 
2.50 

toney

Metame
Pusei metų-----
Trims mėnesiams
Pinigus reikia šių 

Orderiu kartu tu t

Čia yra, čia nėra
Prieš Čekoslovakijos sudraskymą Hitleris keliais at

vejais savo kalbose pabrėžė, jog Vokietija nieko kito ne
nori, kaip tik savo tautiečius išlaisvinti. Jis tada bandė 
vaidinti tautų “laisvintojo” vaidmenį. Net pripažino tei
sę ir kitoms tautoms nepriklausomai gyvuoti.

Tik prieš kelis mėnesius Hitleris taip kalbėjo. Tačiau 
tie keli mėnesiai aiškiai įrodė, jog Hitleris yra didžiau
sias demagogas, kuris vienaip kalba, o kitaip daro. Vos 
spėjo jis “išlaisvinti” Sudetų vokiečius, kaip ir vėl pra-| 
dėjo nusilpnintą ir apkarpytą Čekoslovakiją draskyti. 
Nacių remiami pirmiausia pradėjo bruzdėti ir reikalau
ti “nepriklausomybės” slovakai. Kai kilo rimtų susirėmi
mų, tai Hitleris juos paėmė į savo globą. Kuriam laikui 
praėjus į tokią pat globą arba “protektą” pateko Čekija 
ir Moravija. Faktiškai tai reiškė Čekoslovakijos valsty
bės galą. Viena pažangiausių ir kultūringiausių valsty
bių Europoje paliovė egzistavusi.

Sudraskydamas Čekoslovakiją Hitleris visiškai už
miršo apie kitų tautų teisę nepriklausomai gyvuoti. Kad 
jo vartojama demagogija nebūtų perdaug nuoga, tai jis 
sugalvojo “protektoratą”. Girdi, tiek slovakai, tiek čekai 
savo “laisvu noru” nutarė pasiduoti vokiečių “protekci
jai”.

žinoma, tas “laisvas noras” susivedė prie to, kad nu
ginkluoti ir bejėgiai čekai turėjo pildyti tai, ką padikta
vo Berlynas. ;

Apie kitų tautų teisę gyvuoti Hitleris dabar visiškai 
pamiršo. Tačiau visai kas kita yra su vokiečiais: naciai 
reikalauja, kad vokiečiams, kurie kitose valstybėse suda
ro visai nedidelę tautinę mažumą, butų teikiamos tibsiog 
išimtinos privilegijos. Būtent, kad jiems butų leidžiama 
laisvai organizuotis ir net nacišką propagandą varyti.

Kita Hitlerio nacių ypatybė yra ta, kad iŠ kelių ar 
keliolikos tūkstančių kitose valstybėse gyvenančių vokie
čių jie priskaito kelioliką dešimčių tūkstančių.. Pavyz
džiui, Lietuvoje vokiečių visai nedaug tėra, o betgi na
ciai jų ten priskaito bent kelioliką dešimčių tūkstančių.

Pastaruoju laiku labai budingas ginčas kilo tarp Vo
kietijos ir Lenkijos. Nacių laikraščiai piktai rašo ir įspė
ja Lenkiją, kad ji nepersekiotų vokiečių. Girdi, Vokietija 
netoleruos, kad 740,000 Lenkijoje gyvenančių vokiečių 
butų persekiojami.

Lenkija į tai atsakė, jog jos teritorijoje gyveną vo
kiečiai turi nepalyginti daugiau teisių, negu 1,300,000 
lenkų, kurie gyvena Vokietijoje.

Vokietijos vidaus reikalų ministras Frick paskelbė 
statistinius davinius apie “trečiojo reicho” tautines ma
žumas. Iš tų davinių pasirodo, kad visoje Vokietijoje len
kų tėra tik 150,000! Vadinasi, vienas milijonas su viršum 
lenkų jau spėjo “sutirpti”.

Savo tvirtinimą Frick ir jo statistikai netrukus ren
giasi ir nenuginčijamais faktais paremti. Dalykas tokis, 
jog Vokietijoje bus pravestas gyventojų surašinėjimas. 
Hitlerio “arijonai” jau turi pagaminę blankas su įvai
riais klausimais. I tuos klausimus turės atsakyti kiekvie
nas gyventojas. Kadangi gyventojų surašinėjimas bus 
pavestas visokiems smogikams ir Gestapo agentai bud
riai žiūrės, kad į klausimus butų “tinkamai” atsakyta, 
tai nėra mažiausios abejonės, kad daugumas lenkų “iš
virs” vokiečiais.

Tatai, žinoma, atsitiks ne tik lenkų gyvenamose vie
tose, bet ir Klaipėdos krašte. Ten irgi bus surasta, kad 
“lietuvininkų” beveik visai nėra, o yra tik vokiečiai.

Koncentracijų stovyklų ir kalėjimų pagalba, kaip 
matote, galima atsiekti tiesiog stebuklų: kur vakar gy
veno lenkai ar lietuviai, išandien, žiūrėk, jau “vokiečiai” 
švaistosi.

Lietuvos rūpesčiai
Nepagrįsti gandai. — Tautininkų Sąjunga. — Darbinin- 

■ Ligonių kasos ir kitos sočia-kų frontas neramus
linio draudimo įstaigos* — Visuomenė nekantriai 
laukia reformų. — Klaipėdos vokietininkai. —- Už
sienio politikos neaiškumai. — Eksportas sudaro 
daug rūpesčiu.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Neabejotinai šitokių vidaus 
sukrėtimų laukia ir Lietuvos 
priešai, nes tuomet butų proga 
“vidaus tvarkai” palaikyti įsi
kišti į Lietuvos valstybės reika
lus. štai ir dabar Klaipėdos vo- 
kietinįųkai ^čįiuburna, šaukte 
šaukia —- pasimatysime

kad 
turi

ne-

Bedarbių šelpimas
Per paskutinius kelis metus Amerikos žmonių nusi

statymas įvairiais klausimais nepaprastai pakitėjo. Štai 
dar Hooverio laikais griežtai buvo kalbama prieš tai, kad 
federalė valdžia neturi rūpintis bedarbiais. Kai 1929 m. 
biržoje įvyko krachas, o vėliau prasidėjo depresija, tai 
Hooveris vis ramino, jog geri laikai netrukus “išlis iš už 
kampo”.

Kada nedarbas ir labai paaštrėjo ir visur prie mies-

Kaune!

Tai jau atviri grąslnimai, ku
rie aiškiai kieno nors yra inspi
ruojami. Sveika išmintis dik- 
tuote diktuoja tautininkams 
daug kame geruoju nusileisti ir 
savas pozicijas partiniais pa
grindais sudarytas užleisti ki
tiems, kurie pasiryžę ne tauti
ninkų politikos reikalų boti, bet 
žiūrėti krašto bendrų reikalų, 
žodžiu, kol kas vidaus gyveni
me eina “diplomatinė” kova. 
Kaip ji ilgai tvers, tai butų sun
ku spėlioti.

O visa Lietuva Šiai vyriausy- 
Ibei nuoširdžiai pritaria ir lau
kia iš jos drąsesnių užsimoji
mų.

Rodos, netektų abejoti, 
ši vyriausybė bent iki šiol 
krašte visišką paramą.

Užsienio politikoje daug
aiškumų esama, štai Klaipėdos 
uosto laisvosios zonos reikalai 
vis dar kybo ore. Lietuvos eks
portas neturi aiškių kelių. Da
lis eksporto eina per Latvijos 
Liepojos uostą, o kita dalis ve
žama per Klaipėdą. Bet tenai 
reikalai. žymiai pakitėjo. Eks
porto išlaidos veik susidvigubi- 
no. Mat, Klaipėdoje maisto pro
duktai staiga veik tris kartus 
pabrango, tai ir darbininkų at
lyginimas du kartu pašoko. Bet 
svarbiausia, kad darbininkų ne
galima gauti laivus iškrauti. Vi
si laisvi darbininkai varu su
varyti daryti Klaipėdoje kariš
kus įsistiprinimus, o kiti veik iš
imtinai lietuviai išvešti į Vokie
tijos gilumą: vieni jų taip pat 
kariškiems darbams, o kiti lau
kų darbams.

Taigi, darbo rankų čia kaip 
nėra. Be to, darbininkai į darbą 
galima initi tik su atitinkamų 
nacionalsocialistų įstaigų leidi
mu. Tai ir čia susidaro daug 
visokių kliūčių ir nesusiprati
mų.

Latvijos Liepojos uostas mai- 
Isto produktams eksportuoti nė-

ra pritaikintas, nes jis neturi 
tinkamų didesnių sandėlių ir 
šaldytuvų, kurie būtinai reika
lingi, o ypač jie bus reikalingi 
didesnei šilUmai užėjus.

Lietuva Klaipėdos uoste buvo 
pasistačiusi,., didžiulius maisto 
produktaipp sandėlius, skerdyk
las ir šaldytuvus. Tai dabar šios 
įmonės nėra pilnai išnaudoja
mos ir, suprantama, duoda tik 
vien nuostolius, nes nors ir tuš
čius visviena reikia išlaikyti, 
juos saugoti.

O be to, Vokietija iš viso del
sia ir kitus Lietuvą liečiančius 
tarptautinių santykių klausi
mus.

Neaišku, koks bus atsiskaity
mas su Vokietija. Juk Vokieti
ja užėmė Klaipėdoje daug vals
tybinio turto, tai kaip ir kokiu 
budu bus j atsiskaityta, dabar 
dar neaišku. Tai naujai vyriau
sybei vis nauji ir dideli galvo
sūkiai, o juk krašto ūkis nelau
kia, Eksporto bent vienai die
nai negalima sulaikyti. O jei 
eksportuoti, tai reikia žinoti, 
kiek bus imama už fraktą ir 
kaip bus atsiskaitoma. Aišku, 
visi šie klausimai žymiai truk
do ir vidaus gyvenimą tiek u- 
kiškąjį, tiek politiškąjį tvarky
ti. Visa Lietuva tai gerai nujau
čia ir todėl nekantraudama ]u- 
keriuoja, žodžiu, Lietuva dabar 
gyvena didelių lūkesčių laiką ir 
nervų. įtempimą. Netenka kal
bėti, kad visa Lietuva skaudžiai 
pergyveno Albanijos likimą. 
Nors Albanija toli ir Lietuva su 
ja neturėjo jokių politinių, di
plomatinių ir prekybinių santy
kių, tai Lietuvai pusėtinai sve
timas kraštas, bet jos likimas 
visų skaudžiai pergyventas.

Juk tai vis lyg ir atgarsiai 
busimų kovų, busimų audrų... 
Vis tai nieko gero nežada ir ka
ro slogutį nenutolina, bet arti
na. i

Lietuvoje laikraščiai dabar 
visų labai uoliai skaitomi. Ka
rui pasiruošimas tyliai, ramia 
eina. LiėtuVoje, tur būt, nerasi 
tokio žmogaus, kuris norėtų ka
ro, bet visi supranta, kad tai 
neišvengiama būtinybe, tai vie
na iš baisiausių blogybių, bet 
ji artinasi.

Tai tiek iš Lietuvos rūpesčių.
—Jūsų Keista 

(GALAS)

Buvo naktis. Sėdėjau tamsia- 1 
me kambaryje. Pro langų buvo i 
matyti sode padangėje kabąs 
mėnulis. Sėdėjau, gal snuduria- 
vau. Staiga praviro durys. Į 
kambarį nejučiomis įslihko mo
teriškė. Ji dėvėjo šydo šviesius 
drabužius. Veidas ilgas, išblyš
kęs. Plaukai palaidi. Vieton a- 
kių būva matyti dvi kiaurynės. 
Ji buvo panaši į šmėklą. Slin
ko pamažu į mane. Slinko, taip 
slinko, nežingsniavo ir žodžio 
netardama.

—Kas tu? Ko nori?
Niekas nieko neatsakė. Ilgai 

nelaukęs ją atgal išvedžiau iš 
kambario. Ji už durų nusikva
tojo. Širdis mano drebėjo, vi
sas kūnas virpėjo. Nespėjau nu
vaikyti pirmus niaukius įspū
džius, kaip vėl pro duris stai
giai įbėgo vyriškis. Jis buvo 
pusnuogis. Raumeningas, aki
plėšiškas. Galva apvali, veidą 
išpusti, tartum prilipyti. Nosis 
kreiva, riesta. Šypsojosi. Dan
tys išpuvę. Galas nosies juodas. 
Pakaušis plikas, gal suskiu ap- 
nyktas. Jis nuobradiškai šypso
jos. Akys nuobradžiai spindėjo. 
Jisai tylėjo, tylėjo ir šypsojos. 
Ir jį viena akimirka išmečiau 
pro duris. Užtrenkiau ir užra
kinau duris. Lyg baimės siau
bas mane apniko. Nespėjau nu
siraminti, žiurau pro langą į- 
lenda veik nuoga moteris. Ilgi, 
palaidi plaukai dengė jos visą 
veidą. Tikra šmėkla. Nieko ne
laukęs ją atgal pro langą išstū
miau. Ji pravirko. Skaudžiai 
pravirko.

Kas čia? Šmėklos vaidenasi? 
Ar tai nemiegos pasėkos? Pa
krikę nervai? Ar tai perdaug 
įsisiūbavusios vaidentuvės pa
sėkos? Ar tai pavasario nuosta
bių nakčių padarai? Jaučiaus 
neramiai. Išėjau iš kambario į 
sodą. Vyšnios vos skleidė savo 
lapuę, bet jau buvo pasipuošę 
baltais žiedais. Vyšnių sodas at
rodė baltu sniegu nupustytas. 
Žemėje tyla viešpatavo, šventa 
ramybė visame glūdėjo. Dan
gus plynas buvo mėnulio nu
šviestas. Dairiaus ar nepamaty
siu tų šmėklų? Ne, nesimatė, tik 
medžių šešėliai sultingoje žolė
je tūnojo. Rami, nuostabi pa
vasario naktis. Ji kerėte kerėjo. 
Taip tik tokią naktį gali pasiro
dyti šmėklos! Taip, tik tokią 
pavasario naktį gali atsilankyt 
raganos. Taip, tik tokią nakt 
svajos svajužės gali vaidentuvę 
nuvesti kreivais keliais! Tik pa
vasario naktį vyšnioms žydint 
gali atsilankyti šmėklos! Galvo
jau, svajojau ir minčių sūkury
je atsidūręs atsisėdau ant ak
mens. Tylu. Ramu, 
vėjelis. Lyg atsiduso 
vyšnios. Sušnabždėjo, 
jo visas sodas ir vėl 
ramybėje. Lyg ir jaučiau, lyg 
ir mačiau besiskleidžiančius vy
šnių žiedus, augančius jų lapus.

—Ką, nusigandai? Ar nepaži
nai tų šmėklų? Jos kasdien su 
tavim, tik šią pavasario nakt 
tu jas išvydai. — Išgirdau šalę 
savęs balsą.

—Reikėjo į jas gerai įsižiūrė
ti, juk tai tavo senos pažįsta
mos! Amžinos palydovės ir ta
vo ir visų! Reikėjo drąsiai dirs
telti į jas, pasikalbėti, bet tu 
kaip ir visi kiti jas išvijai. Be 
reikalo! Jos vertos, kad jas ar- 
čiau pažinti! Niekuomet nuo jų 
nebėk, niekuomet jas neišvyk, 
arčiau pažink, su jomis pasikal
bėk! Tik prisimink, pirmoji, tai 
tavo ir kitų praeitis! Ji skaisčių, 
gražių vilčių kupina, bet vieton 
akių tik dvi tamsios kiaurynės! 
Ji tarytum nieko nemato ir ak
lai slenka į gyvenimą, bet ji gy
vybinga, džiadgsmo kupina, 
linksmybių sklidina. Ji tavo ir 
kitų maloni praeitis. Prisimink 
jaunystės skaisčias dienas! 
Kiek vilčių praradai, kiek paža
dų netesėjai, kiek džiaugsmo vi
siems sėjai? Ar atsimeni tas 
jaunystės dienas, tą skaistų ti*

kėjimą į geresnę ateitį? Juk 
štai pavasario naktį tavo ir kitų 
praeitis tave atlankė, nekviesta 
viešnia atėjo, o tu ją pro duris 
išstumei, pasikalbėti nenorėjai. 
Iš tokios elgesenos ji tik sma
giai nusikvatojo! Ką, tu manai J 
kad nuo savo praeities pabėgsi?. 
Ne, ji tavo! Tai tavo nekviečia
ma viešnia, kuri tos dienos ais
troms aptilus, nuo darbų atsi- 
vadavus kartais tyliai, nejučio
mis tave aplanko, į svečius at
eina! Tu jos nenori priimti? Ne- 
nusikratysi! Kviesk, kviesk daž-Įjuk matei, kad toji moteriškė 
niau į svečius pas save, jei tik kuri buvo pas tave atsilankiu- 
kviečiama ateis? Juk kas buvo si, buvo pusnuogė, plika, o jos 
— tai tavo! Supranti, tai tavo! plaukai dengė visą veidą! Tu 
Niekas nusavinti negali! Gal jos nepažinai ir pažinti negaiė- 
kartais labai nemaloni viešnia jai, nes ji visa buvo lyg ne šios 
ir nelaiku atsilankanti, bet ji ta-[žemės, ilgais plaukais apsiden- 
vo! Bus tau maloniau, kaip ji 

( nekviečiama pas tave ateis ir 
. bus skaudu, oi skaudu, kaip ji 

kviečiama pas tave neateis! Jei 
prisiminti nieko neturėsi bus 
šiurpu gyventi, bus skaudu vie
nam be tos viešnios palikti! Tu 
ją prijaukink! Ar supranti ką 
tau sakau?

Pustelėjo 
žydinčios 
sušlamė- 
skendėjo

—Ar atsimeni tą raumeningą 
vyrą? Įsidėmėk jį, prisimink! 
Tai dabartis! Tau nepatinka ta
sai kreivanosis, bukanosis, pli
kas vyriškis? Žinai ar man ji
sai nepatinka, bet juk tai mu
dviejų ir visų musų dabartis! 
Raumeninga dabartis. Nuo bok
so smūgių nosis iškreipta, bu
ka su juodu galu. Suskaityk, 
kiek tasai nosies galas yra ga
vęs skaudžių bokso smūgių! O 
tai pajėgi nosis! Išpurtę, ištinę 
didžiuliai apvali žandai... Tai vis 
smūgių padaras; Plikas pakau
šis, tai vis imtynių pasėkos. Ji
sai veik pusnuogis, veik ištinęs, 
tai žinai vis nedavalgyta. Na to
dėl nedavalgyta, kad turto pri
lėktų, bet nėra laiko tasai tur
tas prižiūrėti, valgis pasigamin
ti, juk galvatrūkčiais reikia vis 
rungtynėms ruoštis. Tiesa, la
bai nemaloni figūra. Kojos krei
vos, striukas, akiplėšiškas, vei
das liguistas, akys aistringos, 
bet ką gi padarysi, juk toksai 
musų visų šių dienų gyvenimas!

—Imk ką gali imti, nesidai
ryk, nežiopsok, jei tik raumenis 
pajėgius turi. O kas daugiau 
šiuo metu iš tavęs reikalauja
ma? Raumens ir dar kartą rau
mens! Poezijos čia maža, šiems 
laikams ji, tai visai bereikalin
gas daiktas, štai jei tave kas 
nors čia pamatytų pavasario 
vyšnių žydinčiame sode besva- 
jojantį, tikrai bepročiu paskai
tytų, kaip ir tu buvai linkęs tą 
vyriškį — šmėklą pas tave atsi
lankius bepročiu skaityti. Tiesa, 
tai labai nemalonus svečias, bet 
jis toks, koks tikrai yra. Nori 
tu jo nusikratyti? Keistas, juk 
tai dabartis; Neigi iš dabarties 
žabangų gali išsinerti? Pabėg
ti? Mėgyk, jei kojas geras turi! 
Bet kur bėgsi? Toliau savo sva
jonių nenubėgsi, o tasai vyriš
kis visviena įkandžiai paskui ta
ve seks! Juk tai tavo ir visų 
kitų dabartis! Nemaloni? Mė
gink pakeisti, jei pakeisti gali. 
Juk tai nepraeitis! Tavo praei
tis nepakeičiama, o dabartį, da
ryk sveikas tokią kokią tu nori. 
Niekas tau nedraudžia! Ir tau ir 
visiems kiliems! Sakysi tai ne 
tavo valioje? Klysti, ji tavo, tai 
tavo darbų padarinys. Ir tavo 
ir visų kitų! Jei sakai ne vien 
tavo valioje, tai tuo pačiu sakai, 
kad tu nenori tos dabarties 
keisti. Išsižadi. Gyvenk ateitimi, 
bet nesiskųsk, tai ką turi! O tu
ri svečiu raumeningą vyrą, krei- 
vakojį, bukanosį, bukaprotį, ap- 
vala galva su išpurtusiais žan
dais, akiplėša, nuobrada, toly
džiai besiboksuojantį ir tuo pa
čiu sau garbę skinantį! Netikė
si? Broliuk tu mano, juk tavo 
tėvynę ir ne poetai, filosofai, 
mokovai tiek išgarbinę yra, 
kiek jai šlovę ir garbę suteikė 
boksininkai, kumštininkai ir ki
ti tos veislės žmonės. Žinok, kad

gusi! Sakysi, iš gėdos plaukais 
dengėsi, nes buvo nuoga? Tai
gi, laigi buvo nuoga ir iš gėdos 
plaukais dengėsi, nes kitokių 
rūbų neturėjo! Ir ta šmėkla ne 
pro duris, kaip įprasta pas ta
ve viešnioms atsilankė, bet pro 
langą vogčiomis įlindo! Vyreli 
mano, jei ji turėtų rubus, tasai 
nuobradas vyriškis tavęs nelan
kytų! O ateitis jau taip įpral il
si visuomet vogčiomis pro lan
gą slapčiomis įsiveržti pasisve
čiuoti! Sakyk, ar ne tiesą sa
kau? Atsimink praeitį, ar ne- 
vogčiomis svajojai apie ateitį?

Sakyk, ar dabar nevogčiomis 
galvoji apie ateitį ir jei tos at
eities vardan nori dirbti, ar ne 
slaptai tą darbą varai? štai da
bar dėl ateities jaudiniesi, ar ne 
vienui vienas apie tai galvoji? 
Sakyk, ar visai atvirai, nuošir
džiai drįsti žodį tarti dėl busi
mos ateities? Ar nepilkos, nuo
gos mintys gimsta? O stebėsi 
delko loji šmėkla pas tave pro 
langą lipo, ir taip nuobradiškai 
tu ją išstumei? Juk buvo nepa
togu, neįprasta, kad nuoga mo
teris pro langą į tavo kamba
rį veržiasi! O žinai ji nuošir
džiai norėjo su tavim pasikal
bėti, tau žodį tarti. Tai viena 
iš maloniausių viešnių, tai ne 
tasai nuobradas vyriškis apie 
nieką kitą nekalbąs, kaip tik 
apie jėgą! O su ta viešnia mo
terimi galėjai apie viską visai 
atvirai, laisvai kalbėti, svajoti. 
Bet tu ją išstumei. Žinok, kaip 
dabartis 
norisi su 
pasvajoti.
atėjo pas tave gerų norų veda
ma pasišnekučiuoti, tavo niu- I
rias, įkyrias mintis išblaškyti, 
o tu ją taip nuobradiškai išvi
jai! Juk galėjai ištisą gražią 
pavasario naktį vyšnių sodui 
žydint su ja svajoti, kalbėlis, 

’ mintimis dalintis, o gal ir pa- 
j glamonėti! Gal butum į tą atei

tį įsimylėjęs! Bet tu ją bešir- 
' džiai išstumei, išmetei iš savo 

kambario... Tu visus svečius 
išstlimei, tu gerų viešnių pas 
save nepriėmei, tai sakyk ko 
tu nori, ko tu trokšti? Juk 
gyveni čia žemėje, juk gyveni 
tarp žmonių! Tai ko gi tu nori, 

• ko trokšti?

šiurkšli, tai šėlusiai 
kuo nors nuoširdžiai

Ir štai toji moteris

Šalin! Įkyrėjci tu su savo 
kalbomis, sušukau aš ir apsi
dairiau, deja, nieko kilo be sa
vęs nepastebėjau. Tai gal aš 
vienas pats su savim kalbėjau, 
gal nieko daugiau nebuvo? Tik 
vyšnių sodas žydėjo, padangėj 
mėnulis švietė ir žemėje ramy
bė viešpatavo.

Tylu. Žavinga pavasario nak
tis! Vyšnios žydi, sultinga žolė 
žaliuoja. Sėdžiu ir laukiu kada 
vėl mane šmėklos aplankys, ne
prašytomis viešniomis ateis.

tokia naktį gali patikėti, 
raganos 
šmėklos

Ne, 
kad 
kad 
si.

Kas tai, ar

savo darbą varo, 
viešniomis lanko-

lyguistos vaiden- 
s, ar nemiegos 

nakties vaisiai, ar pakrikę ner
vai veikia, ar pavasario nakties 
žydintis sodas burtus buria?

Vistaspats.

ir
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

PASKOLOS

MOKAME

FOTOGRAFAS

LIGONINES
HOSPITALS

74 studentai baigė 
Meno Institutą

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

RAKANDU.
NUO VAGIU
LANGU- •

Atsidarė dvi didelės 
dailės parodos

Kasdien skaitydami 
-NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

MII

COOK COUNTY 
PASIŪLO

’otčių ir
Durių langų ir kitokių

Naujas profesionalas 
vaistininkas

GERB. Naujienų įkaityto- 
fa* ir *kaityto}ai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
ta* krautuve*, kurte* 
*kelbia*i Naujiena**.

gyvenate, ne- 
progos Mus 

sut.au-

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

Jeigu neturi pinigų, kreip 
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

PAKEL
Phone Grovehill 0306

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

po pietų.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE 
Insurance and^Loans

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

Mikas Šileikis parodoj turi 
du kurinius, pavadintus: “Illi
nois Dunes State Park Bcach“ 

o Antanas 
Sebastijoną“

♦ Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St Pasiklausykite musų leidžiamo programo Antradienio vakare 
nuo 7-tos iki 8-tos valandos iš stoties WGES

Nuo seniai Instituto meno 
mokykla baigusiems paskutinį 
kursą teikia dideles stipendijas 
tiems, kurie išlaiko tam tikrus 
egzaminus, šiemet yra net ke
turios stipendijos: $2,000 ir trys 
po $1,500. Sakytas stipendijas1 
gavo sekami studentai: $2,000 
gavo Frank Perri, 25 metų am
žiaus chicagiškis; $1,500 gavo 
Murray Jonės, 24 metų, iš Dur- 
ham, N. C.; $1,500 gavo chica
giškis Edward Voska, ir $1,500 
gavo Joseph Guallicri, 23 m. iš 
Norwich, Conn.

Visi stipendininkai turi teisę 
pasirinkti sau mokyklą j toliau 
studijuoti arba keliauti po pa
saulį su tam tikru įgaliojimu iš 
Meno Instituto tyrinėjimui pa
saulinio meno, ctc.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Strent 

prie Loomis

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą kerą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Biržclio 9 d. meno mokyklą 
(Meno Institute Chicagoj) už-» 
baigė 74 studentai. Jiems buvo 
įteikti diplomai su įvairiais pa
žymėjimais ()įp mokslo laips
niais. 22 gavo Bachelor of Art 
Education laipsnius, kurių 
mokslo darbas buvo surištas 
su CŲicagos tųiiversitetu. 30 
gavo Baciielors of Fine Arts 
laipsnius; 22 gavo tik diplo
mus. Visi buvo keturių metų 
kurso studentai. 18 studentų 
gavo diplomus iš dramos mo
kyklos skyriaus; 11 studentų , * ' fgavo trijų metų kurso diplo
mus; 7 studentai gavo Bachelor 
of Drama tie Arts laipsnius. ,
“Išleistuvių“ 
stipendijos

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilna apdraudą už darbus- Leng
vus limokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHKET METAL CO.
3216 So. Halsted St

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

kolegijos ekskursija aplanko 
garsiąsias Am. chemijos labo
ratorijas: Eli Lilly and Go. In- 
dianapolis, Ind. ir Parke Davis 
and Go. Detroite.

Tėvai džiaugiasi 
sau pagclbininko' 
riaus.

Linkėtina Bernardui Jalui ge
ro pasisekimo. M. J

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDELIS

Įvairių rūšių medžiaga staty 
mui ir taisymui namų, 
garažų 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Milwork & Lumber Co. 
3554 S. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninku, kurioje randasi ta' 
vernal nuo Public Liabi 
Uties.

All-Illinois dr-jos paroda taip 
pat atsidarė su labai didelėm 
iškilmėm. Ji truks iki pabaigai 
rugpiučio niem Įžanga nemo
kama. Vieta — 3-as aukštas.

lenką pasakyti, jog sios rų
šies parodas (ši jau trečia iš 
eilės, sumanė kasmet ruošti 
pats meras Edward J. Kelly.’ 
Parodų tikslas yra tas, kad va
saros metu publika, kuri ren
kasi paežery, turėtų progos ar
čiau susipažinti su menu. To-j 
dėl šis darbas yra atiduotas 
pastoviam komitetui, kuris va
dinasi: Chicago’s New Century 
Committtee ir kurio pirminin
ku yra pats meras Kelly, o 
Charles S. Peterson — parodų 
organizavimo pirmininkas.

Kaip ir paprastai, begyj dve
jų metų Navy Pier meno paro
dos buvo didelės ir sutraukė 
daug lankytojų. Tikimasi, kad 
šiemet peroda bus dar sėkmin
gesnė, nes labiau publikai žino
ma.

Praeitą šeštadienį, birželio 10 
dieną, atsidarė dvi vasaros se
zonui 
atseit

- NAUJIENŲ-ACME Tolophoto
CHICAGO. — Specialiai padarytas krėslas, kurio 

viena pusė yra išmušta oda, d kita — drabužiu.

vo 
nūs
Bernardas yra narys Kappa Psi 
Pharmaceutical Fraternity. Pri
klauso ir prie lietuvių organi
zacijų: SLA ir LDS.

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
| A Visokių Išdirbysčių ir Modelių—-Visi Bargenai 

P IS Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

MORGIČIAI 
žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Bernard B. Jatul, B.S.
Šis gabus jaunuolis birželio 7 

d. užbaigė vaistininko mokslą 
ir gavo Bachelor of Science of 
Pharmacy laipsnį iš Massachil
sėt ts College of Pharmacy Bos
tone.

Bernardas Jatul (Ja (Ulevi
čius) pradžios mokslą ėjo 
Stoughton Junior High School 
1931 Glass Valedictorian. Aukš
tesnį mokslą išėjo Stoughton 
High School 1939 m. Būdamas

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

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

Tei. Lawndale 5727.

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. 5883-5846

gabus mokinys, gavo visą eilę 
stipendijų, kurios ir paskatino 
jį siekti aukštesnio mokslo. Ma
tyt, jaunuolis pasirinko savo tė
vo profesiją — vaistininkystę. 
1936-37 m. jis gavo kitą stipen
diją — Kappa Psi Scholarship, 
o šiomis dienomis Massachu- 
setts College of Pharmacy fa
kultetas paskyrė jį laikyti eg
zaminus dėl Fairfield Scholar
ship. Sakytas scholarship yra 
vienas visos Amerikos vaistinin- 
kystės studentams. Kiekviena 
vaistininkų kolegija skiria po 
du kandidatus, šilan skančiun 
įeina ir Bernardas Jatul. Šio 
mėnesio 20 d. Bernardas laikys 
valstijos egzaminus Hegistered 
Pharmacist (provizoriaus) lei
dimui praktikuoti.

Jaunasis profesionalas, Ber
nardas Jatul’is, yra sūnūs pla
čiai žinomo visuomenes veikėjo 
vaistininko Povilo Jatulevi- 
čiaus, kuris Stoughtone turi 
gražiai įrengtą vaistinę antra
šu 813 Washington St.

Bernardas su motina Marijo
na Jatulcvičiene 1932 m. lankė* 

ietuvoje. Motina aplankė sa- 
lėviškę Vabalninkus, o su
turėjęs daug “fun“. Be to,

Navy Pier dailės paroda 
truks iki liepos 4 d. Per tą lai
ką kiekvieną sekmadienį įvyks 
(ten pat) muzikaliai progra
mai ir tautinių organizacijų 
atstovų prakalbos.
Navy Pier Parodai atstovauja 

ir lietuviai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ............................ * ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ 

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

ir “Beach Trail 
Skupas — “šv. 
(didelis paveikslas). Nėra abe
jonės, kad ir daugiau lietuvių 
dailininkų parodai atstovauja, 
apie kuriuos nors bendrai teks 
tik vėliau parašyti.

All-Illinois draugijos parodai 
Stevens viešbutyje atstovauja 
tik vienas lietuvis (draugijos 
narys) šių žodžių rašytojas su 
kuriniu “šeimininkė“. Kitas 
mano paties kūrinys, vardu 
“Early Spring in Duneland“, 

Ibus išstatytas visai vasarai 
iNorth Shore Country Club’e.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

skirtos dailės parodos, 
Stevens viešbutyje pa- 

suruošė The All-Illinois 
Sociely of the Fine Arts, Ine. 
Antra paroda atsidarė Navy 
Pier. Pastaroji yra viena di
džiausių, kokia Chicagoje ka
da tegalėjo būti, nes ekspona
tai užima visą milžiniško tro
besio antrąjį aukštą. Apkelia
vus aplink galerijos sienas, pa
sidarys apie pusantros mylios 
kelio. Nors Navy’ Pier paroda 
ir buvo publikai atidaryta šeš
tadienį,. bet ceremonijos buvo 
atliktos tik sekmadienį, pačiam 
merui Kelly dalyvaujant ir ki
tiems aukštiems valdininkams.

TAUPYK K SKOLINKIS

LITHUANIAN BUItDING, 
LOAN& SAVINGSASS’N 

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

’32 DODGE SĖD........ .......$83
’33 Ford Tudor .......  $94
’32 Chev. Coupe ... .... $87
’36 Dodge tr. sėd...... $363
’37 FORD CPE. ... $323
’38 Ford 2 dr..... $462
’38 Ford Coupe .......... $458
’35 Ford 2 dr............ $133
Yards Motor Co. 
Autoriz. Ford-Lincoln Dyleris

5212 SO. ASHLAND AVĖ.

Nauji 1939 metų Westinghouse refrigera- 
toriai, yra aukščiausiai ištobulinti.
Daugiau ir greičiau ledo sušaldo. 
Mažiau elektros jėgos vartoja. 

Turi gražiausią išvaizdą 
■ Turi ilgiausią garanciją

Didis pasirinkimas dydžių ir madų 
Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas 
šeimyniškos mieros Wes- 
tinghoitse ref rigeratoriai m 4 4 Q C 
1939 metų mados parsi-A g I jj 3 II

ir aukščiau 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė Nuolaida Už Senus šaldytuvus ir Kitus Dalykus

Taupyk-
saugioje įstaigoje

garantuotą
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalj
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos

yra atdaras
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite Šios 
aplankykite pirma 
pykite pinigų!
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Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 S o. Halsted Street Telefonas Canal 0117 

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

V. B. Ambrose pereitą savai
tę įrašė tik vieną jaunuolę Vir- 
ginia Barber, gimusią Westville, 
III., o šiuo kartu gyvena Chica
go j e pas dėdę.

Dėdė Vaitekūnas pereitą sa
vaitę įrašė tik vieną narį.

Užėjus vasarai narių įrašy
mas sumažėjo ir pereitą savai
tę įsirašė tik 5 nariai. Per šį 
jubiliejinį kontestą iki šiam lai
kui jau yra įrašyta 229 nariai.

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago .................................................... 38
John Petkus, Aurora, III................................................  27
Adomas Markūnas, Chicago ......................................... 31
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 19
Petras Galskis, Chicago ............................................  13
V. B. Ambrose, Chicago .....,..........................................  1^
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
Benedict Vaitekūnas, Chicago ................  12
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III............................. 10
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................  7
Petras Lapenis, Chicago ................................................ 6
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
S. Yurchis, Chicago ................................-....................... 2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 1
Antanas Visbaras ............................................................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Jonas Thomas, Chicago ................................................... 1
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................  2
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................................  1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III.......... ...............................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Frank Klikna, Chicago .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago .................. ................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Marijona Ascilla, Cicero ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ..........................................
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III....................... :..................
J. Cinikas, Cicero ..............................................................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 29
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys —- nuo 15 
iki 48 metų.

NAUJI NARIAI I
Kon. Juozas Žukas įrašė:

Albert S. Wilson 
Joseph Bernot 
Stefania Petraitis

Kon. V.> B. Ambrose įrašė:
Virginia Barber

Kon. B. Vaitekūnas įrašė: 
Juozapas Komskis

Iš Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijos
Cicero Kultūros Draugija ka

pų puošimo dienoje turėjo sa
vo išvažiavimą Spaičio darže. 
Patys rengėjai atliko kapinių 
apeigas ir tik tuomet atidarė 
savo išvažiavimą. Tai darė, 
kad kapinėms nieko nekenkus. 
Apie antrą vai. po pietų pradė
jo rinktis svečiai ir patys dar
bininkai. Ir kas pasirodė: pačių 
draugijos narių labai mažai. Di
džiuma pašalinių. Ar draugijos 
rėmėjai, ar tos vietos pritarė
jai viena šeimyna buvo net iš 
Pow, Pow, Mich. Iš vietinių ga
lima pažymėti Kavaliauską su 
žmona, Staligai, Gildžius, Na
vicką. Tai nuoširdus draugijos 
rėmėjai. Jie prisidėjo su auko
mis ir patys atsilankė. Jiems 
padėka. Gausią auką suteikė F. 
Zajauskas. Parengimas duos 
pelno.

Saulei besilendžiant rengimo 
komitetas sušaukė visus į daik
tą ir paskelbė 3 dovanas. 1) 
suknią gavo p. Batavičienė, 2) 
paveikslą A. Navickas, 3) “ke- 
marą” V. Strumilo. Visi trys

Naujienų-Acine Telephoto

CHICAGO. — Edward Donovan, kurį policija per 
kelioliką valandų kamantinėjo ryšium su Bose Neary 
nužudymu.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos 
Susirinkimas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyks šiandien, 
birželio 13 d., Masonic Temple 
(1547 N. Leavitt St.). Pradžia 
apie 8 vai. vakaro.

Piknikas — Išvažia
vimas

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

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

KONTESTANTUVEIKLA
Šiame jubiliejiniame kontesto 

yra apsiėmę iki šiam laikui dar
buotis 33 kontestantai. Kai ku
rie iš kontestantų pradėjo dar
buotis nuo pat pradžių, o kiti 
įstojo į kontestą kiek vėliau. 
Praslinkus daugiau kaip trims 
mėnesiams kontesto eigos, dvy
lika kontestantų iki šiam laikui 
dar nepradėjo visai darbuotis. 
Apie tokius kontestantus nėra 
smagu rašyti, bet visgi reikia 
šį bei tą parašyti. Kad šie dvy
lika kontestantų butų naujokai, 
tai yra niekad nedalyvavę kon- 
teste, tai jų neveiklumas butų 
galima pateisinti. Bet žinant ne
kuriu kontestantų nuveiktus 
darbus iš praeities, tai nežinia 
nei ką sakyti, ar tai apsileidi
mas ar tai permainymas savo 
nuomonės, būtent, nenoras da
lyvauti konteste. Juk tokiems 
kontestantams nebuvo jokio 
sunkumo gauti per tris mėne
sius nors po vieną narį.

Gerbiami kontestantai! Pasi- 
stengkit gauti nors po vieną na
rį į trumpą la’ką. Juk ir nekon- 
testantai gauna vieną ir dau
giau narių, o kontestantai vis
gi turi daugiau patyrimo ir 
jums lengviau gauti narių. Dar 
kartą kviečiu kontestantus, ku
rie iki šiam laikui buvot ne
veiklus, tai per šį mėnesį gau
kit nors po vieną narį. Patys 
matot, gerbiami kontestantai, 
juk jau per kelis mėnesius jū
sų vardus garsinam “Naujieno
se” kas antradienis kaipo kon
testantus, o atėjus antradieniui 
kur reikia parašyti kiek narių 
kontestantai turi, tai mums rei

kia palikti tuščią vietą. Lauk
sim pasidarbuojant.

Pereitą antradienį rašiau, kad 
Adomas Markūnas Juozui Žu
kui gali iškirsti šposą ir užka
riauti pirmą vietą šiame jubi
liejiniame konteste, bet taip ne
įvyko. Juozas Žukas pereitą sa
vaitę padarė didelį šuolį pir
myn, taip, kad visus savo kon
kurentus paliko toli užpakaly
je. Net ir Adomui Markūnui 
jau reiktų daug pastangų padė
ti, kol Juozą pasivyti, o apie 
pralenkimą bent šį kartą jau 
negaliu rašyti, nes butų tuščia 
svajonė. Adomai! Pavartok sa
vo įgytas gudrybes ir nesiduok 
taip toli atsilikt nuo jaunuolio 
Juozo Žuko.

Juozas Žukas pereitą savaitę 
įrašė tris narius. Kada Juozas 
tik atneša narį, tai tuoj ir klau
sia ar dar niekas jo nepralenkė. 
Mat, Juozas Žukas yra pasiren
gęs važiuoti į Lietuvą, tai jis 
pasiryžęs išvažiuoti kaipo pir
mas kontestantas šiame jubilie
jiniame konteste, taip sakant, 
nori išvažiuoti su garbės vaini
ku. Kad Juozas išvažiuos į Lie
tuvą kaipo pirmas kontestantas, 
tai aš neabejoju, nes jis turi 
daug draugų ir pažįstamų, ku
rie jam padeda gauti narių. Ke
liolika jo prietelių pašaukė į 
draugijos ofisą, kad atsiųstame 
J. Žuką, nes jis turi naują narį 
dėl jo ir veik visus duotus pro
spektus Žukas įrašė į draugiją. 
Taigi, aš manau, kad Juozui 
Žukui ir toliau pagelbės jo ge
ri prieteliai, kol jis išvažiuos į 
Lietuvą.

Išvažiavime turėtų komandą lošėjų, tai bu
tų dar puikiau. Nariai pagalvo
kite. Juk musų čia randasi ne
toli 500 narių. Tai galima visko 
turėti. Aš girdėjau, kad panele 
Stella Balkus ką nors planuoja. 
Jeigu tiesa, tai panelė Stella ne
lauk ilgai, kad kitas neužlystų 
už akių. Su savo gerais planais 
ateik susirinkimam Tik visa bė
da — drąsos stoka. O paėmus 
drąsą gali daug daug naudos 
padaryti ne kitiems, bet patys 
sau. Kaip sakiau, netoli 500 gal
vų narių tokiame skaičiuje yra 
įvairių talentų. Kas juos ims ir 
išjudins? Na. pagyvensime pa
matysime.

—K. P. Deveikis

draugijos nariai, 
dalyvavo ir dovanas pasiėmė.

— o — Į
Draugijos susirinkimas įvyks 

1G dieną šio mėnesio Liuosy- 
bes svetainėje. Po susirinkimo 
muzikali programa (atsilankys 
dainininkas M. Overlingis). Po 
programos magaryčios — puto
jantis alutis. Ateikite visi ir at
siveskite draugų-ių. Šitas yra 
6-tas susirinkimas šio meto. Ku
rie esate pasilikę su duoklėmis, 
pasirūpinkite, kad neliktumėte 
suspenduoti arba išbraukti. 1.8 
d. šio mėnesio visos draugijos 
piknikas. Tai musų visų sueiga. 
Kožno vieno užduotis dalyvauti, 
o ypatingai mums ciceriečiams 
rengimo komitetas duoda garbę 
ir pakvietė musų bolės lošėjus 
iš General Food Store. Tai 
draugijos narys* p. J. H. Bočiu- 
nas užlaiko bolės lošimo ko
mandą ir, nėra^ abejonės, jog 
musų lošėjai laimės. Tad daly
vaukime skaitlingai ir priduo- 
kime jiems gero ūpo. Pačios 
draugijos komanda naujai su
organizuota ir pirmą kartą pa
sirodys, — reikėtų juos remti.
Bet kas gali atsilaikyti prieš j movietės km. nubaudė po Lt 
Cicero? Ir jeigu musų skyrius 5000 arba po 3 mėn. arešto.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis piknikas -- 
išvažiavimas įvyks birželio 25, 
1939, Rossier Grove, 130 St. ir 
Stony Island Avė. Prasidės 11 
valandą ryto. Piknikas bus su 
dovanomis. Dėl patogumo no
rinčių dalyvauti piknike yra pa
imtas trokas, kuris nuveš į pik
niką nemokamai. Trokas lauks 
prie Darbininkų svetainės, 
10113 Michigan Avė.

Taigi visi roselandiečiai taip 
pat ir cbicagiečiai nepamirškit 
atvažiuoti į musų pikniką, kur 
visi kartu ant tyro oro galėsi
me smagiai laiką praleisti.

—Narys

Pikniko 
Programa

MADOS

4092

Nubausti už gandų 
skleidimų

GRĄŽIŠKIAI. — Vilkaviškio 
apskr. v-kas už pramanytus ir 
nerimą visuomenėje keliančių 
gandų skleidimą gražiškiečius 
Kūną Augustą iš Duoniškių 
km. ir Kolevą Edvardą iš Ra-

John Mason’as vakar prane
šė, jog jis yra sudaręs puikiau
sią ristynių ir bokso programą 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknikui, kuris įvyks Sunset 
darže kitą sekmadienį, birželio 
18 d. Būtent, risis Stanley Bag
donas su Illinois universiteto 
čempionu Mitchell. Antroje po
roje susikibs Mike Markoff 
(vadinamas rusų “liūtas”) su 
Cortez, kuris yra nepaprastai 
gražiai nuaugęs ir geras risti- 
kas. Cortez yra Lake Shore 
klubo instruktoriaus padėjė
jas.

Trečioje poroje greičiausiai 
risis pats Johnnie Mason su 
vokiečiu Fred Lieduburg.

Be to, dar bus ir dvi poros 
boksininkų.

No. 4092 — Graži ploninanti su
knelė.

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

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

čia įdedu 15 eentų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No ...... ......

Mferos - per krutinę

(Vardas 1jr pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valstija)'

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS
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MIKE LINNIN ORKESTRAS GROS ŠOKIAMS
Birutės Bolininkai loš prieš Universiteto Studentų tymą apie 1:00 vai., Chicagos Lietuvių 
Draugijos tymas loš prieš Cicero, General Food Markei, Juozo Bočuno tymą 3 vai. Po to 
bus trys palinktos poros gerų ristikų ir dvi poros žymių kumštininkų po vadovyste mu
sų Ateletikos Vedėjo Jono Mason.

tifiiiiiiiiin
Sccr

Įžanga visiems dykai. Na
riams tikietai nebus 

siunčiami.

tam
t

5 ** ** w wJuozas Bočunas yra Spansorius 
Cicero Bolininkų tymo nuo Ge
neral Food Markei, zkurio jis 
yra savininkas. Visi Draugijos 
nariai. General Food Markei 
krautuvė randasi antrašu 4928 
W. 14th St., Cicero, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS MINKŠTOSIOS BOLĖS KAMANDA
Apačioje 3-čias iš kairės yra Juozas Kunčius—kaman los kapitonas. Pirmas iš kairės stovi V. B. Ambrose, 
Draugijos atstovas.

Sekmadienį Birželio-June 18 d. 1939
SUN SĖT PARK DARŽE - 1351a ir Archer Avė

WEINER MAN—-MAŽAS 
ŽMOGUTIS

Tas mažas žmogutis yra 
48 colių aukščio — sveria 
54 svarus, amžiaus 23 me
tų ir yra baigęs Wisconsin 
Universitete 1936 metais. 
Jis jums parodys daug man- 
drių šposų. Jis atstovauja 
kilbasiukų firmą.

JOHNNY MASON 
Atletikos Vedėjas

P. S. Victor Bagdono tro
kas išeis apie 11 vai. ryto 
nuo 3406 S. Halsted Street. 
Blue Bird Bušai eina kas 
valandą ir sustoja prie Sun
set Daržo vartų.

k 'O

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS



Antradien., birželio 13, 1939 NAUJIENOS; Chicags, III.

Diena !š Dienos
. .............. .. -

GABUS
JAUNUOLIS

Lietuviai visur patižymi, 
kaip profesijose, taip ir bizny
je ar šiaip kasdieniniame gy
venime. Čia augęs jaunimas 
taipgi neatsilieka nuo senųjų 
savo gabumu. Jie laužia gyve
nimo ledus, eidami mokslu j 
priekį keldami visų lietuvių 
vardą, ir parodydami, kad jie 
turi lietuvišką kraują ir kad 
stengiasi geresnį rytojų su
kurti.

Turim šimtus jaunuolių ko
legijose ir universitetuose, ku
rie baigia aukštus mokslus su 
aukščiausiais atsižymčjimais.

Arthur J. Bložis, nuo 4038 
N. Lavergne avenue, yra vie
nas tokių jaunuolių, šį mėne
sį jisai baigė DePaul universi
tetą, gavęs aukščiausius mok
slo laipsnius. Jaunas Bložis dar

S. S. R. S. 1939 PANORAMA 
“SOVIETŲ KAVALKADA” 
“JAUNIMO DAINA”, “TA

LENTŲ NAMAS”, “MASKVOS 
GEGUŽĖS PIRMO PARADAS”.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

Tarp Wabash ir Michigan 
Oras vėdinamas — vėsu ir 

patogu

ĮVEST side memorial works 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

Phone SPAnlding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban-J 
kietams, La i d o-j 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

■ Siunčiam GėlesI 1/C |tf|Q Telegramų į LuVlIMo *xPasauUo 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabams,
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7398

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. 

AGOTA AUGAITIENĖ
PO PIRMU VYRU KASPARIENĖ, PO TĖVAIS LUKAUSKAITĖ

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
i L'

I 
T

) *
«

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* 8INCB 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 11 dieną, 7:30 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Telšių apskr., 
žemaičių Kalvarijos parap., Bartuliu kaime. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Juozapą, sūnų Albiną Kasparą ir kitus gimines, 
o Lietuvoj 3 brolius — Vincą, Kleopą ir Kazimierą ir jų šeimy
nas ir kitas gimines. Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.

Kūnas pašarvotas randasi 1608 S. 50 Avė., Cicero. Telefonas 
Cicero 2633.

Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 15 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Augaitienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
VYRAS, SŪNŪS ir KITOS GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažei
ka, tel. Yards 1138.

yra tiktai 20 metų, o jau pa
baigė keturias mokyklas ir 
visur parodė didelius gabumus. 
Universitete Arthuras baigė 
Commercial Accounting šaką, 
ir neabejotina, kad jisai užims 
atsakomingą vietą gyvenime, 
ir nesigėdins pasisakyti, kad 
jis yra lietuvis.

Aš esu tikras, kad jaunas 
Bložis pasinaudos savo mokslu, 
nes nelengvai jį įgijo, love
liui sirguliuojant jau per pen
kis metus, Arthuras dirba va
karais, kad palaikyti šeimos 
inansinį *tavį ir kad galėtų 

užbaigti užbrėžtąjį mokslą. To
kie jaunuoliai visuomet yra ge 
resni draugijos nariai, pasiekę 
ką nors per vargą.

Pp. Mason ir Young, p. Blo- 
žienės seserys, sveikina jau
nuolį.

Daug pasiscKimo Arthurui 
linki, ir

Dominikas Kuraitis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Henry Brandenburg, 31, su

Anna Galavich, 30
John Nowick, 25, su Anne

Bakas, 23
Joseph Srebalus, 24, su Eva

Wl ■ ■ —I ■ 11 ■ ■IIII, ■

. + A.
JONAS MATUZEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 11 dieną, 5 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukęs 
pusamžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr. ir parapijo
je. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me mylimą moterį Oną, po 
tėvais Tranko, 3 dukteris Oną, 
Heleną ir Oną, 3 sūnūs, Adol
fą, Prancišką ir Petrą, brolį 
Vladislovą, švogerį Antaną 
Tranko, uošvienę Kazimierą 
Tranko, Lietuvoj 2 broliu, 
Petrą ir jo šeimyną ir Anta
ną ir jo šeimyną ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Priklausė prie Liet. Pi
liečių Darbininkų Pašalpos 
Kliubo ir Liet. Ūkininkų 
Draugystės. Kūnas pašarvo
tas randasi 2037 W. 22nd PI. 
Namų telefonas Canal 6372.

Laidottuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 15 dieną, 10 
vai. ryto iš namų į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Matuzevičiaus gi
minės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Broliai ir kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. Liule- 
vičius, tel. Lafayette 3572.
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Šalis, 24
Charles Mūza, 20, su- Johan- 

na Davld, 19 •
Benedict Karpęs, 22, su MH- 

dred Ivaszcuk, 22
Frank Batkas, 23, su Bose 

Wakki, 22
Pctez Benavich, 24, su Es- 

lelle Cholera, 26
Ralph Johnson, 25, su Irene 

Lapšys, 19

19-Lo Wardo Lietu
viai Rengia 
Pikniką

Šįmet susitveręs 19-to Wardo 
Rcgularis Lietuvių Demokratu 
KJiuhas ruošia pirmą metini 
pikniką birželio 18 d., Ryans 
Miške, prie 87th ir Western 
avenue.

Ryans Miškas yra graži vie
ta, medžių pavėsy. “Green 
Grove” orkestras gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Visi yra kviečiami atsilankyti 
į pikniką ir pasilinksminti su 
mumis tyrame ore. Visi bu
site pilnai patenkinti.

Čiagimęs žemaitis.

BRIDGEPORT. — šeštadie
nio naktį, nežinomais sumeti
mais, buvo aplaistytas pamaz
gomis, Buick automobilis, sto
vėjęs ties 826 W. 34th St.

Savininkai negali suprasti, 
kas ir kokiu išrokavimu tą su- 
biaurojimą atliko...

— J. A. S.

A. 1 A.
BARBORA MAUZIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 dieną 1:15 vai. po 
pietų 1939 m. sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Šiaulių apsk., 
Skaisgirio parap., Tąliotelių 
kaime. Amerikoj išgyveno 32 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Praną, sūnų Praną, 
dukterį Antoinette ir žentą 
Wilbur Miller, brolį Kazimie
rą Kupšą ir brolienę Eleną, 3 
pusseseres — Vincentą Kli- 
mienę ir jų šeimyną, Marijo
ną Klimas ir šeimyną. Barbo
rą Sarguną, o Lietuvoje sese
rį Antosę. Kūnas pašarvotas 
randasi J. Liulevičiaus kop
lyčioj, 4348 S. California avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 15 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Nekalto 
Pras. Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a., Barboros Mauzie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, žentai, 

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius P. J. Ri
dikas, tel. Yards 1419.

A. t A.
ANELĖ MIKENIENĖ 
po tėvais Tubeliutė

Gyveno 1014 Independence 
Boulevard

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 dieną 5:30 valandą 
ryto, 1939 m., sulaukus 53 
metų amžiaus, gimus Panevė-. 
žio apskr., Kupiškio parap., 
Slavinčiškių kaime. Amerikoj 
išgyveno 29 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyrą An
taną. 3 dukteris — Lorraine, 
Pauline ir Ryan, žentą zTimo- 
thy ir Estelle Cekanor, žentą 
Frank, 2 sūnūs — Joseph ir 
marčią Josephine, Charles ir 
marčią Ruth,- 6 anukus —• 
Lawrence ir Theresa Ryan, 
Joan Cekanor, Rubard ir Pat- 
ricia ir Bruce Mikėnas, pus
seserę Mrs. John Tūbelis ir 
jos šeimyną, pusbrolį Jurgį 
Vilainiškį ir jo šeimyną De- 
troit, Mich. Lietuvoje seserį, 
Marijoną Valiukienę ir jos šei
myną, brolį Jurgį Tubelį ir 
jo šeimyną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi Antano 
Petkaus koplyčioj, 1410 So. 
49 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 15 dieną 9 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš .ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Anelės Mikenie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Sunai 

ir kitos giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

PAIEŠKO patyrusį vyrą dėl ūkio 
darbo, nevedusio. Mokestis ir na
mai. Lafayette 2044.

HELP IVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HELP IVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

KAS norite gauti janitoriaus vie
tą. Kreipkitės 833 W. 123rd St., 
antros lubos. Tel. Commodore 2498.

REIKIA patyrusios veiterkos.
JULIA’S RESTAURANT 

4656 S. Western Avc.

PA IEŠKĄU vyrą dėl namų dar
bo, kad suprastų karpenterystę. 
gyvenimas ir mokestis.

6632 S. May St.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DETROIT, Mich. — Sonia Baker ( po kairei) gal bus 

teisiama kaipo “kidnepere”: ji pasigavo p-ios Loraine 
Hendrickson (po dešinei) kūdikį ir įsėdusi į taksi bando
pabėgti.

JAUNA DR. A. YUŠKA SPECIALIZUOSIS
AKIU LIGOSE, CHIRURGIJOJ

Išvyksta į Grand Rapids, Mich. Ligoninę
Dr. Aldona Yuška šių metų; 

birželio 9 d. iškilmingose Com-1 
mencement apeigose, Civic 
Opera House, gavo laipsnį Cer- 
tificate of Mcdicine. Ji Medici
nos mokslus baigė Illinois 
State Universiteto College of 
Medicine, dalį laiko mokino
si Urbana, III., o daugiausia 
Chicagojc. Baigusi Lmdblom 
High School ji vienus metus 
lankė Morgan Park Junior 
College iš kur persikėlė mo
kintis Urbanoj, III.

Šiomis dienomis ji išvyksta į 
Blodgett Memorial Hospital, 
Grand Rapidš, Michigan, vie
niems metams., interneship at
likti. ii,

Jauno daktaro augštoji am
bicija yra specializuotis akių 
ligose ir Chirurgijoje—Oph* 
thalmology. PiHc šios specialy
bės, kuriai nė’ Vien tarp lietu
viu, bet ir bėiidrai imant, yra 
labai didelė dirva, Aldona la
vinsis taipogi ir ausies, nosies 
ir gerklės ligų gydyme, šioje 
srityje jai kelią pravedė ir da
bar ją remia, tos šakos specia
listė, Dr. Gcorgiana Theobald.

..—Rodos, jai nė poilsio nerei
kia; per naktis sėdi prie kny
gos, ypačiai prieš kvotimus,— 
giliai atjausdama savo duk
ros prisirišimą mokslui pareiš
kė Dr. A. L. Yuška.

Tiesa, Aldonos niekur nesi
matė. Šakiai, įjudžiai, žaismės, 
jai buvo svetimi dalykai. Pro>- 
fesijoje ji artimai susidrauga
vo su savo darbščiu, gerą prak
tiką turinčiu tėvu. Praktikoje

A. + A.
JUOZAPAS ORLOWSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, 1939 m., sulaukęs 56 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
apskr., žemaičių Kalvarijos 
parap., Girkantiškių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 30% metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bronislovą, sūnų Ze
noną, 2 dukteris: Bronislavą 
ir Adelę, brolį Petrą, brolie
nę Oną ir jų r sūnų Walterį, 
brolio dukterį Agotą Hender- 
son ir jos sūnų Kari, pusbro
lį Juozapą Liaugaudą ir jo 
žmoną Oną ir jų sūnų Myko
lą, pusseserę Marcelę Dam
brauskienę, jos vyrą ir dūk- D 
terį Moniką jUrnikas ir jos E 
vyrą Juozapą, dėdę F. Kidelis 
ir gimines, Lietuvoj 2 brolius 
Kazimierą ir' Antaną ir jų 
šeimynas, 2 seseris Oną ir 
Petronėlę ir jų šeimynas ir 
gimines. Kurias, pašarvotas 
randasi koplyčioj, 304 W. 119 
St. ; .

Laidotuvės įvyks . ketvirta
dienį. birželio 15 dieną, 2 vai. 
pa pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Orlows- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ; laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 1
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Brolis, Brolienė, Pusbrolis, 

Pusseserė, Dėdės ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius N. G. 
Carlson & Son, Tek Pullman 
0184.

jiedu ras daug ką bendro, ne
retai viens kito žiniomis pasi
dalindami, sudarys savąjį Con- 
silium Facultatis (pasitarimus) 
su didėjančia lietuviams pa
galba .

Good tuok to you, Dr. Aldo
na Yuška.

Ruošiasi į Slauges
Antroji Dr. A. L. Yuškos 

duktė, Elvyra, neseniai baigu
si aukštesnę mokslą, dabar 
lanko Wilson Kolegiją. Su di
deliu godumu ji laukia dienos, 
kuomet j,i galės įstoiti HenĮrotin 
Hospital slaugės profesijai 
ruoštis. Reikia pastebėti, kac 
savo energija, drąsa, ir drau
ge, savotišku budo švelnumu, 
Elvyra bus savo profesijoje 
pirmutinė. Kai mažesnė, jis 
buvo nekartą tėvui ir motinai 
“pain in the ncck.”

Simus Bizny j
Gcrb. Yuškai turi ir įpėdinį. 

Nors Daumantas neturi Aldo
nos ambicijų, tačiau jis pra
lenkė savo sesutę Elvyrą anks
čiau išvysdamas šį nuodėmin
gą pasaulį. Pabaigęs aukštes
nę mokyklą jis lankė Wilson 
Kolegiją, bet ir šiandien jis 
nuo knygos nebėga, kai ta jo 
neveja. Jis mat moderniškas 
amdilikonas. Duok man biznį, 
o aš parodysiu, kad pinigai 
ant medžio neauga—tai Dau
manto filosofija. Pasiraitojęs 
rankoves jau dabar jis viena 
ranka braukia nuo kaktos pra
kaitų, o kita—kišenėn pinigus. 
Jis yra bjiznyje. Čia reikalinga 
vyro ir raumenų. Daumantas 
turi viską. Jis gali laikui bė
gant turėti aukštesnį už tėvo 
namą. Look out, Dr. A. L. Yuš-

SOPHIA URŽIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 dieną 1939 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Lenkijoje. Amerikoje išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Petrą Uržą ir 
daug savo giminių Ameriko
je ir Lenkijoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
S. J. Sandziak koplyčioje, 
2654 W. 21 St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, birželio 14 d. 1Q vai. ryto 
iš koplyčios į St. Marijos 
(lenkų bažnyčios) 32 ir Mor
gan St.j kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus' nulydėta 
į Ressurection kapines.

Visi a. a. Sofijos Uržienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuolirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras ir Giipinės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius S. J. Sen- 
dziok, tel. LaWndale 3670

Naujlenų-Acmo Telephoto
SALZBURG, VOKIETIJA. 

—Arkivyskupas Sigismund 
Waitz, kurį Hitlerio gvardi
ja pašalino iš jo palociaus.

susirinkimai]
ROSELANDO AMERIKOS LIE

TUVIŲ LAISVAMANIŲ ETINĖS 
KULTŪROS DRAUGIJOS 1 KP. 
mėnesinis susirinkimas įvyks šįva
kar Darbininkų Svet., 10413 So. 
Michigan Avė., kaip 7:30 vai. vak. 
Visi nariai atsilankykite, nes turi
me daug reikalų aptarti.

P. J. Kučinskas, Sekr.
BRIDGEPORTO DR-STĖS PA

LAIMINTOS LIETUVOS priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks Birželio 
14 d., 8 vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Valdyba.

Maino
Radio Granadieriai 
Žymus Kalbėtojai, 
Šauni Muzika

Primintina radio klausyto
jams, šiandie, antradienį, 7tą 
valandų vakare, užsistatyti sa-
vo radio ant Stoties W.G.E.S.
pasiklausyti reguliario antra
dienio radio programo, kuris 
visuomet yra gražus ir įdo
mus.

Šios dienos programe dainuos 
Radio Granadierių trio, kurie 
išpildys daug gražių dainelių. 
Bus patarimų apie sveikatą, 
bus patarimų iš moterų “Gro
žio žodyno”. Prie to smagi 
muzika bei pranešimai suįdo
mins kiekvienų, nes dažinosite 
ką lietuvių visuomenė Veikia ir 
kas yra naujo prekyboje. Na
mų užlaikytojams bus labai 
įdomu girdėti apie Peoples 
Krautuves didį ir nepaprastų 
vasarinį išpardavima, kuriame 
yra geros progos susipirkti vi
sokias namų reikmenis labai 
sumažintam kainom. Nepamirš
kite pasiklausyti.

Rep. xxx

Gražus New City 
Furniture Mart Radio
Programas

šį vakarų, iš Stoties W.S.B.C., 
8 valandų, vėl bus galima pa
siklausyti gražaus lietuviško 
programo, kurį leidžia New 
City Furniture Mart. Bus gra
žių dainų ir muzikos.

Dalyvaus: “Sank Loui Lui” 
su Ignacėliu ir p-lė Sofija Gum- 
botaitė, kuri laimėjo Liet. Vy
čių populariausios lietuvaitės 
pirmą dovaną iš New City Fur
niture Mart. Taipgi išgirsime 
įdomių žinių iš New City Fur
niture Mart Birželio mėnesio 
didelio išpardavimo. Nepamirš
kite pasiklausyti.

žinantis.

Skelbimai Naujienose' 
iuneja Dauda dėlto, 

načios Naujienos 
ura naiidincrna

CLASSIHED ADS

FURN1TURE-F1XTURE for-sale 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 2 krėslų barber- 

nė — pigiai. 6421 So. Halsted St., 
antras aukštas.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMUI tavernas. Visokių 
tautų apgyvento j gražioj apylinkėj. 
5 kambariai gyvenimui vietoj. Ant
rašas 5708 S. Morgan St.

PARDAVIMUI taverna, geras 
kampinis biznis, savininkas dirba 
shapoj, nenori gero darbo paleisti. 

. 944 W. 35 PI.

PARSIDUODA tavernas—apleidžiu 
Chicago. Geras biznis. Pilnai įreng
tas. 3517 So. Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas — pigiai, 
112th St. ir Kcan avė., Palos Park, 
arti 111 g-vės. Turi kitą biznį. 
Kreiptis Normai 4635.

tavernas artiPARDAVIMUI
Highvvay teatro — 63-čios ir \Vcst- 
ern avenue. Gera vieta.

Beverly 8038

PARDAVIMUI ar randai "Bill’s 
Tavern” — biznis geras. Dieninės 
pajamos — $40.00 iki $100.00.

6068 So. State Street 
Wentworth 7942

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

$3000 nupirks 6 apartmentų kam
pinį namą, 10 metų senumo. Ren- 
dos $2,610 metams. Tiktai $12,500.

$4,500 nupirks šį puikų kampinį 
12 apartmentų. Rendos $5,100 me
tams. Tiktai $19,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
... .3943 Irving Park Blvd.

Keystone 8700.

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES

Parsiduoda Marųuette Parke 5 
kamb. beveik naujas mūrinis bun- 
galow. Garažius. Randasi ant Rock- 
well St. ir 64 gatvės. Kainavo 
$8900—Dabar už $4600—arba tei
singas pasiūlymas. Įmokėt $1200— 
Kitus mažiau kaip renda. šaukite 
po 7 vai. vak. Prospect 0176.

PRANEŠIMAS
Tik įsivaizduokite. Dabar galite 

pirkti 12 apartmentinį namą, susi
dedantį iš 6x4 ir 6x3 kambarių 
apartmentų, su garu šildomi. Ren
dos $4200—už tiktai $13,000.

Tiktai $350, įmokėjus, nupirksi 
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

PARSIDUODA 25X125 lotas 3224 
So. Lowe Avc. tik už $300 ir pri
siimti taxes, beveik uždyką. Tel. 
Normai 6902.

20% NETO PAJAMŲ
3 flatų plytinis — 221 West 

59 gt. 6-6-6 kambar., pečiais šil
domi — garažas — platus lotas. 
Kaina $5,300, be skolų. Rendos 
$906/10. Mr. Pierce Rosain ofisas 
5933 S. Halsted St. Tel. Normai 3676.

2 AUKŠTŲ FREIMINIS — $500 
įmokėti', 4525 S. Talman avė. — 5 
kambariai. 2-ras aukštas (kamba
rys dideliam 4 kambarių flatui 
aukštam beismente), naujas cemen
tinis pamatas — užpakalinis por
ėtus glaziruotas — moderni plum- 
bingai — 2, karų garažas — be 
skolų — kaina $3,000. (Pierce) 
Rosain ofisas 5933 S. Halsted St. 
Tel. Normai 3676.

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
______ Namai žemė Mainais______

MAINUI 6 ir 6 kambariai — 
freiminis namas ir garažas. Mai
nys į mažesnį South Sidėj.

3944 S. Artesian

-----------------FINANCIAL-----------------  
_________Finansai-Paskolos
PIRKS morgičius ir bondsus tuo
jau Baker Kotelio mokės 89%. 
Stratford bildingo—mokės 82%. 
3300 Sheridan Rd.—mokės 59%. 
Aukščiausia piniginė kaina moka
ma už defaultuotus ar mokamus 
morgičius ir bondsus. Rašyti ar te- 
lefonuoti James Novak, 56 W. Wa- 
shington Street. Phone Central 3838
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LIETUVIAI BAIGĘ UNIVERSITETUS IR 
KOLEGIJAS

žemiau paduodant sąrašą lie
tuvių studentų, kurie šį mėne
sį baigia medicinos, advokatū
ros, den(isterijos ir kitus mok
slus Chicagos ir Apylinkės 
aukštose mokyklose. Chicago 
turės gana daug naujų lietu
vių profesionalų:

BAIGĖ CHICAGOS UNI
VERSITETĄ

Arthur Dolinsky (Bakalau
ras)

Florence Normant (Baka
lauras)

Ruth Tupįs (Bakalauras)
Blanche M. Shalcs (Baka

lauras)
BAIGĖ NORTHWESTERN 

UNIVERSITETĄ
Aldona Alekna (Bakalauro 

laipsnį)
Edvardas Juozaitis (Baka 

lauro laipsnį)
Dr. Edward Kriksčiun (Ba

kalauro laipsnį)
Evelyn B. Maskall (dentiste- 

riją)
BAIGĖ CITY TEACHERS 

COLLEGE 
(Mokytojų Kolegija)

Dorothy Bimba
Lillian Kowal
Rcbert Kulieke
Irene Shalgus
Aldona Valatka

BAIGĖ LEWIS INSTITUTĄ
Herbert Noreika

BAIGĖ DE PAUL UNI
VERSITETĄ

Robert Seida (Dramos Fa
kultetą)

Sesuo M. Ludmila Shimkus 
(Filozofiją)

Arthur Blazis (Komercijos 
Fakultetą)

Sesuo M. Klotilda Mačiulio- 
nis (Filozofiją)

Lietuviai Baigę Chi
cagos ir Apylinkių 
Vidurines Mokyklas

žemiau paduodant sąrašą 
lietuvių moksleivių, kulrie šią 
savaitę baigia mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Ghicagoje. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o priemiesčiuose 
apie 2,000).

(Tęsinys)
NILE S TOWNSHIP HIGH
Vincent Dudiek
Ursula Mocksch (su pasi
žymėjimu) 
John Margalski

SV. KAZIMIERA ACADEMY
Eleanor Kandratas (su pasi
žymėjimu)
Genevieve Lecaitis (su pasi
žymėjimu) 
Sophie Alkimavicius 
Sophie Baltas 
Irene Balutis 
Irene Dovalga 
Helen Druktenis 
Lorraine Engei 
Helen Eremicius 
Helen Gedvilas 
Stella Goldikas 
Ann Gricius 
Mary Gudavičius 
Eugene Gudleikis 
Valenia Jomantas 
Victoria Jovaiša 
Stella Jcikas • 
Helen Juodis 
Jean Juška v 
Ann Kacevicius 
Mildred Kisonas 
Valc|ria Krauciunas 
Stephanie Kupčiūnas 
Marian Kvacala 1
Cecilia Kvietkus 
Christine Lileikis 
Lillian Martinkus 
Virginia Miknius 
Albina Mikais

Sesuo M. Petronella Barusis 
(Filozofiją)

Sesuo M. Rosarita Balsevi
čius (Filozofiją)

John Markūnas (Komerciją)
Marion Rusevic (Komerciją)
Adv. John B. Kerulis (Tei

sės)
Sesuo Anna Marie Rakauskas 

(filosofiją)
Adv. Charles W. Molis (ad

vokatūrą)
BAIGĖ LOYOLA UNIVER

SITETĄ
Dr. John Kiselis (Mediciną)
Carl Werelius (Medicinos 

Bakalauras)
Edward Kalėta (Medicinos 

Bakalauras)
Stella Dargis (Slaugė)
Josephine Dargis (Slaugė)
Bernice Jankauskas (Slau

ge)
Dr. Peter Bartkus (Mediči- 

nq) \
Peter Guokas (Mediciną)
Dr. John Jurewicz (Denlis- 

teriją)
Vincent Juzulėnas (Bak. of 

Science)
Frank Brundza (Mediciną)
Lucille Jodwalis (Slaugė)

BAIGĖ ARMOUR INSTITUTĄ
P. P. Mileika (mech. inžine

riją)
BAIGĖ Y.M.C.A. KOLEGIJĄ

Matthew Radosevich (komer
ciją)

BAIGĖ WHEATON 
KOLEGIJĄ

Angėlen Daržis (muziką), iš 
Eldora, Iowa.
BAIGĖ GEORGE WILLIAMS

KOLEGIJĄ

Joseph Skiba

Euphrasia Miksis 
Helen Milauskas 
Helen Misiūnas „ 
Darlene Pachankis 
Helen Paskacimas 
Stella Paukšta 
Marcella Pažėra 
Lorraine Phillips 
Helen Puleikis. 
Dorothy Radavicius 
Betty Ranson 
Helen Razbadauskas 
Aurelia Rūbas 
Blanche Ruzinskas 
Bernice Saulinsikas 
Genevieve Sauris 
Mercedes Schell 
Lorraine Sharka 
Vi'olet Shuminas 
Therese Sipavičius 
Helen Sliteiris 
Mary Frances Stack 
Mary Stapleton 
Joanne Uksas 
Adeline Vaikutis 
Bernice Vaišnoras 
Aldona Vilimas 
Josephine Vysnauskas 
Adeline Yanchus 
Laverne Young 
Helen Zedeikis 
Ann Zembery 
Margaret Zeiger 
Ann Zivatkauskas 
Louise Zopelis

IMMACULATE
Pauline Andrys’ke 
Leonove Skabas

PROVIDENCE HIGH
Vitalis Gerchas 
Irene Kita 
Mary Yveda
ST\ PATR1CK ACADEMY 
William Mackiewicz

ST. IGNATIUS HIGH
Joseph Montvilla 
WilBiam Norkes 

ST. MEL HIGH
Waller Kaules 
John Šeputis 
Ąnthony Zakaras

HAMMOND HIGH SCHOOL
Charles Buttram
Waltein Afbanas
Alexa'nder Josway 
Helen Kaszuba 
Helen Kowalski
Elizabeth Kitchin
Agnės Nikšis
Ruth Sabones

ST. MARY HIGH
Helen Naumowich 
Irene Klichunas

ST. PHILIP HIGH
Harold Bochunas

ACADEMY OF OUR LADY
Eleanore Liukus (su pasižy
mėjimu)
Dovis Sharkey

ST. RITA HIGH
Edward Globis įsu pasižy
mėjimu)
John Bomka
Paul Krause

ST. LOUIS ACADEMY
Anna Piktužis (su pasižymė
jimu)
Cecclia Pocewicz (su pasi
žymėjimu)
Estelle Wiculis , 
Annamae Žilis

Kūno Šaldymu 
Bando Gydyti 
Vėžį

Ar Naujas Gydymo Budas 
Veiks?

Philadelphijos Temple Uni
versiteto mokslininkas Dr. Law- 
rence W. Smith sumanė naują 
būdą vėžiui gydyti. Kelis nepa
gydomai sergančius ligonis ji
sai “užšaldė”, tai yra, su ledo 
pagalba sumažino jų tempera
tūrą net 8 laipsniais. Jo užšal
dyti pacientai per keturias ar 
daugiau parų buvo be sąmonės. 
Eksperinlentai parodė, kad kū
ną taip užšaldžius, vėžis nusto
ja plėtotis.

Ar tas gydymo metodas vėžį 
išgydo, daktarai dar abejoja, 
bet jau žino, kad šiek-tiek pa
gelbsti.

Šaldymu vėžiu sergančią mo
teriškę dabar gydo St. Frances 
ligoninės daktarai Evanstone. 
Ligonė yra 42 metų moteriškė 
Sarah Larson, nuo 1714 Green- 
vvood avenue. Pabudusi iš “šal
to miego” ji sako, kad jaučiasi 
labai gerai ir nejaučia skaus
mo.

Trokas - Moksleivių 
Autobusas Susidūrė 
Bridgeporte
Visi Moksleiviai Išliko Sveiki
Pirmadienį, birželio 12 d., 

Premier Cartg. trokas, nuo 3778 
So. Union Avė., važiuodamas į 
vakarus 33rd gatve, atsimušė į 
mokyklos busą, vežantį palie
gusius mokinius, prie kryžkelės, 
Lituanica Avė ir 33rd St.

Bušo priekinės durys buvo į- 
lenktos į vidų taip, kad ėmė a- 
pie pusę valandos laiko kol 
“draiveriai” jas atpalaidavo, o 
troko buvo sugadintas priekis.

Nesimatė, kad iš pasažierių 
kas butų nukentėję, bet smal
suolių susirinko didelis būrys.

J. A. S.

Jau Mokina 
Šokius

P-lė M. Baronaitė jau moki
na liaudies šokius. Su p. Belia- 
jaus grupe ir šv. Kazimiero A- 
kademijos šokėjomis jau turėjo 
po vieną pamoką.

Lietuviškų šokių mokintis pa
reiškė norą Pirmyn choras, Vy
čiai ir p. šaltimiero jaunuoliai. 
Birutės ir kiti chorai šiuo rei
kalu tariasi. Liet. Konsulatas Š A.L. raštinės.

r/

HEILO, 
PITTSBURGH!

“Charles Pikiėl speaking...”
“dali sau spykinti. Reiškia, 

tamsta esi Charles Pikiel, irn- 
porter and wholesaler, 629 Fif- 
ty Fourth Street, Pittsburgh, Pa 
Reiškia, Kazys Pikielis.”

“Jeigu nesapnuoju, esu aš 
pats. O kas čia šaukia?”

“Daktaras Montvidas iš Chi
cagos, United States.”

“Tai ką — ar jau pabūdavo- 
jai Naujienoms namą?”

“Nebūk, anarchistas. Naujie
nos namą turi, bet mes norime 
į į parduoti ir iškelti jos į didelį 
namą ir gražesnę vietą, kad 
?<aujienų name butų vietos kny
gynui. lietuvių mokykloms, su 
brinkimams ir mažesniems pa
rengimams.”

“Tai jus nori|e padaryti Le 
tuvių kultūrinį centrą?”

“Suprantama.”
“Kiek pinigų jums reikės?”
“Susimildamas nesiųsk milio- 

no! Siųsk dabar tik $10. Pra
džioj mes gausime tik tukstant; 
žmonių, kurie dės po $1Q, kas 
sudarys $10,000, o vėliau pra
šysime po mažiau ir daugiau.”

“Ištikro, kada mes visas pitts- 
burghiečių vagonas atvykome į 
šaltimero koncertą, nebuvo kur 
apsistoti. Aš ir kiti pittsburghie- 
čiai tankus Chicagos svečiai. Ki
tą vasarą bent 30 busime SLA 
seime.”

“Supranti, Pikieli. Naujienose 
vieta reikalinga Tie tik iš svetur 
atvykusioms. Chicagiečiams tik- 
ralbėda be jos; Musų chorai, 
kuopos, kliubai neturi jokių pa
togumų.”

Ir už savai lės, laiko Kazys Pi
kielis atidrožia <$iuo automobi- 
liuin į Chicago.

Tai vienintcliš automobilius 
Amerikoj, kuris'dunda iš vietos 
į vietą su gardžiąusiu maistu iš 
Lietuvos. Išėiifįihe iš jo kelis 
lietuviškus kuhiį’jius ir $10 pi
nigais. Mėsą'valgome su Kaziu 
Pikeliu ir draugais, o pinigus 
perdaviau Naujienų namo fon
dui. .

Pikielis yra pįrmas pittsbur- 
ghietis tapęs,; Naujienų namo 
nariu. Dr. A. Montvidas

Norintiems Atsi
kviesti Gimines Ir 
Norintiems Vykti 
Į Ameriką

Vėl Priima Registracijas
J. A. V. Pasiuntinybė Kaune 

praneša, kad asmenys, gimę 
Lietuvoje, jau gali vėl įsiregis
truoti be pirmenybės imigraci
jos vizoms gauti. Tačiau, tie 
asmenys, kurie jau yra kartą į- 
siregistravę, neturi registruotis 
iš naujo. Nauji asmenys, kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, nega
li tikėtis sulaukti savo eilės lau
kiančiųjų sąraše anksčiau, kaip 
už vienerių ar daugiau metų.

Prašymai įsiregistruoti (tai 
liečia visus norinčius registruo
tis, nepaisant kur jie gimę) ga
li būti pateikti tiktai raštu ir 
siunčiami paštu kartu su adre
suotu sau voku ir pašto ženk
lu registracijos blankui grąžin
ti.

Turį gimines Lietuvoje ir ku
rie norėtų atvykti į Ameriką, 
patartina parašyti jiems laišką 
nurodant, kad dėl platesnių in
formacijų kreiptųsi į švedų A- 
merikos Linijos atstovybę,,Kau
ne, Laisvės alėja nr. 11. Kada 
norintis atvykti į Ameriką už
siregistruos Amerikos konsula
te, kada bus pakviestas atvykti 
vizos reikalu, tada giminės A- 
merikoje galės pasiųsti atatin
kamus ddkumęiitus Amerikos 
nhigracijos vizai gauti, kuriuos 
parūpina visi švedų Amerikos 
Linijos autorizuoti agentai ir

(Sp.)

Jie yra pasiryžę Lietuvai 
gyvybes aukoti

MES NORS KELIU DOLERIU 
NEPAGAILĖKIM!

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Atsišaukimas

Niekas negali šiandien pa
sakyti kada ir kuomi baigsis 
pasaulio didžiulių tautų ko
mercinis karas, kuris baisio
mis sunkenybėmis puola ma
žąsias valstybes.

Jau kelios mažosios valsty
bės žuvo. Ir Lietuva buvo pri
versta agresyvei tautai auko
ti Klaipėdos uostą, kad savo 
(valstybės) gyvybę gelbėti. Ir 
nė valandėlės nelaukdama 
Lietuva vėl ryžtasi ištisus met- 
laikius dirbti, kad kuogrei- 
čiausia pastačius sau naujus 
jurų vartus pasaulin—naują 
uostą. Aišku, šalies ekonominė 
būklė reikalinga uosto.

Klaipėdai “žuvus”, liko daug 
lietuvių nuskriausta, gyveni
mai suardyti, net kąsnis duo
nos atimta.

Didžiulių valstybių spau
džiamos, kelios Lietuvai pa
našios tautos neteko savo val
stybės — politiniai mirė. Dva
sioje stipri, Lietuva kovoja ir 
laikosi. Tvirtu nusistaitymu ir 
didvylrišku pasiryžimu lietu
viai gina savo valstybę. Tie
sioginis ir aiškus politinės ir 
ekonominės laisvės gynimas 
yra musų tautiečių skaistus, 
nepalaužiamas idealas!

Neretai žuvusios valstijos 
veda šimtmetinę kovą, kelia 
revoliucijas, kad politinę lais
vę atgavus. Tai sunki ir ilga 
kova parblokštam.

Lietuvai kiek lengviau. Ji 
yra gyva. Ji visomis jėgomis 
stengiasi savo gyvybę apsau
goti. Kaipo savyta lauta, ji tu
ri teisės išlikti gyva, jei tik 
panorės ir mokės nuo puolikų

WELL, JIE TAIP ARGUMENTUOJA KAIP 
MOKA ARGUMENTUOTI

“Tu Niekšas”
Ar yra koks skirtumas tarpe 

fašizmo ir komunizmo?
Pastaraisiais keliais metais ko
munistų partija visose šalyse, 
kartu ir šioj šalyj, išskiriant 
Sovietų Rusiją, lyg lai pradėjo 
kovą prieš fašizmą ir už demo
kratiją. Komunistų deklamavi
mas už demokratiją, tai veid
mainyste, nes jie nepripažįsta 
demokratijos niekam, tik sau. 
Bet lygiai ir jų obalsis prieš fa
šizmą — tai tikras ir sužinus 
veidmainiavimas.

Man vieną kartą išsikalbėjus 
su vienu lietuvišku komunistu 
iš “Vilnies” redakcijos, kuris 
primygtinai tvirtina, kad komu
nistai nuoširdžiai kovoja prieš 
fašizmą, aš patemijau, kaip jus 
galite kovoti prieš savo idėjos 
draugus? Fašizmas juk tai jū
sų padaras ir jo principai yra 
paimti iš jūsų principų.

Tas redaktorius net pabalęs 
sušuko, visai ne, viskas yra di
delis skirtumas, ir principe ir 
taktikoj. Aš jam vėl išdėsčiau, 
kad nėra jokio skirtumo, išski
riant spalvą, nes abu lygiai dar
bininkus persekioja, ypač šiek 
tiek susipratusius, abu lygiai tu
ri koncentracijos stovyklas ir 
kalėjimus, kuriuose pūdomi 
darbininkai. Ir komunistai ir 
fašistai lygiai darbininkus viso
kiais budais ,žudo.

Ak, atsiprašau, ponas redak
toriau, tamsta sakei, kad takti
koj skirtumas. Tai tiesa. Sov. 
Rusijoj žmonės yra šaudomi sa
vųjų vaikų bei brolių, o Vokie
tijoj tam paskirtas budelis kir
viu galvas kerta. O be žinios 

gintis! Lietuva kviečia ir mus, 
Amerikos lietuvius, sau pagal
bon.

štai ką Klaipėdos Krašto 
Nukentėjusiems Komitetas Lie
tuvoje sako: “Visi turime pa
rodyti, kad ir kažin kur bū
tumėm, kad esame tikri, gar
bingos tautos vardo verti, lie
tuviai, kad mokame pasiauko- 
tis tą visiems bendrą nelaimę 
ir visai Lietuvai, kas kuo ga
lėdami, padėti. Mes turime ryž
tis t ąvisiems bendrą nelaimę 
pakelti, turime visam pasau
liui įrodyti, kad esam verti 
nepriklausomybes ir savo lais
vo išėjimo jūron. Turime, var
gų įgrudinti, sveika tauta bū
dami, taip pasistatyti, kad nie
kas ir nepanorėtų ir neišdrįstų 
mums laisvę atimti.”
Pareimkim Lietuvą Doleriais

Teisingai ir tvirtai pasaky
ta. Mums lieka tiik jų gerus 
norus ir pastangas paremti— 
paremti doleriais. Visą kitą jie 
padarys patys.

Jie apsigins. Jie yra pasiry
žę gyvybę aukoti, mes nors 
kelių dolerių nepagailėkime. 
Nei agituoti, nei maldauti, ne
dera. Jus patys geriau žinote 
kas 'neikia daryti. Lietuvai Gel
bėti Fondo Komitetas tiktai 
nori tarpininkauti ir jūsų au
kas, dideles ar mažas, arba 
nors vienos dienos uždarbį, 
perduoti Lietuvai. Todėl šis 
komitetas kviečia jus savo au
ką siųsti L. G. Fondui vienu 
ar kitu čia paduo'tu adresu: 
LIETUVAI GELBĖTI FONDAS 
4192 Archer Avė., Chicago, III. 
100 East Bellevue (Place, Chi
cago, III. (Liet. Konsulatas)

Dr. K. Draugelis
L. G. F. Kom. sekr.

žmonės dingsta ir vienur ir ki
tur. Darbininkiškas organizaci
jas, kurias negalite pavergti, 
stengiatės suardyti, o Rusijoj ir 
Vokietijoj jas visai sunaikinote.
Kiek Organizacijų S. Sąjungoj?

Ar galėtum, ponas “Vilnies” 
redaktoriau, suskaityti kiek jus 
šioj šalyj sugriovėte visokių or
ganizacijų, ypatingai tokių, ku
rios vedė kovą prieš kapitaliz
mą ir jo išnaudojimą? Kaip tai 
L.S.S., kuri jau buvo pusėtinai 
stipri ir nenuolaidžiai politiškai 
kovojo prieš biurokratiją. Vė
liau mainierių uniją, kuri per 
daug metų ekonomiškai kovojo 

• prieš jų išnaudojimą. O kiek 
šiaip visokių draugijų bei klubų 
pražudėt? Jų nei suskaityti ne
galima. Kurios tik nenorėjo pa
siduoti po komunistų vergija, 
tas sugriovėte.

O ką jus Sukūrėte — ką ge
ro suorganizavote? žodžiu sa
kant, nieko. Net ir komunistų 
partiją, daugelį kartų skaldele, 
ir galiau ir ta jau baigia nykti, 
kaip žydo bitės.

Tai pasvarstykite kam jus 
patarnavote su ta savo taktika? 
Ar tai viską griaunant, ardant 
pasitarnavote darbo kliasai? Ar 
kapitalizmui? Žinoma, kad ka
pitalizmui. Na, o fašistai, ar ne 
lygiai taip elgiasi? Ar ne tą pa
čią taktiką vartoja?

Ar Yra Skirtumas?
Tai koks skirtumas? Skirtu

mas tik toks, kad Stalinas savo 
partiją pavadino komunistais, 
Mussolinis — fašistais, o Hitle-

VAKAR
CHICAGOJ

O Vakar netikėtai sunkiai su
sirgo Frank E. Konkowski, 1030 
W. Chicago avenue, buvęs 26-to 
wardo aldermonas, kuris dabar 
yra teisiamas už policijos dar
bų pardavinėjimą. Spėjama, 
kad Konkowski buvęs užnuody
tas. Draugai jį atrado gulintį 
bute be sąmonės.
• Vakar nusižudė 70 metų chi- 
cagietis John Exby, nuo 3810 
Fremont avenue. Jisai paliko 
raštelį, kuriame sako, kad “ne
nori palikti bomu ir kitus ap
sunkinti”.
0 Prie Clark ir Van Buren gat
vių sprogo didelio troko padan
ga ir sunkiai sužeidė 32 metų 
Jack Kiezerį, nuo 1413 S. Ash
land avenue. Jam nulaužė koją 
ir kelis šonkaulius.
0 Sveikatos departamentas 
skelbia, kad Chicagoj mažiau 
gimimų. 1927 metais buvo 19.6 
gimimų kas 1,000 gyventojų, o 
pernai jau tiktai 14.3.
0 Apskričio teisėjas Oscar NeL 
son vakar suteikė divorsą 72 
metų moteriškei, Mrs. William 
Wood. Jos vyras, William, yra 
73 metų amžiaus.

Astuoni Žmonės
Žuvo Automobilių 
Nelaimėse
Du žuvo Įvažiavę į Gatvekarį 
0 Vyras ir mergina žuvo, kai 
automobilis, kuriame jie važia
vo, susikūlė su gatvekariu, prie 
Lincoln ir Francisco gatvių, 
Northsidėj. Užmuštieji yra, Ho- 
ward Riewald, nuo 9331 Mon- 
roe avenue, Brookfield, ir Miss 
Grace Bremner, nuo 5740 
Winthrop avenue.
0 Prie Buckley ir Skokie vieš
kelio dviejų automobilių kolizi
joj mirė 70 metų chicagietė Cla- 
ra Reese, nuo 864 N. Oakwood 
avenue.
0 Ties 633 N. Cicero avenue 
nežinomas automobilistas už
mušė 44 metų chicagietį Swer- 
ve Broten, gyvenantį aukščiau 
paduotu adresu.
0 Auroroj, III., automobilio ne
laimėj žuvo 31 metų'moteriškė, 
Mrs. Betty Rapp, nuo 1407 W. 
56th Street. Automobilio vairuo
tojas įvažiavo į gelžkelio tilto 
stulpą.
0 Prie Waukega.no, III., dviejų 
automobilių kolizijoj žuvo 18 
mėnesių mergaitė, Carol Wasi- 
kowski, nuo 2435 N. Spaulding 
avenue. Mergaitės tėvai ir trys 
kiti žmonės buvo sunkiai sužei
sti.
0 17 metų Lucille Catalano, 
2151 N. Racine avenue, ir 16 
metų Shirley Hale, nuo 190J 
Grant Street, žuvo, kai automo
bilis, kuriame abi važiavo, ap
sivertė prie Racine, Wis.
0 Septyni žmonės buvo sun
kiai sužeisti kai du automobi
liai susidūrė prie Dempster ir 
Milwaukee gatvių, Niles, III.

ris naciais ir pasirinko skirtin
gus simbolius.

Tuomet ponas “Vilnies” re
daktorius sušuko, tu niekšas. Tu 
prisiskaitęs iš fašistų “Naujie
nų”. Tu jau visai sugadintas. 
Aš maniau, kad dar bus gali
ma iŠ tavęs padaryti žmogų, 
bet palieki visų paniekintas 
niekšas.

Ne visų, o tik tamstos, pone 
redaktoriau. O žodį niekšą pra
šau pasilaikyti sau.

Tai taip “Vilnies” redakto
riai moka argumentuoti.

Senas Antanas

Waukega.no



