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4000 čekų kareivių pabėgo į Lenkiją
BUVUSIO CEKO-SLOVAKIJOS PREZIDEN 
TO BROLIS TAIPGI ATVYKO LENKIJON

Vokietijos kariuomenę okupuosianti 
Slovakiją

si penki prieš porą savaičių 
atvyko j Lenkijos pasienį. Jie 
prašė čekus, muitinės sargybą, 
pagelbėti jiems pereiti rubežių 
į Lenkiją. Sargyba rodė užuo
jautos pabėgėliams, tačiau ma
tė ir sunkumus jų prašymui 
išpildyti, 
tadienį 
planas.

Tylioje
pabėgėliai sulipo į prekių va
goną.

Sargyba davė jiems maisto 
ir pora pagalvinių. Vagonas ta
po užantspauduotas 
tranzito 
naktį į 
rubežių 
kuriame
szyn stoty vagonas 
Pirmadienio rytą darbininkai 
Cieszyn stoties kiemuose išgir
do bildesį vagone ir išleido pa
bėgėlius. Pabėgusių su Bene- 
šais generolų vardai nepaskelb
ti.

Viso čekų legione Lenkijoj 
dabar jau esama 18,000 karei 
vįų,.

tuštumoje visi penki

Pagaliau pereitą šeš- 
sudarytas reikiamas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BROOK, Ind. — Rašytojo Georgę Ade farma, kuri labai skaudžiai nukentė

jo nuo audros. Ponai Harper, kurie tą farmą prižiūri, egzaminuoja padarytus 
nuostolius. ’

pasakoja, jogei 
matyti Vokietijos 
judrumas. Pagal

VARŠUVA, Lenkija, birž. 
13. — Antradienį paskelbta, 
kad keturi tūkstančiai buvu
sių Čeko-Slovakijos armijos ka
reivių perėjo rubežių ir atvy
ko į stovyklas, kurios čekams 
yra įrengtos Lenkijoje.

Atvykusius pirmadienį sto
vyklose atlankė čekų generolas 
Lev Prchla. Pabėgusių Lenki
jon čekų tarpe yra karininkai, 
puskarininkai ir paprasti ka
reiviai.

Pabėgėliai 
Slovakijoje 
kariuomenės
sutartį, kurią Slovakija pada
rė su vokiečiais, kai priėmė 
Hitlerio protektoratą, jai buvo 
pripažinta teisė laikyti savą, 
slovakų kariuomenę. Kadangi 
dabar Vokietijos kariuomenė 
veikia Slovakijoje, tai daroma 
išvadas, jogei pradeda pasitvir
tinti jau kurį laiką plitę gan
dai, kad Vokietijos kariuome
nė okupuosi Slovakiją.

Lenkijon atvyko Wojta Be- 
neš, buvusio Čeko-Slovakijos 
prezidento brolis, Ęęnešo žmę.- 
na ir trys čekų generolai* Vi-

ir laukė 
j Lenkiją. Traukinys 
pirmadienį pervažiavo 
ir pertempė vagoną, 
buvo pabėgėliai. Cie- 

palikta.

LEWIS ĮSPĖJA, KAD JUNGT. VALSTI 
JOMS GRŪMOJA FAŠIZMAS

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — John Lewis, atidaryda
mas Industrinių Unijų Kongre
so vykdomosios tarybos konfe
renciją, antradienį įspėjo, kad 
Jungt. Valstijoms grūmoja fa
šizmas, jeigu jos neišriš opių
jų savo problemų drąsiai ir 
tvirtai.

“Mums gręsia bevilties ir 
juodosios reakcijos banga”, pa
sakė Lewis. “Šitokia beviltim 
ir šitokia reakcija remiantis 
yra statomas fašizmas”, pasa
kė Lewis.

■ \

Lewis akcentavo, kad šaly 
yra 20,000,000 neorganizuotų 
darbininkų. C.I.O. turi juos or
ganizuoti.

Amerikos Darbo Federacija, 
pasak Lewiso, stengiasi vogti 
unijų narius, kuriuos suorga
nizavo C.I.O. Kalbėdamas apie 
Jungt. Valstijų kongresą, Lew- 
is pareiškė, kad ši kongreso 
sesija nenuveikė nieko gero. 
Kongresas padarė tik blogo, 
mėgindamas panaikinti arba 
sumažinti tas menkas subsidi
jas, kurios buvo skiriamos be
darbiams.

C.I.O. KETINA PRADĖTI ORGANIZA 
CINĮ VAJŲ

Įvyko muštynės prie 
automobilių įmonės 

Flinte
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR
y

Iš Lietuvos
Šunes padeda gaudyti 

degtindarius

Atvyko į Washing- 
toną Jungt. Valstijų 

ambasadorius 
Japonijai

Naciai planuoja vi
sai aneksuoti Slo

vakiją

birž. 
Wa- 
am-

WASHINGTON, D. C., 
13. — Iš Tokio sugrįžo į 
shingtoną Jungt. Valstijų 
basadorius Japonijai, Joseph C.
Grew. Jis padarys pranešimus 
apie padėtį Tolimuose Rytuose 
prezidentui Rooseveltui ir val
stybės departamento sekreto
riui Hūll’ui. Reiškiama nuomo
nė, kad ryšium su Grew vizi
tu Washingtonas mėgins nu
statyti tolesnės Jungt. Valsti
jų politikos gaires Japonijos 
atžvilgiu.

Nori padaryti mili 
tarinę sutartį su 

Ispanija
ROMA, Italija, birž. 13. — 

Pranešama, kad Italijos vy
riausybė nori padaryti milita- 
rinę sutartį su Ispanija, šitos 
sutarties tikslas busiąs atsver
ti paktą, kurį dabar britai tai
kosi padaryti su Rusija.

Gen. Franco, Ispanijos dik
tatorius, nesąs tokiai sutarčiai 
priešingas. Ji gal būt bus pa
sirašyta birželio mėnesio pa
baigoje, kai Ispanijoj lankysis 
Italijos užsienių reikalų minis- 
teris Ciano.

birž. 
arti-

LONDONAS, Anglija, 
13. — čia kalbama, kad 
mųjų keleto savaičių bėgiu, o 
gal ir j keletą artimųjų dienų 
Vokietija pasiimsianti Vag klo
nį, taipgi 25 mylių platumo te
ritoriją į rytus nuo Vag upės, 
Slovakijoj. Okupavimas taipgi 
apimsiąs Tatra kalnų grandinį 
iki geležinkelio, kuris eina iš 
rytų Slovakijos į Lenkiją. Stra
teginėse vietos vokiečiai pa
statysią tvirtoves.

Po šitos okupacijos kita ne
didelė šalies dalis teksianti 
Vengrijai. Ir taip “nepriklau
soma” Slovakija dingsianti iš 
žemėlapio.

Vokiečiai planuoją panaikin
ti bet kokias ir Moravijos bei 
Bohemijos savivaldybes žymes.. 
Jeigu čekai perdaug priešintų
si, tai kalbama, naciai mėgin
sią vyti juos lauk iš tų pro
vincijų.

FLINT, Mich., Ųirž. 13. — 
Fisher Body Plant No. 1 pa
ruošia Buick automobiliams 
“bodiesi Antradienio rytą 
įmonę pikietavo apie 100 dar
bininkų, Amerikos Darbo Fe
deracijos narių. Darban atvy
ko apie 100 darbininkų, kurie, 

j Unijų 
Kongresui. Įvyko abiejų dar
bininkų grupių susirėmimas. 
Keletas žmonių gan skaudžiai 
sumušta. Policija likvidavo su
irutę. Flinte ir Saginawe, pra
nešama, darbas automobilių 
įmonėse eina veik normaliai.

Amerikos Darbo Federacijos 
Homer Martino vadovaujama 
automobilių darbininkų unija 
paskelbė Flinte streiką pereitą 
ketvirtadienį. Industrinių Uni
jų Kongresas nepripažįsta šito 
streiko. Jo nariai eina dirbti, 
todėl ,ir muštynės įvyksta.

priklauso 'Industrinių

Reikalaus garantijų 
Baltijos valstybėms

%ORH
Chicagai ir apielinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; vei
kiausia tarpais lietus; vėsu; 
saulė teka 5:14 v. r., leidžiasi 
8:26 v. v.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 13. — Redakcinis straip
snis Rusijos komunistų parti
jos dienrašty “Pravda” antra
dienį sako, kad Sovietų Rusi
ja derybose su Britanija dėl 
britų-rusų-francuzų sąjungos 
neatsisakys nuo reikalavimo 
garantijų Baltijos valstybėms, 
būtent Latvijai, Estijai ir Suo
mijai, nežiūrint ar tos valsty
bės nori tokių garantijų, ar 
nenori.

šitas “Pravdos” straipsnis 
tilpo prieš atvykstant į Mask
vą Britanijos atstovui Stran- 
gui, kuris mėgins kliūtis britų, 
rusų ir francuzų sąjungos su
darymui pašalinti.

Nacių propagandos 
vaisiai ima reikštis 

mokyklose
BALTIMORE, Md., birž. 

Nacių propaganda pradeda 
sti atgarsio ir kai kuriose Ame 
rikos mokyklose. Baltimorėje, 
Gwyn Ellis aukštosios moky
klos kieme, būrys vaikų, na
cių šalininkų, nutvėrė 'žydelį 
mokinį, Melvin Bridge, jį su
mušė ir ant rankos paliko rai
dę “H”, kurį reiškia “Hebrew”.

Bridge gelbėti puolė jo drau
gai. Įvyko rimtos muštynės, 
kurias suvaldyti net policija 
buvo pašaukta. Pranešama, kad 
šitos mokyklos auklėtinių tar
pe esąs suorganizuotas Ame
rikos nacių “Bundo” jaunuo
menės skyrius.

13. 
ra-

Japonijai trūksta 
žemės ūkio dar

bininką

• MILVVAUKEĖ, Wis., birž. 
13. — Antradienį įvyko riau
šės prie ‘AlĮfe-Chalmers dirbtu
vių, kai gatvėkariai atvežė į 
jas ofisų darbininkus. Pikietai 
mėgino sulaikyti gatvėkarius. 
Šie nesustojo, f’ikietai pradėjo, 
mėtyti akmenis*; šerifo padėjė
jai puolė pikietuotojus. Išsivy
stė smarkios muštynės. Sužei
sti 8 ofisų darbininkai ir pen
ki pikietuotojai* šerifas Mitten 
antrą kartą '-pareikalavo, kad 
gub. Heil atsiųstų į streiko 
vietą miliciją. Sakoma, strei
kuoja tarp 7,500 ir 9,000 dar
bininkų.

VVASHINGTON, D. C., birž. 
13. — John Lewis antradienį 
sušaukė Industrinių Unijų Kon
greso vykdomąją tarybą kon- 
ferencijon Washingtone. Kon
ferencija tęsis tur būt visą sa
vaitę laiko.

Pranešama, kad daug dėme
sio ji pašvęs klausimams, ku
rie liečia organizavimą dar ne
organizuotų darbininkų.

Amerikos Darbo Federacija 
priskaito netoli keturių milio-

nų narių. Kiek daugiau sakosi 
turįs Industrinių Unijų Kon
gresas. Tačiau pasilieka šaly 
apie 20 milionų nepriklausan
čių unijoms darbininkų.

Apie organizavimą šitų dar
bininkų konferencijos dalyviai 
ir tarsis.

Manoma taipgi, kad konfe
rencijoje bus iškeltas klausi
mas apie atnaujinimą taikos 
derybų su Amerikos Darbo Fe
deracija.

u—J----------- •

naminės degti-

valsčiaus, Po- 
Macionį, Auklė

FRANCO NUTEISIA MIRTI 1 ASMENĮ 
KAS 9 MINUTĖS

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 13. — Kviečiamas Esti
jos ir Suomijos armijų vado
vybės,, vokiečių armijos gene
ralinio štabo viršininkas, gen. 
Franz von Halder, šio mėne
sio pabaigoje atlankys Estiją 
ir Suomiją.

• SPRINGFIELD, III., birž. 
13. — Illinois legislaturos at
stovėj rūmai atmetė pirmiau 
priimtą bilių, kuris taikė duo
ti valstijos senatvės pensijų 
mažiausia po $30 per mėnesį 
jų gavėjams. Atmetus šį bilių, 
pensijų bus mokama kiek mo
kėta iki šiol.

Pramonė sukruto, 
anglių kasyklų 
streikui pasibaigus
WASHINGTON, D. C., birž. 

13. — Jungt. Valstijų preky
bos departamentas antradienį 
išleido mėnesinę biznio apžval
gą. Departamento biuletenis 
sako, kad pramonės gaivumas 
buvo atslūgęs gegužės mėnesį, 
tačiau anglių kasyklų streikui 
pasibaigus pramonės ir biznio 
judėjimas žymiai pagyvėjo.

van-

km.
Rin

HENDAYE, Francuzija, birž. 
13. — Gaunami čia iš Ispani
jos pranešimai sako, kad gen. 
Franco karo teismai Madride 
ir jo apylinkėje nuteisia mirti 
po 400 žmonių kas 
dos arba 1 asmenį 
nios minutės.

24 valan- 
kas devy-

TOKIO, Japonija, birž. 13. 
— Dėl karo su Kinija Japoni
joje pasireiškia taip opus dar 
bininkų trukumas žemės ūkiuo
se, kad valdžia planuoja impor
tuoti laukų darbams darbinin
kų iš Korėjos, o taipgi atsiga
benti Kinijos ūkininkų. Japo
nijai praeity niekuomet netru
ko ūkių darbininkų.

KAUNAS. — Gegužės 11 d. 
kriminalinės policijos pareigū
nai su šunimis — sekėjais Au
kle ir Alkiu, dalyvaujant ek- 
cizo valdininkui ir vietos po
licijos nuovados viršininkui, 
darė patikrinimą pas Vendžio; 
galos valsčiaus . degtindarius, 
šunes — sekėjai keliose vieto
se 'vėl surado 
nės.

Vendžiogalos 
ciunų km., pas
rado prūde 2-jų kibirų talpos 
statinaitę su užraugta broga. 
Statinaitė buvo įstatyta į 
denį ir uždengta žolėmis.

Tame pačiame Pociūnų 
šuo Alkis kambaryje pas
kevičienę rado 50 litrų talpos 
kubiliuką su broga. Buvo pa
sikėsinta šią brogą tuojau iš
pilti, tačiau šuo neleido.

Vieno upelio pašlaitėje, ties 
Pociūnais, Alkis iškasė iš že
mės skardinį indą, kuriame 
buvo 5 litrai naminės degtinės. 
Iškasęs degtinę, šuo nurodė 
net kryptį, kuria degtinės už
kasė] as buvo nuėjęs.

Kazimieravos dvaro kumety
ne, Zakarauskienės gyvenamam 
bute, patys pareigūnai atrado 
4 litrus ir 2 pusbonkius nami
nės degtinės, kuri buvo 
slėpta spintelėje.

Motinos diena

pa-

Mich., birž.

TAURAGE. — Minėjimą 
rengė Liet. Evang. sąjungos 
skyr. Skaityta paskaita ir at
likta plati meniška programa.

— Kult, klubas suruošė mo
tinos ir šeimos savaitę. Pa
skaitas skaitė mokytojai ir 
dvasiškiai. Po paskaitų pade
klamuota, suvaidinti atitinkami 
scenos veikalėliai ir kt.

— šaulių moterų motinos 
minėjimas atliktas gegužės 14 
d. Gausingiausių šeimų moti
noms įteiktos piniginės ir daik
tinės dovanos. Be to, motinos 
dieną paminėjo gimnazija ir 
birutininkės.

SU-

jvykdomaMirties bausmė 
arba tą pačią dieną, kurią 
sprendimas buvo padarytas, ar-

Milwaukee streikui 
reikalauja milicijos

MILWAUKEE, Wis., birž. 
13. — Automobilių darbininkų 
unija (C.I.O. dalis) pašaukė į 
streiką Chalmers Manufactur- 
ing kompanijos darbininkus, 
nes kompanija atsisako pasira
šyti sutartį su ja. šerifas Ed- 
ward J. Mitten kreipėsi į gu
bernatorių Heil prašymu atsių
sti į Milwaukee miliciją, ka
dangi, sako jis, darbininkų nuo
taika darosi rūstesnė ir esa
ma riaušių pavojaus. Heil 
tina pasiųsti į Milwaukee 
dėties stebėtojus.

pa-

ba anksti rytojaus dieną. Nu
teistieji sušaudomi tuoj už ri
bų miesto, kuriame teismas po
sėdžiauja. Apeliacijų prieš mir
ties bausmę nepriimama.

Madrido kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose laikoma 
1,600 buvusių lojalistų karinin
kų ir 34,000 respublikinės vy
riausybės valdininkų. Naujų 
areštų kasdien daroma apie 
200.

Šalčiai užgavo 
Angliją

LONDONAS, Anglija, birž. 
13. — Vos pereitą savaitę An
gliją kepino karščiai, pasiekę, 
kaip Anglijoje, labai aukštą 84 
laipsnių temperatūrą, šią gi 
savaitę šalį užgavo šalčiai. 
Temperatūra nukrito antradie
nį Birminghame iki 29, Man- 
chestere iki 34 ir Londone iki 
52 laipsnių aukščiau zero.

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

Suvaržė italų kelio
nes į Jungt. Valstijas

ROMA, Italija, birž. 13. — 
Italijos vyriausybė antradienį 
išleido patvarkymą, kuris lei
džia privatiems piliečiams, vyk- 
stantifems į jungt. Valstijas, 
Frahcuziją ar Britaniją, pasi
imti tik 1,000 lirų ($50) išlai
doms užsieny.

Su $50 užsieny ilgai nepa
busi ir neviešėsi, taigi ir ke
lionės pasidarys neįmanomos.

* Italams vykstantiems į Vo
kietiją, Šveicariją, Vengriją,

5. r \

Perlėkė Michigan 
ežerą sklandytuvu
FRANKFORT,

13. — Ted Bellak, 27 metų, in
struktorius sklandytuvų moky • 
kloję, pirmadienį perlėkė ne- 
turinčiu motoro sklandytuvu vėl išrinktas republikonas Jugoslaviją ir Ispaniją leidžia-

• MINNEAPOLIS, Minn., 
birž. 13. — šito miesto, mėru

išlaidoms užsieny
Michigan ežerą — padaręs 90 
mylių kelionę.

George E. Leach šeštam ter- ma pasiimti 2*,500 lirų ($125) 
minui

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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LIETUVOS PAVILJONO LANKYTOJU 
PASTABOS

NEW YORK, birželio 6 d.— 
Lietuva, kaip jau ne kartą 
buvo sakyta, neturi tikslo per 
Pa|roda nustebinti pasaulį sa« 
vo medžiaginiais turtais, to
dėl ji neturi, kaip pavyzdžiui, 
Australijos Pavilijonas, gabalo 
aukso rasto 1859 m. vertės tik 
.. . 52,500 dolerių. Kiek tokios 
šimtmečiais kasančios auksą 
šalys gali ištiesti puikių plen
tų, geležinkelių ir kitokių ge
rybių. Visai kitos sąlygos ma
žai Lietuvai, kuri ką padarė 
per 21 metą, padarė per linų 
pluoštą, pieną, gyvulius ir 
kiaušinius. Kiek kiaulių ten
ka užauginti, kiek darbo rei
kia padėti, kad gautum vertę 
tik ano vieno gabalo aukso. O 
vienok Lietuvos Pavilijonas 
propdrcijonaliai lankomas 
daugiau už kitus pavilijonus 
ir žmonės ne tik pereina per 
jį, o atsidėję studijuoja, užsi
rašo, daro rimtas pastabas, o 
žinovai randa jame ir brili- 
jantukus. Kiek tenka skaityti 
tikrų atsitikimų, jog žmones 
gyveno dešimtimis metų ir ne
matė, kokie turtai juos supa,

$50.00 NUOLAIDOS 
ANT ELEKTRIKI- 

NĖS LEDAUNĖS

atėjo atsitiktinai žinovas ir 
tuoj pastebėjo aplink pėdsakus 
brangaus metalo. Ir Lietuvos 
iPavilijone minios susitoja ties 
“Vargo Mokykla’’, susipažįsta 
per užrašus ir sumanius bud
rių lietuvaičių aiškinimus su 
skaudžia Lietuvos gadyne ir 
tuoj supranta, kaip puikiai P. 
Rimša per savo kurinį atvano
davo tą epochą.

Užatrgę laisvių šalyje, lan
kytojai itin atjaučia mažai 
tautai padarytą skriaudą ir 
pažvelgia aplink skaitmenis, 
dek ir kokių mokyklų Lietu
va įsteigė per trumpą savy-, 
stovaus gyvenimo laikotarpį, 
pažiiurėję į išstatytus vaikučių 
darbelius, susikaupia, dar 
kartą pažvelgia į “Mokyklą”, 
atiduoda pagarbą j|r lietuvei 
motinai ir per ją tiek gyvybi
nės jėgos parodžiusiai tautai,

Čia nereikia žodžių—užten* 
ka iš šalies pastebėti tų lan
kytojų veidų išraišką. Po to* 
kios įžangos daugelis atsidėję 
vaikšto ir studijuoja abiejų 
aukštų eksponatus. Nesigaili 
laiko ir išeina patenkinti. La
bai! daug sustoja ties vitrina 
su lėlėmis, vaizduojančiomis 
kaimo vestuves. Daugelis rim
čiausių laikraščių specialiai at- 
siuntė savo fotografus, kad tą

G. E. 5 pėdų 
$165.00 už ....
Norgc, 6 pėdų, 
$179.00 už .......
Westing- 
house ............
Croiley 
Shelvadur ....
6 pėdų didelės 
vertės
už ..................

$114.00
$129.00
$114.00
$117.50

Lovely, beautiful, kaip rea
liai puikiai tas atvaizduota—■ 
nesusrilaiko pareikšti savo į* 
spūdžius žiūrovai. Už tat pa* 
vydo apimtas koks tai žiūro
vas lenkų kalboje piktai šnibž
da savo žmonai: “Tas lėles lie
tuviai paėmė iš Lenkijos pa- 
vilijono.” Gdnbiame jo patrio
tinius jausmus, bet ne kultu* 
rą; iš kultūringesnių lenkų 
teko išgirsti daug komplimen* 
hj.

Ties knygomis mažiau su
stojusių, viena—nepažįstama 
•kalba spausdintos, kurių tik 
spaudos darbas gali suįdomin
ti. Bet pasitaiko ir čia žinovų, 
Labai didelės ir senos New 
Yorko leidyklos savininkas su* 
stojo ties atrinktų knygų vit
rina ir nepanorėjo tikėli, jog 
Los knygos butų išleistos Lie* 
tuvoje,

$99.00
5 ir 10 Metų Garantija

SKALBIAMOS IR PROSINA- 
MOS MASINOS

Norge, Thor ar AA
Maytag $125.00 už

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

Karpetų už Stebėtinai r" 
Žemas Kainas /

Žemos kainos ir kokybės darbas

JOS. F.t 
BUDRIK4Ji

įFurniture HouseCI
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

Gennak Const ruction Co.
NAUJU NAMŲ

5 PERTAISYMAS 
MODERNINIMAS 

PAMATAI 
KARPENTERYSTE 

PLYTŲ DARBAI 
CEMENTO DARBAI 

PLUMBINGAS-ŠILD YM AS 
KRAUTUVIŲ FRONTAI 

PORČIAI 
UŽDARYMAI PORCIŲ 

VlšhŲ FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GĄSO 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. SAUKTI 
VICtory 9526

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLĘITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS’iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

f

—Gal Jus spausdinate kitur, 
uk tai brangus, retas darbas, 

tokias knygas perka tik ko- 
lekcljonieriai žinovai, aį’gi 
maža šalis gali įrengti ir išlai* 
tyli tokias spaustuves.

Jis paprašė atidaryti vįtrjną, 
pavartė vieną kitą knygą ir 
panorėjo keletą įsigyti savo 
tolekeijai.

Antrame aukšte žmonės ste
bėti stebisi—'kilimai, kilimėliai, 
medžiagomis žmonės negal 
ąt idžiaugli. Vitrina su ginta 
ru taip pat žmonių apgulta.

—Kas tai gintaras—akmuo? 
metalas? ar kietas, ąr kietes
nis už anglį, klausimai taip ir 
krinta. Bet musų panelės a- 
indrikietęs, čia gimusios lie* 
tuvaites, Lietuvos nemačiusios, 
gerai pasiruošė ir jau apsipra
to, ir su malonia šypsena vi
siems vienuodai—vyrams ir 
moterims, seniems, jauniems 
ir vaikučiams aiškina ir j 
klausimus atsakinėja. Visi ža- 
visi jų tautiniais rūbais, ka
roliais ir dar daugiau jų tei
kiamais išsamiais paaiškini* 
mais. Tad nestebėtina, kad 
svečių knygoje randasi ne tik 
pagyrimai Lietuvos Pavilijo- 
nui, bet ir panelėms, “Lovely, 
excellent girls, charming bos* 
tesses” flr| kitokių pagyrimų. 
Lietuvių Dienos Komiteto Pir
mininkas Juozas Laučka at
lieka bendrą pavilijono prie* 
žiūrą, o be to, jis teikia visas 
informacijas prekybos reika
lais; jam padeda panelė Stel- 
la Jurevičiūtė, veikli Komiteto 
Moterų Skyriaus sekretorė, pa
neles Albina Ambraziejų te ir 
Onytė Vaivadaitė, Aldona šer- 
tvietytė ir Marytė Rusaitė 
dviem pakaitom duoda paaiš
kinimus, Tai prie New Yorko 
'kaitros šešių valandų vargi
nantis darbas. Bet patartina 
pasižiūrėti, su kokiu gyvumu 
ir interesu jos tą atlieka. To
dėl ir lankytojų pagyrimai jų 
pilnai užtarnauti.

Yra lankytojų kitataučių, tu
rinčių gana daug žinių -apie 
Lietuvą, jų pastabdš Išduo
da. Iš kur tos žinios, jog iki 
Pasaulinio Karo pabaigos A- 
merikos mokyklų vadovėliuo
se nei pačio žodžio “Lietuva” 
nebuvo galima rasti, o dabar 
irgi vos keliomis eilutėmis a- 
pie ją paaiškinama. Sunkus ir 
kruopštus Atstovybės dlr 'kon
sulatų darbas yra mažai kam 
supramtamas. Pasilikdami prie 
temos pastebėsime tik ją lie* 
čiančią dalį. Per savaitę gau
namą po kelias dešimtis laiš
kų, kuriomis prašoma bro- 
viurų, knygų ir šiaip bendrų 
žinių. Tas lengva. Ką turima 
siunčiama įvaikių universite
tų, miestų ir draugijų biblio
tekoms, taip pat siunčiama ir 
stambesnių redakcijų knygy
nams, pavieniams plrofeso- 
riams ir žurnalistams. Konsu
lato kartotekon patekęs ar 
draugija gauna automatiškai 
viską kas tik naujai gaunama,

Bet štai vienas asmuo nori 
parašyti ilgesnį straipsnį dar* 
bą, ar šiaip stambi biznio į* 
staiga interesuojasi specialiais 
klausimais. Kiek knygų reikia 
išvartyti, kiek darbo padėti, 
kad paruošti medžiagą. Daž* 
nai abejojama ar padėtas dar* 
bas bus tikrai ilr tinkamai iš* 
naudotas, ar tos dešimtys .tuk* 
Staučių “Introducing Lįthua* 
nia” P, žadeiko, ar kitos bro* 
šiuros, pagaliau, kąi kada ir 
brangios knygos pasiekia 
vo tikslą, ar bent tįek, kad 
simoką už siuntinėjimui 
naudotus pašto ženklus, 
štai Parodoje aiškėja, kad 
veltui buvo siuntinęta, kad 
daugelis prisimeną visas ŽU 
nias ir itikrai jas išstudijavo ir 
kad tokioje didelėje šalyje, 
kaip J. A. Valstybės, palyginus, 
daug žinoma apie Lietuvą ir 
lietuvių tautą.

Lietuvos Skyriaus Genera
linis Komisaras Madeleina A- 
vietėnaitė perdavė skylių Ge
neraliniam Konsului ir birže
lio 10 d. išvyksta į Lietuvą.

Jai pridera musų visų pri-
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joms panele Avietėnaitė, Ži
noma, paneles parinktos ir žo
džiai krito į gerą dirvą, bet 
jos galėjo perimti tą įkvėpi
mą tik iš to asmens, kuris pats 
ųrejo ir mokėjo perduoti ki- 
iems tą įkvėpimą.

Svečių knygoje randame to-

NAUJIĘNŲ-ACMB Telephoto 
CHICAGO, — Bose Nea- 

ry, kuri įiko nužudyta neto
li savo namų, t r

pažinimas ir didelė padėka už 
Parodos suruošimą, jai ir nuo
pelnai už jos pasisekimą. Ne-* 
daugelis matė ją darbe, bet 
tie, kurie mate, -stebėjiosi, ko* 
Idiu kantrumu ji duodavo nu
rodymus ir pati dirbo, kiek
vienam pavediksĮuį, kiekvienam 
išsitatytam daiktui rūpestingai 
parinko tinkamiausią vietą, 
kad jis butų matomas iš ge
niausios pusės.

^Pakviestos panelės aiškinto
jos iš jos gavo įsmulkmeniškus 
nurodymus ir, jei jos dabar 
entuziastiškai pasakoja apie 
kiekvieną lėlę, tai tą įkvėpė

ercsling exhibit,” “Wonder- 
ful”, “Mce”, “Excellent,” 
markable, most effective, 
.evealing” šimtais.

“The most picturesąue 
vivid paįtęrn of Lithuanianl 
Life — Very Good,” “Patręšti 
sjght we hąve ever seen. Maliesi 
one want to go to Lithuania.”| 
“A marvelous ,exhibition of 
culture, progress and eraft.” 
“Simple, yet touching”, “A re- 
velation Into a land of infi- 
nite cąpacities,” “Educational 
as well as efctremely interest- 
ing”, ‘‘Don’t believe it—Col-1 
ossal”, “One of the best Pavi- 
liojis,” “Ęspected little, būt 
was surprjsed agreeably.” Yra 
komplimentų lotynų, prancū
zų ir lenkų kalbomis, Birželio 
o dieną atsilankė ir pažiurėjo 
Pavilijoną kunigai Norbertas 
Pakalnis, kuris paliko svečių 
knygoje užrašą;

“Visų pavilijonų įdomiau
sias—tai lietuvių pavilijonas, 
Skoningai įrengtas, Patraukia 
visų dėmesį. Lietuvos kultu* 
ros knyga”, ir kun. Juozas Si
monaitis, Elizabeth, N. J., užra^ 
šęs:

“Mums, Lietuvių išeivijos 
sūnums, tai žavėjantis atvaiz
davimas dabartinės Tėvų ša
lies. Valio.”

J. Kl-s -

“Re- 
very

dnd

ap-» 
SU* 
Bet 
ne*

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Westem av. 
Tel. Hemiock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj;
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR PENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų

Draugijos Nariai__
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 

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest 22nd Stręel 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

•^8ti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apterhimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę įr 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.

Daųgelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Virginla 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE,
. DIENĄ IR NAKTĮ r v

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

. Telefonas LAFAYETTĘ 0727

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

—Pranešėjas* P. ŠALTIMIERAS.

I T'

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Węsiern Avė, Phone Grovehjjl 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

mr i'y.1 m

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

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

S. P, MAŽEIKA
3310 Lituąnica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Pftooe Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst StręM TeL FuRwh 1276

. ' „ ,,  -.................................. r1", r i«... j

ALBERT v. PETKUS
4704 So. Ąve. Phone Lafayettę 8024
n.—■ t"jin.ni'.'i, iir.'.'i

ANTANAS M, PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue ’ Phojaę Yards 4908

TTT

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemiock 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 9597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

Dil. ST. NA1KEL1S
Physician and Surgeon

'3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. S1EDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0334.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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 1939

8

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Prjtaiko 

3343 3. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj paga| sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Węst 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai___

Dr. Margelis
3325 So, Halsted St 

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

Šventadieniai? tik susįtaruą.
Phone YARDS 7299

Tel, Office Wentworth 633* 
Rez, Hyde Park 3395

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V, Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0761
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.
V
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KORESPONDENCIJA
Philadelphia, Pa

GERA PRADŽIA
Trečiadienį birželio 7 d., 

Lietuvių Tautinėje Svetainėje 
įvyko prakalbos Klaipėdos pa
bėgėlių naudai. Dėl šilumos 
ar dėl kitų priežasčių žmonių 
suėjo nedaug, bet labai duos- 
niais geram tikslui pasirodė. 
Reiškia, ir iPhiladelphijos lie
tuviai, svarbiam reikalui atė
jus, moka parodyti savo gerų 
šiVdį.

Vakara atidarė Dr. G. 
Gudze (Gudzevičius), pirmi
ninkas Liet. Bizn. ir Prof. Sų- 
ryšio, ir, paaiškinęs tikslų šių 
prakalbų ir kas jas rengia, 
perstatė kalbėti senų šio mies
to lietuvį advokatų M. M. šil
kų.

Kalbėtojas trumpais žo
džiais atvaizdino nukentėjusių 
klaipėdiečių lietuvių padėtį ir 
sakė, kad turime savuosius 
atjausti ir prisidėti jei ne su 
didesne, tai bent su maža au
ka. Pats tam tikslui tuojaus 
davė $5.

Po to buvo persitatytas sve
čias kalbėtojas, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, aukštas, gra
žaus sudėjimo ir išvaizdos po
nas Vytautas Stašinskas, at- 
tache prie Lietuvos GendraTio 
Konsulato New Yorke. Jis bu
vo priimtas su entuziazmu. 
Pradedamas savo kalbų, jis 
pirmiausia suteikė geriausius 
linkėjimus ii4 sveikinimus Phi- 
ladelphijos lietuviams nuo 
Lietuvos Konsulo gerb. J. Bud
rio, už kų susirinkusieji taip
gi labai plojo. Toliau nuosek
liai atvaizdavo visus kentėji
mus, kuriuos klaipėdiečiai tu
rėjo panešti 
namų.

Jo kalba 
klausytojus,
aukojo $5. Po to sekė visa eilė 
aukotojų, įkurių vardus čia 
talpiname: Po $10 — Lithua- 
nian Mercbants’ Association; 
Liet. Anicr. 'Pašelp. Kliubas. 
Po $5 — adv. M. M. Šlikas, 
gerb. Vyt. Stašinskas, F. Pū
kas, A. Žvigaitis, A. Kandušis; 
po $3 — K. Dryža; po $2.50 — 
Ant. Džikas (radio garsinto
jas); jx) $2 — J. S. Reinis, F. 
Matukas; po $1 — J. Lazdaus- 
kas, K. Geležėlė, A. Yakonis, 
J. Gustis, A. Tvaranavičia, P. 
Mikalajūnas, J. Rutkauskas, 
F. Jankauskas, J. Kmzinskas; 
po 50c — M. Gustaitis ir K. Vi- 
dikausikas. Ginklų Fondui au
kavo šie: K. Dryža $3 ir P. Mi
kalajūnas $5.

PASTARA: Aukos pabėgė
liams ir ginklų fondui dar bus 
priimamos iki birželio—June 
30 d., 1939. Po to visos aukos 
kartu bus išsiųstos į Lietuvos 
Konsulatų, ir aukavusiųjų var
dai, pavienų ir organizacijų, 
bus paskelbta spaudoje. Aukas 
galima priduoti Liet. Bizn. ir 
Prof. Sųryšio sekret. P. Staniš- 
kiui, arba komisijos nariams: 
F. Pūkui, J. Lazdauskui, J. 
Tribului, G. Gūdžiui, K. Dal- 
bukui, A. Tvaranavičiui. Pa
kvitavimai išduodami už kiek
vienų aukų. Mums reikia vie
ningai veikti ir duosniai pasi
rodyti, kad lietuvių geras var
das šiame mieste dar 'kartų 
aukštai pakiltų.

P. STANIŠKAS, rašt., 
653 N. llth St.

bėgdami iš savo

tikrai sujaudino 
Gerb. svečias pa-
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ŠTAI JUMS PROGA
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

ANGLIJOS KARALIAUS IR KARALIENĖS SUTIKTUVĖS WASHINGTONE.

4192 S. ARCHER A VENDE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

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

bus

tf.Va'M?3'8 t“"8

u-
aš P

Tai
jtvylni Uehas

CoWana\
nainve.

Skelbimai Naujienose 
moda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
7 ra naudingos.

MADOS

Uetunasdeš^
t Ka-

kaip tik yra laikas Trarn^a ’ Z*" Dabar 
aplankyti draugus, kurių nesi matęs ilgąla// pJrmT0'’“^’ 
nuok, kad žinoti, jog jie yra namuose, tad gauti Xa ” v 
hones smagumą. Atsimink, kad telefonas yra „su nL 
sąjungininkas smagumo laikam, planoti-visais laikaisiat°glaUS‘aS

DIENINIAI STOTIS NUO STOTIES MOKESČIAI
45 40 rentų 80 “y>i«s...apie 50 centu

150 mylių... apie 80 centų P Cenlų

Naktiniai po 7 p. vak. ir sekmadienį dar žemesni

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

“Naujoji Gadyne”—Vienas Doleris Metams

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4156
■0

O

O
O

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

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

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

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naujų
jų Gadynę” už vienų dolerį metams yra trumpas ir 
nebus praįlgįntas.

PRIEŠINGAI, j musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymų atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalų tatai daryti.

Išmoks jom a
už padėtus .

pinigus
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-
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACK1EWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

KAUNAS, V/25. — Ekono
minių derybų su Vokietija de
legacijos pirmininkas dir. Nor- 
kaitis grįžęs iš Berlyno papa
sakojo spaudos atstovams apie 
ūkinius susitarimus su Vokie
tija. Prekybos sutartis dabar 
sudaryta dvejiems metams, bū
tent, iki 1941 m. liepos 31 d. 
Pačioje sutartyje formalių pa
keitimų nepadaryta. Susitarta 
išvežti iš Lietuvos į Vokietijų 
už 60,000,000 litų prekių. Išve? 
žarnų jų musų prekiij surašai 
nedaug tepasikeitė. Atsiskaity
mas už prekes bus vykdomas 
tokiu pat budu, kaip ir iki šiol. 
Veterinariniai susitarimai pa
likti tie patys, tik kiaules ir ra
guočius dabar bus galima vež
ti į Vokietijų geležinkeliais, 
juos perduodant vokiečiams 
prie sienos. Pasienio susisieki
mo sutartyje taip pat nepada
ryta nei piliečių susisiekimo 
nei materialinių pakeitimų, tik 
numatyti nauji pereinamieji 
punktai. Klaipėdos krašte pasi
likusį apdirbta ir parduotų miš
kų bus galima laisvai išvežti, 
o neapdirbtų miškų bus gali
ma parduoti ten, kur musų 
miškų savininkai ras patogiau, 
paimant tiesioginiai už jį iš už
sienio valiuta. Jokių musų val
džios ir piliečių turto nusavi
nimų Klaipėdos krašte negali 
būti. Musų piliečiai ir bendro
vės turi teisę Vokietijoje val
dyti ir parduoti turtų, tik Klai
pėdos krašte už turtų pinigai 
negaunami į rankas, bet įrašo
mi į bendrų sųskaitų. Taip pat 
per tam tikrų sųskaitų tvarko
mi ir musų piliečių indėliai 
Klaipėdos krašte ir visos kitos 
pretensijos. Sutartyje dėl Klai
pėdos uosto nustatytos laisvo
sios zonos ribos. Viena laisva 
zona nustatyta prie buvusios 
musų muitinės sandėlių.; su pri
vačiais sandėliais, kita — žie
mos uoste su “Lietūkio”, Lie
tuvos Banko ir kitais sande
liais. “Maisto 
tai naudosis 
lengvatomis,
dėjo aptverti laisvųsias zonas 
tvora, sutvarkyti geležinkelius 
ir reikalus su privačiais asme
nimis ar firmomis. Aptvertose liavų daugiausia sudaro avių, 
laisvosiose zonose mes busime kumeliukų, veršių, lapių,
pilni šeimininkai. Kai įsigalios kų, kiaulių, ūdrų kailiai ir kt. 
sutartis, kaip numatyta .kovo Išdirbtų kailių * įvežimas iŠ 
mėn. sutartyje, bus įsteigta 1,800,000 Lt per metus (1929 
bendrove, kurioje Lietuva tu- metais) sumažėjo ligi 196,000 
rėš daugumų akdjų; Tiesiogi- Lt (pernai).

nis su laisvaja Uosto zona ge* 
ležinkelių susisiekimas eis Lie
tuvos tarifais ir uždarytais va
gonais, tik reiks Vokietijai- mo
kėti už bėgių naudojimų. Taip

Ą /i J « 1 •

pąt nustatytos rsflšflsiekimo sų- 
lygos garlaiviais,, baidokais ir 
sauskeliais. Laisvojoje zonoje 
galėsime samdytu darbininkus 
tokius, kokius norėsime. Lais
vojoje’ zonoje darbininkų rei
kalai bus tvarkomi musų vi
daus nuostatais. Jokie Vokieti
jos vidaus nuostatai jiems ne
bus taikomi. Susitarta ir dėl 
darbininkų atvežimo ir parve
žimo į Kretingų. Taip pat susi
tarta dėl darbininkų priėmimo 
ir atleidimo Klaipėdos krašte, 
kur jie tarnavo. Dar pasiliku- 
siems nesutartiems pašto mui
tinės, geležinkelių stoties ir ki
tiems klausiniams apsvarstyti 
numatyta susirinkti Kaune š. 
m. birželio mėn.

» O »

rezervuoj asi

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y

UŽEIKIT PAS
PĘTE YOUNG

L — narys —
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

i Tel. Willow Springs 45.Taupyk
saugioje įstaigoje SERGA ŽMONĖS 

kurie’ turi reumatizmą,’ blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar. šlapinimosi negales, tu-'- 
rėtų kreiptis į. ofisą patarifno 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

KAUNAS, V/25. — Galingo
ji radijo stotis hetoli Bobtų, 
120 kw galingumo antenoje, 
numatoma, pradės veikti 1940 
m. kovo mėn. pradžioje. Ji tu
rės nuosavų elektros stotį, ku
ri galės pagaminti iki 600 kw 
elektros • energijos. Dabartinę 
radijo stotį iš Kauno numato
ma iškelti kitur. Nuo 1940 m. 
kovo 4 d. mums paskirta nau
ja 480 metrų radijo banga nau
jajai radijo stočiai. 233.5 m. 
banga rajoninei stočiai ir 208.6 
m. banga lokalinėms stotims. 
Naujoji stotis busianti gerai 
girdima ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje.

» » »

MOKAME

atriesti man pavyzdį No.

šeš-

(Adresaa)

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St-, Chieago, Ifl.

ir medžio uos- 
laisvosios zonos 
Vokiečiai pasiža-

NU

Vertingos Žinios 
Apie Nuostabias 

Vertybes
Roof Coating C 4 f* f?
5 gals........................* I
Albert’s Special $1.25
^ghton............$1.95

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

4156—Išeiginė suknelė—sukirptos 
mieroš 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir ‘aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chieago, III.

KAUNAS, V/25. —. Pramoni
niu budu kailių apdirbimas 
Lietuvoje pradėtas 1931 m. 
Tais metais įsisteige du pir
mieji fabrikai — Kėdainiuose 
ir Klaipėdoje, o šių metų pra
džioje buvo 8 stambesni fabri
kai su 200 darbininkų. Atsky
rus Klaipėdos kraštų, liko 6 
fabrikai. Jie yrą Kaune (du), 
Pilviškiuose, Šiauliuose, Pane
munėlyje ir Biržuose. Žaliavų 
naudoja dalimi vietinę, dalimi 
įsiveža iš užsienio. Vietinę ža-

(Vardaa ir pavarto)

UflaatM ir valatijay

• Užtikrink savo Inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5*000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N.

■ (NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chieago, III

GARSINKITE “NAUJIENOSE

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chieago III. Imkite ele- 
rotorių iki 5-to aukoto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 dfil moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. Ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.
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NAUJIENOS
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Nears Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 85M.

Subscription Rates:
.00 per year in Canada
.00 per year outside of Chicago
L 00 per year in Chicago 
i per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
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Naujienos eina kasdien, išski
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jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Chicagoje—paštu:
Metanu ........
Pusei metų ----------------------
Trims mėnesiams --------------
Dviem mėnesiams -----------
Vienam mėnesiui -------------

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija _...------------

Savaitei .................... ............
Mėnesiui ............. ............ ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams__ ..............    $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ----------------  1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams_________________ _ $8.00
Pusei metų __ ___________ - 4.00
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pir

Orde:
ašto Money 
ymu.

Lenkija

Naujos vyriausybės narių tar-j 
pe veik jau principiniai susi
tarta, kad neužilgo bus galima 
išleisti civilinės metrikacijos į- 
statymą. Rodos, krikščionys de- 
inokratai dabar iš esmės to- 

Kiekvieno krašto žmonių gerovė pareina nuo to,Įkiam įstatymui nėra priešingi.
Juk liaudininkų tai ir buvo! 

vienas iš stipriausių reikalavi
mų paskelbti civilinės metrika
cijos įstatymą. Krikščionys de
mokratai sutiko tokį reikalavi
mą patenkinti. Be to, rodos, jau 
rudenio melu visose mokyklose 
laisvamanių žmonių vaikai ga
ilės atsisakyti mokęsi tikybos 
jei tėvai šito panorės.

Krikščionys demokratai atro
do, kad ir šiai naujenybei ne
bus priešingi. Tad tuo pačiu 
Lietuva lyg ir su modernas, nes 
Europoje jau, rodos, nėra to
kios valstybės, kur neveiktų ei* 
vilės metrikacijos įstatymas.
Tai ir Lietuva paseks kitų vals-|tį suregistruoti per vieną dieną 
tybių pėdomis. Atrodo, kad ka-1 girdėtus nereikalingus klausi- 
talikų bažnyčios 
tokias nuolaidas 
bar tik kalbama 
kaip ir kokioje 
įstatymas išleisti.

Kada tasai įstatymas bus pa-1 neištesėdamas iki galo, laikraŠ- 
skelbtas, — tikrų žinių neturiu, 
bet kad tasai įstatymas bus iš
leistas,— tai dėl to abejoti vi
sai netenka.

— o —
Lietuvoje gyvenanti lenkų 

mažuma stipriai pradėjo orga-
’ nizuotis, bet šitas jų darbas ei- 

| na visai patylomis, viešai neke
liant jokių reikalavimų.

Jaučiama, kad lenkai iš ša
lies gauna gerą paspirtį, bet, 
tur būt, tik politinio takto su
metimais dabar savo reikalavi
mų viešai nedemonstruoja. Rei
kia spėlioti, kad jie ruošiasi at
eičiai, kada galės save tikroje 
šviesoje parodyti.

Deja, lenkų eilės stipriai su-

tų naciams, tai tuo atveju hitleriškoji Vokietija pasida
rytų tikra Europos šeimininkė.

Amerikos nacičnalės pajamos
i MARGUMYNAI |

kiek jie turi pajamų ir ką tomiš pajamomis gali įsigyti, i 
Kitais žodžiais sakant, žmonių gerovė priklauso nuo pi
niginių pajamų kiekio ir nuo perkamosios pinigų vertės.

• Šiandien Amerikos dolerio vertė yra mažesnė nei ji 
buvo prieš kelis metus. Bet vis dėlto ta vertė tebėra ga
na aukšta. Vadinasi, už dolerį galima beveik tiek pat 
nupirkti reikmenų, kaip ir prieš kelis metus.

Prekybos sekretorius Harry Hopkihs paskelbė, jog 
1988 m. Amerikos nacionalės pajamos siekė $64,000,000,- 
000 (šešiasdešimt keturis bilijonus dolerių). Tai reiškia, 
jog tą sumą sudarė visų Amerikos žmonių pajamos.

Jei visų pajamos butų lygios, tai kiekvienam Ame
rikos gyventojui pernai butų tekę maždaug $500. Bet, su
prantamas daiktas, tokios lygybės nebuvo: vienų paja
mos siekė net milijonus dolerių, o kiti turėjo pasitenkinti 
centais.

Palyginti su 1937 m. pernykšti metai buvo blogesni. 
Skirtumas tiekė $8,000,000,000. Depresijos dugnas buvo 
pasiektas 1932 m. Pernykščios nacionalės pajamos buvo 
didesnės už Kalbamų metų pajamas šešiasdešimt nuošim
čių.

ŠIS TAS APIE NEREIKA
LINGUS KLAUSIMUS

Suaugę dažnai mėgsta pasi
juokti iš vaikų jiems teikiamų 
nereikalingų klausimų.' Tačiau 
veik visada pamirštama antro
ji meddlio pusė: — ar tie patys 
suaugę nesako visiškai nereika
lingų ir nelogiškų klausinių? 
Visa laimė, kad žmonės į to-

’Įkius ne vietoje ir nereikalingai 
sakomus klausimus nekreipia 
dėmesio ir į juos yra įpratę. 
Kaip tačiau jie kvailai atrodo, 
vaizdžiai rodo sekanti pavyz- 

| džiai, sužymėti vieno užsienie
čio laikraštininko.

Laikraštininkas sumetė min-

pyragaičių, o paskiau vėl atgal. 
Atėjus laikui apsimokėti, me
čiau žvilgį į piniginę. Ji tuščia. 
“Aš negaliu apmokėti — pa
šnabždėjau draugei į ausį. “Tu 
neturi pinigų?” — paklausė ji. 
“Ne!” surikau įsitempęs ir pa
nirau pyktyje. 1

Per šimtmečius Lietuvos likimas buvo glaudžiai su
rištas su Lenkija.

Tas bendravimas Lietuvai neišėjo į sveikatų. Jau ne
kalbant apie senovėje padarytas skriaudas, lietuviams te
ko skaudžiai lenkais nusivilti ir paskutiniais keleriais 
metais. Rodosi, kad per daugelį metų kentėjusi svetimų 
jungų Lenkija turėjo suprasti kitų pavergtų tautų būk
lę. Tačiau taip nebuvo. Atsikračiusi rusų caro nepaken
čiamos globos, Lenkija pradėjo elgtis su kitomis tauto
mis taip, kaip su ja elgėsi rusai.

Ji pagrobę Vilnių, nors buvo padariusi su Lietuva 
sutartį ir pasižadėjusi laikytis nustatytos sienos. Jei bu
tų pajėgusi, tai visai galimas daiktas, jog butų ir visų 
Lietuvų paglemžusi.

Kadangi dėl Vilniaus pagrobimo Lietuva buvo nu
traukusi kaimyninius santykius, tai pernai lenkai pasiry
žo atsteigti normalius ryšius. Ir tai jie padarė jėgos pa
galba: sutraukę kariuomenę į pasienį, jie privertė Lietu-1 jau gyveno busiamų varžybų 
vų, tartis dėl atsteigimo normalių santykių. Vadinasi, to- nuotaika, šią nuotaiką dar pa- 
kių santykių, kokie paprastai yra tarp valstybių, kada dilgina kasdien atvykstančios iš 
jos nekariauja. svetur sPorto komand°s- Į

Tai vis tokios nuoskaudos, kurių lietuviai negali uz- sportininkai) jeį norite, tai šioks 
miršti. O tai reiškia, kad didelio šiltumo lenkų atžvilgiu toks istorinis įvykis, bent Lie- 
lietuviai negali rodyti. tuvos sporto gyvenime tikra

Vienok Lietuvos geografinė padėtis yra tokia, kad pirmiena- Juk lenkų sportmin- 
ji noromis ar nenoromis turi su Lenkija draugiškus ry- krepšininkės pirmą kartą 
sius palaikyti. Maža to: ji nelabai tegali geisti savo ne-
labai mėgiamam kaimynui pražūties. O tai dėl to, kad ji, vių nenOrėtų tas sportininkes 
taip sakant, atsidūrė viename su tuo kaimynu laivuke: lenkaites nugalėti! Tautinė am- 
jei laivukas apsivers, t$i abiem bus blogai. bicija, net pblitiiilėi/:suihėtimai

Ir blogai bus ne vien tik Lietuvai, bet daugeliui ir reikalauja jas nugalėti. Tad vi
ki tu valstvbiu sa* nenuostabu, jei lietuvaites

• vi ’ j- • • t- i i • . i • i visai rimtai toms varžyboms
* Pasiro e a ai įdomi knyga an- pasjruo§ę# o Lietuvos visuome-

trašte Poland, Key to Europe . Tos knygos autorius yra ng nekantraudama laukia tų 
Reymond Leslie Buell, pasižymėjęs politikas. varžybų.

Buell tiesiog sako; jog dabartiniu laiku Lenkija yra Lietuvos jaunimas 7uja, ne
raktas į Europų. Nuo tų įvykių, kurie netrukus vystysis rimauja, spėlioja, kaip čia lie- 
Lenkijoje, priklausys visos Europos likimas. Atsidūrusi tuviams pasiseks. Lietuvos, o 
tarp dviejų milžinų (Vokietijos ir sovietų Rusijos) Len- yPač akademinis jaunimas, pil- 
kija turi palaikyti pusiausvyrų ir visų laikų budėti. Nei nas tautinių ambicijų, tai trokš- 
karas tarp rusų ir vokiečių, nei susigiminiavimas tarp, !e tr°kš.ta’ kavd. mūsiškiai ir sias 
Maskvos ir Berlyno Lenkijai nieko gero nežada. Pirmu Lei laimi> tai ir ateityje tokios 
atveju .milzimskos vokiečių ir rusų armijos greičiausiai tarp tau tinęs krepšinio rungty- 
susidurtų Lenkijos teritorijoje. O tai reiškia, jog karas nes turi įvykti “Lietuvoje. Tai 
naikintų lenkų miestus ir kaimus. jau didelė pramoga, kuri dar

Iš kitos pusės Berlyno susitarimas su Maskva gale- la.biau įdl^a sPortlĮlinko liet^ 
tų reikšti Lenkijai galų: nėra jokio laido, kad tuo atve-r^P^viųZS^laimS/1' 
ju ji ir vėl nebūtų padalinta tarp dviejų valstybių.

Maršalas Pilsudskis matė tų pavojų, sako Buell. štai Ir 1<artu keletas lietuvių 
kodėl jis 1934 m. su hitleriška Vokietija padarė dešimt “T -60--1 dalyvTauj“ tose vai” 
inei ų nepuolimo paktų. Jis jau tada permatė, jog ilgai- to garbę!
niui Vokietija pasidarys galinga, todėl sutarties pagalba x.
bandė sutvirtinti Lenkijos pozicijų. - . šl0“s .^žyboms jau patalpa

Čekoslovakijos įvykiai atidarė lenkams akis. Is pra- mis daryta; bet žinovai spSlio. 
džių jie dar manė, jog iš Hitlerio pusės jiems pavojaus ja, kad ta patalpa ne gėda bu- 
nėra. Manė, kad juos nuo puolimo apsaugos prieš kelis tų ir užsieniuose pasirodyti. Sa- 
metus padaryta sutartis. Štai kodėl jie drįso nUo par- koma, kad retą Europos valsty- 
blokštos Čekoslovakijos atplėšti lenkų gyvenamų terito-|bg± tiokios krepšinio žaidimams 
rijų. [

Jie vis dar tada tikėjosi, jog Hitleris laikysis savo 
viešai pareikšto pažado: "išlaisvins” Sudetų vokiečius, o 
likusiųjų čekoslovakijų paliks ramybėje.

Tolimesni įvykiai įtikino lenkus, jog pasitikėti na
ciais visiškai negalima. Kai Čekoslovakija liko galutinai 
sunaikinta, tai Lenkija pradėjo suprasti, jog kada nors 
ir ji gali tokio pat likimo susilaukti. Tai jų privertė vėl 
ieškoti paramos pas prancūzus ir anglus.

Ir ji nepadrė klaidos tai darydama: netrukus Hit
leris savo kalboje paskelbė, jog vokiečių su lenkais pasi
rašyta sutartis daugiau nebegalioja.

Kokia Lenkijos ateitis? Ko ji gali tikėtis?
Buell mano, jog Lenkijos padėtis yra itin rimta, nors 

ir nėra neviltinga. Daug, sako jis, priklausys nuo to, ar 
pas lenkus bus pakankamai pasiryžimo nepasiduoti na
ciams, nežiūrint karo pavojaus.

Pagaliau, jei karas kiltų, tai lenkai visada gali tikė
tis pagalbos iš kitų valstybių.

Bet jeigu lenkų atsparumas sumažėtų ir jie pasiduo-

Lietuvos gyvenimo raiboji kronika
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Busimos rungtynės Europos 
krepšinio meistro vardų įgyti 
pamažu iš Lietuvos vidaus gy
venimo išstumia visus kitus tos 
dienos rūpesčius. Ne tik sporto 
mėgėjai, bet ir šiaip žmonės

ne-

Šiaurėje pradėjo šilti 
oras

vadai sutinka mus. Pasirodė, jų surinko ga- 
padaryti. Da- na apsčiai, taip kad ir pačiam 
ir ruošiamasi
formoje tasai [bes, ir jis vėl pasinėrė į kasdie

registruotojai pritruko kantry-

nio gyveninio ritiną. Tačiau, ir

Nuolat tyrinėdami tolimosios 
šiaurės klimatą, mokslininkai 
pastebėjo, kad šiaurėje oras 
palaipsniui šiltėja, o amžinųjų 
ledų riba traukasi vis tolyn. 
Šiaurus Suomijoje, Rusijoje ir 
net Grenlandijoje pasidarė žy
miai ilgesnės ir šiltesnės vasa
ros. Barenco juroje nuolat šil
tėja vanduo, o šiaurės Rusi
joje upės vėliau užšąla ir ank
sčiau išneša ledus. Šiltesnius 
vandenis mėgstančios žuvys 
jau pasirodo Karkso juroje. 
Šiaurės Rusijos Mezenės apy- 

budingų linkėję pašalas neišeidavo per

daugumas jų jau turi įrengtas, 
arba įsitaiso.

Sportas kaipo toksai nėra 
svetimas ir šaulių sąjungai. O 
kadangi dabar į šaulių sąjungą 
rašosi daugelis gyventojų, lai 
tuo pačiu budu sportas Lietu
voje dar sparčiau prigyja.

Štai Kaune sekmadieniais iš 
ryto visos miesto apylinkės, kur 
tik gali, pilnos sportuojančių 
žmonių, o ypač darbininkų. 
Mat, darbininkams sekmadie
niai yra patogiausia diena spor
tuoti. Betųčįą: sportas daugeliu I mažėjo. Miestuose daugelis, y- 
atvejų jau ' Juiri įgijęs stiprias pač iš darbo žmonių, pasuko į 
karo mankštos sporto žymes, lietuvių eiles. Kitaip tarus,. bu- 
Mokosi visi 1 j šaudyti, bombas vusių sulenkėjusių lietuvių pra- 
svaidyti, kulkosvaidžius miklino sidėjo savotiškas atsivertimas, 
ti ir kitus (kajro pabūklus varto- Tų lenkų judėjimo branduolį 
Ii. (O sudaro tik vietos dvarininkai ir

Tai tikra Jvisų gyventojų ka- daugiau pasiturį miestelėnai, 
ro ruoša!

Tik reikią] sekmadieniais ir 
kitomis nęjdąjębo dienomis pasi
švaistyti po-Kauno apylinkes, 
kaip tenka įsitikinti, kiek toli 
šio sporto šaka įleidusi giliai 
šaknis visų gyventojų tarpe. Ži
noma, čia jaunimas pirmauja, 
bet ir senesnė karta nevengia 
pramokti ginklą vartoti. 

.— o —
Lietuvoje skubiai ruošiamas 

kultūros fondo įstatymas. Visi 
jo jau laukia. Beikia tikėtis, 
kad jisai atsistos greta ginklų 
fondo ir šiuodu abudu fondai 
bus lygiai populiarus visoje Lie
tuvoje. Užsimota visą Lietuvą 
nutiesti knygynų — skaityklų 
tinklu. Jau yra kas Lietuvoje!

patalpos turi.
Žinoma, tai kaštavo pinigų 

krūvą, bet tikimasi, kad iš U 
varžybų tos išlaidos bus ir pa
dengtos, pagaliau, jei tai ir šiuo 
kart visos išlaidos negrįžtų, tai 
tikimasi, kad greitoje ateityje 
viskas su kaupu apsimokėsią, o 
dabar bent yra kuo pasididžiuo- 
ti!

Šia proga tenka pasakyti, kac 
Lietuvoje sportas labai stipriai 
ugdomas, štai kasmet pavasa
ryje įvyksta įvairių sporto šakų 
visų vidurinių mokyklų rungty
niavimai. Į tas rungtynes šim
tai jaunuolių suvažiuoja ir pa
rodo, ką gali. Tenka pasakyti, 
kad krepšinis labiausiai yra pri
gijęs.

Lietuvoje net kaimuose pra
džios mokyklos turi savo spor
to aikštes. Žinoma, ne visos, bet pasimokyti.

tininkas sužymėjo
nuotrupų. Ypatingai tie klausi-1 ištisus metus, o dabar amži
niai atrodo netikę, kai į juos 
buvo pasistengta atsakyti tin
kamu griežtumu, štai to laik
raštininko išgyvenimai.

Šį rytą atsikėliau nė kieno 
nepažadintas. Ir kai kambarinė 
užsuko į kambarį, buvau visiš-1 Juozapo žemės, o dabar laivai 
kai gatavas. Nustebusi ji pa- tarp plaukiojančių ledų nu
klausė: “Ponas, jau atsikėlėte?” plaukia netoli ašigalio.

Ne atpyliau aš, dai q EurOpa[ QręSia Oro 
miegu, tarytum lokys ir kelsiu Atšalimas
tik po trijų valandų”. Besileis- 
damas laiptais, sutikau draugą] Užtat kiti mokslininkai labai 
Joną. Jis šuktelėjo man: 
jau išeini?” — “Visiškai 
Aš dar prausiuos vonios 
bary!”

Kavinėje mane pasitiko

no j o pašalo riba pasitraukė 
toliau į šiaurę. Jau ir už spei- 
giračio gyventojai pradėjo au
ginti daržoves. Prieš 20 metų 
niekas netikėjo, kad laivai ga
lėtų nuplaukti toliau. Prano

— o —
Visai kitaip jaučiama vokie

čių fronte. Čia kaip tik, kurie 
seniau skaitė save lietuviais, jau 
dabar nori, save priskaityti prie 
vokiečių. Įdomu, kad jų tarpe 
pasitaiko tokių, kurie visai vo
kiečių kalbos nemoka, rašosi 
po reikalavimų steigti vokiečių 
mokyklas. Neabejotinai, kad 
juos veikia gaunami iš šalies pi
nigai. Dėl pinigų šaltinių vietos 
niekam jokia abejone nesuke- 
liama ir visiems aišku, ko Ino 
vokišku judėjimu siekiama. Tik 
viena galima dabar pasakyti, 
kad viešai vokiečiai Lietuvoje 
nedrįsta jau uniformuotais pa
sirodyti. Buvo kas juos sudrau
džia! Mat, vokiečiai niekur Lie- 

skaito knygas ir yra kas skaity-1 luvoje kompaktinėje masėje lie
ti, tik, deja, iki šiol ne visiems S?vena’ tai jiems sunku save 
knyga buvo prieinama. Tad da- Pei’daug viešai demonstruoti, 
bar su kultūros fondu norima tš viso reikia pasakyti, kad 
ši spraga užkišti. Reikia tikėtis, | ^uo metu Lietuvoje vokiečiai 
kad šis darbas susilauks visų 
gyventojų visiško pritarimo. Ka
dangi dabar visuomeninio dar
bo sąlygos pakitėjo, Jai tenka 
tvirtai sakyti, kad į busimus 
knygynus knygos bus siunčia
mos jau ne taip košiamos viso
kių cenzūrų, kaip iki šiol buvo.

Greitai sulauksime, kuomet 
Lietuvos kaime knyga nebus re
tas svečias, bet nuolatinis drau
gas.

Lietuvis šalia ginklo išmoks 
vartoti ir knygą, o juk šiuo me
tu šiuodu abudu ginklai lietu
viui lygiai yra vertingi ir nau
dingi !

.Gyvename tokius laikus, kad 
knyga be ginklo mažavertis 
daiktas. O be to, moderninis 
ginklas būtinai reikalingas ir 
knygos.

Rodos, kad šiuo metu Lietu* 
voje visi vienodai tiek knygą, 
tiek ginklą įvertina! Jums gal 
bus sunkiai suprantami daikla 
bet spėju, kad neužilgo ir iums 
teks musų šių dienų patyrimų

sunku save

Iš viso reikia pasakyti, kad

>

lietuvių tarpe jokiomis simpa
tijomis nesinaudoja. Jei dar kas 
seniau lyg ir pritarė vokiečių 
politikai, tai dabar atsivertė ir 
kumštį suspaudęs tyli!

Klaipėdos įvykiai Vokietijos 
politikos šalininkus atšaldė! Vi
si pajuto ir suprato pliką, bru
talią vokiečio jėgą!

— o —
Šiemet laukiama, kad Lietu

vos visi kurortai turės gerus 
metus. Dalykas tas, kad nėra 
kur važiuoti į užsienius vasaro
ti. Į Vokietijos kurortus dauge
lis atsisako vykti iš principo. 
Italija taip pat maža ką vilioja. 
Prancūzija, kad ir svetingesnis 
kraštas, bet šiuo metu niekas 
tenai važiuoti nenori, o Šveica
rija per daug brangi; taigi, pa
silieka tik Lietuvos kurortai,

Laukiama, kad į Lietuvos ku
rortus, o ypač Palangą, daug 
atvažiuos iš Lenkijos. Tai spė
liojama, kad šiais metais Lie
tuvos kurortai knibždėte knibž
dės !

(Bus daugiau)

“Tu liūdnas dienas pranašauja Eu- 
ne! ropai. Anglų metercologas Bal-

kam- dvejus pranešė( kad šiltoji 
Golfo srovė, kuri teka išilgai

kitas Atlanto vendenyną ir suteikia 
senas draugas ir džiaugsmingai vakarų r šiaurės Europai šil- 
pakratė ranką: “Ką jus veikia- švelnų klimatą, per pa
te čia?” — metė jis klausimą, skutimus 30 metų pradėjo vc- 
Pasistengiau nusišypsoti ir ai- sd’ Pagal jo apskaičiavimus, 
sakiau: “Aš eja Imu slidinėj i- ..atvėsimas to
mo pamokas!” Draugas išbalo. kbl grbičiu vyks ir toliai!, tai 
Manau, jog musų draugystėp° metų Europoje oro tem- 
tup ir pasibaigė. peratura nukrisianti 5-6 laips-

Kavinėje buvo apstu žmonių. Iliais 
Dėl to buvau priverstas atsisės- dens 
ti prie staliuko, prie kurio bu- ncla 
vo užėmę vietas du storoki po
nai. Vienas valgė dešreles. Ne- e
laimingu atsitikimu jam nau- Iš Lietuvos 
dujantis peiliu, dalis dešrelės |  
atšoko ir sutepė mano kakla
raištį, marškinius ir taip pat 
kostiumą. “Jus pykstate?” — 
“O ne. Nieko panašaus. Kakla-I ALYTUS. - Alytaus v. žiu- 
raištis, marškiniai ir kostiumas kų k., balandžio mėn. 29 d. 
ir yra pasaulyje tam, kad juos naKtį, sudegė Ivašausko Vy- 
tepliotų dešrelės”. Tuo pat lai- rau^ trobesiai: klojimas, tvar
ku kitam prie staliuko sėdėjų-* | ^as *r ,s,^rnaf/ uo
siam ponui ant grindų nukrito 
lagaminėlis, kurį jis buvo pasi
dėjęs ant kelių. Atsitiktinai la
gaminėlis atsidūrė man ant ko
jų. “Au!” — šuktelėjau. “Jums 
skauda?” — paklausė storasis 
ponas. Nieko nesakydamas, pa
siskubinau iš kavinės išeiti.

Kai biure paėmiau telefono 
ragelį, išgirdau drauges balsą: 
“Ar tu jau biure?” — Ne, 
atpyliau aš, — į biurą ateisiu 
tik sekantį mėnesį!” Greitai po 
to pradėjo skaudėti dantis. Rei
kėjo dirbti, bet negalėjau. No- 
sinuką priglaudžiau prie kairio 
skruosto ir nieko neveikiau, 
įėjo draugas: “Skauda dantis?” 
— Ne, pyktelėjau, — užsigavau 
koją”. Draugas susiėmė už gal
vos ir išsinešdino, tuo lyg no
rėdamas parodyti, jog danties 
skaudėjimas man sumaišė pro
tą.

Patarnautojas atnešė taurelę 
konjako. Konjakas — geri vais
tai prieš dantų skaudėjimą. Tuo 
pat laiku į kambarį užsuko 
sterotipistė ir, pamačiusi ant 
stalo taurelę konjako, paklau
sė: “Jus geriate konjaką?” — 
“Po šimts pypkių, — visiškai 
netekau kantrybės, — aš va
žiuoju geležinkeliu. Ar jus to 
nematote?”

Vėliau dantis nurimo. Išėjau 
drauge pietauti. Pradedant 
sriuba valgėm viską iki tortinių

žemyn. Golfo sroves van- 
atvėsimo priežastys dar 
išaiškintos.

Didelis gaisras

rų arklių. Gaisras pastebėtas 
vėlai ir gyventojai subėgę tik 
stengėsi neleisti gaisrui plės
tis toliau. Kadangi grėsė pa
vojus 
mus 
žiui.

sudegti visam į vienkie-
neišsiskirsčiusiam sod-

Gimnazijai 20 metų
ALYTUS. — šiemet gimna

zija ruošiasi švęsti 20 metų 
sukaktį ir išleidžia XIII abi- 
turijentų laidą. Iš 53 abituri- 
jentų 6 palikti pakartoti kur
so, 7 atleisti nuo egzaminų, 
tokiu budu laikys egzaminus 
40 abiturijentų.

Klaidos atitaisymas
Birželio 13 d. “Naujienų” lai

doje korespondencijoje iš 
Stoughlon, Mass. tilpo aprašy
mas apie Bernardą Jatul “gra- 
duation”. Įsiskverbė pora nema
lonių klaidą. 1) Buvo pasakyta, 
kad jaunuolis vidurinę mokyk
lą išėjo 1939 m. Turėjo būti — 
1935 m. 2) 1936-37 m. laimėjo 
McKesson-Eastern Drug Co. sti
pendiją, o 1938-9 m. laimi Kap- 
pa Psi stipendiją. Tokiu budu 
jis gavo dvi stipendijas, o ne 
vieną. 3) Egzaminus* Bernardas 
laikys ne Fairfield, bet Fair- 
child stipendijai. —M. J.
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KULTŪRINIS VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIU BARAS

Žvilgterėkime lietuviškųjų 
Vilniaus krašto organizacijų 
veiklon. Šio krašto lietuvių gy
venime didelės reikšmės turė
jo Vilniaus Lietuvių Laikinasis 
Komitetas, kuris atstovavo vi
sus šio krašto lietuvius ir gy
nė jų reikalus visose įstaigose. 
1919 m. balandžio 22 d. komi
tetą lenkų komisaras patvirti
no, kaip Vilniaus krašto lietu
vių atstovybę. Komiteto prezi
diumą sudarė: M. Biržiška pir
mininkas, kun. J. Tumas — 
vicepirmin., Pranas Mašiotas — 
iždininkas ir Ignas Jonynas — 
sekretorius. Komitetas veikė su 
pertraukomis. 1920 metų vidu
ryje, pasitraukus iš Vilniaus 
bolševikų kariuomenei ir užė
mus jį Lietuvos kariuomenei, 
komitetas neveikė ligi spalių 9 
dienos. Užėmus Vilnių Želigov
skio kariuomenei, tuojau buvo 
vėl atgaivintas komitetas ir iš
rinkta nauja valdyba, kurią su
darė Dr. Pr. Augustaitis — 
pirinin. B. Biržiškienė — vice
pirm., J. Šepetys — iždininkas 
ir dr. J. Augevieius — sekreto
rius.

Komitetas visą laiką energin
gai veikė, tarp kita ko, rašė 
Tautų Sąjungai raštus apie Vil
niaus krašto lietuvių gyvenimą, 
atstovavo šio krašto lietuvius ir

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

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

Duodame išmokėjimais.

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental 

X-Ray Lab.
Buvusi prie

4658 S. Ashland Avė. 
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė.
2 aukštas Sherman Bldg. Pietų 

rytų kampas 48 ir Ashland. 
Prieš St. Rose of Lima 

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai—

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

Ir draugams.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

CROCHETED CHAIRSET/
1773—Mezginiai kėdei padengti.

^PATTERN J773)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

No. 1773

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...

Vardas ir pavardė

Adresas

gyvulių

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
.1739 So. Halsted St, Chicago, HL

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

po pietų.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

s».
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gynė jų teises. Vėliau, pakitė
jus politinėms sąlygoms, pra
dėjo rūpintis vien vietiniais 
kultūriniais ir tautiniais lietu
vių reikalais. Nuo 1928 metų 
visą laiką komitetui vadovavo 
pirm. Konstantinas Stašys, sek
retoriavo mgr. Juozas Maceika. 
Pakitėjus politinėms sąlygoms, 
1937 metais komiteto veiki
mas buvo sulaikytas, o 1938 
m. administracinės valdžios pa
rėdymu visai uždarytas.

Kita draugija, suvaidinusi 
didelį vaidmenį Vilniaus kraš
to lietuvių švietimo bare, Vil
niaus “Ryto” draugija, įsteigta
1913 metais sausio 31 d.

Ši draugija rūpinosi šio kraš
to švietimu: steigė mokyklas 
ruošė mokytojus, steigė liau
dies skaityklas, laikė liaudies 
bibliotekas, ruošė kursus liau
dies mokytojams. Draugijos 
steigėjais buvo dr. J. Basanavi
čius, dabartinis Lietuvos Vals
tybės Prezidentas A. Smetona, 
kun. VI. Mironas, kun. A. Pet
rulis, kun. K. Maliukevičius, L. 
Gira ir jų pakviesti nariai. Pir
muoju draugijos pirmininku 
buvo išrinktas kun. dr. J. Ste
ponavičius. Jam išvykus, pava
davo jį J. Kairiūkštis. Vėliau 
pirmininkais buvo kun. Reinys, 
A. Stulginskis, vėl kun. M. Rei
nys; po to 1922 metais draugi
jos pirmininku buvo išrinktas 
kun. P. Kraujelis, kuris drau
gijai vadovavo iki pat savo 
mirties — 1933 metų. Po jo 
mirties pirmininku buvo iš
rinktas kun. K. Čibiras. Jis ėjo 
pirmininko pareigas iki drau
gijos uždarymo — iki 1938 me
tų vasario men. 28 dienos.

Draugija laikė gimnaziją ir 
mokytojų seminariją Vilniuje; 
be to, visą eilę liaudies mokyk
lų Vilniaus krašte. Kiek mo
kyklų turėjo draugija rodo šios 
skaitlinės:

1924-25 mokslo metais buvo 
55 “Ryto” mokyklos ir 8 tėvų 
mokyklos. Visose tose mokyk
lose buvo 2175 mokiniai; 
1925-26 metų draugijos mo
kyklų buvo 68 ir tėvų mokyki. 
12. Mokinių buvo 2744. 1926-27 
m. “Ryto” mokyklų — 91, tė
vų mokyki. 2; mokinių tais 
metais buvo 3051. 19,11-32 m. 
draugijos mokyklų — 46, tėvų 
mokyklų 42; mokinių buvo 
5969; paskutiniais metais “Ry
to” draugija turėjo vos 3 mo
kyklas, o tėvų mokyklos nebu
vo nė vienos.

Nors netiesioginiai, tačiau 
didelę vagą kultūros bare išva
rė Vilniaus Lietuvių Labdary
bės draugija, kuri buvo įkurta
1914 metais Martyno Yčo pa
stangomis. Draugija pradžioje 
vadinosi Lietuvių Komitetas

t Miestas ir valstija
«• M * ■■ n
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CHICAGO. — Brookfieldo zoologiniame darže “Judy” dramblys buvo įklimpęs į 

duobę. Kadangi tas dramblys savo laiku važinėjosi su cirku iir darė visokias “štukas”, 
tai ir iš duobės jis lengvai išsikopč. /

nukentėjusiems nuo karo šelp
ti. Komitetas skubiai išplėtė sa
vo veiklą visame krašte, sten
gėsi aprūpinti nukentėjusius 
nuo karo tautiečius butais, 
maistu, drabužiais. Vėliau ko
mitetas kreipė ypatingą dėme
sį į vaikus, steigė jiems prie
glaudas, bendrabučius ir mo
kyklas. Pradžioje komitetui va
dovavo Martynas Yčas—pirm., 
kan. J. Kukta ir A. Smetona — 
vicepirm., kun. P. Dogelis ir 
S. šilingas — sekretoriai ir J. 
Rimantas — iždininkas. Vėliau 
draugijai vadovavo A. Smeto
na --- pirm., kan. Kukta ir dr.
J. Basanavičius — vicepirm., 
kun. P. Dogelis — sekretorius. 
Komitetas, be labdaringų dar
bų, daug rūpinosi Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu. Ko
mitetas Vilniuje laikė kelioliką 

prieglaudą, inteligentams val
gyklą ir kit.

Lietuvių komitetas nukente- 
jusiems nuo karo šelpti 1926

Avė

MARQUETTE GARDEN TURĖS

Naktinį Pikniką
SUNSET DARŽE 

135 ir Archer
ŠEŠTADIENĮ

BIRŽELIO 17,
Gera muzika, prizai ir
Pradžia 3 vai. po pietų iki ?

Užprašo rengėjas
L. Belskis.

1939
užkandžiai

einančiai

m. pakeitė savo pavadinimą į 
“Vilniaus Lietuvių Labdarybės 
Draugiją”, kurios tikslas buvo 
padėti neturtingiems žmonėms, 

vaikams ir mokslus 
jaunuomenei prie- 

bendrabučius ir mo
kyklas. Paskutiniu metu drau
gija laikė penkias prieglaudas. 
Be to, laikė prieglaudą berniu
kams ir mergaitėms Šeiniuose. 
Labdarybės draugija rūpinosi 
ir lietuvių amatininkų paruoši
mu, tam tikklui laikė amalų 
mokyklas: mb’lerų rūbų siu
vyklą, vyrų rūbų siuvyklą, šalt
kalvių, stalių it kurpių dirbtu
ves. Draugija buvo uždaryta 
1927 m. Draugijos turtą globo
ja ir draugijos reikalus veda 
valdžios paskirtas kuratorius.

Svarbiausi, Be abejo, 
mo savišvietbW:’dr jo 
ciniamc gyvenime 
vaidmenį, labiausiai 
Švento Kazimiero 
kurios tikslas buvo burti visą 
šio krašto lietuviškąjį jaunimą 
po tautiška ir katalikiška vė
liava, ir duoti jam galimumo 
šviestis bei ugdyti savo dvasi
nes jėgas, kad galėtų vėliau 
kilniai patarnauti savajam 
kraštui ir visai tautai. 1925 m. 
buvo gautas leidimas draugijai 
steigti; po dviejų metų buvo 
praplėsti draugijos įstatai ir 
naujai užtvirtinti, 
draugijos valdybą sudarė: kun. 
A. Viskantas — pirm., K. 
Aleksa — sekr., J. Budreika — 
ižd., kun. N. Raštutis ir D. Pa- 
levičienė — nariai. Pirmaisiais 
veikimo (1926) metais draugi
ja turėjo 10 skyrių su 136 na
riais. 1927 metų gale buvo jau 
114 sk. su 1336 nariais. 1930 
metais 311 skyrių su 13279 na
riais. 1934 iri. buvo 405 sky
riai su 16044 nariais.

veislės gerinimu, ūkio padargų 
tobulinimu, ūkiškąją spauda ir 
kita. Draugijos pirmininkais 
buvo dr. D. Alseika, S. Špokas 
ir A. Krutulys. Draugija buvo 
uždaryta 1938 m. vasario 22 d.

Be “Ryto” draugijos, Vil
niaus krašto švietimo reikalais 
rūpinasi kairiųjų pažiūrų lietu
vių įsteigta 7 švietimo draugija 
“Kultūra”, kurios steigėjais bu
vo St. Matijošaitis, V. Alseikie- 
nė, Karazija ir B. Untulis. Vy
riausias draugijos vairuotojas ir 
jos rėmėjas buvo dr. D. Aisei- 
ka.

Tautiečių sveikata rūpinosi 
dar Minske, {J918, m. įsteigta 
Lietuvių Sanitarinės Pagalbos

jauni- 
organiza- 
suvaidino 
paplitusi 

Draugija,

Pirmąją

gynčlius, pav. 1934 m. 300 sky
rių turėjo savus knygynėlius 
-u 47643 knygom. Skyriai daž
nai rengė vakarus su vaidini
mais, pav. 1930 m. buvo su
rengta 206 vakarai, 1932—318, 
1934 — 357. Vytauto Didžiojo 
metais skyriai pastatė visame 
krašte per. 50 paminklinių kry
žių. Draugija buvo uždaryta’ 
1937 metais; turtą valdo kura
torius.

Krašto ekonominiais reika
lais rūpinosi 1927 metais įs- 
teigta Lietuvių Ūkio Draugija, 
kurios steigėjais buvo: J. Kai
riūkštis, St. MatjoŠaitis, S. špo
kas ir agr. Kurila, ši draugija 
stengėsi kelti ūkio kultūrą, tam 
tikslui buvo įsisteigusi 103 sky
rius, organizavo jaunųjų ūki
ninkų kuopeles, pienines, ko
operatyvus, rūpinosi

Draugiją, kurios steigėjais bu
vo D. Alseika, dr. V. Alseikie- 
ne, dr. V. Bagdonas ir A. Kru
tulys. Karui pasibaigus draugi
ja persikėlė Vilniun ir čia iš
vystė savo veiklą. Visą laiką 
draugijai vadovavo dr. D. Al
seika; jam mirus (1936-V-9) 
draugiją vairuoja dr. V. Degei- 
ka.

Be čia paminėtų draugijų tą 
laikotarpį buvo įkurtos Lietu
vių Mokytojų Sąjunga, švieti 
mo draugija “Rytas” Švenčio
nyse, Lietuvių Sporto K ubas 
Vilniuje; bet ir šios baigė savo 
gyvavimą 1939 m.

šiandien dar ve’kia Vilniaus 
krašte Vilniaus Lietuvių Siu 
dentų Sąjunga, Visuomeniškai 
bičiuliškas “Romuvos” klubas, 
Meno ir Literatūros, Amatinin- 

gijos bei Kreditinis Kooperaty
vas.

Jau tik iš pačių draugijų 
kiekybės matyti, kad ir Vil
niaus krašto lietuviai šį tą dir
bo ir įdėjo nors kuklų indėlį 
bendrai! tautos lobynam

stovyk-

KLAIPĖDA, V/25. — Vokie
čiai Klaipėdos krašte numatė 
įrengti tris nuolatines 
las darbo prievolę atliekan
čioms mergaitėms. Stovyklos 
bus baigtos įrengti rudenį, ka
da prasidės Klaipėdos 
mergaičių šaukimas į 
stovyklą.

krašto 
darbo

— o —
KAUNAS, V/2(> — Gegužės 

24 d. Baltstogėje (Vilniaus kra
šte) įvyko futbolo rungtynes 
tarp lietuvių LGSF (Kauno) ko
mandos ir vietos lenkų fulboli- 

mėjo LGSF 5:0 (3:0). Dabar 
lietuviai futbolininkai vyksta į 

nėms į Vilnių. Anksčiau ši pa
ti komanda laimėjo prieš len
kus Brastoje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

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

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

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

RE AL ĖST ATE 
Insurance and Loans

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

JOHN P AKĖK 
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

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

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKO8 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BUDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
8216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

’32
’33 
’32 
’36
’37
’38 
’38 
’35

DODGE SĖD............. $83
Ford Tudor .... $94
Chev. Coupe .......... $87
Dodge tr. sėd...... $363
FORD CPE.......... $323
Ford
Ford
Ford

2 dr. . 
Coupe 

2 dr.

$462 
$458 
$133 

Yards Motor Co. 
Autoriz. Ford-Lincoln Dyleris

5212 SO. ASHLAND AVĖ.

MORGIČIAI — PASKOLOS
‘ ’ n i -Žemos Palūkanos• * rVisų Rūšių Apdraūda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

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

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

• LIGONINĖ&- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ | J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
, dieną Ligoninėje .... $ 15.°o 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... fe 
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
PILIETYBĖS IŠGAVIMAS KANADOJE

patvir-

kartą

susida-

aplikantas mo- 
ir kur? Ar turi 
Jei aplikantas 

ar nemano ves-

NVINNIPEG, Man. — Manau, 
jog bus ne pro šalį pakalbėti 
apie tai, kaip Kanadoje yra iš
gaunama pilietybė. Kandida
tams į piliečius vis dėlto reika
linga kai kurie faktai žinoti a- 
pie įvairius formalumus.

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog Kanados valdžia yra griež
tai nusistačiusi prieš komunis
tus. Jei ateivis yra komunistas 
arba palaiko artimus ryšius su 
komunistais, tai jis negali Ka
nados piliečiu likti. Ir šiaip ko
munistinio nusistatymo žmonės 
yra visokiais budais persekioja
mi.

Tačiau eikime prie paties rei
kalo. Tik po penkių metų atei
vis gali likti Kanados piliečiu. 
Kadangi paprastai po aplikaci
jos padavimo dar praeina apie 
šeši mėnesiai, tai faktiškai at
eivis turi išgyventi Kanadoje 
mažiausiai pusšeštų metų prieš 
pilietybės popierių gavimų.

Drauge su aplikacija reikia 
pasiųsti $5.00. Tų pinigų apli
kantas negali gauti atgal, jei 
dėl kurių nors priežasčių jam 
atsisakoma pilietybės paliudiji
mas išduoti.

Aplikantas turi sudėti tam 
tikrų priesaikų. Jo yra klausi
nėjama įvairus klausimai, kaip 
antai: Kodėl jis į Kanadų atvy
ko? Ar mano Kanadoje apsigy
venti? Ar patinka jam Kanada? 
Kokias kalbas 
ka? Ar dirba, 
čia giminių? 
“singelis”, tai
ti? Kokiai tikybai priklauso ir 
ar lanko bažnyčių?

Dažnai klausinėjama tokių 
mažmožių, kad aplikantas ne
gali nė susivokti. Kiek man te
ko patirti, tai bent Wiimipege 
klausėjas yra labai mandagus 
ir, taip sakant, viskų “iš pana
gių” stengiasi išgauti.

Beveik niekuomet neapsieina
ma be to, kad aplikantas nebū
tų paklaustas apie jo santykius 
su komunistais. Kadangi kiek
vienas aplikantas paprastai kra
tosi komunizmo, tai valdžios 
atstovas paaiškina, kad Kanada 
komunistų nenori ir kad komu
nistai negali piliečiais likti.* Esu, 
jei komunistas prigavingu bil
du išgauna pilietybę, tai vėliau 
ta pilietybė iš jo gali būti atim
ta.

Aplikacija yra išpildoma pa
siremiant užsienio pasu ir lai
vo daktaro egzaminavimo kor
tele. Paskui reikia prisiekti, kad 
manai pastoviai apsigyventi ir 
ištikimai pildyti šalies įstaty
mus.

Aplikantas turi turėti du liu
dininkus. Pageidaujama, kad 
jie butų namų savininkai. Apie 
aplikanto priduotus liudininkus 
pranešama policijai, kuri po 
mėnesio laiko juos aplanko. 
Liudininkas turi pasakyti, jog 
jis apykantų pažįsta per penke
rius metus ir kad aplikantas 
nieko bendro su komunistais 
neturi. Pasitaiko, kad kvotų ve
dus policininkas prigrumoja tei
sybę sakyti. Na ir jei liudinin
kas pasako, jog jis aplikantų 
tik per dvejus ar trejus metus 
tepažįsta ir tikrai negalįs pasa
kyti apie jo santykius su komu
nistais, tai tokiu atveju susida
ro pirmoji pilietybei gauti kliū
tis. Jei su liudininkais viskas 
gerai išeina, tai aplikantas yra 
pakviečiamas į policijų. Ten jo 
klausinėjama, kokiose vietose 
jis gyvenęs ir kur dirbęs. Vie
nų klausinėjama mažiau, kitų 
daugiau. Tai priklauso nuo to, 
“kokių akį” policija turi ant ap
likanto.

Kai kurie aplikantai visai nė
ra į policijų šaukiami, ypač jei 
jie visų laikų vienoje • vietoje 
gyvena. Tokiais atvejais pasi
tenkinama informacijomis, k u-

išgavi- 
ir viso- 
už tam

pradėta 
tai pini-

daugiau

•į
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BARTESVILLE, OKLA. — Geriausias “barberių” kvartetas Amerikoje. Jo 
nariai pasirengę tokiais kostiumais, kurie buvo dėvimi pereito šimtmečio gale.

VISKO PO BISKĮ K TORONTO LIETUVIŲ 
GYVENO

buvo 
kaip 
Liet, 
kuo-

IŠ TORONTO PADANGES
rios yra surenkamos iš darbda 
vių. Jei čia jokių kliūčių nesu
sidaro, tai prisiunčiama kita ap
likacijų, kurių reikia išpildyti ir 
pasiųsti tiesiai į Ottawų. Tačiau 
tų aplikacijų reikia ir vėl at
nešti į natūralizacijos raštinę, 
kur yra patikrinamas jo para
šas. Tiesa, parašų gali patikrin
ti ir notaras. Jei aplikantas to
li nuo miesto gyvena, tai para
šų gali patvirtinti “bosas” arba 
“Commissioner of Oath”, kurių 
Kanadoje netrūksta.

Jei surandamos klintys, tai 
aplikacija iš Otawos yra grųži- 
nama į natūralizacijos raštinę, 
kur buvo pirmoji aplikacija pa
duota. Tokiu atveju ir vėl ten
ka viskų iš naujo pradėti.

Nežiūrint dėl kokių priežas
čių pilietybės popierių išdavi
mas sulaikomas, aplikantas tu
ri išpildyti “afidavitą”, kad jis 
nieko bendro su komunistais 
neturi ir nėra turėjęs. Po afida- 
vito padėtų parašų turi 
tinti notaras.

Bendrai imant, antrų 
einant per šerengų dėl 
bes įsigijimo paprastai
ro daugiau visokių kliūčių, nes 
visokių mažmožių kimbama. 
Blogiausias dalykas yra tas, 
kad bet kas iš keršto gali, kaip 
sakoma, kojų pakišti. Visi re
kordai taip pat su atsidėjimu 
peržiūrimi. Jei aplikantas yra 
dalyvavęs kokiame streike, lai, 
žiūrėk, jam jau ir statoma vi
sokios kliūtys. Visos tos kliūtys 
dažniausiai susiveda prie for
malumų.

Seniau pilietybę įsigyti buvo 
nesunku. Kai kurie nemokėjo 
nei rašyti, nei skaityti, nei an
gliškai kalbėti, o liko piliečiai. 
Dabar jau to nebėra.

Ryšium su pilietybės 
mu atsiranda, žinoma, 
kių geradarių, kurie
tikrų atlyginimų pasirengę yra 
patarnauti. Jei žmogui pirmų 
kartų nepasiseka, tai jis papras
tai labai susirūpina ir pradeda 
ieškoti pagalbos. Žinoma, iš to 
daugiausia pasinaudoja advoka
tai, o kai kada ir kunigai. Pa
vyzdžiui, pas mus buvo vienas 
kunigužis, kuris buvo pradėjęs 
komunizmu susitepusius apli- 
kantus “gelbėti”. Vienų kitų 
jam pasisekė išgelbėti, bet pas
kui jo liudijimai valdžiai pasi
darė nebekošer. Esu, 
nužiūrėti, kad jisai už 
gus imųs...

Galėčiau apie tai ir
parašyti, bet tiek to: man rupi 
bendrai pakalbėti apie piliety
bės įsigijimo procedūrų. Galiu 
dėlei to tik tiek pasakyti, jog 
keblumams pašalinti nėra rei
kalo j advokatus ar kunigus 
kreiptis. Geriausiai (jei gyve
nate Winnipege) eikite į kaun- 
tės trobesį, kambarį 102. Ten y- 
ra natūralizacijos raštinės se
kretorius Cooper. Iš jo galėsite 
gauti visas informacijas, kokios 
tik yra reikalingos, — ir tai 
tikslas informacijas. Jis patars, 
kas reikia daryti, kad butų ga
lima susidariusias kliūtis paša
linti.

Jau minėjau ir dar kartų no
riu pakartoti, jog ateiviai, ku
rie nori likti Kanados piliečiais, 
jokiu budu neprivalo susidėti 

• pu komunistais. Prieš kiek lai
ko “Naujienos” įspėjo Ameri
koje gyvenančius lietuvius ne- 
susidėti su komunistais, jei jie 
nori likti Amerikos piliečiais. 
Tokį pat įspėjimų aš galiu pa
daryti kanadiečiams: komunis
tiškoms organizacijoms priklau- 
sų ateiviai negali pilietybėj gau-

Jei aplikacija yra priimama, 
tai iš natūralizacijos raštininko 
interesantas gauna pakvietimų 
atvykti į raštinę. Iš raštinės ap 
likantas yra nuvedamas pas tei

SOCIALDEMOKRATŲ 
KUOPOS VEIKLA

Kovo mėn. susirinkime 
iškeltas sumanymas, kad 
nors sušelpus Klaipėdos 
pabėgėlius. Tam reikalui
pa iš savo iždo paskyrė $5 ir 
nutarė pagaminti aukų lapus, 
kad parinkus kiek galint. dau
giau pinigų.

Gegužės mėn. 28 d. S. D. 
kuopos susirinkime iš komite
to raportų paaiškėjo, kad Klai
pėdos pabėgėliams nuo Hitle
rio smurtininkų yra surinkta 
bendrai $14.25. Aukojo seka
mai.

Toronto Liet. Socialdemokra
tų kuopa $5.00; Monkai $2.00; 
po vienų dolerį aukojo seka
mi : Frenzeliai, ‘ Dagiliai, J. ir 
E. Stankai, Bieliauskai, Indre- 
iai ir Jurkštai. Po 50c: J. No- 
vogrodskas, Kudreveovai ir O. 
Margevičienė 25tl.Al “

Pinigai pasiųsti generaliniam 
Liet, konsului p. Budriui New 
Yorke.

Kaip kiekvienais metais taip 
ir šiemet kuopa nutarė laike 
karščių susirinkimų nedaryti 
iki paskutinei rugsėjo savai
tei, bet komitetų įpareigavo pa
daryti porų gegužinių, vienų 
viešų ir kitų šeimyniškų.

LINKSMA GEGUŽINĖ
Birželio mėn, 18 d. SLA. 236 

ir 278 kuopos rengia bendrų 
gegužinę, kuriai vieta yra iš
nuomota Dunville netoli Ok- 
ville, Ont., prie antrojo kelio 
tarp Toronto ir Hamiltono. Iš 
Toronto važiuojant reikia žiū
rėti po dešine ranka prie far- 
mersko kelio bus užrašas ir 
vėliava.
orui, gegužinė bus nukelta į 
sekamų sekmadienį toj pat vie
toj.

Pasitaikius lietingam

sėjų, kuris pastato kelis klausi
mus: ar dirba? kaip patinka 
Kanada? ar nebendrauja su ko
munistais?

Kartais pats raštininkas pa
sako teisėjui, jog “tas vyras yra 
geras”. Tuo atveju teisėjas be 
niekur nieko pasirašo po apli
kacija, kurių raštininkas vėl pa
siunčia į Ottawų. Po kurio lai
ko ateina ir pilietybės popieriai’ 
kuriuos įteikia aplikantui teisė
jas arba raštininkas.

Jei kuriais metais atsiranda 
nemažai aplikantų, tai teisėjas 
du kartus išduoda pilietybės pa
liudijimus. Jis sušaukia visus 
naujus piliečius į teismo rumus 
ir ten pasako kalbų. Duoda 
patarimų, kas iš naujo piliečio 
yra reikalaujama.

čia bus pravartu pažymėti, 
jog pilietybės įsigijimas neap
saugoja žmogaus nuo deporta
vimo. Dėl tam tikrų nusikalti
mų naturalizuotas ; pilietis gali 
savo pilietybę prarasti, o kai jis 
praranda pilietybę, tai valdžia 
gali jį deportuoti.

Kazys Beniušis

SVEČIAI Iš WINNIPEG, 
MANITOBA

Drg. J. Novogrodskas, darb
štus “Naujienų” kontestantas 
ir K. L. ž. skyriaus bendra
darbis, gegužės mėn. pabaigoje 
atvyko į Torontą. Po kelių sve- 
čiavimosi dienų pas naujienie- 
čius, pasitaiko proga nuvažiuo
ti pas lietuvius tabako augin
tojus į Delhi, kur buvo ruošia
mi S. ir D. pašalpinės draugi
jos šokiai pas gerb. Tunylus, 
irgi “N.” skaitytojus. Kadangi 
drg. Novogrodskas sumanė su
sipažinti plačiau su tabako au
ginimu, tai pasiteiravus pas 
tabako augintojus, ar jiems 
nereikia darbininkų, o čia ta
bako augintojai'(skaip tik tam 
tikslui ir suvažiavo, kad apsi
rūpinti tabako 'sodinimui dar
bininkais. Tokiu budu drg. No
vogrodskas gavę darbą labai 
greit. Linkėtina-, kad drg. No
vogrodskas 'pafnėgtų tabako 
auginimo darbą ir laikui bė
gant pats imtųsi tabakų augin
ti. •

Antrasis ^AVinnipego svetys 
yra gerb. Jonas Jurkonis, ir
gi pilnas energijos jaunikaitis 
ir turįs gerą laimę. Nes nie
kieno nerekomenduojamas į į 
trečių dienų susirado sau dar
bų. Nors nelabai pelningų, bet 
kol geresnį susiras, tai gerai 
ir toks. Linkiu drg. J. Jurko- 
niui gero pasisekimo Toronto 
pastogėje.

NAUJA LIETUVIŲ MĖ
SOS IR SMULKIŲ PRE

KIŲ KRAUTUVĖ
Malonu matyti, kad musų 

tautiečiai imasi prekybos. Kiek 
laiko atgal “N.” buvo sumi
nėta visa eilė lietuvių biznie
rių, bet birželio mėn. 3 d. 717 
Queen Str. W. “Naujienų” 
skaitytojai gerb. Ramanauskai 
atsidarė gražių erdvę mėsos ir 
smulkių prekių krautuvę. Lin
kiu gero pasisekimo. Tikiu, To
ronto lietuviai parems sayo 
tautietį pirkdami sau reikalin
gus produktus drg. Ramanau
skų krautuvėje.
HITLERIŠKAS SALIŲTA- 
VIMAS GATVEKARYJE
Hitleriški agentai tiek įsi- 

drųsino Toronte, kad jau ir 
gatvekaryje pradeda sveikintis 
taip, kaip Hitlerio rudnąarški - 
niai. Birželio mėn. 3 d. man 
važiuojant iš darbo gatvekariu 
teko pastebėti, kad tūlas žmo
gelis kalbus vokiškai, įėjo į 
gatvekarį, kur rado savo ben
dramintį, ir pasisveikino išties
dami savo rankas prieš save, 
bet publikoje kilo pasipiktini
mas, ir pasigirdo keli balsai 
“šalin Hitlerį”. Tada susigėdi
nę paraudo kaip virtį vėžiai ir 
kitame sustojiirie išlipo. _

PRAGYVENIMAS PA
BRANGO, 0 UŽDAR

BIS VIETOJ
Laike 1938 ir 1939 metų Ka-

nadoje pragyvenimas pakilo 
maždaug ant 40%, bet dar
bininkai algų pakėlimo nega
vo. Tai reiškia, kad ant tiek 
sumažėjo darbininkų uždarbiai. 
Darbininkai vienok tyli ir ne- 
siorganizuoja. Apgailėtina pa
dėtis.

KOMUNISTAI DEŠINES
NI Už KATALIKUS

Torontiečiai komunistai sa
vo “patrijotizmu” pralenkė ka
talikus smetonininkus. štai mu
sų katalikai su malonumu klau
sosi airišio kunigo, kuris po 
generolo Franko pergalės iš
aukštino jį kaipo geradėjų, o 
liaudiečius iškoliojo niekingiau
siais žodžiais, ir visų kaltę už 
Ispanijos žudynę suvertė ant 
liaudies išrinktos valdžios. Be 
nei vienas katalikas neapleido 
demonstratyviai bažnyčios, kac 
parodžius pasipiktinimų tokiu 
kunigo begėdišku melu.

Vienok katalikai kol kas ne
renka aukų ginklų fondui, o 
musų komunistai i jau ragina 
per savo sapnininkų, kad žmo
nės aukotų ginklų fondui. Skai
tai žmogus jų tą sapnininką ir 
negali suprasti, už ką tie ko
munistai taip gerinasi Smeto
nai? Juk Smetona kol kas dar 
neišlaisvino tų nekaltų žmonių, 
kurie kovojo už demokratines 
Lietuvoje teises. Ir kol Sme
tona nepaliuosuos antifašistinių 
kalinių; kol neatsteigs laisvės, 
spaudos ir susirinkimų, tol su
sipratę žmonės ' negali raginti 
remti Smetonos globojamų gin
klų fondą. Patartina komunis
tams sudaryti bendrą frontą 
su tautininkais ir jų pasekėjais, 
kurių 
žinąs, 
Bure 
dargi
mokyti komunistus staliniškų 
tezių, o podraug ir smetoniš
kų.

BEGĖDIŠKAS LIET. PA
RAPIJOS KUN. McGIV- 

INS PASIELGIMAS
Kiek ankščiau “N.” jau bu

vo trumpai paminėta, kaip mi
nimas kunigas laike SLA. 236 
kp. parengimo Liet, parapijos 
svetainėje, gegužės mėn. su
draskė į mažus skutelius “Nau
jąją Bangą”, kurių leidžia Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros ben
drovė. Tikiu, kad gerb. “N.” 
skaitytojai daugumoje žinote, 
kad “N.B.” yra socialistinės 
minties laikraštis. Į Torontą 

;ateidineja 5-os kopijos.
Į suminėtų parengimų pa

kliuvo visai netikėtai su SLA. 
organu “Tėvynė”, kurios kp. 
org. A. F. buvo atnešęs į sve
tainę ir padėjo ant stalo prie 
durų, ir kas norėjo, tas ėmė 
veltui. Taigi “N.B.” per neap
sižiūrėjimų buvo įsimaišiusi, 
ir skirstant pagal datas buvo 
pastebėta ir “N.B.” liko tapo 
perduota įžangos bilietų/parda
vėjo globon. Pastarasis neturė 
damas kur pasidėti, padėjo ten 
pat, šalia “Tėvynės”. Bet tuo 
metu pasipainiojo tūlas smeto-

ir Toronte yra apie tu- 
K. Bure vadovybėje. K. 
kaipo buvęs komunistas 
ne eilinis, tai galės pa-

Kauno “Lietuvos Ži- r 
nioms” 30 Metų

i
Vos porų mėn. praėjo, kaip 

Chicagos “Naujienos” šventė 
savo 25 metų jubiliejų. Smagu 
prisiminti, kaip didžiai jas 
Vertino viso pasaulio pažan 
gioji lietuvių visuomenė.

Štai, birželio mėn. šių me- 
;ų, švęs savo 30 metų jubilie
jų kitas kilnus ir daug pagar
bos įgijęs dienraštis, lai “Lie
tuvos žinios”. Svarbus ir reik
šmingas bus šio dienraščio mi
nėjimas, nes jis gimė dar anais 
sunkiais spaudos laikais, kuo
met spaudą musų broliai gy
nė ir vadavo savo krauju. Daug 
sunkumų ir neteisingų skriau
dų teko pakelti “Liet. Žin.” 
pirmtakunams, gynusiems jas, 
visu savo drąsiu ir patvariu 
ištvermingumu. Ne vienam už 
tiesos žodį teko nekaltai pa
tirti visokių skriaudų, nemalo
numų ir net baisaus kalėjimo. 
Viena iš jų buvo moteris, ilga
metė ir nenuilstanti “Liet, ži
nių” pareigūnė gerbiama F. 
Bortkevičienė, ta uoli ir širdin
ga kovotoja už žmonijos ger
būvį, kuri visuomet drąsiai ir 
su šypsena už teisybę perženg
davo kalėjimo slengstį. Nežiū
rint visokių sunkumų ir kliū
čių, atsidavę idėjiniai žmones 
sugebėjo “Liet, žinias” netik 
išsaugoti, bet ir tiek ištobulin
ti, kad šiandieną jos yra vie
nos iš laikraščių — trokštan
čių laisvės, lygybės ir brolybės 
visiems lietuviams — visai 
žmonijai. 6

Jos ir dabar uoliai gina liau
dies reikalus, daug kovoja už 
demokratiją ir visuomet, rim
bai ir teisingai sprendžia šių 
dienų sunkias ir painias pro
blemas. Galima drąsiai sakyti 
kad jas už tai įvertins ir svei
kins ne tik Lietuvos liaudis, 
bet ir viso pasaulio demokra
tiškoji visuomenė.

Lai gyvuoja “Liet Žinios” 
ilgus, ilgus metus ir visuomet 
pasekmingai skina kelių į 
są, lygybę ir laisvę!

Tėvų Diena
Iškilmingai gegužio mėn. 

šventėm motinos dienų. O 
bar laukiam ir tėvų dienos, 
kurios taipgi neturėtumėm pa
miršti, nes tėvas yra taip pat 
natūralūs vaikų auklėtojas, 
kartais pakeičiąs vaikui ir mo
tinų.

Musų motinų pareiga butų, 
artėjant tėvų dienai, įtikinti 
ir pamokinti savo vaikus, kad 
jie savo tėvelį lygiai taip pat 
privalo sveikinti jo dienoje, 
kaip sveikino mus 
dienoje. Duokime 
kams suprasti, kad 
perskiriami šeimos

tie-

at- 
da-

— motinų 
'savo vai- 
jie yra ne- 
nariai, ne-

na- 
taip 
kad

dalyjama tėvų dalis, todėl jie 
abu, tiek motina, tiek tėvas, 
privalo vienodai pagerbti ir 
mylėti. Tėvų diena pripuola 18 
d. birželio, taigi visi vaikučiai 
nepamirškite suteikti džiaug
smo savo tėveliui.

Viešnia iš Lietuvos
Šių metų geg. mėn. 30 d. 

atvyko į Toronto Anelė Bla- 
žaitytė, tikslu aplankyti sesu
tę ir švogerį Dagilius. Kana
da, o ypatingai Toronto mie
stas, viešniai suteikė gana ma
lonų įspūdį, čia gyvenų lietu • 
viai, kuriuos jau jai teko ap
lankyti, jai taipgi patiko. Ji 
sako: nei kiek nesiskiria nuo 
Lietuvos valdininkų gyvenimo. 
O tuo tarpu mes esame tik dar
bininkai ir labai dažnai nusi- 
skundžikm įvairiais truku
mais.

Pati viešnia mums taipgi la
bai patiko, nes savo lietuvišku 
širdingumu ir simpatingumu 
daug skiriasi nuo kitų lietu
vaičių, slepiančių geras ypaty
bes išdidume.

Teko pasigrožėti atsivežtais 
Blažaitytės, gražiais audiniais, 

• juostomis ir kitokiais rankdar
biais, kurie dabartiniu laiku 
Lietuvoje yra gražiausiu papuo
šalu. Jie turėtų būti visuomet 
labai vertinami, nes tai dar
bas musų kaimo lietuvaičių 
rankų, kurį ne bile kas gali 
taip gražiai ir įdomiai pada
ryti. Kadangi Blažaitytė yra 
baigusi mergaičių ūkio moky
klų, todėl moka 
bai daug įvairių 
gių, kas čia pas 
jienybė. Nors ji 
šešiems mėnesiams, bet vargu 
beišvažiuos visai, nes musų lie
tuviai bernužėliai laukia iš Lie
tuvos atvykstančių panelių, ku
rioms išvykti jau nebeišleid
žia. Linkėtina Blažaitytei kuo 
geriausios laimės ir pasiseki
mo šioje šalyje.

Aplankėm Mrs. Šaučiu- 
nienę

Kaip jau žinome, Šaučiunie- 
nė randasi “Mountain” ligoni
nėj jau penki mėnesiai. Esant 
šiai ligoninei atokiai nuo To
ronto (už Hamiltono), nevisuo- 
met patogu jų jos draugėms 
bei pažįstamoms tankiau atlan
kyti. Vienok kas nori, randa 
progų. Josios vyras važiuoja 
kiekvienų savaitę po du sykius 
ir jei randasi kas nori jo žmo
nų atlankyti, jis savo automo
bily vietos nesigaili.

Susitarę kelios moterys, 10 
birž. su šančiunu atlankėme li
gonę, toli atskirtų nuo savo 
vyro ir brangios dukrelės. Mu
sų akims žiūrint, ligonė atro
do kuogeriausia, bet tuo tarpu 
jai neleidžiama dar vaikščioti. 
Greitu laiku busiųs patikrintas 
nuodugniai, vidujinis ligos sto
vis ir jau leis pradėti vaikščio
ti, o už mėnesį ar daugiau ga
lės ir visai apleisti tų gražią, 
bet nuobodžių vietų ir grįžti 
pas savo šeimų, kuriai ji taip 
reikalinga. Nestebėtina, kad 
šioje ligoninėje brangus gydy
masis, nes josios įrengimas, 
užlaikymas ir aplinkuma, yra 
kuomodemiškiausia.

Girtina, kad ligonė turi kan
trų ir patvarų būdų, kas daug 
gelbsti greičiau gerėti ir atgau 
ti sveikatų, šalin jai visokie 
pasitaikę beverčiai mažmožiai, 
jos troškimas, kaip greičiau 
palikti ligoninę ir grįžti pas 
dukrelę, kuri randasi dabar 
jos vyro-tėvo ir Mrs. Dauge-

pagaminti la- 
ir skanių vai
raus yra nau- 
atvažiavo tik

nininkas ir pastebėjęs “N.B.” 
tuoj pakuždėjo kunigui į ausį, 
kuris irgi ten pat svetainėje 
buvo. Priėjęs kunigas ,prie to 
stalo nieko nesiklausęs pasiėmė 
tas dvi kopijas ir. suplėšęs nu
metė vėl ant to pat stalo.

Pažangieji SLA. kuopos 
riai sužinoję apie tų įvykį 
pasipiktino kunigo elgesiu,
pasižadėjo niekuomet nelanky
ti liet, parapijos svetainės, kol 
parapijų valdys šis airišis ku
nigas. Iš airišio kunigo, kuris 
užgyrė Ispanijos liaudies žu
dikus, negalima nieko geresnio 
ir tikėtis, bet tenka stebėtis, 
kad randasi žmonių, kurie pre
tenduoja būti apsišvietusiais ir 
pažangiais, bet už tokį kunigo lienės labai geroje globoje. Mes 
pasielgimų ne tik nesmerkė ku - visos jų aplankę moterys lin- 
nigo, bet smerkė tų, kuris tų kime, dar šiek tiek kantrybės 
laikraštį nunešė. Tokie pasieL ir ramumo, o tuomet greitai 
girnai rodo, kaip žmonės dar grįžti namo ir daugiau jau nie- 
toli atsilikę.

— “Sužavėtas”
kuomet nebepatekti į šių ligo
ninę. O. I.

i i/Aft
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Birželio 12 d. pp. Burbos, 
kurie gyvena adresu 1857 W. 
I7th St. su savo dukrele Gene- 
vieve ir supuin Junior buvo 
svečiuose pas pp. Gailus, 4422 
So. Artesian.

P s Burba, kuris užlaiko mo
dernišką siuvyklą (aukščiau 
paduotu adresu), yra labai ga
bus siuvėjas ir kailius gražiai 
pasiuva.

Pp. Burbų 13 metų dukrelė 
Genevieve yra tikrai graži lier 
tuvailė ir turi gražius auksi
nius plaukus.

Ji yra gabi ir gera lošėja 
ir visas svarbiausias partijas 
lošia Hedges mokykloj, kurią 
ji lanko.' Onytė.

EKSKURSIJĄ I MILWAUKEE

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Weiss, 26, su Sophia

Baisėtis, 21
Lee Hausier, 40, su Eleanor

Klimas, 20
August Conn, 36, su Ann

Vem Kubas, 22
Richard Crokin, 22, su He-

len Rudnikas, 20

Reikalauja
Perskirų

Bernice Gavanus nuo Peter
Gavanus

BUDR1KO RADIO 
PROGRAMAS

Pereito septintadienio vaka
re, Budrike radio programas 
buvo tikrai klasiškas ir pat- 
riotingas—buvo gera ir gerai 
atlikta muzika ir skambios 
dainos, gražiai sudainuotos ke
turiais ir dviem balsais.

Programas prasidėjo gyvu 
orkestrus maršu, po kurio se
kė gražus dainų ir muzikos 
numeriai: daina Sukruskime, 
jaunime, “smagi polkutė”; 
kvarteto —‘Pasakyk, mergelė; 
orkestrus—polka; kvarteto— 
daina apie grybus; orkestros— 
valcas — “Linksmas Sapnas; 
kvarteto—-“Lietuviai esame
mes gimę...”; orkestros— 
Kareivėliai, ir kiti.

Programo vidury p. Bud- 
rikas priminė programo klau
sytojams sunkią padėtį Klai
pėdos žmonių pabėgusių Lie
tuvon nuo nacių žiaurumo, 
kur jie dabar yra dideliame 
varge, be užsiėmimo ir prie
glaudos, laukdami sau pagal
bos iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, (kurios jiems toli 
gražu neužtenka). Todėl jis 
ragino visus Amerikos lietu
vius pasiskubinti jiems pagal
bon su vienu-kitų doleriu.

Bendrai, visas Budriko pro
gramas buvo tikrai lietuviškas 
ir gražus.

—Radio Mėgėjas

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED ” 

Ieško Darbo
JAUNAS inžinierijos studentas 

nori gauti darbą didesnėj ukėj va
saros laiku. Didelio patyrimo ne
turi, bet gali ir sunkų darbą dirb
ti. Mokesties daug nereikalaus, ga
li draivinti troką arba trakterį. 
Praneškite laišku, 1739 S. Halsted 
St. Box 1005.

HELP VVANTED—FEMALE

REIKIA patyrusios veiterkos.
JULIA’S RESTAURANT 

4656 S. Western Avė.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti 2 vaikus. Nėra skalbi- 
no. 1439 W. Marąuette Rd. Tel. 
Hemlock 0419.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose’

Rengia American Legion — Darius-Girenas Post 271
Čia matosi viena grupė šo

kėjų, kurios dalyvaus puikiam 
“floor show” ekskursijos lai
ve sekmadienį, birželio 25, 
1939. Apart šios grupes, bus 
ir daugiau pasižymėjusių ak
torių, kurie linksmins didžiąr 
jų m!inių ekskursantų nuva* 
žiuojanit ir parvažiuojant.

Dėl stokos vietos ir patarna
vimo, pagal padarytą sutartį 
su Blatz Brewery, tikietų skait
lius (po $2) yra apribotas. To* 
dėl norintieji važiuoti, pasi
skubinkite įsigyti šios ekskur-

sijos tikietus, kurie yra tik 
$2 ant laivo, busti ir į Blatz 
Brewery su užkandžiais ir gė
rimais, kiek tik kas norėsite.

(PASTABA

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTO DR-STĖS PA

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

Valdyba.
Humboldt Park Lietuvių Politi

kos Kliubo susirinkimas ' įvyks bir
želio 15 d. 3600 W. North Avenue 
svet. Kliubiečiai, nepamirškite, tu
rėsime gerų pasitarimų. —Valdyba

po

REIKALINGA patyrusi operato
rė ant vienos adatos mašinos ant 
skalbiamų dresių. Nelly and Dress 
Co., 2253 S. Halsted St.

help vvanTėdL-KiaLe :
Darbininkų Reikia

KAS NORITE įsigyti janitoriaus 
darbą, atsišaukite 835 W. 123 St. 
Unijistai tegul neatsišaukia.

REIKALINGAS bučerys, patyręs.
10334 S. Michigan Avė.

REIKALINGAS gerai patyręs 
jaunas bartenderis dirbti į taverną. 
Turi mokėti gerai anglų kalbą.

1519 E. 63 St.

BUSINESS CHANCEŠ
Biznio Progos

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

. 944 W. 35 PI.

Kurie apsiemėte patarnauti pik
nike, pribukite į pažymėtą vie
tą laiku.

Apsvarsčius visus kitus drau
gijos esamus reikalus, susirin
kimas užsibaigė 2-trą vai

69th St., Advance Fu|rniture pietų, P. K,
Co., 2436-38-40 W. 63rd St., ----------------
Peoples Furniture Co. 4183 ChlCagOS LietUVUl
\ vnhoY» A IJmrTrncc Durni-I *—* **

Draugijos Tymas 
Laimėjo

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

VLADAS ANCHERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 14 
dieną birželio mėn. 1938 m., 
sulaukęs 45 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Grinkiškės mies
tely, Kėdainių apskr.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio bus laikomos šv. 
Mišios švento Kryžiaus bažny
čioje birželio 14 d. 1939 m., 8 
vai. ryto.

Mes Tavęp, musų brangusis 
Vladai, niekuomet neužmirši
me.

Nubudę lieka 
Seserys, švogeris, Broliai, 
Brolienės ir kiti giminės.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį -Oną,- švogęrį .Stanislovą 
Kundrotą, brolį Antaną ir bro
lienę Konstantiną Ancher, Lie
tuvoj brolius, seseris, pamotę 
ir daug kitų giminių, pažysta
mų ir draugų.

f A, 1 A.
1 BARBORA MOTUZIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 dieną 1:15 vai. po 1 
pietų 1939 m. sulaukus puses Į 
amžiaus, gimus Šiaulių apsk., I 
Skaisgirio parap., Taliotelių | 
kaime. Amerikoj išgyveno 32 i 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime4 vyrį Praną, siinų Praną, 
dukterį .Antoinette žentą j 
Wilbųr MiMer, brolį Kazimie
rą Kupšas (Kipšas) ir brolie
nę Eleną, $ pusseseres — Vin
centą Klimienę ir jų šeimyną, 
Marijoną Klimas ir šeimyną, 
Barborą Sarguną ir jos vyrą 
Stanislovą, o Lietuvoje seserį 
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 Motužie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, Brolis, žentas, 

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

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

vėliaus, liktai kaina bus skir
tinga. Vien tik ant laivo bus 
$2. Norintieji važiuoti busti, 
“sight secing”, pamatyti žy
mesnes vietas po Milwaukeę 
turės mokėti 75c extra.’

Laivas išplauks nuo Navy 
Pier 9:30 vali ryto ir sugrįš’-tų 
pačią dieną 9:30 vai. vakarą,

■ •. . . ’ •% * i

Tikietus gulima pirkti pas 
komisijos narius ir žemiau nu
rodytose ų|taig9^e: Win. J. 
Ęareiva, Š. Paulina St,, 
Yards 5350; Ji? Ęibont, 6436 S. 
Blackstone; T. Mazoinlis, 3857 
S. Kedzie, Avė,, JL R. Pietikie- 
wicz, £608. W.,.<47th St., J. -A. 
Mickeliunas, $747 S. Artesian 
Avė., Wm,
Archer Ąye., į Juška, 2417 W. 
43rd St., M. Narvid, 2424 W.

Archer Avė., Progrcss Furni- 
ture Co., 3222-24 S. Halsted 
St., “Naujienos”, 1739 South 
Halsted St. ir kitų laikraščių 
redakcijose.

Iš anksto pirkusieji tikietus 
galės naudotis visomis privi
legijomis. Prie laivo tikietai 
nebus parduodami.

Wm. J. Kareiva.

BRIDGEPORT. — Pereitą 
pirmadienio vakarą Chicagos 
Lietuvių Draugijos tymas bu
vo susikibęs su gana gabiais 
bolininkais iš viso Bridgeporto 
rinktiniais ekspertais.

j^ebastian, 4104

AGOTA AUGAITIENĖ
PO PIRMU VYRU KASPARIENĖ, PO TĖVAIS LUKAUSKAITĖ

PARDAVIMUI tavernas — pigiai, 
U2th St, ir Kean avė., Palos Park, 
arti 111 g-vės. Turi kitą biznį. 
Kreiptis Normai 4635.

PARDAVIMUI 
Highway teatro — 
ern avenue. Gera

Beverly

tavernas arti 
63-čios ir West- 
vieta.

8038

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 paž|stami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jąi 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
VYRAS, SŪNŪS ir KITOS GIMINĖS

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

t
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

► 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

----------------------------

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., Girkantįškių kaimo, 
Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Paliko dideliame nuliudirne 
moterį Bronislovą, sūnų Ze
noną, 2 dukteris: Bronislavą 
ir Adelę, brolį Petrą, brolie
nę Oną ir jų 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 duk
terį Moniką Urnikas ir jos 
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. Kūnas pašarvotas 
randasi koplyčioj, 304 W, 119 
St.

Laidotuvės įvyks. ketvirta
dienį birželio 15 dieną, 
po pietų iš koplyčios bua nu* 
lydėtas į Tautiškas kapines.

Viąi 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
Moteris, Supus, Dukterys, 
Brolis, Brolienė, Pusbrolis, 

Pusseserė, Dėdės ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius N. G. 
Cąrlson & Son, Tel. Pullman 
0184.

2 vai, 
■“ nu*

JONAS MATUZEVIClUS
Persiskyrė su šiuo pasauli# 

birželio 11 dieną, 5 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukęs 
pusamžiaus, ' gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr. ir parapijo
je. Amerikoj išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nuliudi
me mylimą moterį Oną, po 
tėvais Franko, 3 dukteris Oną 
Heleną ir Onį, 3 sūnūs, Adol
fą, Prancišką; ir Petrą, brolį 
Vladislovą, švogerį Antaną 
Franko, uošvienę Kazimierą 
Pranko, 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. Jaunas pašarvo
tas randasi 2057 W. 22nd PI. 
Namų telefonas Canal 6372.

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

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. Lafayettę 3572.

linn* Gėlės Mylintiems 11K K A Vestuvėms, Ban- UlIDn Mietams, Laido* 
tuvėms, Papuoši*

GEUNINKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAVBTTĘ S80t
"■wrryn-. remM..] n ■ i' ■1F.v u1'

i hvciifLUVtlRlO VJsasPasUo
KVIETPININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietąm# 
ir Pagrabams. ■

3316 So. Halsted Street
Tet YARDS 7308

Lošimas buvo gana gyvas, 
nes iki pat paskutinio raundo 
nei viena, nei antra pusės ne
padarė jokio taško. Bet, paga
liau, Chicagos Lietuvių Drau
gijos tymas paėmė viršų ir 
laimėjo su vienu tašku, Vadi
nas, score buvo 1—0.

Ciceriečiai tegul susidomi 
kas jų laukia ateinantį sekina• 

Zimano Dąykanto draugija I dienį Sunset darže. .*Į
sparčiai rengiasi prie draugiško Bcje, dar viena pastaba Drau- 
išvažjavimo, kuris įvyks birže- gijos nariams. Nepamirškite, 
lio 18 dieną. kad šiemet jums nebus tikie-

Sekinadicnį, birželio 4 d. tai prisiųsti. Įžangos visai ne- 
draugija turėjo savo priešpus- bus. Visi, kas gyvas, gali at- 
metinį susirinkimą, Lietuvių silankyti į Draugijos pikniką 
Auditorijoje. Nariai buvo su- įr pasigerėti šaunia programa, 
kviesti atvirutėmis, tad skaitliu-] Sunset daržas randasi prie 
gai atsilankė.

Pirmininkas, atidaręs susirin
kimą, pranešė, jogei pereitą mė
nesį mirė du nariai, būtent J. 
Garuckas ir S. Ivaškevičia. Su
sirinkimas pagerbė mirusius 
draugus atsistoję vienai minu
tei liūdesio.

Iš raportų apie sergančius na
rius paaiškėjo,! kad randasi tik
tai vienas sergantis narys.

Komitetas rengimui draugiš
ko išvažiavimo išdavė raportą, 
jog sparčiai rengiasi tikrai Lie
tuvių gegužinei ir draugiškam 
pasilinksminimui žaliame ąžuo
lyne, kuris įvyks birželio 18 d. 
buvusiam S. Svelainio darže, 
prie Kean Avė. ir 82-ros, WiL 
Jpw Springs, III,

Turės Brangių Dovanų
Komitetas paąiškino, kad ty

rės geros vertės dovanų laimėji
mui. Kiekvienas atsilankęs tu
rės progą išbandyti savo “liu- 
kę”. šokiams gros, gera orkes
trą, prie kurios linksmai visi 
ant tyro oro laiką praleis. Taip
jau primintina, kad trokas su 
darbininkais išeis 10 vai. iš ry
to, nuo Lietuvių Auditorijos.

Simano Daukanto 
D-ja Rengia Tikrai 
“Lietuvišką 
Gegužinę”

PARDAVIMUI ar rendai “Bill’s 
Tavern” — biznis geras. Dienines 
pajamos — $40.00 iki $100.00.

6068 So. State Street 
\Ventworth 7942

PARSIDUODA tavernas su na
mu arba pavieniui. Geros įplaukos, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Dirb
tuvės yra aplinkui. Parsiduoda ant 
lengvų išlygų. 611 W. 59th St.

Įvyks Birželio 18; Kitos žinios 
•Iš Susirinkimo 

u .j A . .. .

TAVERNAS su 35 stalais, restau- 
rantas prie jo. Įsteigtas 5 metai. 
Geras biznis. $4,000 pinigais. 4075 
Archer Avė. Tel. Lafayette 5637.

. .^ĄyĘBNAS. ~- 434 West 31st St. 
Gerai . apsimokanti vieta dviem 
žmonėms. Savininkas ‘ eina ilsėtis 
nuo liepos 1 d, •

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

"T""

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

LENTŲ NAMAS”, “MASKVOS 
GEGUŽĖS PIRMO PARADAS”.

SONOTONE 
66 E. Vau Buren 

Tarp Wabash ir Mięhigan 
Penktadienį pradės rodyti 

Oppenhęimų Čeimą
...................................................................................... ... i 11 ■

|||U »| PiiPim UIU a II ■' ■"' ■

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West Itlth Street 

Phone Beverly ?339.

135-tos ir Archer Avė.
—VBA.

Ne, Tai Nebuvo Jo 
Dvasia

(Prisiųsta)
(Pastebėjusi “Drauge1 ir 

“Vilnyje” tiek daug rašant 
apie ark. St. Geniotį, kad j L 
sai buk yra “House of Correc- 
tion (pataisos namuose), nu
stebau pamačiusi jį pikniko 
birželio 11 d. Kukaičio darže. 
Pamaniau: nejaugi čia jo dva
sia vaikščioja? Priėjus pasi
kalbėjau ir supratau, kad tai 
yra didžiausias melas. Nejau
gi tokie laikraščiai kaip 
“Draugas” ir “Vilnis”, nežino
dami tiesos, taip gali bjauro
ti? (Tai, mat, artimo meilė). 
Patariu sužinoti teisybę ir ta
da rašinėti. Nors “Naujienose” 
irgi buvo straipsnis, bet ne 
taip žalingas jo garbei. Taigii 
mes prašome sužinoti faktus 
pirma negu ką rašysite.

Piknike Buvęs,

Atšaukė Draudimą 
Prieš Sovietų Filmų 
Apie Nacius

■' ........ .

Prieš keletą dienų pranešem 
“Naujienose”, kad Chicagos 
filmų cenzorių taryba uždrau
dė Chicagoj rodyti filmą “The 
Opperman Family”. Filmas bu
vo importuotas iš sovietų Ru
sijos ir atvaizduoja dabartinį 
gyvenimą Vokietijoj.

Chicagos policijos komisio- 
nięrius Allman—cenzorių 
dimą panaikino ir leido 
teatrams filmą rodyti.

drau- 
kino-

PARDAVIMUI Beauty Shop, ge
rai įrengta ir išdirbta, geriausi pro
ga dėl gero žmogaus. Teisingas pa
siūlymas nebus atmestas. 1737 W. 
47 St. '

PARDAVIMUI arba rendai res- 
taurantas ir tavernas, randasi tar
pe didelių dirbtuvių. Priežastis — 
savininkas turi kitą biznį.

5702 W. 65 St.

PARDAVIMUI tavernas prie gat- 
vekarių kryžkelės.

Yards 0958

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Biznių

KAS TURITE parduoti restau- 
raijtui fikčerius, pašaukite Hem
lock 9797, Seimą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-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.

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 lota 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

■■ j   w jiW yiR | i )| f

■PARSIDUODA 25X125 lotąs 3224 
So. Lowe Avė. tik už $300 Ir pri
siimti taxes, beveik uždyką. Tai. 
Normai 6902.

Nftntai Žemė Mainais
MAINYS kampinį namą su biz

niu į roadhouse arba į privatišką 
namą, nepaisant apylinkės. Namo 
kaina $7500.

LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.
Lafayette 510T , J
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BANDĖ IŠVENGTI NELAIMES; ĮVAŽIAVO [Moksleivis Žuvo
Į KRAUTUVĘ T0WN 0F LAKE 

Užsimušė Bėgdamas Nuo Policijos; 
Kitos Nelaimės

Susimušęs Su
Savo Draugu

TOWN OF LAKE — Town 
of Lake, ties 45-tos ir Ashland 
avenue, prie lietuvių'K. Kriščiū
nų alinės įvyko keista nelaimė.

54 metų vietos gyventojas 
Jacob Kopinski, nuo 4320 So. 
Hermitage avenue, pasimaišė 
trokui po ratais, žinodamas, 
kad Kopinski gali būti užmuš
tas, troko šoferis, staiga pasu
ko smarkiai į šoną, užšoko ant 
šaligatvio ir įvažiavo į krautu
vę ties numeriu 4502 S. Ash
land avenue.

Kopinski išliko gyvas, bet bu
vo gana skaudžiai sužeistas.

Troko šoferis, Domiuic La 
Pore, 1640 W. 71 st Street, yra 
suimtas už neatsargu važiavi
mą. Jo (rokas buvo 10 tonų sun
kumo.
žuvo Bėgdamas Nuo Policijos

Prie 101-mos ir Avenue L 
kryžkelių, dviejų automobilių 
kolizijoj žuvo 30 metų chicagie- 
t’s Ray Wright, nuo 7115 Dor- 
chester avenue.

Nelaimė įvyko velioniui bė
gant nuo dviejų motorciklistų 
policistų. Pastebėję, kad VVright 
labai greitai važiuoja miesto 
gatvėmis, policistai norėjo jam 
duoti “tikietą” ir pradėjo vytis. 
Bet pamatęs policistus Wright 
ėmė ne lėčiau vaižuoli, bet pa

Baudžia Lietuvi C
Už Fejerverku 
Pardavinėjimą
Turės Sumokėti $200 Pabaudos

Miesto teisėjas Mason S. Sul- 
livan Stockyards nuovados teis
me paskyrė aštrią bausrpę lie
tuviui krautuvininkui už fejer
verkų pardavinėjimą.

Nubaustasis vra townof!akie- 
tis Walter Bernotas, nuo 4542 
S. Wood Street, kur jisai užlai
kė mažą maisto krautuvėlę.

Bernotas turės sumokėti $200 
pabaudos.

Bernotas buvo suimtas, kai 
šešių metų berniukas, kuriam 
jisai pardavė fejerverkų, skau
džiai nusidegino rankas. Skun
dą policijai padavė berniuko 
motina, Mrs. Auna Karvanek, 
nuo 1358 S. Wood St.

Siūlo Pakelti 
Alinių Laisnių 
Kaina $200-tais
Naktinių Kliubų Laisnius — 

$700-tais
Miesto tarybos laisnių komi

sija vakar priėmė pasiūlymą pa
kelti alinių laisnių kainą dvie- 
jais šimtais dolerių, nuo $600 
iki $800. Ta pati komisija taip
gi sumanė pakelti naktinių kliu
bų laisnių kainą septyniais šim
tais dolerių, iki $1,500.

Miesto taryba šiuos pasiūly
mus šiandien svarstys ir tur 
būt, juos priims. Mat, miesto 
kasoj labai trumpa pinigų.

Pabrangindami laisnius alder- 
nianai sumanė šiuo — tuo atsi
lyginti alinių savininkams.

Kartu su naujais laisnių pa
siūlymais, laisnių komisija re
komendavo leisti alinėms dary
ti biznį iki 2-ros naktį papras
tomis dienomis ir iki 3-čios — 
sekmadieniais. Naktiniams kliu- 
bams. taipgi siūlo naujas valan
das iki keturių ryto — papras
tomis dienomis ir 5-kių sekma
dieniais.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

sileido dar greičiau, vietomis 
siekdamas iki 75 mylių į valan
dą. Prie minimo kryžkelio jisai 
pasimaišė kelyj iš šono atva
žiuojančiam automobiliui. Maši
nos susidūrė ir Wright žuvo 
vietoj.

Velionio bendrakeleivis, Cla- 
rence Smith, nuo 7115 Dorches- 
ter avenue, išliko sveikas. An
trojo automobilio vairuotojas. 
Joseph Gasparas, nuo 9401 Ew- 
ing avenue, buvo lengvai su 
žeistas. Jį paguldė Southtown 
ligoninėj.

Kitos Nelaimės
13 metų dviratininkas Robcrt 

Merker, nuo 2728 Pratt Boule- 
vard buvo sunkiai sužeistas, kai 
automobilis į jį įvažiavo prie 
McCormick ir Lunt avenue. Au
tomobilio vairuotojas, Clyde M. 
Barnes, nuo 1512 Pilner ave
nue, Evanston, buvo suimtas.
9 Du policistai buvo sužeisti, 
kai automobilis, nesustojęs rau
donai šviesai, įvažiavo į jų 
“skvadkarį”. Nelaimė įvyko 
prie Division ir Humboldt bul
varo. Sužeistieji policistai yra 
Edward Woddrich ir Steve 
Kaspar iš Austin nuovados. An- 
thony La Cerra, 948 N. Trum- 
bull, buvo suimtas. Jis buvo gir
tas.

Chicagoj Jau 
Sukėlė Lietuvai
Virš $3,000.00

Nori Sukelti $10,000
Rinkimas aukų Lietuvai gel

bėti pradėjo plačiai skleistis. 
Pavieniai žmones ir draugijos 
iš visų daliuj Čikagos ir apy
linkės siunčia aukas į “Lietu
vai Gelbėti Fondą” ir kitus 
panašius fondus. Girdėti kad 
iš visų fondų Chicago ir apy
linkė jau sukėlė suvirš $3,000.

Lietuvai Gelbėti Fonde vė
liausi aukotojai yra sekanti: 
. Fabijonas Daužvardis $1.00

Tekia Bikinaitė ........... 2.00
Antanas Churas ........... 2.00
Atsiusta be vardo ....... 5.00
Adv. Antanas Slakis .... 10.00 
Ar Cbicaga sukels $10,000? 

Jeigu visi nors mažą sumą 
siųsiu ir aukuotų, tą greitai 
galėtų padaryti. Siųskite savo 
aukas į “LIETUVAI GELBĖ
TI FONDĄ”, 4192 Archer Avė., 
arba į Lietuvos Konsulatą 100 
E. Bellevue PI. Siųsdami au
ką pažymėkite kad jis LIETU
VAI GELBĖTI FONDUI.

X. Z.

Labai Toli Nuo Na
mu, Bet Susitiko 
Chicagoj

Dvi Baltimorietes
BRIDGEPORT — Prieš po

rą savaičių Chicagon atvyko 
pasisvečiuoti p. Palianskienė 
iš Baltimore, Md. pas savo bro
lį Chicagoje, Leo Radauskas. 
Nagi, savaitei praėjus, atva
žiuoja taipgi pas Radauskus 
ir Mrs. Paulina Radauskaitė- 
Akeleaitienė, taipgi iš Balti
more, Md. Kartu atvyko sūnūs 
Henry ir marti Anna. Jie va
žiavo su savo mašina, o p. 
Palianskas atvyko su trauki
niu. Dabar juodvi susitiko sve
čiuose Chicagoje ir sako, “Įa- 
bai toli esam nuo namų, bet 
vistiek susitikome.”

Mrs. Palianskas labai pamė
go “Naujienas” ir užsirašė me
tams. Bet kartu sako, ir ma
no draugė turi užsirašyti 
“Naujienas”. Taip ir padarė. 
Abi viešnios mano apleisti 
Chicagą apie pabaigą šios sa

kaitės. / —VBA

Nežinojo, Kad Buvo Mirtinai
t Sužeistas z

Pereitą ketvirtadienį staigiai 
pasimirė 18 metų moksleivis iš 
Tilden mokyklos, Charles Wel- 
ler, nuo 1426 E. 65th Place. 
Daktarai atrado,,kad jo galva 
buvo įskelta. Kaip tai atsitiko, 
niekas; kaip atrodė, nežinojo.

Hyde Park mokyklos chemi
jos kliasoj moksleivė Miss Lo- 
raine Miller, 6619 Kenwood, už
vakar paklausė draugo, Julijaus 
Pcrlman, “Ar girdėjai, kad 
VVeller numinė?” Perhnan, ku
ris gyvena adresu 5717 Dorche. - 
ler avenue, nusigandęs sušuko. 
‘Tai aš jį užmušiau”.

Policijos areštuotas, jaunuo
lis paaiškino, kad pereitą tre
čiadienį jisai susimušė su 'VVel
ler ir apsimainė keliais smar
kiais smūgiais. Po susikirtimo 
jie persiskyrė draugais, nežino
dami, kad vienam iš jų muš
tynės buvo pragaištingos.

Pagerbė Dr. A. L. 
Yuška Praktikos 
Sidabrinių Sukak
tuvių Proga
Daktarai Sveikino Savo Gar-

bingą Kolegą

• Pereito sekmadienio, birž. 11 
vakare, Plaisance Viešbuty, 
1545 E. 60th Slr„ įvyko Dr. 
Adomui L. Yuškai pagerbimo 
bankietas, kurį jam surengė 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija, vien nariams ir sve- 
čiams-daktarams ir jų žmo
noms dalyvaujant. , J 1 ve*

Dr. M. T. Strikol, gabiai 
vesdamas pakilio programą, 
pakvietė jubilijanto draugus 
pakalbėti. Kiekvienas iš kalbė
tojui gyvai vaizdavo Dr. Yuš- 
kos ir jo mylimos gyvenimo 
drauges, p. Onos Yuškos, per
gyventus momentus, artimai 
susijusius su daktaro mokslu, 
praktika ir jo darbais Chica
go lietuvių gyvenime.

Daug komplimentų jiems te
ko dėl pavyzdingo šeimos au
klėjimo ir išmokslinimo. Savo 
kalbomis pasižymėjo šie kal
bėtojai: Dr. P. Z. Zalatoris, 
Dr. J. Kowar, D r. K. Drauge
lis, Dr. J. Poška, A. Graičunas, 
Dr. A. S. Slakis, Dr. A. Mont- 
vid, Dr. S. Biežis ir Dr. Geo. 
A. Wiltrakis, kuris čia atvyko 
net iš Elgin, Illinois. Gauta ke
letas daktarą ir p. Yušką svei
kinančių telegramų, kurių pa
žymėtinas buvo nuo pp. J. P. 
Varkalu. c

A. L. D. Draugija laiko sa
vo principu pagerbti pripuola
mu laikui praktikoje 25~kis 
metus išbuvusius savo narius, 
šia plroga pagerbtas ir Dr. A. 
L. Yuška.

Dr. Yuška dažnai randa lai
ko rašyti sveikatos klausimais 
“Naujienų” špaltose.

Dalgvis

ydai, liko labai sunkiai sužeisti.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuviai Baigę Chi
cagos ir Apylinkių 
Vidurines Mokyklas

Žemiau paduodam sąrašą 
lietuvių moksleivių, kūlrie šią 
savaitę baigia mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Chicagoje. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 sūvirš 
moksleivių, o priemiesčiuose 
apie 2,000).

(Tęsinys)
DE LASALLE HIGH

Henry Duris (su pasižymė
jimu)
Anthony Baltruses
Romuald Čepulis
Joseph Gira
Ernest Barborka
Anthony Dombrosky (?)
Thomas Petiįck
Thomas Petrolis 
Albert Slakih 
Amthony Uksas 
Micbael Zulevich

MT. CARMEL HIGH
George Ma leisis

MERCY HIGH
Bernice Kazėnas

ACQUINAS D HIGH 
Jeanne E. Olis

ALVERNA HIGH 
Dorothy Walent 
Anna Kaspar

JOSEPH INU MHIGH 
Adele Butkavich

Naujlenų-Acme Telenhoto
GREENCASTLE, IND. — ALEX VRACIU, DePAUW 

universiteto studentas, iššoko iš antro aukšto tam, kad 
galėtų padaryti staigmeną psichologijos profesoriui ir 
tuo pačiu laiku patirti, kaip žmogus jaučiasi šokdamas 
žemyn.

\ \

Įpuolė, Sušnypštė 
Ir Vėl Išdūmė
žaibas Aplankė Lietuvių Namus

“Svečias neprašytas” aplankė 
musų namus. Patariu brangiems 
lietuviams apsisaugoti, kad ir 
jus neaplankytų. Kai perkūnija 
girdėti, užsidarykit langus.

I Praeitą šeštadienį mano lan
gas buvo atdaras. Žaibas mėly
nas, greitas kaip žaibas, įpuo
lė į vidų, sušnypštė ir, laimei, 
vėl atgal per langą laukan iš
dūmė. Žalos daug nepadarė, tik 
grindų lempos elektrinį vielą 
nukando.

Frank Katkauskas, 
772 W. Congress St.

Koroneris ir apskričio pro
kuratūra kamantinėja dentistą 
Dr. Lee Dormaną, kurio žmo
na prigėrė Michigan ežere, kai 
laike audros apvirto laivelis, 
kuriame ji buvo su vyru. Dr. 
Dorman išsigelbėjo, bet žmona 
nuėjo dugnan. Prokuratūra 
mano, kad gal Mrs. Dorman 
buvo nužudyta. Dr. Dorman 
tokius spėliojimus griežtai gin
čija.

WEBER HIGH
Anthony Ponzevic

RESURRECTION HIGH 
Lorraine Taleika

LEYDEN COMMUN1TY HIGH 
Andlrem šarvas
Elaine Degnis

(Bus daugiau)

Priims Mokyklas 
Baigusius Jaunuo
lius į CCC Stovyklas

Jau Priima Aplikacijas

Civili an Conservation Corps 
stovyklų administracija skel
bia, kad priims tarnybai sto
vyklose jaunuolius, baigusius 
vidurines mokyklas (high 
schools), kurie negali gauti 
darbų ir nežada toliau mokin
tis.

Aplikacijas galima gauti nuo 
mokyklų Viršininku arba Illi
nois Emergency Belief Com- 
mission, adresu 1257' N. Pau
lina Street.-

Triukšmingas Tai 
Buvo Joniškiečių 
Susirinkimas

Kas Daryti Su Tuksiančiu 
Dolerių?

Pereitą sekmadienį į Holly- 
wood svetainę susirinko daug 
klubo narių. Iš raštininkų dė
dės Vaitekūno ir p-lės Mickevi
čiūtės protokolo, pasirodė, kad 
ižde gryno turto randasi apie 
trylika šimtų dolerių.

Įstojo į klubą nauja narė, ža- 
garietė p-ia Klimas. Praėjęs 
piknikas davė pelno arti $15.00. 
Buvo pakeltas klausimas — iš
imti $1,000.00 iš banko, kur 
klubas gauna tik vieną nuošim
tį ir padėti į Federal “spulką”, 
kuris moka 4%. Duota trys 
skirtingi įnešimai. Kilo karšti 
ginčai. Pirmininkas susipainio
jo kaip viščiukas po pakulas. 
Vieną įnešimą leido nubalsuoti, 
o kitus du neleido. Nariai pra
dėjo protestuoti prieš tokį sau- 
vališką elgesį, bet pirmininkas 
drožė su kūjeliu į stalą ir visi 
“šarap”. Piniginis reikalas dar 
nutęstas iki priešmetinio susi
rinkimo.
Aukavo $10 Legiono Namui
Narys d. Romanas gražioje 

savo kalboje prašė paramos Da
riaus-Girėno Posto statomam 
namui. Klubas nutarė paaukau
ti $10.00. Jis mandagiai paačia- 
vo Joniškiečių klubui už tai.

Nutarta liepos 2 dieną turėti 
šeimynišką išvažiavimą Motuzų 
ukyj, Downing Grove, III. Tai 
prirengti pavesta Gasparaičiui 
ir Jankui. Ligoninėj randasi 
darbštus jaunuolis Raymondas 
Kamishas. Jo tėveliai geri rėmė
jai. Buvo sumanyta nuvežti jam 
gėlių užuojautai pareikšti, bet 
kai kurie atšovė, kam čia rei
kia.

Pirmininkas pranešė, kad iš 
klubo yra nutarta dešimts do
lerių “pragerti”. Nariai nuste
bę klausė kada tai buvo. Sako, 
per Velykas.

Susirinkimą greitai uždarė ir 
pradėjo bačkutę tuštinti. Ir dar 
stipresnių skystimų pasirodė.

Beje, buvau pamiršęs, kad se
nas klubo narys ir bedarbis, V. 
Linka, prašė, kad užmokėtų 
klubas narines duokles 2 dol. 
Buvo priešingų nemokėti, sako 
geriau kolektą padaryti. Klubas 
visgi užmokėjo. R. š.

Trečiadien., birželio 14,1239

VAKAR
v

*
• Miškų prezerve, prie Archer 
avenue, Willow Springs, UI., 
buvo atrastas kūnas apysenio, 
gal 50 metų, žmogaus. Dakta
rai spėja, kad jisai mirė nuo 
natūralių priežaščių. Jo pavar
dė nežinoma.
• Prie Halsted gatvės tilto, 
bevalydami upės dugną, darbi
ninkai atrado vandenyj du se
nus automobilius, vieną 1926 
metų, kitą 1930. Iš policijos 
rekordų pasirodė, kad abu au
tomobiliai buvo pavogti.
e Apskričio rinkimų valdyba 
skelbia, kad birželio 5 d. tei
sėjų rinkimuose daugiausia bal
sų gavo demokratų kandidatas 
į Circuit teismo teisėjus, John 
Prystalski. Už jį balsų buvo 
paduota 513,038. Iš republiko- 
nų daugiausia balsų gavo Harry 
S. Ditchburne. Už jį balsavo 
252,186.

• 52 metų chicagietis Ciel C. 
Robinson, nuo 5157 N. Win- 
chester avenue, privažiavo su 
automobiliu prie šaligatvio ties 
5218 N. Wolcott, sustojo, iš
sitraukė revolverį ir nusišovė. 
Nustebęs praeivis bandė revol
verį ištraukti Robinsonui iš 
rankų, bet nepaspėjo.
• Keli šimtai ciceriečių va
kar įteikė reikalavimą vietos 
apšvietos tarybai priimti atgal 
tarnybai mokytoją Norval 
Fultz, kuris neseniai buvo at
leistas po 17 metų Sterling 
Morton High mokykloj. Tary
bos pirmininkas Richard Hoff- 
man pareiškė, kad Fultz yra 
papildęs kelis nusižengimus 
prieš mokyklos įstatymus.
• Susirgusi nepagydoma liga, 
vakar paskiorė savo bute 75 
metų moteriškė, Petronella To- 
mayer, nuo 6430 W. 26th sCį 
Berwyn.
e Po dviejų valandų ginčo su 
savo vyru, adv. Joseph J. 
Lewisburg, 4010 Drexel Boule- 
vard, Mrs. Marge Lewisburg 
šoko per langą. Ji sunkiai su
sižeidė, nukritusi du aukštus į 
namo kiemą.

Melrose Park Ir Apy
linkės Lietuviai 
Ruošiasi Iškilmėms
Sekmadienį Bendras Piknikas, 

Pagerbs J. Dargį
MELROSE PARK, III. — Jau 

kelinti metai, kaip vietos lie
tuvių organizacijos rengia pik
nikus bendrai.

Sekantį sekmadienį, birželio
18 d., įvyks didžiulis 4 draugi
jų piknikas: SLA 125 kp., LDS 
88 kp., LACC, ir PLAC. Pikni
ko vieta — Paul’s Grove, Lake 
St. ir Medinah Rd.

Ten bus išlaimėjimui $40 gry
nais pinigais.

Kurie neturime automobilių, 
galėsime nuvažiuoti su busu, 
kuris išeis 2 vai. po pietų nuo
19 avė. ir Lake St. Sustos prie 
25 Avė. ir 35 avė ir Lake St.

Tą dieną įvyks kas tai nepa
prasto. Vietos lietuviai rengiasi 
pagerbti savo miestelio tarybos 
narį Juozą Dargį, ir žada jam 
įteikti dovaną. Todėl visi ir vi
sos ruoškitės, o užtikrinu tu
rėsime smagius ir linksnius lai
kus. Kvieslys

Vakar paaiškėjo, kad garsus 
Chicagos bankierius Lawrence 
F. Stem gavo grąsinantį laiš
ką, kad jisai turi sumokėti jo 
rašytojui $75,000 vaduotpini- 
gių už savo dukterį. Ji buk 
esanti pagrobta. Pasirodė, kad 
tai buvo nežinomų vaikų špo
sas. Parašė laišką, bandydami 
bankierių pagąsdinti.




