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Užgyre Reikalavimą WPA Darb. $1,477,000,000
REKOMENDUOJA SUSIAURINTI WPA 

DARBUS
Kongrese numatoma smarki kova dėl 

rekomendacijų

JAPONAI VYKDO BLOKADĄ BRITŲ 
IR PRANCŪZŲ KONCESIJOMS KINIJOJ

WASHINGTON, D. C., birž. i tose algose gali pasirodyti gan 
14. — Atstovų rūmų asigna-* didelis. Kai kuriais atvejais da- 
cijų komitetas trečiadienį už-1 bar mokamos “prevailing” al- 
gyrė prez. Roosevelto prašymą
paskirti $1,477,000,000 WPA 
darbams ateinančiais fiskaliais 
metais, kurie prasideda liepos 
1 d. 1939 m. Rekomendacija 
pasiųsta atstovų rūmų pilna
ties posėdžiams apsvarstyti' ir 
nubalsuoti.

Greta užgirimo prašomų 
asignacijų komitetas betgi re
komendavo pakeisti WPA ad
ministracijos sąstatą. Iki šiol 
vyriausias šitoj įstaigoj asmuo 
buvo WPA administratorius. 
Komitetas rekomenduoja atei
ty pastatyti WPA priešaky ta
rybą iš trijų asmenų.

Be to, rekomenduojama WPA 
darbininkams “security” algas 
vietoj “prevailing”. Skirtumas

Privatinis kapitalas 
investuojamas 

į PWA
V/ASHINGTON, ,D. C., birž. 

14. — Vidaus reikalų depar
tamento sekretorius ir Public 
Works Administratorius, Ha- 
rold Ickes, praneša, kad nuo 
pernykščių metų birželio mė
nesio iki birželio mėnesio šių 
metų į PWA projektus inves
tuota privataus kapitalo dau
giau nei $500,000,000. Priva
tiems investmentams didėjant 
PWA projektuose, mažiau val
džios kreditų reikalinga. Ickes 
artimoj ateity prašys kongresą 
užgirti dar 5,800 projektų, ku
rių įvykdymas kaštuos apie 
$1,775,000. Jis mato, kad ir į 
šituos projektus privati publi
ka investuos daugiau nei $500,- 
000,000.

Paskyrė $1,750,000 
žiogams kovoti

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Jungt. Valstijų žemės 
ūkio departamentas gavo sku
bos asignaciją $1,750,000. Pi
nigai skiriami žiogų pavojui 
Pacifiko šiaurės valstijose ir 
kitose apygardose kovoti. Dėl 
sauso pavasario ir dėl to, kad 
kai kuriose vakarų valstijose 
yra daug apleistų dėl sausros 
ūkių, šįmet žiogai ėmė* veistis 
anksti ir dideliu kiekiu. Tūk
stančiai tonų nuodų gabenama 
į žiogų užkrėstas apylinkes.

Daugiausia pavojaus, kaip 
dabar atrodo, nuo žiogų gresia 
North ir South Dakota valsti
joms, Montanai, Nebraskai ir 
Wyomingui.

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

Liūtys su perkūnija; lengvi 
ir vidutinio stiprumo pietų ry
tų vėjai; saulė teka 5:14 v. -r., 
leidžiasi 8:26 v. v.

gos siekia netoli algų, kurias 
gauna unijistai. “Security” gi 
algos gal bus nustatytos kur 
kas žemesnės. Tai parodys at
eitis.

Kita rekomendacija pataria 
panaikinti darbus, kuriuos iki 
šiol dirbo, kaip WPA darbinin
kai, aktoriai, artistai, istorinių 
rekordų ieškotojai, kitaip sa
kant, baltakalnieriai.

Viso pasiųsta 16 rekomenda
cijų. Bendrai jos yra taikomos 
juo labiau susiaurinti WPA 
darbus.

Numatoma dėl šitų reko
mendacijų kongrese — senate 
ir atstovų rūmuose — smarki 
kova.

C.I.O. svarsto $60 
mėnesiui pensi- 

, jų planą 
<•*; y ’■ - -- r

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Industrinių Unijų Kon
greso vykdomoji taryba trečia
dienį svarstė planą, kuris rei
kalauja mokėti pensijų po $60 
mėnesiui kai darbininkai su
laukia 60 metų, o ne 65 metų, 
kaip kad dabartinis įstatymas 
numato. >

Tarp kitų įnešimų konferen
cijai svarstyti yra patarimas 
iškelti bylas Amerikos Darbo 
Federacijai, ieškoti iš Federa
cijos piniginio atlyginimo ir 
dar ieškoti teismų indžionkše- 
nų prieš Federaciją.

Šitų priemonių imtis pata
riama todėl, - kad kai kuriais 
atvejais Federacijos unijos boi
kotuojančios prekes, kurias pa
gamino C.I.O. unijos ir daran
čios sąmokslus su samdytojais 
prieš C.I.O. organizacijas.

Amerikos ūkiai eik
voja javus — sako

Benešąs
NEWT0N, Kas., birž. 14. — 

Buvęs Čeko-Slovakijos prezi
dentas atvyko apžiūrėti didelį 
šioje apylinkėje esantį ūkį. Pri
sižiūrėjęs kaip derlius yra su
imamas, Benešąs pastebėjo: 
“Kaip jus eikvojate javus! Jus 
mindžiojate ir važinėjate juos. 
Kai kurių kviečių jus visai ne- 
suimate. šitaip negalima butų 
čeko-Slovakijoje. Kai aš buvau 
vaikas, tai mes kirtome kvie
čius ir kulėme juos rankomis. 
Iš varpų išvalėme kiekvieną 
grūdą”, paaiškino Benešąs.

Nupirko Jungt. Val
stijose 40 hidroplanų

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
14. — Francuzijos karo laivy
no ministęris Cesar Campinchi 
pirmadienį paskelbė, kad Fran
cuzija užsakė pastatyti jai 
Jungt. Valstijose 40 hidropla
nų.

. ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Šerifo “depučiui” dujų bombomis vaiko streikierius prie Allis Chalmers

dirbtuvės, West Allise, Wis., kur dabar vyksta C. I. O. streikas.
1 --------------------------- -------------------- ........................................................... ■................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vokiečiai įteikė len- 
► kams savo nusi

skundimus
VARŠUVA, Lenkija, birž. 

14. — Vokietis, lenkų senato 
narys Erwin Haspach trečia
dienį įteikė Lenkijos premje
rui Slawoj-Skladowskiui memo
randumą su gyvenančių Len
kijoje vokiečių nusiskundimais 
prieš lenkų smurto žygius.

Memorandumas susidaro iš 
70 puslapių.

Senatorius Haspach sako, 
kad jis kalba 740,000 Lenkijos 
vokiečių vardu. Nesitikima ypa
tingos lenkų vyriausybės akci
jos dėl memorandumo. Jis įteik
tas tik tuo sumetimu, kad bu
tų užrekorduotas.

Žydams teks 80 nuo
šimčių baudos su

mokėti
PRAHA, Bohemija, birž. 14. 

— Hitlerio atstovas Bohemijoj 
ir Moravijoj, Konstantin von
Neurath, paskelbė trečiadienį, 
kad 80 nuošimčių baudos už
dėtos miesteliui Sklando dėl 
užmušimo vokiečio policininko 
teks sumokėti Sklando žydams. 
Kiti 20 nuošimčių bus uždėti 
Bene’šo (buvusio Čeko-Slovaki
jos prezidento) šalininkams.

Stengiasi sutaikyti 
kompaniją ir uniją

MILWAUKEE, Wis., birž. 
14, .— Wisconsin valstijos gu
bernatorius Heil trečiadienį dė
jo pastangas taikyti Allis-Chal- 
mers kompaniją ir jos samdo
mus darbininkus, automobilių 
unijos narius, kurie dabar 
streikuoja. Antradienį prie 
kompanijos dirbtuvių įvyko 
muštynės, kuriose 13 asmenų 
tapo sužeista. Allis-Chalmers 
įmonės yra didžiausios Wiscon- 
sin valstijoje. West Allis mie
stely jos samdo tarp 7,500 ir 
9,000 darbininkų.

Britanijos pasiunti-, 
nys Rusijoje

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 14. — Trečiadienį atvyko 
Maskvon Britanijos užsienių 
reikalų ministerijos pasiunti
nys William Strang. Ji pasiti
ko britų ambasados ir Rusijos 
užsienių reikalų komisariato 
atstovai.

Reiškiama nuomonė, kad 
Strangui pavyks susitarti su 
rusais dėl britų-rusų-franeuzų 
sąjungos. Nes taip rusai, kaip 
ir britai , matomai pageidauja 
susitarimo.

Antra vertus, atrodo, kad 
japonai stengiasi susitarimą 
trukdyti, šiomis dienomis jie 
pradėjo spausti britus Kinijo
je. Numatoma, jogei japonai 
spaudimą daro ypač dėl rusų- 
britų derybų.

Kansas policija pa
vesta gubernatoriui

JEFFERSON CITY, Mo., 
birž. 14. — Kansas mieste il
gai šeimininkavo bosas Pender- 
gast. Pagaliau federalinė val
džia pasiuntė jį į kalėjimą dėl 
to, kad jis taksų nemokėjo. 
Pendergasto politinei mašinai 
tapo užduotas skaudus smū
gis.

Tačiau to ne gana. Missouri 
legislatura pereito antradienio 
vakare nutarė pavesti dar Kan
sas policijos departamentą gu
bernatoriaus priežiūrai. Kadan
gi policijos departamentas vai
dino svarbią rolę Pendergasto 
politinėje mašinoje, tai, pave
dant policiją gubernatoriaus 
priežiūrai, taikoma visai Pen
dergasto mašiną sudaužyti.

Uždraudė gabenti 
geležies laužą į

Vokietiją
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

14.! — Valdžia trečiadienį pa
skelbė nuostatą, kuris uždrau
džia gabenti iš Francuzijos į 
[Vokietiją 'geležies laužą.

Ir vėl įvyko savitar- 
- pės darbininkų 

muštynės
FLINT, Mich., birž. 14. — 

Trečiadienio rytą vėl įvyko 
muštynės tarp darbininkų, ku
rie priklauso automobilių uni
jai vadovaujamai Homer Mar
tino, ir Thomaso vadovaujamos 
unijos, C.I.O. dalies. Muštynės 
ištiko prie Fisher Body įmo
nės No. 1. Vienoj ir kitoj pu
sėj buvo po 100 žmonių. 75 
policininkai išskirstė muštynių 
dalyvius.

Homer Martino vadovauja
ma organizacija pereitą ketvir
tadienį paskelbė šitoje įmonė
je streiką, reikalaudama, kad 
kompanija pripažintų ją kaipo 
darbininkų reprezentuotoją. O 
automobilių unija priklausanti 
C.I.O. streiko nepripažįsta. Jos 
nariai eina dirbti. Dėl to ir 
muštynės įvyksta.

Reikalauja, kad na
ciai atšauktų savo

konsulą
LONDONAS, Anglija, birž. 

14. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį painformavo atsto
vų rumus, kad valdžia kreipė
si į Hitlerio vyriausybę reika
lavimu atšaukti Vokietijos kon
sulą Reinhardtą iš Liverpoolio. 
Tas konsulas yra įveltas į by
lą, kurioje tūlas Kelly mėgino 
parduoti Britanijos valdžios 
dirbtuvės planus Vokietijai.

Panaikins Alcatraz 
kalėjimą

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Jungt. Valstijų genera
linis prokuroras Murphy davė 
suprasti, kad artimoje ateity 
jis paskirs specialią komisiją 
federaliniam kalėjimui Alcatraz 
saloje, Kalifornijoje, panaikin
ti. Kaliniai busią perkelti į ki
tus kalėjimus.

LONDONAS, Anglija, birž. 
14. — Užsienių reikalų sekre
torius pavaduotojas, R. A. But- 
ler, trečiadienį painformavo at 
stovų rumus, jogei Britanijos 
valdžia svarsto priemones japo
nams atkeršyti dėl to, kad jie 
vykdo blokadą prieš britų kon
cesiją Tientsin mieste, Kinijoj. 
Jis pasakė, kad Britanijos vy
riausybė dėl šito japonų žygio 
palaiko artimą kontaktą su 
Jungt. Valstijomis ir Francu
zija. •

Tuo tarpu Tientsine japonų 
kariuomenė praktiškai nukirto 

Iš Lietuvos Smerkia darbo de- 
---  partamentą

KAUNAS, VI/1. — Klaipėdą 
perėmus Vokietijai, “žuvies” 
b-vė neteko savo žuvies apdir
bimo fabriko. Klaipėdos “žu
vies” b-vės fabriko šaldytuvuo
se liko apie 60,000 t užšaldy
tos žuvies ir paruoštos žuvies 
rūkyklose. Ture tas žuvies at
sargas šaldytuvuose ir rūkyk
loje vokiečiai leidžia išvežti ir 
dabar iš jų aprūpinama rinka. 
Tačiau tos atsargos jau baigia
si. Iškeltas reikalas pastatyti 
naują žuvies apdirbimo fabri
ką. Fabrikui projektas jau pa
ruoštas. Jis numatomas statyti 
šventojoje.

KAUNAS, VI/1. — šiomis 
dienomis kooperatyvas “Sody
ba” gavo iš Amerikos siuntinį 
medelių: obelaičių, kriaušių ir 
slyvų. Kai kurios šiaurės Ame
rikos vietos savo klimatu yra 
panašios į musų gamtos sąly
gas, todėl bandymo tikslais 
stengiamasi ir pas mus ame
rikoniškų atmainų medelių įsi
veisti.

KAUNAS, VI/1. — šiais me
tais įvairiose Lietuvos vietose 
vyksta intensyvus pelkių kul
tūrinimas, kur nenaudojami 
plotai paverčiami derlingomis 
pievomis, o aukštesnės vietos 
dirvomis. Daugiausia nusausi
nimų daroma Seinų, Alytaus. 
Zarasų ir Utenos apskričiuose. 
šiemet pelkių numatyta su 
traktoriais sukulturinti apie 
3,500 ha, o patys ūkininkai sa
vo arkliais ir žemės Ūkio Rū
mų įrankiais sukulturins apie 
10,000 ha. šiais metais apsėta 
apie 10,000 ha pievų, kitais me
tais numatoma apsėti apie 14,- 
000 ha.

KAUNAS, VI/1. — Ameri
kos konsulate Kaune yra įregis
truota apie 5,000 Lietuvos pi
liečių, jų tarpe gana daug žy
dų, norinčių vykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes nuolat ten 
apsigyventi. Kadangi metinė 
iš Lietuvos j Ameriką įleidžia
mų žmonių kvota tesiekia tik 
368 žmonių, tai užsiregistra
vusiems eilės teks gerokai pa
laukti.

KAUNAS, VI/1. — Nuo bir
želio 3 dienos pradedamas re
guliarus lėktuvais susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos. Kas
dien po 2 syk tarp Kauną ir 
Palangos skraidys 5 vietų ke
leiviniai lėktuvai. Palangos ae
rodrome {rengiama radio sto
tis, kuri palaikys ryšį su Kau
no aerodromu ir lėktuvais. 

bet kokį reikmenų pristatymą 
britų ir franeuzų koncesijoms, 
kuriose gyvena apie 120,000 
žmonių.

Blokadai nuimti japonai rei
kalauja, kad britai paliautų 
globoję asmenis palankius na- 
cionaliai Kinijos valdžiai, kad 
jie neberemtų Kinijos pinigų, 
kad nekrautų į sandėlius per
daug maisto, kad nebevartotų 
nepriklausančios nuo japonų 
radijo stoties ir pagaliaus, kad 
leistų britų koncesijos mokyk
lose vartoti vadovėlius, kuriuos 
paruošė japonai.

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Industrinių Unijų Kon
greso vykdomoji taryba trečia
dienį pareiškė papeikimą Jungt. 
Valstijų Darbo Departamentui 
dėl to, kad departamentas ne
paskyrė ne vieno C.I.O. atsto
vo į delegaciją, kuri buvo siun
čiama gegužės mėnesį iš Jungt. 
Valstijų į Genevą. A. D. Fede
racijos atstovai delegacijoj bu
vo.

10,000 meksikiečių 
pasitiko Ispanijos 

pabėgėlius
VERA CRUZ, Meksika, birž. 

14. — Antradienį franeuzų lai
vu Sinaia į Meksiką atplaukė 
iš Francuzijos 1,600 Ispanijos 
pabėgėlių. Atvykusius pasitiko 
10,000 Meksikos darbininkų, 
su Meksikos Darbo Federaci
jos prezidentu Lombardo To- 
ledano priešaky. Pabėgėlius, 
buvusius respublikos šalininkus 
ir gynėjus, meksikiečiai pasi
tiko labai iškilmingai.

Ledai sunaikino vais
medžių žiedus

SARTININKAI. — Gegužės 
mėn. 12 d. Sartininkuose, apie 
12 vai., pradėjo lyti, o apie 
13,30 vai. užėjus antram de
besiui pradėjo kristi pupos di
dumo ledai. Ledai krito maž
daug 2 km ruože. Ledų kriti
mas tęsėsi apie 2 min., tačiau 
vaismedžių žiedus sunaikino.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 

‘ ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumeri, 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, Dl.
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sietuvos Padangėje

MATOMAS IRnSaTOM AS KAUNAS
DIPLOMUOTI VYRAI GULI PO LAIPTAIS

Sakoma, kad “be mokslo ne 
ponausi, bet vergausi”, bet gy
venimas šį posakį nevisuomet 
pateisina. Kiek yra didelių po
nų vos pasirašyti temokančių 
ir kiek jaunų vyrų su diplo
mais skursta, kenčia alkį ir šal
tį. Bemoksliai turtus įgijo sa
vo apsukrumu, stuburkaulio 
lankstumu, prisiderinimu, bet 
kas gi tuos mokytuosius at
vedė į skurdą. Gal nenoras dė« 
lis į tam tikras draugijas, ne
turėjimas įtakingų dėdžių? Ne!

Diplomuotus vyrus po laiptais 
dažniausiai paguldė alkoholis

Žemaitis Meškys turėjo dvi 
dukteris ir penkis sūnūs. Su 
dukterimis jis daug rūpesčių 
neturėjo: vieną išleido į mar
čia, po metų — kitą ir kvit, 
bet sūnūs, kaip koki vijurkai,

žemos kainos ir kokybės darbas

Gertu ak Const ruction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI
PLUiUBlNGAS-SlLD YMAS

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
POKČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VlšnŲ platai 
vasarnAmiai 
REZIDENCIJOS

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO

1 IKI 15 METŲ___
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
PO 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526

sukosi apie namus, stumdėsi 
iš kampo į kampą, veltui valgė 
duoną ir leido laiką, nes de
šimties ha ūkyje ir vienas tė
vas lengvai visus vyriškus dar
bus atlikdavo.

Žemaitis Meškys nutarė savo 
tris jaunesniuosius sūnūs leis
ti mokslam Vidurinysis Petras 
buvo baigęs keturis pradžios 
mokyklos skyrius, tėvas jį iš
vežė į apskrities miestą ir ati
davė gimnazijos auklėtojų ži
niai. Trylikametis berniukas, 
pirmą kartą iš kaimo patekęs 
į miestą, jautėsi nedrąsiai, mo
kėsi pamokas, atrodė visų pa
vyzdingiausias. Bėgo dienos, 
Petras su draugais lošė plunks
nomis ir mainikavo pašto žen
klais. Vėliau Petras nuo * loši
mo plunksnomis priėjo prie 
pinigų. Menkas sumas jis iš 
tėvų' gaudavo—2-3 Lt savaitei, 
bet tie praversdavo, kortoms.

VI klasėj būdamas, Petras 
pralošė batus ir knygoms į mo
kyklą nešti krepšiuką. Pralošė 
paskutinius batus ir kelias die
nas negalėjo eiti į gimnaziją. 
Sužinojo tėvai, jaunas lošikas 
gavo “į kailį”. Laikinai jis me
tė lošti, bet pateko į naują 
draugų būrelį, kurie mėgo “tai
syti pairusius nervus”—išsiger
ti. Prie gėrimo prisidėjo rū
kymas, Petras Meškys išmoko 
tris dalykus: lošti kortomis, 
gerti ir rūkyti.

VIII kalsėje Meškį ištiko 
nelaimė: gavo iš tėvo 75 Lt 
užmokėti už mokslą, kurių pir
mą dieną tik dalį pralošė, o 
norėdamas atsilošti, neteko ir 
likusiųjų. Žinia padegogų ne
pasiekė. Tėvas pinigus sųsko- 
lino įš kaimynų ir pats už 
mokslą sumokėjo.

Meškys buvo gabus, baigė 
'gimnaziją, gavo valdžios sti
pendiją ir išvyko į ^Austriją

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

M

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Grover Cleveland Bergdoll, paskilbjšpasaulinio karo “slekeris”, kuris grįžo 

į Ameriką iš Vokietijos ir tuoj liko mili ariuiame kalėjime uždarytas. Kalėjime 
jis turės praleisti penkis metus.

ekonomijos studijuoti. Kažin 
kaip jis ten gyveno, bet vis dėl
to mokslus baigė ir grįžo su 
ekonomijos daktaro laipsniu. 
Kaip stipendininkas, gavo tar
nybą vienoje valdžios įstaigo
je. Dabar jis pasijuto laisvas. 
Kai pradėdavo gerti, tai ne* 
baigdavo tol, kol užstalėje ne
užmigdavo. Įstaigoje jis buvo 
tik retas svečias. Taip jis tar
navo apie metus. Pradžioje 
jam, kaip aukštam pareigūnui, 
niekas negalėjo prikišti, darbas

kitai pernakvotinakčiai
ant plikų grindų priima buvę 
draugai, bet kai nesurandu 
tokių geradarių — miegu pir
mam pasitaikiusiam korido
riuj po laiptais. Žinoma, gulti 
dažniausiai ateinu gerokai iš
sigėręs, todėl nei šalčio, nei 
kietumo nejaučiu, bet kai at
sikeliu — išalkę viduriai mur
ma, kaip pikta ragana, o galva 
sukasi, svaigsta ir remia visą 
kūną.

(Bus daugiau)

Kaimo statyba
MAŽEIKIAI. — šiais metais 

Mažeikių apskr., su ž. U. rū
mų pašalpomis po 2500 Lt, bus 
pastatyta 7 mūriniai 2 šeimom 
kumetynai, 1 medinis, vištid- 
žių 3, 9 gyvenami namai iš ne
degamos medžiagos statymu 
ir vienas pavyzdingas tvartų 
vidaus įrengimas. Taip pat 
skirta pašalpa ir vienai cemen
tinėms čerpėms gaminti maši • 
nai įsigyti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Jfiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3( 

Nedėliomis pagal sutartį, 
ftez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107.

Pataisoma TĄ PAČIĄ 
DIENĄ UŽ

p.$12 5O
UŽTIKRINTOS

PLEITOS J™** grizinami 
jei nepatenkinti

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

lėti, nes, išskiriant pasirašymą, 
jis daugiau nieko nedirbo. Kai 
Meškys į tarnybą neatvykdavO, 
už jį pasirašydavo žemesnis 
pareigūnas. Bet laikas dildo 
viską: prieina laikas ir ąso
čiui, kai jo ąsa nutrūksta ... 
Meškys iš tarnybos buvo at
leistas. Vieni gerų, žodžių pri
šnekėjo, kiti ,— -geras atesta
cijas parašė ir Meškys gavo ge
rą tarnybą vienam kooperaty
ve, bet čia nė metų neišsilai
kė. Po kelių dienų girtavimo 
pristatė gydytojo liudijimą, 
kad sirgo (nuo alkoholio tik
rai jis buvo sukritęs), kitą 
kartą teisinosi, kad į tarnybą 
neatvyko atsilankiusių tėvų 
sutrukdytas. Chroniškos nelai
mės nesibaigė, jis buvo atleis
tas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ t ■

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE ■' ■
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T A _ -f —__ • koplyčios visose

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 859

Dr. F. Pulsucki Le Va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vai
1957 W. Garfield Blv<
Cor. Damen. Hemlock 66

Phone CANAL 6122

. DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutar 
Rez. 6631 So. Califomia Aveni

Telefonas Republic 7868

' Ofiso Tel. Virginta 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo .2—4 ir nuo 6—8 vai. vaka 
8939 SOUTH CLAREMONT AV

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

Office and Res. Phone Caiumet 74' 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. i

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Strec

KITATAUČIAI

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.

rALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. * 
laugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
aos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

1712 South Ashland Av. 
Phone YARDS 1373.

Dr. Charles Segal
• i * T A

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 vah 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. -

Phone MIDWAY 2888.

SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
iptomctrically Akių Specialistas 
Palengvina aKių įtempimą, kuris 
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
aigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
o, skaudamą akių karštį, atitaiso 
umparegystę ir toliregystę. Pri- 
ingia teisingai akinius. Visuose at
likimuose egzaminavimas daromas 
i elektra, parodančia mažiausias 
Laidas. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys

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. 181 h 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

HEJNA BROS.

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

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

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

Dabar Meškys alkoholio auka 
— ligonis

Meškys gerti neturi nė vie
no cento. Eina jis per barus 
ieškodamas pažįstamų, kurie 
užfundytų bent mažą bokalėlį 
putojančio alaus. Jo paltas su- 
plyšęs. Jei paėmęs už skver
no timptelėtum — nutruktų, 
kaip supuvusi velėna. Baltinių 
jis visai nebeturi, — ant kak
lo panertas kalnieriukas ir 
kaklaraištis, kurie užmaskuoti 
šaliku. Batai kiauri, pro ply
šius matyti purvini ir nuo šal
čio sugrubę kojų pirštai. Pasa
kojosi jis apie save:

—Jau antri metai kažkas 
pasidarė su mano rankomis. 
Pirštai virpa, per alkūnes sun
kiai lankstosi, dėl bendro ran
kų virpėjimo negaliu pilno in
do paimti taip, kad nenusilai- 
stytų. Buvau pas vieną pažįs
tamą. 'Pasitaisyti jis man įpylė 
gerą klebonišką. Nenorėjau, 
kad išsilaistytų, todėl pada
riau taip: paėmiau rankšluo
stį, užsidėjau ant kaklo, deši
ne ranka paėmiau kampą ran
kšluosčio ir klebonišką, o kai
re paėmiau kitą rankšluosčio 
galą ir taip traukiau tol rank
šluostį per sprandą, kol čier- 
ka su kairiąją pasiekė burną. 
Čia automatas 
radimas, juo
mano pažįstami.

Žmogus leidžia žiemą be 
jokios pastogės

—Turiu pasakyti, kad, kai 
atleido iš paskutinės tarnybos, 
tai dar iki šiai dienai neturiu 
jokio kambario. Pasitaiko, kad

— ne eilinis iš- 
naudojasi keli

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

Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 1
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė, 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS

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

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

S.- P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS ’

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pultaum 1270
...I '......................      . ..i ............................... ■■■.................................     ■■

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

ANTANAS M. PHILLIPS
. 8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

|- > / s 4 ; • • ■ v <

Dr. V. E. SIEDLINSK
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
t

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 1938

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

8

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 611)

Km _ Dakter^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7298

Tel. Office Wentwortb <338 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir valkų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Clevelando ir Ohio Žinios
h.............................   --r-- , ,, .....................

11,000 Baigia Aukštesnes Mokyklas—Kaip Gub. 
Bricker “Taupo” Piliečių Pinigus—Išleistuvės 
Rožei Lukosevičiutei—Baudžia Už Neatsargu
mą Su Automobiliais—Mirė Aleksandras Liut
kus—Svečiai iš Detroito—Laikraščiai Kritikuoja 
Republikonų Valdžią.

Cuyahoga apskrityje aukš
tesnes mokyklas baigs vienuo
lika tūkstančių berniukų ir 
mergaičių, iš kurių apie aš- 
tuoni tūkstančiai nemano eiti 
aukštesnius mokslus, bet ieškos 
darbų. Apie trys tūkstančiai 
dar abejoja ar stoti į univer
sitetus ar ne. Taigi, prie esan
čių bedarbių dar prisidės apie 
astuoni tūkstančiai, o gal ir 
daugiau jaunų gražių priau
gančių jaunuolių.

Valstijos bedarbių biuras 
praneša, kad jie dės visas ga
limas pastangas pagelbėti 
jiems surasti darbus. Kiek iš 
laiko galima spręsti, tai jau
nimui ateitis nekokia. Tokia-

Vertingos Žinios 
Apie Nuostabias 

Vertybes
Roof Coating *1.65
Albert’s Special $1.25
^.ghton.......... *1.95

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namą savi

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

me jauname amžiuje, ir dar 
pasimokinus, reikia vaikščio
ti gatvėmis ieškant tuo, ko ne
žinai ar surasi.

— o —
Republikonas gubernatorius 

Bricker, užėmęs vietų, pasi
gyrė, kad jis sutaupys daug 
pinigų valstijos piliečiams. 
Pasakė, kad jis nereikalaus iš
laidoms tiek pinigų, kiek rei
kalaudavo praeities guberna
toriai. Tačiau viskas eina kaip 
tik antraip. Gub. Bricker ope
ruoja su didžiausiu biudžetu 
valstijos istorijoj. Mat, Brick- 
dr buvo prisisamdęs daug pa- 
gelbininkų padėti jam rinki
mus laimėti, ir žinoma, dabar 
reikia atsiteisti duodant dar
bus ir kitais budais. Tačiaus 
vis dar atsiranda piliečių, ku
rie puola ant politikierių meš
kerios, kaip žuvys. Kadu tik 
j'i eką prižada, tai piliečiai ir 
patiki. Gal jau butų laikas su
siprasti.

— o —
Dainininkei Rožei Lukosevi

čiutei buvo surengta išleistu
vių party pp. P. J. Zurių re
zidencijoj. Mat p. Lukosevi- 
čiutė eina į šeimynišką gyve
nimą su Juozu Baltrušaičiu iš 
Pittsburgbo. Vestuvės įvyks 
birželio 24 d., Youngstown, 
Ohio, kur jaunosios tėveliai 
gyvena. Glevelandiečiai linki 
gero ir laimingo gyveninio.

— o —
Visi miesto teisėjai pataria 

būti labai atsargiems su auto
mobiliais. Už prasižengimus 
labai baudžia, kad sumažinus 
nelaimes, kuriose žmortes pra
randa gyvybes.

— o —

NAUJIENŲ-ACME Telepholo
Anglijos karalius Jurgis VI padeda vainiką ant Jurgio VVashingtono kapo.

— o —
Ristikas Juozas Komaras 

tankiai ritasi Arenoje. Ristynės 
įvyksta 
tuviai, kurie norite pamatyti 

drutuoilj, ten apsilan-
kykite.

— o —
Kul. Darželio piknikasLiet.

įvyks birželio 25 d., PloJicinano 
farmoj. Komisija praneša, kad 
prie įžangos tikietų bus duo
damos ir dovanos, 
šią apie 
jau bus 
siems.

šešiolika. 
bargenas

kuriu bu- c
Tai tikrai
atsilanku-

— o —
Clevelando laikraščiai buvo 

labai palankus miesto merui 
ir gubernatoriui. Abu yra re- 
publikonai. Bet įfaslajTioju 
laiku sujudo juos smarkiai 
kritikuoti už jų darbus. Tur 
būt politikieriai nepildo savo 
prižadų, kupriuos padarė prieš

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL
•

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

po pietų.

Clevelando apsilankė sve
čiai iš Detroito, būtent pp. Ru
džiai ir pp. Busevičiai. Viešėjo 
pas savo gimines ir draugus, 
taipgi aplankė ir Liet. Kul. 
Darželį. Tautų darželiai labai 
gražiai atrodo. Lietuviai, ku
rie tik lankysis Clevelande, tu
rėtų nepraleisti progos nepa
matę darželių, labiausia—Lie
tuvių, kuris yra vienas iš gra
žiausiu.

— o —
Mirė Aleksandras Liutkus, 

nuo 7418 Melrose Avė. Palai
dotas su bažnytinėmis apei
gomis. Liko žmona, vienas sū
nūs ir trys dukterys.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

-

KLAUSYKIME
VAKARĄ Saltimiero*

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ1 IŠ 

STOTIES W.H.I.P
* I

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

KAUNAS, VĮ26 — Nuo gegu
žės 25 d. Amerikos oro susisie
kimo bendrovė Pan American 
Airways pradėjo nuolatinį tran
satlantinį oro pašto susisiekimą 
ruožu New Yorkas, Azorai, Li
sabona, Marselis. Nuo šiol ko
respondencija tarp Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių bus gaunama 
daug trumpesnį laiką. Lietuvos 
oro pašto korespondencija šia 
nauja oro linija pirmą kartą 
išsiųsta iš Kauno gegužės 24 d. 
12 vai. 20 min. •< 

i 

— o —

privatinės bendrovės gali veikli 
ir toliau. Taip pat neliečiamas 
ir privačių asmenų turtas. Ban
kams leista likviduotis iki 1941 
metų pabaigos. Žemės Bankas 
pradėtas statybas rengiasi už
baigti.

— o —

Kaune į-KAUNAS, V/26 
vyko pirmoji Baltijos valstybių 
studentų kooperatininkų konfe
rencija, kurioje, be kita ko, nu
tarta sukoncentruoti visą Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos studen-

KAUNAS, V/26 — šiais Lie
tuvos šaulių Sąjungos jubilie
jiniais melais 15 iš šaulių rink
tinių bus įteiktos vėliavos. 5 
rinktinės jau turi savo vėliavas. 
Ta proga rinktinės, kurioms į- 
teikiamos vėliavos, rengia savo 
apskričių centruose šventes, per

rinkimus. O, žinoma, tas eina tų kooperatininkų dėmesį šių 
į sveikatą demokratams, nes kraštų jaunųjų įooperatininkų 
ateinantį rudenį bus mero rin- darbui suderinti, keistis per va- 
kimai. sąrą studentų kooperatininkų

0 atostogomis bei praktika, keis-
Sinetonos medaliai nelai- tis kooperatine literatūra, pra

mingi Dirvos Čaliui. (Per perei- nešimais, laiškais, reikalauti, 
tus kelis metus musų Čalis ne- kad Baltijos kraštų tautos ūkio 
berengia nei po vieną pikniką ir žemės ūkio ekonomikos mok- 
vasaros laiku. Niekas į juos sluose butų duota daugiau vie- 
nebevažiuodavo. Tačiaus šią'tos bei reikšmės' kooperacijos 
vasarą Čalis pasidrąsino, ir su-Į mokslui, kad butų įsteigtos at- 
rerigė vieną pikniką birželio skiros kooperacijos dalykų ka
li dieną, pasitikėdamas, kad tedros su tyrinėjimo institutais 
šį sykį nors kiek publikos tu-'ir kad kooperacijų mokslų kur- 
rės. Bet įvyko tas pats. Čalis sas butų privalomas visiems vi-

kimai.
— o —

medaliai

po pikniko vietą vienas pats 
su keliais darbininkais suki
nėjosi, ir viskas. Automobilių 
išviso p'rivažiavo apie dvide
šimts, tad patys galit spręsti 
kiek publikos buvo. Tai irgi 
tie tūkstančiai Dirvos rėmėjų, 
kuriais Čalis vis gyrėsi. j

Kol Čalis medalių neturėjo, 
tol ir piknikai buvo pasek
mingi, o dabar nuėjo margini 
ant uodegos. Gal ateičiai tas 
didvyris turės ieško’ti kitokių 
būdų prie publikos prieiti. 
Turbut Čalis pritruko gudry-

— o —
Vietos SLA kuopas daro 

planus, kaip tinkamiau su
rengti kokį parengimui įves
dinimui naujų narių, kurie li
ko prirašyti laike pažangos 
vajaus. Galutinai dap nėra su
sitarta, ar visos kuopos rengs 
išvien, ar 'kiekviena savaimi. 
Butų gražesnis darbas, jeigu 
susitars visos išvien gražų ban- 
kietą surengti.

Jonas Jarus

suomenės ūkio, žemės ūkio taip 
pat teisės studentams.

— o —
KLAIPĖDA, V/26 — Klaipė

dos jachtklubo buriuotojų są
jungos skautų ir šaulių jachtos 
kurias buvo paėmę vokiečių or
ganai, dabar grąžinamos jų sa
vininkams. Klaipėdos jachtklu
bas numato įsikurti šventosios 
uoste. Jachtklubo vila Smilty
nėje, kurią klubas buvo įsigi
jęs iš vieno žydo savininko, no- 

’ reta atimti, tačiau paskui bu
vo susitarta ir naujojo savinin
ko nuosavybės teisė bus pripa
žinta. Klaipėdos krašto mokyk- 

jlų draugijos turtas lieka nepa
liestas, hes jis priklauso vietinei 
privačiai organizacijai, švieti
mo Ministerijos pastatai eva
kuoti ir deramasi dėl jų parda
vimo vokiečių valdžios orga
nams. Klaipėdos muitinės in
ventorių vokiečių muitinė ko) 
kas atsisako išduoti. Klaipėdos 
paštas dar galutinai neperduo 
tas, nes nepavyko susitarti kai 
kuriais klausimais. Taip pat de
ramasi dėl pasienio policijos 
turto ir ginklų grąžinimo. Po
licijos raštinių inventorius bus 
greit grąžintas. Vokiečių policį- 

jjos organai prašo kol kas tą 
inventorių palikti, kol bus gau
ta atitinkamų reikmenų iš Vo-

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL ŪKE US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET f

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Cnrner Archei and 

Sncramėnto Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461

kurias bus pašvenčiamos ir į- 
teikiames vėliavos, o kai kur ir 
įteikiami ginklai. Tokios šaulių 
rinktinių šventės jau įvyko Kai- 
šiadoryje, Kaune ir Šiauliuose. 
Sekminių pirmą 
rinktinės šventės 
žuose ir Telšiuose, 
dieną Raseiniuose,

įvyksta Bir-

o birželio 4

Ukmergėje ir birželio 11 d. Kė-

suose.
— o —

KAUNAS, V/26 — Ministrų 
Tarybai nutarus, Plungės, Kel
mės ir Kauno (Širdiečių) pro
gimnazijoms leista persiorgani
zuoti į gimnazijas.

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom
už padėtus ZTL 

pinigus A f O

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
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACK1EWICH 

, President
HELEN Kl ICHINSKAS. Sec.

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—yisi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 So Halsted S t. Victory 6992

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

■

■■

•AFITV

invhtmcnt

4%
• Užtikrink savo indė

liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N.

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.

A v
____

UŽEIKIT PAS
, PĘTE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILL0W SPRINGS, ILL.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus.

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. VViilow Springs 45.v

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

r
LABORATORINIS TYRIMAS 

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicago III. Imkite ele- 
rotorių iki 5-to aukfto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų tr 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned.. Sered. ir Subatpmis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.
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Telephonė CANal 8509.

Subscription Rates: 
5.00 pef year in Canada 
5,00 per year outside of Chicago 
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MM A P Ž VA LG A JLie,ll¥08 ^venimo railjl|iiJ (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
I II Ui 1MH A Itn i»Hii Kiliuli il^'

Enterėd aš Second Clasš Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. Under the act of 
M6rch 3rd 1879.

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

trinkfUMi totali
Chicagoje^paštu:

Metams  >8.00 
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......... ... ....
Savaitei ..... ,. ■ ..... .......
Mėnesiui .......... .. . .....
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(AtpiginU)
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Pusei metų ________
Trims mėnesiams -__
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Vienam mėnesiui .< i iii H *75
Lietuvoje Ir kitur Užsieniuose
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Pusei inetų _______ 4.00
Trims mėnesiams___ —-------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

>5.00
2.75
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Prohibicija
Ptohibicijos, kurių Hooveris pavadino “kilniu ekspe- 

rimentuhj pasėkos Amerikos žmonėms dar ir šiandien 
atsirūgsta.

Niekuomet Amerikoje nebuvo taip žemai nusmukęs 
dorovinis žmonių jausmas {statymų pagerbimo atžvilgiu, 
kaip prohibicijos laikais. Daugelis žmonių prohibicijos į- 
statymų laužymų tiesiog laikė savo rųšies pasižymėjimu. 
Girtavimo tas “kilnusis eksperimentas” nesulaikė. Skir
tumas buvo tik tas, jog tais laikais žmonės gėrė nevaly
vai pagamintus svaiginančius gėrimus, kurie paprastai 
buvo žinomi kaipo “munšainas”.

Šimtai tūkstančių žmonių stačiai nuodijosi munšai- 
nu. Tūkstančiai žmonių prarado sveikatų ir be laiko nu
keliavo į kapus.'Nemažas skaičius neteko regėjimo, nes 
per “klaidų” jie buvo pavaišinti vadinamuoju “mediniu 
alkoholiu”.

Kiek žalos tuo atžvilgiu Amerikos žmonėms atnešė 
prohibicija, tiksliai tatai galės nušviesti bešalųs tyrinė
tojai. Tačiau ir dabar yra surinkta pakankamai medžia
gos ir pakankamai davinių, kurie prohibicijų pastato, 
taip sakant, prie gėdos stulpo.

Kita didelė prohibicijos negerovė susiveda prie to, 
kad ji pagimdė tūkstančius butlegerių, gengsterių ir ra- 
ketierių, kurie vertėsi įstatymų laužymu ir iš to darė di- 
džiausį pelnų. O kadangi butlegiariavimas buvo labai pel
ningas biznis, tai susigundė šiaip kitais atžvilgiais visai 
padorus žmonės.

Korupcijai ir kyšiams susidarė palankiausios sųly- 
gos. Stambesnieji butlegeriai daugelyje atsitikimų turėjo 
visiškų policijos protekcijų. Vadinasi, policija ne tik ži
nojo apie jų nusikaltimų, bet dar ir ausaugojo juos nuo 
galimų nemalonumų.

žinoma, sauso niekas neklauso. Policija tad už savo 
paslaugas gaudavo labai riebių kyšių. Tai vis tokie fak
tai, kurie šiandien yra visiems žinomi. •

Tik prohibicijos dėka galėjo atsirasti Al Capone ir 
jam panašus tipai. Ne kas kitas, o tik prohibicija išgar
sino Amerikų gengsteriais, kurie sugalvojo “one way” 
raidų.

Tie dalykai, rodosi, tiek gerai visiems yra žinomi, 
jog protaujųs žmogus turėtų tik pasibiaurėti, jei kas 
numanytų vėl prohibicijų grąžinti.

Ir vis dėlto žygiai prohibicijai grųžinti yra daromi!
štai ir dabar J kongresų yra įnešti net du biliai, ku

rie siekias! laipsniškai prohibicijų grųžinti. Tie biliai yra 
žinom! kaipo S. 617 ir S. 675.

Kalbamų bilių šalininkai nedrįsta atvirai stoti už 
tai, kad butų uždraustas alkoholinių gėrimų gaminimas 
ir pardavinėjimas. Prie to jie bando aplinkiniais keliais 
prieiti: dabar įvesti dalinu prohibicijų, o vėliau ir visiš
kai įgyvendinti “kilnųjį eksperimentų”.

Tai primena anų airį, kuris sumanė savo šuniui uo
degų nukirsti. Kad šuniui mažiau skausmo butų, tai airis 
nusitarė ne visų uodegų susyk kirsti, bet dalimis: dalį 
šiandien, po kiek laiko kitų dalį ir t.t.

Atrodo, kad kalbamųjų bilių sumanytojai yra pasi
ryžę panašiu budu Amerikos žinotiems iš naujo prohibi- 
erą užkarti. Tačiau reikia tikėtis, kad netolimos praei
ties patyrimai tiek nustatys žmonių opinijų prieš tų pa- 
simojimų, jog siūlomi biliai bus padėti į archyvų ant len
tynos.

Iš Lietuvos
Iš pieninės veiklosS1NTAUTAI. — Pereitus metus Sintautų p.p. b-vės pieninė baigė su 50,000 Lt brutto pelnu. Netto pelnas siekia 27,- 000 Lt, kuris paskirstytas sekančiai: atsargos it pagrindiniam kapitalams 13,500 Lt, turtui 5,800 Lt, dividentams — 676 Lt, galvijų prieauglio parodai — 600 Lt, ginklų fondui — 3000 Lt, JUR 200 Lt, ugniagesiams šelpti 500 Lt, senelių prieglaudai 800 Lt ir k t.

* v z

MAISKIS BUSIĄS 
IŠVALYTAS

♦

jog“Ken” žurnalas sako, Iva’n M. Malskio* sovietų ambasadoriaus Anglijai, dienos esančios suskaitytos: netrukus jisai busiųs pašalintas iš dabar einamų pareigų.Litvinovas buvęs geras Mais- kioz bičiulis. Kol užsienio reikalų komisariatui vadovavęs Litvinovas, tol Maiskis jautęsis saugiai. Visai kas kita dabar: Maiskio pozicija labai pašlijusi, ir labai galimas daiktas, jog netrukus Jisai busiųs atšauktas iš Londono.Maiskis (jo tikroji pavarde yra Liachovickis) iki 1917 m. buvo nkontr-revoliucionlerius. Vadinasi, nepritarė ( bolševikų politikai. Vėliau Sibire jis savo nusistatymų pakeitė ir prisiplakė prie komunistų. Kurį laikų bolševikų naudai darbavosi Mongolijoje. O kai gavo visiškų nuodėmių atleidimų, tai kaipo diplomatas liko pasiųstas į Japonijų, paskui į Suomijų ir pagaliau į Angliju.Sakoma, kad kas iškyla aukštyn, tas turi nukristi žemyn. Tas posakis ypačiai tinka sovietų Rusijos diplomatams ir kiliems aukštiems pareigūnams. Ten iš tiesų jie išdygsta, kaip grybai po lietaus, bet kaip grybai jie ir pranyksta.Matyti, nuo to likimo neišsisuks ir Maiskis.

(Tęsinys)šiemet labai stropiai rūpinamasi, kaip gėlimą daugiau Lietuvoje įsteigti plytinių. Mat, sie-

KĄ HITLERIS SIŪLO 
MASKVAI

jie bando “užnuodyti” sovietų Rusijos * draugiškus Santykius su kai kuriomis valstybėmis. Visų buvo suprasta, kad tos.“ktti kurios valstybės” yra Vo- kiahia sumurinti LietUvų, o ši- kietija ir Italija/ H ""Ar yra pagrindo manyti, kad1 tarp Hitlerio ir Maskvos eina r pasitarimai dėl išlyginimo visų nesusipratimų ir sudarymo draugiškos sutarties?Į tų klausimų Genevievė Tabouis atsako teigiamai. Maža to, ji iškelia į aikštę labai budingų faktų, būtent, kad balandžio 12 d. Hitleris padaręs Maskvai konkretų pasiūlymų. O tas pasiūlymas susivedąs štai prie ko: Maskva turinti pro pirštus žiūrėti į Vokietijos ekspansijų Lenkijos irJPtuihunijos suskaitom Kai naciai paklupdysiu ant kelių tas valstybes, tai Maskva galėsianti iš Rumunijos atsiimti Besarabijų, o iš Lenkijos ukrainiečių gyvenamas sritis.Tokie nusistatymo besilaikydama, sako naciai, Maskva ga-Į lės išsaugoti 12 milijonų kareivių, kurie butų sunaikinti, jei kiltų pasaulinis karas. Hitleris davęs Maskvai suprasti, jog ji galėsianti labai daug laimėti tokios politikos besilaikydama.žodžiu, iš esmės Hitleris pa- 1 siūlęs Maskvai savotiškų “part- ' nership” Europai valdyti. Visų • purvinų Europos pavergimo darbų jis pasižada pats atlikti,■ o Stalinui tektų tik “silent” partneriu pabūti. It už tai jam siūloma ne tik Besarabija ir dabartines Lenkijos gerokas gaba-
Gcncvicve Tabouis yra viena labiausiai informuotų žurnalistų Europoje. Gyvena ji Paryžiuje. Kas dienų ji gauna pranešimų spiegtai, ^81 Vyksta į- vainęse * Euf^pos S ^valstybėse. Tuos pranešimus ji gauna iš savo patikimų žmonių, kurie renka jai. žinias.Dažnai jai pasiseka gauti toliu informacijų, kurios yta laikomos didžiausioje paslaptyje. Ir kai ji savo Straipsniuose iškelia į aikštę tas informacijas, tai sukelia tikrų skandalų. Pavyzdžiui, keliais atvejais iškėlė [nacių planus. Tos rcveliacijos [sukėlė didžiausį triukšmų. Kiekvienų kartų Hitlerio valdžia “su pasipiktinimu” nuginčijo, kac tai esu prasimanymai. Bet vėliau beveik visada paaiškėjo, jog Tabouis paskelbtos informacijos buvo tikslios ir teisingos. 'Savo knygoje “šantažas at, karas” Tabouis iškelia tikrai į- domių dalykų apie tai, kaip Hitleriui pasisekė įsigalėti Europoje ir apmulkinti kitas valstybes. , Tačiau apie tai kitų kartų, o dabar apie galimų Hitlerio susipratimų su Stalinu.Laikraščiuose daug kartų pasirodė pranešimų, kad Maskva bandanti susitarti su Berlynu. Tokios išvados buvo daromos ir iš Stalino kalbos, kurioje jis pa1- smerkė intrigantus už tai, kad

tų- •:Tai atrodą lyg ir kokia fantazija, bet Europoje niais laikais^ fantazijos virsta tikrovę, dažnai
'Ci

Augalas,; kurio vaisiai 
saldesni už sacharinąŠiuo meflJT"Afrikos atogrąžų krašte darantieji tyrinėjimus botanikai sUrado nepaprastų, iki šiol visai nežinotų krūmų, kurių nedidelės, raudonos uogos turi nepaprastų saldinimo ypatybę. Botanikai praminė jas “stebuklingaisiais vaisiais”. Ir iš tikrųjų, tie augalai turi tiesiog stebuklingų ypatybę: pasaldina viską, net rakščių rukščiausius ir sūrių sūriausius valgomus daiktus ar gėrimus. Pvz.,1 su jais z valgoma citrina pasidaro visai saldi ir nepaprastai skani.Atrastajam augalui skiriama didelė ūkinė reikšmė. Šiuo metu specialistai jau daro bandymus, ar nebus galima sište- matiškai auginti tuos augalus, o taip auginant butų galima kuo geriausiai juos stebėti ir ištirti. Be abejo, tas “gyvasis sacharinas” suteiktų žmonėms didelę naudų' ir daugelyje maisto dalykų sričių padarytų visiškų perversmų.

Pernai pieninėn 868 statytojai pristatė apie 5,500,000 kg pieno.P. p. b‘VČ8 pieninė bendradarbiauja stt 13 savy stovių pie-| no nugriebimo punktų, kuriuos Pienocentras buvo įpareigojęs pieninę išpirkti. P. p. b-vės visumos narių susirinkimas ra1 do, kad punktų išpirkimas tik sukliudys atskirų punktų savy- stoviam darbui, kad kooperacija tik tada patarnauja daugiau bendram labui, kai ja suinteresuoti daugiau žmonių, ir nusprendė punktų neišpirkti.Remkite Tuo ė Biznierius, ku tie Garsinasi “NAUJIENOSE”

pitalais suorganizavo prekybos laivyno akcinę bendrovę.Arba štai vėl naujai organi- zuata akcinė Valgio bendrovė. Jos akcijas Išimtinai įsigijo lik kooperatyvai, vadinansi liko grynai visuomeninė organizacija. Toji bendrovė užsimojusi steigti ne tik valgyklas, bet net restoranus, kavines ir kitas panašios rųšies įstaigas. Žinoma, tokiam darbui reikalingas didesnis kapitalas. Tų kapitalų davė kaip tik kooperatyvai, o vienok liaudininkų spauda į tai neigiamai pažiurėjo. Reiškia it liaudininkų tarpe dar nėra išdilęs galutinai liberalistinio ūkio svaigulys.Jie lyg ir linkėtų kooperatyvus matyti tik smulkesniame u- kyje. Vadinasi lyg ir nėra drų- sos ir noro įtraukti kooperaty- |vų kapitalus į didesnį darbų, į

taip ir Maistas visur turi savo produktų krautuves, taigi stipriai konkuruoja su privačiais pirkliais.Be to, šios žymios visuomeninės organizacijos ir kelios smulkesnės įstaigėlės taip vadinamų Valgio bendrovę, kurios tikslas visur miestuose steigti valgyklas. Valgis taip pat jau sėkmingai darbuojasi it konkuruoja privačias Valgyklas tiek švaros palaikymu, tiek mandagiu aptarnavimu ir gerais sveikais valgiais.Tai apsukresnieji ūkininkai, linų augintojai nori, kad ir linų prekyba butų varoma per kooperatyvus ir kad tuo tikslu butų Pienocentro pavyzdžiu Į-1 didesnį užsimojimų, kurti kooperatyvai. Linų ūkis iki šiol Lietuvoje buvo pusėtinai apleistas. Jo kainos užsieniuose dėka neišdirbtos markės I buvo menkos.Privatus pirkliai pajutę, kad ir šioje ūkio šakoje butų įkurdinti kooperatyvai subruzdo ir deda visas pastangas, kad čia nebūtų leista vien tik kooperatyvams rūpintis linų yrekvna, | kaip tik panudę kooperatyvų Mat, privatus pirkliai gerai nusimano, kad jei kooperatyvai

tai verčia daryti ne vien tik no4 tas pagražinti Lietuvę, bet verčia patsai reikalas, — juk Lietuva, jau ne miškų kraštas!štai net kurui medžiagos sunku gauti, todčl Lietuvoje smarkiai dabar veikia durpių kasimas. štai Kauno miesto savivaldybė savas įstaigas išimtinai tik durpėmis apšildo. Tuo tikslu į Kauno savivaldybė turi išnuomavusi didžiules durpines. Durpės kasamos per ištisų vasarų] keletos šimtų darbininkų.Plytinėms įsteigti Lietuvoje jau yra įsikūrusios kėlios akcinės bendrovės, o be to, žemės Ūkio Bumai vietos reikalams u- kininkains padeda įsigyti rankL nes mašinas plytas daryti.Tai Lietuva jau ne tiek pagal norų pasigražinti imasi mm rinės statybos net kaime, kiek reikalo spiriama.‘ — o —Dabar Lietuvoje eina dideli ginčai, kaip vesti linų prekybų. Jums šiokie ginčai gal bus^ mažai suprantami. Sakysite, kokie I šito darbo imsis ir toje srityje čia gali būti ginčai: kas nori jie bus galutinai iš rinkos išperka, kas nori parduoda. Matote, tas ūkio šakas, kurias pasiėmė rūpinti kooperatyvai, tai ' yra visuomeninės organizacijos, tos žemės Ūkio gamybos šakos pasiekė didelių ir gražių rezultatų, o tenai, kur buvo darbas varomas privačia iniciatyva, tie reikalai merdėjo. Štai kooperatines pieno perdirbimo bendrovės susibarusios į savo centrų — Pienocentras pieno ūkio srityje tikrai pasiekė gražių vaisių. Ūkininkai ne tik turi kur be joldi|,-rūpesčių parduoti pienų, bet tasai ’Vi^ioineninis darbas išmokė ūkininkų šių ūkio šakų tobulinti, gerinti gyvulių veislę, gražius ir gerus gyvulius auginti, štai Lietuvos veislinės karvės jau kaipo tokios net į svetimus kraštus parduodamos Bet kooperatyvai čia įsigalėję visai iš rinkos išstūmė privalų pirklį. Net Kaune geriausius pieno produktus gausite tik Pienocentro krautuvėse, kurių vien tik Kaune jau esama daugiau kaip dvidešimts.štai Maistas ir visuomeninė organizacija taip pat aukštai išvystė kiaulių ūkį. Prekyba kiauliena visoje Lietuvoje taip pat atsidūrė išimtinai Maisto bendrovės rankose. Privačiam pirkliui jau nėra kas čia veikti. Maisto bendrovė paskutiniais metais net prekybų paukščiais it dalinai gyvuliais raguočiais ima į savo rankas. Tiesa, gyvulių raguočių visų prekybų paimti į savo rankas dar nepavyksta. Mat, kaip žinote, žydai čia vartoja ritualinį tų gyvulių skerdimų, tai šios rųšies mėsa atsidūrusi žydų rankose, bet tik vietos reikalams. Užsieniui visas eksportas jau eina per Maistų.Lygiai, kaip ir Pienocentras,
t==z=±=z=±a=z==±t=±===^===±

Lietuva — Europos (krepšinio meisteris. Lietuvos krepšinio rinktinė, apdovanota gėlė- mis, nugalėjusi La'tvijų, 'Estijų, Lenkiją, Suomijų, Vengrijų, Italiją ir Prancuzijų. Stovi iš dešinės į kairę: Lubinas, Ruzgys, Andriulis, Budriunas, Baltrūnas* Leščinskas, Puzinaūskas iii kL

Štai, sakysime, dėl ko kooperatyvų kapitalais negalėtų Lietuvoje įsikurti cemento fabrikas, arba faneros dirbtuves, ar tabako įmonės. O juk čia, šiame biznyj iškarto reikalingi didesni kapitalai, tai dėl ko kooperatyvams tokio darbo nesiimti. Bet liaudininkai dvejoja. O kooperatyvų centrų veikėjai
stumti.Tenka pastebėti, kad šiuo metu privačių pirklių įtaka yra sustiprėjusi, Mat, krikščionių demokratų tarpe esama nemaža stambių pramonininkų ir pirklių, Tokie žymus krikščionių demokratų šulai, kaip broliai Vailokaičiai, Karvelis ir kiti y- ra privataus ūkio šalininkai, nes broliai Vailokaičiai turi stambias savo įmones, o Karvelis varo stiprių privačių prekybų; Vailokaičiai Lietuvoje turi keletu stambių plytų gamybos fabrikų, tai jie deda pastangas, ku<£ ir plytinės nepradėtų kooperatiniais pagrindais organizuotis.Karvelis yra nekartų buvęs krikščionių demokratų ministrų kabinete finansų ministru. Neabejotinai, kad dar ir ateityje jisai kandidatuos į finansų ministrus. Tai kooperatyvams padėtis lyg ir butų pasunkėjusi ir vargu jie dabar iškovos visų linų prekybų.Kaip tik šiuo melu dėl linų prekybos organizavimo ir eina visokie pasitarimai. Sųmoningi, apsukresni ūkininkai spirte spiriasi, kad butų leista ir toje srityje darbuotis kooperatyvams, o privatus pirkliai jau tiek yra nusileidę, kad norėtų bent dalį linų prekybos paimli j savo rankas.Neabejotinai, jei tik linų prekyba atsidurs kooperatyvų rankose ir ši uldo šaka padarys didžiulę pažangusBet šiuo metu kooperatyvams kova dėl linų rinkos yra labai sunki, nes privatus pirkliai turi kas Juos moka ir gali apginti.Taip, tai yra tikrai žymėtina, kad krikščionių demokratų tarpe yra labai įtakingų privačių pirklių ir pramonininkų.Liaudininkai yra didesni kooperatinio darbo šalininkai, bet Naudininkai taip pat nėra linkę ėisti kooperatyvams perdaug į- sigalėti. Štai, kai kurie kooperatyvai turėdami atliekamų kapinių užsimojo kurti jų kontroliuojamas akcines bendroves, kur kooperatyvams dėl kapitalų stokos sunku įsigalėti, tai liaudininkų spauda griežtai pradėjo rašyti prieš tokių bendrovių steigimų.O juk yra tokių šakų, kur kooperatyvams, kaipo smulkesnėms verslovėms dirbančioms be kapitalų, o tik pasitikėjimo sunku Įsigalėti. Na, kad ir sakysime, savo prekybos laivyno steigimas. Aišku čia grynai kooperatinė forma sunkiai pritaikoma, tai į pagalbų atėjo stambus kooperatyvai ir savais, ka-

kapitalais to darbo imtis.Taigi, kova visais frontais eina.Bet kooperatinis judėjimas Lietuvoje turi įgudusius ir darbe patyrusius veikėjus praktikos ir teorijos vyrus.Tai tenka laukti, kad kooperatinė, visuomeninė dvasia pamažu savo veikloje nugalės visas klintis, juo labiau, kad uki- ninkija visai nepaisant į savo politinius Įsitikinimus yra ka- operatiškai vieninga ir pasiryžusi visose žemės ūkio šakose didinti ir gilinti kooperatinį dar- bą.žinoma, čia kalba eina apje sų- nioningųjų ukininkijų, kuri savo ūkiškuose ir visuomenūkuose reikaluose daugiau nusimano. — o —Jau pasirašyta Lietuvos Vokietijos sutartis. Šia sutartimi labai maža kas naujo įnešta į iki šiol buvusių panašių tarp Lietuvos ir Vokietijos sutartį. Naujoje sutartyje smulkiai yra aptarti. atsiskaitymo reikalai, kurie išplaukė iš Klaipėdos okupavimo. Uosto laisva zona dar galutinai nėra aptarta. Dėl jos dar eis naujos derybos, bet kurios nikinio apie tų V.22.
turės jau daugiau lech- pobudžio. Smulkiau sutartį pranešiu vėliau.(GALAS)

ĮVAIRENYBES
Leonardo da Vinci 

automobilisMilane, Italijoje, gegužės mėnesį bus atidaryta didžiojo menininko Leonardo da Vinci paroda, ši paroda bus įdomi ne vien šio genialaus tapytojo kuriniais, bet taip pat ir jo moksliniu toli matymu ir technikos ateities giliu pajautimu. Įdomiausias šios parodos dalykas bus automobilis, kuris labai tiksliai sukonstruotas pagal ano dailininko, gyvenusio 1452—1519 metais palikta brėžinį. Iš čia galima susidaryti labai aiškių nuomonę, kaip puikiai anas menininkas nujautė ateities technikos tobulėjimų. Ir dar daugiau: jis jautė ne vien tik ateities susisiekimo priemonę, kaip tokių, bet taip pat ne mažiau suprato ir kuriuo būdu ji veiks. Parodos lankytojai turės reto malonumo, nes šiuo, pagal Leonardo da Vinci brėžinius sukonstruotu automobiliu patys galės kiekvienas po keletu metrų pasivažinėti.
r
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Todėl 
tautų 
maža gerą 

likti-

fer

6050 S. Halsted St.
Buvo 5905 S. Kedzie Avė.

khmbaryš 
kasdien iki

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Doleriu
Virs 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
dro Vė. čhfėagoje, kuri karus 
perdavirtėjh publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kalną, kokią išgalite 
rhokėtL Me§ duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
Šią tiatj 
GALITE IšSlMOKŽTl

DVEJUS METUSk
Musų pafodoš

yra atdaras
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį,

Nesvarbu kur /_ 
ptaleiškįte šios progos Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

TeL Vtojou 
STOGDENGYSTĖ IR BtĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdtaudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite, 
BRIDGĖPORT ROOFING AND 

S1IEET METAL OO. 
3216 So. Halsted St

KRAŠTAS, KURIS ŠIOMIS DIENOMIS 
M0B1LIZU0JASI

Rumunija yra vienas iš tur- karuose iki 1918 metų priklau- 
tingųjų Europos kraštų. Todėl sė Austro-Vengrijos imperijai, 
neveltui į jų yra atkreipęs savo 
dėmesį ir siekimus Hitleris.

Prieš karų Rumunija buvo 
nedidelė valstybė, kurios plotas 
sieke tik 137,903 kv. km, su 7 
mil. 509 tukst. gyventojais. Po 
karo Rumunijos žemės plotai 
padidėjo daugiau kaip dvigubai. 
Dabar Rumunijos žemės plotas 
siekia 301,244 kv. km ir ji tu
ri apie 18 mil. gyventojų.

Rumunijos žemės iš šiaurės 
rubežiuojasi su Ukraina, im tuo
se su Bulgarija, vakaruose su 
Vengrija ir Jugoslavija.

Nuo šiaurės į pietus, Karpa
tų ir Transilvanijos Alpių kal
nai, Ruhiunijų dalina į dvi da
lis. Visa ta dalis, kuri yra va-

Vengrai ir šiandien savas že
mes norėtų iš Rumunijos atsi* 
imti.

Kalbant apie Rumunijų, ne
galima praleisti prošalį, nors 
keliais žodžiais, nepaminėjus 
jos istorijos.

Rumunai yra romėnų kolo
nistų dakų atžala. Jų kalba yra 
viena iš romėnų grupės, bet tu
rinti nemažai slaviškų priemai
šų. Vargu kuri kita tauta bu
vo tiek svetingųjų teriojama, 
kaip rumunai. Veik visos tau
tos, kurios kėlėsi per pietų ry- 

ropų, kliudė Rumunijų. 
rumunai yra įvairiausių 
mišinys, kurioje yra lie
kni ujo: graikų, romėnų,

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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COOK COUNTY 
PASlUtO

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę įtikins jus, kad mūšų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Siehų Po
pieriams, Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.
Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sieną ■ 

Popieriui
RENDUOJAM

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floof sandihg 
mašinas ir Edgefs* 

Instrukdijos dykai.

torių, vengrų, lenkų, turkų, ar- 
mėnų^ saksų, žydų, čigonų ir 
ukrainiečių.

Rumunus nuo senų laikų pili- 
dinėjo įvairios tautos. 1290 m( 
Rudolfas Juodasis buvo iškovo- 
jęs jiems ramybę nuo vengrų 
ir turkų. Bet tai buvo neilgam; 
Moldavijos ir Valachijos nepri
klausomybė prasidėjo tik 14-ta- 
inc šimtmetyje. Abu šie kraštai 
Michaelio Narsiojo (1593—1601 
m.) buvo suvienyti, bet greitai 
vėl po to perėjo į turkų kontrm 
.ę. Tik 1861 metais Rumunija 
vėl atgavo nepriklausomybę.

J

turime VISĄ Eilę 
langams Užlaidų 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok 
Englewood
KttoMIK VAKARAIS: ANTH. 

KETV., SEAT.
Sekrrtddiėhį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

de rumunus dar prieš šimtų 
metų, savaime suprantama, 
kad turkų neaukšta kultūra, o 
jtio labiau jų kai kurie blogi 
papročiai tumunų tautai nieko 
gera duoti negalėjo^ Bet po ka
ro, per paskutinius 20 metų, 
Rumunija padarė didelę pažan
gų. Rumunijos atkutimui daug 
padėjo išdalinimas stambesnių
jų dvarų, kurie anksčiau pri
klausė daugumoje Vengrijos 
turtuoliams ir katalikų bažny
čiai. Pagaliau Rumunijos naf
tos šaltiniai patraukė Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos dėmesį.

Rumunija už savo naftų ir 
kviečius pirkosi daug mašinų iš 
Vokietijos. Todėl krašte pažan
ga vyko visu spartumu. įsteig
tose mokyklose visur mokslas 
buvo teikiamas nemokamai. To
dėl besimokančios jaunuomenes 
atsirado labai daug. Bet nema
ža tos jaunuomenes dalis praj 
dėjo linkti į fašizmų ir orga
nizuoti priešžydiškų veikimų. 
Visiems mums teko girdėti “Ge- 
ležihę Gvardijų’4, kuri, kaip žl-* 
noine, neseniai vyriausybės bu
vo likviduota.

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 VVėst 63rd Street 

prie Loomis

’32
’33
’32
’36
’37
•38
’3B
*35Yards Motor Co.

FbtH-T.Incolh Dvleris
5?J2 sn. ASHLAND AVĖ.

VAIZDAI Iš LIETUVOS. — šaulių Sąjungos I Kauno tinklinės 20 melų sukaktuvių šventės, įvykusios gegužės 
20-21 d. Kaune: 1. Dalis išsirikiavusių šaulių Karo Muziejaus sodnelyje, 2. Kariuomenės vadas gen. Raštikis kalba 
į šaulius, 3 ir 4. Visuomenes paaukotieji šauliams 400 šautuvų ir 35 kulkosvaidžiai.

*

$462
$438
$133

DODGE SĖD............. Jg3
Fdrd Tudor   $94
Čhev. Coupe ..—< $87 
Dodge tr. sėd; .... $363 
Ford cpe. 
Ford 2 dr. . 
Ford Coupe 
Fotd 2 dr.

i *• ■ ■ ■ ■ . , Naujienų-Acme Teiephoto.
MORHEAD, Mum. — J. Milton Lee (po dešinei) liko užmuštas, kai ekspliodavo į jo automobilį padėta 

bomba.

Kviečiai ir nafta — Rumunijos munijos dar nepilnai išnatido-

4 ‘ 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 Milwork & Lumber C(L 
3554 S. Halsted St Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.
■ ■ ......... .. ■ ■ • • ■ ■ •

Victor Bagdonas 
LOCAt & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus if 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į fermas ir kitus mies
tus. Žema kaihš. Mūšų Darbas ga- 
raritv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit tel. YARDS 3408

111 ---------------------------

Perkūnas trenkė j tele
fono stulpus

SABT1NINKAI. — Gegužės 
20 d. perkūnas trenkė į du 
telefono stulpus. Stulpus ap
draskė, kablius su izoliatoriais 
išmušė ir žaibas telefono vie-

auksas
Kai Hitleris paskelbė, kad 

Dunojus yra vokiška upe, o 
Dunojus teka per Rumunijų 
per 600 km, rumunai smarkiai 
susirūpino, šis susirūpinimas 
dar labiau padidėjo po paskuti
nių įvykių, kai Vokietija paė
mė Čekoslovakijų.

Rumunija gali patenkinti du 
didžiaUsiUs Vokietijos alkius: 
kviečiais vokiečių pilvus ir naf
ta — mašinoins varyti.

Nors Rumunija, palyginti su 
Vokietija, teturi lik 1/6 dalį gy
ventojų, bet ji pagamina kvie
čių tiekį kiek visoje Vokietijo
je. Rumunijos natlos Versmės 
yra tokios dideles ir turtingos, 
kad ji viena gali pagaminti tiek, 
kiek visi Europos kraštai, ne
skaitant Sovietų Rusijos. Be to, Bescrabijų), 300 tukst. bulga-j 
Rumunija turi akmens ang ių, rų (kurie kadaise valdė'Dobrii-’ 
geležies, švino, cino, vario, si- jų), 800 ttikst. vokiečių, kurie’ 
dabro, aliuminijatis, aukso, gyv- dabar skaito naciOilalsocialiSflŠ j 
sidabrio, druskos.it kilų mine- kus llitlefio laikraščius, 9C0 
raių. Visi šie gamtos turtai Ru- tukst. žydų (kurie lai!:J didės-1

-------------*—■■-----——■--------- inę prekybos dalį saVo rankose),'

j amt
Turėdama tokius didžiulius 

gamtos turtus, Rumunija bijosi 
visų savo kaimynų. Dėl to ailt 
Dunojaus prie Rumunijos — 
Bulgarijos sienos nėra hė vie
nintelio tilto. Tik vienui vienas 
tiltas stovi ant Dniepro Upės, 
prie Sovietų Rusijos sienos.
Rumunija tiifi daug mažumų

Rumunija dabar tūri apie 18 
ittilionų gyventojų, iš kurių 
daugiau, kaip 5 įhilionai suda
ro mažumos, šios 
kalba 8 kalbomis. 
Lenkijos, Rumunija 
ginusia mažumų*

Mažumos yra: 2 m ii. vengrų 
(kurie kadaise valdė TrailsllVa-j 
ui jų), 250 tukst. turkų (kurieĮ 
anksčiam valdė visų Rumunijų),! 
1 mik ukrainiečių (kurie1 valke

žemes vaikščiojo apie 2

Jomis, prie pat Sartininkų, su
ėjo į; žemę. Ugnies kamuolys 
ant 
min. ir dingo. Perkūno trenks
mas buvo toks smarkus, kad 
valgiusieji pusryčius parkrito 
ant grindų, o vaikai išlėkė iš 
lopšių.

M
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įsar
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mažumos
Taigi, po

turi dati-
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Lietuvis Plumberis
LMhnaoUs •—

GAS FITTiNGS and SFWERAge 
dsb fiEER COtLS iii TAVfittNS.

ĮRENGIA STOKER1US

JOHN YERKES
2432 W. 69th Et

TeL ttfcttilock iMl
Rež, Rėpablie 5688

■y.-; u.

LAURA ♦fe

1 |IČ ....
Gruen it HfrrtiHton laikTurime didelį išteklių Bulovą, Elgin, 

rodėlių. Mokėkite nors ir po $1.00 savaitėj.

II. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengėnybių krautuvė.

. 4184 Archer Avenue .
J ________

Spausdinam

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long AvenUfe 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POČAHONTAS Mine Run 57 nn
(Screenėd) Tonas ....... .'............... .....
Petroleum carbon coKe $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ ' 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tart ekstra. —»*■. t I Į I——

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

i

NAUJIENOS
1739 South Halltaj Str««* 

CHICAGO. ILLINOIS

Vaisykite Savo 
Namas Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spUlkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
inetų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

30 tukst. totorių ir čigonų.
I Po Didžiojo karo Rumunijos 
vyriausybė pasikvietė nemažų 
grupę mdkedoniėčių, kurie bu
vo ankščiau emigravę į Ameti- 
kų. šiuos amerikiečius jie apgy
vendino Bulgarijos pasienyje.

Rumunijos mažumos neturi 
visai lygių leisiu. Pereitais iiiė- 
laiš karalius Karolis pažadėjo, 
kad mažumoms bus leista steig
ti daugiau savo mokyklų ir vai
kus mokyti gimtojo kalboje.

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

H H E ST iliSBi

GRADUATION
BEAUTIFUL NEW

lįMul q<M MaJliU
GRANT WATCHEŠ

naveth i
7 JEWEl '

e LIGONINĖS— 
MOSP1TALS

SVEIKATOM KLINIKA M
TONsILai išimami Už $ į 3-50 
gydymas ligoninėj $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA Viena 

dieną Ligoninėje s... >16.oo
rbumatižmas idkOO
Greitai Palengviriairia... ’
VISAS LIGAS GYDOMA | -j „00

Kkždtrtltiaciją Įskaitant vaistus
Du UOLAS F ARK HUSHTaL 
19UU So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lavvndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. KNG. 588S-58H

druskos.it
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Gabriele PetKevičaitė]
iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Pasisekė man, nebeatsimeni! 

iš kur, veikiausiai iš Bieliako 
knygnešio, gauti daug raštų. 
Buvo tad rudens laikas, kada 
studentai jau taisė sparnus 
skristi kiekvienas į savo alma 
mater. Daviau keliems pažįsta
miems žinią, kad galiu juos 
pavaišinti “pyragu”. Tėvelio 
nebuvo namie. Atvykę studen
tėliai, mano brolis, dar gimna
zistas, ir aš, susėdom salionė- 
ly ir ėmėm sklaidyti rastus. 
Besidalijant nežiūrėjome, kas 
kur ką deda. Vienas dėjo į 
vieną kėdę, kitas į kitą, tre
čias aslos vidury, vienu žod
žiu, kur papuolė. Kadangi kny
gų buvo nemaža, tad prisirin
ko didokos krūvos.

Kalbant apie grožį, reikia at
kreipti dėmesį į skysčių klaiu 
simą.

Vanduo, kuris nieko nekai
nuoja, yra geriausias i$.,-yisų 
gėrimų, ir reikia j j gerti daž
nai tarp valgių. Niekas negali 
prilygti vandeniui valymo krau
jo, prašalinimo “acidity” ir re- 

’ guliavimo kūno funkcijų atžvil
giu.

Vaisių ir daržovių sultys 
yra sekančios svarbos, ir yra 
būtinai reikalingos grožio di
etoj. Grandžių sultys yra labai 
gerai dėl tų plėtmių, kurios 
randasi ant kaikurių veidų, ir 
jeigu geriamos su kruopų van 
denėliu, tad pagelbsti prašalin
ti tą odos abejingumą.

Jeigu dėl kokios nors prie
žasties negalima gauti šviežių 
vaisių, kurie, aišku, yra geriau
si, tad yra didelis pasirinkimas 
kenuotų sulčių, naujas iš ku
rių yra obuolių sultys.

Staiga mano broliui šauna 
galvon kvaila mintis. Išeina 
kitų nepastebimas iš salionėlio, 
eina aplinkui prie įeinamųjų 
buto durų ir patraukia skam 
belį, paskum bėgtinai grižta i 
prieškambarį atgal, atrakina 
duris ir kojomis smarkiai čiu
ža, lyg su kuo sveikindamasis. 
Išgirdome tik:

— Požaluite! Požaluite! — 
drauge brolis pravėręs duris į 
mus šnibžda: — Pristovas! — 
ir daro ranka ženklą, rodantį, 
kad kuo greičiau raštus slėp- 
tumėm.

Sumišimas pasidarė didžiau
sias. Stengdamiesi kuo tyliau
siai ruoštis, tik griebiame kny
gas ir, taip sakant, urmu (op- 
tom) grūdame į antrą, jau 
mano gulimąjį kambarį, vers
dami visa, kaip ir kur papuo
lė. Ko nesuskubome į kitą kam
barį išblokšti, kojomis spiria- 
me čia po kanapa, čia į kertę 
už fortepijono... čia kišame 
dar už gėlių -ant lango...

Kai visą sujaukėm, brolis 
įeina ir leipsta juokais: tyčia 
jis mus išgąsdinęs; o mes iš 
naujo turėjome darbo — tvar
kyti, sklaidyti, dalytis. Bet jau 
iš salionėlio išsikraustėme į 
mano kambarį darbuotis, nes 
pagalvojome, kad juokas juo
kais nuėjo, bet iš tikrųjų taip 
atsitikus į sveikatą mums ne
nueitų.

Tėvelis sužinojęs šį atsitiki
mą gardžiai pasijuokė. Jsidė- 
jome tik visi nuo to karto, kad 
su juokais ir apskritai su vi
somis kalbomis turime kuo at
sargiausiai elgtis, nes, aišku, 
per daug jau buvome sekami, 
kad net toks nesubrendusio 
vaiko juokas galėjo duoti pro
gos plisti nebūtiems gandams.

Netrukus po mano kratos 
atsilankė P. Višinskis ir juo
kino mus visus pasakodamas, 
jog ir jį kratę, tik taip, kad 
jis krėtė jų neregėjęs, o jie ne
radę nei jo, nei jo raštų, tik 

- avižų.
(Bus daugiau)
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Musų Reikalai 
Toronte

Toronte mes turime nemažą 
skaičių susipratusių moterų, ir 
galėtumėm gal daug ką nu- 
veikt, o tuo tarpu nieko. Ir ne 
tik, kad nieko neveikiame, be' 
dažnai ir pradėtą gražų dar
bą stengiamės sugriaut. Ar tai 
nebus kaltė vis musų užsiliku 
šių blogų papročių. Mes gi mo
terys galėtumėm nors vienu 
kokiu klausimu susieit, apkal 
bet, ir dar būdamos vienos or
ganizacijos, kur mus vienas 
tikslas riša visas. Nors Kana
dos moterys užimtos, dirba iki 
vėlumos, bet prie gero noro, 
vis dėlto daug galėtų nuveikt, 
daug jaunimo čia gimusio su
laikyt nuo ištautėjimo. Dabar 
gi jaunimas musų susirinkimų 
vengia iš tolo. Tai bus dau
giau kaltė musų moterų. Mes 
moterys dažnai daugiau vyrus 
atstojam ginčuose, o kartais ir 
vyrai atsiduria nemalonioj pa
dėtyj. Juk nuo musų dažnai 
priklauso gera ir vyro nuotai
ka.

Mano nuomone, mes turėtu
mėm mažiau rūpintis politika, 
bet daugiau savo šeimos auk
lėjimu, ir dirbt vieningai ko
kį kilnų darbą, kad vaikai mu
sų nesivaržytų pasakyt esą lie
tuviai. Taigi, man rodosi, kad 
mes turėtumėm būt moteriš
kom, tokiom kaip mes kartais 
turėdamos ant kelių savo vai
kutį, po dienos nesimatymo 
būname.

Keletą metų atgal Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje kuo
pos moterys buvo jau nutaru
sios įkurt moterų sekciją, bet 
dėl kokių tai priežaščių iširo. 
Taigi, dabar mes galėtumėm 
tą mintį įvykdyt.

Viena iš moterų.

“ P ERMAIN A ”
Kai visi gyvenome kartu, tai 

buvo linksma mums gyventi. 
Pasaulis buvo gražus ir geras 
ir liūdesio mes nepažinome.

Bet atėjo ta diena, kai jautė
mės, jog visi debesys ant musų 
užkrito, tai buvo ta diena, kada 
daktarai ir specialistai pasakė, 
kad mano sesutė įnirs. Taip, to
kia jaunutė, tik 21 metų sulau
kusi, turės mirti. Ašaros rieda 
per mano veidą, aš galvoju: tas 
neteisybė, daktarai meluoja, 
mano sesutė nemirs. Mamytę ir 
tėvelį turiu, bet ir tą vieną se
sutę teturiu, tai mirtis nebus 
tokia žiauri, kad išplėstų ją iš 
musų tarpo. Bet mirtis nežiū
rėjo, kad ji graži ir jaunutė. At
ėjo tas vakaras, kurio niekad 
neužmiršime. Tai tas vakaras, 
kada mano sesutę paėmė ta ne
matoma ranka ir nusivedė į tą 
nematomą pasaulį. Musų ašaros 
byra, “Verute brangi, Verute”, 
pradėjome šaukti. Griausmai, 
žaibai ir lietus prasidėjo, bet 
Verutė nieko negirdėjo. Ji pali
ko savo verkiančius tėvelius ir 
sesutę šiame liūdname pasauly
je.

Jau metai ir pusė praėjo, bet 
tas amžinas skausmas musų šir
dyse didėja. Pavasaris atėjo me
deliai sužaliavo, paukšteliai 
čiulba, bet visi gražumai musų 
negali suraminti.

Mat, taip yra, kad iš mylimų 
tarpo vienas turi išeiti. Dabar 
nueiname prie jos kapelio ir ži
nome, kad ten mūšų mylimoji, 
musų brangioji ilsisi, bet nega
lime jos matyti, negalime jos 
prakalbinti.

Kai ateis ta valanda, kada ta 
nematoma ranka ir mus išplėš

Dr. Aldona Ann Juška
Nauja gydytoja, Dr. Aldona 

Juška, padidino eiles lietuvių 
profesionalių. Jaunutė Aldona, 
vos tik dvidešimts trijų metų 
amžiaus, baigė medicinos kur
są University of Illinois Gol- 
lege of Medičine, kur jai buvo 
įteikta gydytojos laipsnis bir
želio 9-tą dieną šių metų.

Po poros savaičių jauna dak
tarė apleis Chicago ir įstos. į 
Blodgett Memorial ligoninę, 
Grand Rapids, Michigan, kur 
ji .tarnaus vienus metus kaipo 
gyvenanti gydytoja (inlerne). 
Potom ji grįš į Chicago ir, pa
gal dabartinį nusistatymą, ji 
mano toliau mokytis speciali
zuotis akių gydyme.

Daktarė Aldona yra duktė 
gerai žinomos lietuviškos šei
mos. Jos tėvas, Dr. Adomas 
Juška, buvo Vibtoas iš pirmu
tinių gydytojų (Chicagoje, kur 
jis praktikuoja! mediciną da
bar jau dvidešimts aštuntus 
metus. Daktaras ir ponia Ona 
Juškai nepasitehkina vien tik 
abėlnu dalyvavimu lietuvių vei
kime, bet ir yra'1 Birutės Cho
ro rėmėjai net nuo paradinių 
dienų, nes jie yra dideli mu
zikos mylėtojai.

Mes lietuviai turime gerbti 
šitokius tėvus, kurie išauklė- 
ja inteligentiškus vaikus ir 
leidžia juos į aukštesnes mo
kyklas. O ypačiai profesioną- 
lai tėvai yra gerbiami, nes jų 
pajamos buvo labai suma
žintos depresijos laikais, o jie 
darbais buvo daug daugiau 
apsunkinti. Be to, Dr. Juška 
pats labai sunkiai sirgo, bet 
vis tiek iš visų pusių pagelbė
jo ir rėmė dukterį, kuri galė
jo užbaigti mokyklą.

Juškų sūnūs, Daumontas, 
lankė kolegiją vienus metus, 
o dabar turi savo “biznį”. 
Jauniausia duktė, Elvilra, bai
gė piirmą metą Wilson Junior 
College ir mano vėliau tapti 
slaugė. Daktaras ir ponia Juš
kai, iš tikrųjų, turi džiaugtis, 
kad užaugino tokią gražią šei
myną.

Tėvas daktaras man parodė 
jaunutės daktarės . Aldonos 
mokyklos rekordus, kuriuos 
pastebėjau, kad Aldona pasi
žymėjo visose mokyklose, bū
tent, Chicagos viešose mokyk
lose; Morgan Park Junior Col
lege ir Illinois Universitete. 
Pastarąsias dvi mokyklas ji 
lankė pjrieš įstodama medici
nos kolegiją.

Daktarės Aldonos mokyklų 
rekordai parodo, kad ji turė
jo ambicijos ir talento pa
vyzdingai baigti šiuos sunkius 
mokslus.

Jaunutė daktarė yra malo
naus budo, širdinga ir drau
giška. Ji įdomauja sportu, lie
tuvybe ir mokslu, nes ji ma- 

iš šio pasaulio, tai tikime, kad 
mes visi susitiksime ir busime 
vėl linksmi... ( —Onytė

Kūdikių Užlaikymas 
Vasaros Metu

Norint kūdikį per vasaros 
karščius apsaugoti nuo taip 
vadinamų “vasaros ligų” mo
tinai reikia prisilaikyti tam 
tikrų dalykų.

Vasarą kūdikis turi valgyti 
tik pusę arba trečią dalį tiek, 
kiek žiemą. Maistas turi būti 
grynas ir lengvas, švarumas 
maisto ar tai kūdikio, ar ki
tų šeimynos narių yra pama
tinė taisyklė. Reikia vengti 
dulkių, musių ir kitokių viso
kių vabalų. Ypač pienas nuo 
tų dalykų turi būti apsaugo
tas. Visuomet reikia pieną už
dengtą laikyti, nors ir šaldy
tuve jis butų.

Išvažiavus atostogoms, mo
tinos gauna gana šviežaus ir 
riebaus pieno, vienok jis gali 
būti netinkamas mažam kūdi
kiui. Reikia jį atvirinti ir at
skiesti virintu vandeniu, atsi
žvelgiant į kūdikio amžių.

Labai karštam o|re yra pa
tartina ypatingai lengvą mais
tą duoti, daugiausia vaisiių ir 
daržovių sunkos ir daug virin
to vandens.

Kūdikio maudymas
Maudymas yra labai svar

bus kūdikiui. Maudyti visuos 
inet reikia prieš valgį. Dide
liuose karščiuose reikia tan
kiai duoti kūdikiui “sponge 
bath” su drungnu vandeniu. 
“Sponge bath” yra duodamas 
sekamu budu? reiškia ! paimti 
indą drungno vandens, nureg- 
ti kūdikį, paimti ant kelių ar
ba padėti tam tikroj vietoj ant 
balto rankšluosčio, su minkš
tu vandenyje pavilgintu sku
duru nuplauti ir su minkštu 
rankšluosčiu gražiai nušluos
tyti. Šitokią maudynę galima 
vaikams per karščius duoti la
bai tankiai, bent kelis sykius 
į dieną.

Nereikia laikyti kūdikį sau
lėj pačioj dienos karštumoj, 
ypač tarp 11 vai. ryti ir 2 vai. 
po pietų. Drabužiukai turi bū
ti labai lengvi ir liuosi !ir jų 
turi būti mažai arba kūdikis 
gali būti visai be drabužių. 
Motina pati turi tą spręsti pa
gal kūdikio sveikatos stovį.

Ramus poilsis* svarbus
Ramus poilsis yra labai 

svarbus kūdikiui. Kambarys 
turi būti gerai išvėdintas, vė
sus ir apsaugotas nuo musių 
ir uodų. Lova arba lopšys, ku
riame kūdikis guli, turi būti 
užlaikomas švariai ir sausai. 
Kada kūdikis miega, jį reikia 
apsaugoti nuo perpūtos (draft).

Karštam ore patartina kūdi
kį kuomažiausiai ant rankų 
laikyti, nes kūnas priduoda 
daug šilumos.

šitaip užlaikant kūdikį iš
vengsite daug valrgo dėl įvai
rių ligų ir jis nakčia neverks, 
kaip vasaros laiku tankiai gir
dime kaimynų vaikus ver
kiant. —Amelia K. Jarusz.

no ir toliau mokytis.
Daktarė Juškaitė seka musų 

Moterų Skyrių ir prižadėjo pa
rašyti mums keletą straipsnių 
apie sveikatą. Lauksime jos 
prisidėjimo, prie musų ben
dradarbių. . \

Linkiu nuo Moterų Skyriaus 
ir nuo savęs kuo geriausių 
pasekmių musų jaunai ir ga
biai daktarei Aldonai, o jos 
gerbiamiems tėvams daug 
linksmybių ir pasitenkinimo 
savo vaikais.

L. Narmontaite

Į.... ............................ ..... ..................... ................. .... ........................ .

| Vaikas ir Mokykla |
Rašo L. NARMObTAHĖ Į

Vasarinės Mokyklos 
(Pradinės)

Kaip aukštesnėse mokyklose, 
taip ir pradinėse, bet tik nuo 
penktos 'iki aštuntos klasės, 

I vaikai parsinešė laiškus nuo 
mokyklos tarybos, ant kurių 
tėvams reikia pažymėti jų no
rą kokiose klasėse jų vaikai 
turi užsiregistruoti. Pagal at
sakymus, mokyklos taryba su
tvarkys vasarinės mokyklos 
kursus ir pasamdys mokyto
jas. Mokytojos turi būti paty
rusios toj klasėj, kurioj moky
tojaus vasaros metu.

Visi vaikai, kurie išreiškia 
|norą lankyti vasarinę mokyklą, 
turi tam tikras aplikacijas iš
pildyti. Viršininkas mokyklos, 
kurią lanko vaikas, pasirašys 
ant tos aplikacijos, duodamas 
jam leidimą lankyti vasarinę 
mokyklą. Leidimas nebus duo • 
damas vaikams tiktai dėl silp
nos sveikatos arba šiaip dėl 
kitokios svarbios priežasties.

"ių iš centrų ir vietos moky
klų viršininkų, žemiau yra su
žymėti centrai ir jų adrešri:

1. Armstrong
2111 Estes Avė.

2. Arnold
718 Armitagc Avė.

3. Burke
5356 South Parkway

4. Dengias
3200 Calumet Avė.

5. Kozminski
936 E. 54 th Street

6. Lawson
1256 S. Iloman Avė.

7. Libby
5300 S. Loomis St.

8. McPherson
4728 N. Wolcott St.

9. Nobel
4127 Hirsch St.

10. Phil Sheridan
9035 Escanaba Avė.

11. Sumner
715 S. Kildare Avė.

12. Van Vlissingen
137 W. 108th PI.

13. Von Humboldt
1410 N. Rockwell St.

Vaikai turi būti raginami 
lankyti vasarines mokyklas. 
Tikslas šių mokyklų yra vie
nas: duoti progos visiems vai
kams progresuoti pagal jų iš
gales, jų sveikatą. Antra, duo
ti vaikams progos naudingai 
praleisti tas ilgas vasaros ato
stogas (mokyklos tęsiasi tik
tai 8 savaites); o trečia, vai
kai, kurie lanko vasarinę mo
kyklą, bus saugesni, negu tie, 
kurie per tuos tris mėnesius 
žais ant gatvių.

Kaip aukštesnės mokyklos, 
taip ir pradinės mokyklos va
saros metu yra organizuoja
mos į naujus centrus. Vaikai 
turi lankyti tą vasarinę mo
kyklą, prie kurios jų dabarti
nė mokykla priklauso.

Pradinių mokyklų yra virš 
trijų šimtų, tad čionai nėra 
vietos visas jas suminėti. Tė
vai, įdomaują šiuo klausimu, 
gali gauti daugiau apie jas ži-

SAUGUMAS
Žiūrėkite, kad kaurai butų 

taip ištiesti, jog neslankiotų už
stojus ant jų; kad kraštai ne
būtų pasikėlę; kad vaikai ir su
augę žmonės neužkliūtų ir virs
dami nesusižeistų.

» » »
Turėkite špilkoms paduškailę 

ar tam panašiai, kur špilkas ar 
adatas padėsite, kai baigiate 
siūti. Nepalikite jų kur nors ant 
rakandų.

C. Casper.

Maistas
i Veda MORTA RUGIENE
I f

Obuolių Dezertas
2 svarus obuolių
Baltymai 2 ar 3 kiaušinių
6 šaukštai cukraus
trupučiuką citrino sunkos 
supiaustyti vaisiai 
išplakta saldi grietinėlė.
Kepti obuolius, kol bus visai 

minkšti; kai atvės, perkošti. Atski
rai gerai išplakti kiaušinių balty
mus ir pridėti cukraus ir citrino 
sunkos, o po to po trupučiuką da- 
dėti iškoštų obuolių. Sudėti į stik
linę lėkštę ir riįlink apdėti su- 
piaustytais vaistais ir pagražinti su 

| grietinėle.

MADOS

No. 4167—Vasarinė suknelė—su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi, 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 flk Halsted St, Chicago, m.

Čia įdeda 15 centu 1* prašau 
•tahpti asas pa<7*5 No..... ■■«
Mferoa ___ ' .......... per krutinę

(Vardai ir pavardi)

{▲drena)



Ketvirtad., birželio 15, 1939!. NAUJIENOS, Chicago UI.

NCICERO KAREIVIAI PAAUKOJO $25.00 
KLAIPĖDOS PABĖGĖLIU ŠELPIMUI
Žada “Stoti Lietuvą Kardu Ginti”

Kitos Žinios Iš Cicero
CICERO—Draugija Lietuvos 

Kareivių savo extra susirinki
me, laikytame penktadienio 
vakare, tarp kitko prisiminė 
ir Lietuves reikalus, ir vien
balsiai nutarė paskirti $25.00 
iš draugijos iždo Klaipėdos 

. pabėgėliams šelpti. Auka bu
vo tuojaus išsiųsta Liet. Kon
sului p. Daužvardžiui.

Buvo pastebėta, kad karei
viai remtų Lietuvos ginklų 
fondų, bet iš pačių Kareivių 
paaiškėjo, kad jie verčiau pa
tys stos Lietuvą ginti kalėdų, o 
doleriai labai tinka pirkti 
maistui ir aprėdalui.

Lietus Sugadino Pikniką
Praeito sekmadienio blogas 

oras sugadino visus piknikus— 
išvažiavimus. Kareivių Draugi
jos piknikas išėjo neblogai, 
akis deginto, kad niekas dau-

CENZORIŲ TARYBA ATŠAU
KĖ DRAUDIMĄ!

RYTOJ PRADEDA 
rodyti paveikslą, kurio laukia 

visa Chicago 
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ 

Iš Lion Feuchtwanger’io 
“Oppermanai” 

Paskutinė diena “Sovietų Kaval
kada” ir Maskvos Gegužės Pir
mos Parada.
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir VVabash 
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

Nežiūrint šiurpaus oro, drau
gai -rėmėjai suvažiavo. Pats 
pirmasis pasirodė F. Zajaus- 
kas. Pridavė visiems daug drą
sos savo gausia auka. Apart 
pačių draugijos nalriių—rėmė
jų, buvo ir svečių, Antanas 
Zalagėnas, chicagietis, su drau
gais. Dabar rengimo komite
tas suka galvas kokių dienų 
paskirti užbaigimui pikniko, 
nes ir laimėjimas $25.00 pali
ko. Taipgi ir kitos medžiagos 
yra, būtinai reikia kitos die
nos, bet geros, šiltos, gražios. 
Bet atspėk tu žmogus.

Na, kažin- kokis bus sekan
tis sekmadienis, Yra daug di
delių piknikų, jų tarpe ir Cice- 
ros parapijos. Plačiai kalba
ma, kad lietus lis, nes tankiau
sia taip pasitaiko. Vadinasi, 
ir poteriai nieko negelbsti.
Sekinadien[ Šaunus Išvažia

vimas

Penktadienį Sonotone teatre pradės rodyti sovietų 
gamybos filmų iš dabartinės hitleriškosios vokietijos 
gyvenimo. Bus parodyta visos tos šių dienų civilizacijų 
teršiančios nevalos. Veikalas pavadintas Oppenheimų 
šeima. Vaizde to veikalo dalyviai. J

Diena Iš Dienos
Šauniai Paminėjo 
Vardadieni

ROSELAND. — Birželio 13- 
tų išpuolė Antanų diena,, kurio
je, kuone visi Antanai, o ypač, 
biznieriai, šauniai linksmino • 
si...

Štai, biznieriui Antanui Bal- 
chunui, 10314 So. Michigan 
Avė., buvo specialiai, suruošta 
vardadienio puota, kuri įvyko 
jo paties puošnioj bizniavietėj. 
Tuo metu jo draugai ir kostu- 
Įmeriai gražiai linksminosi, lin
kėdami Antanui Balchunui 
daug laimės ir ilgiausių me
tų. Kaimynas.

CDASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
JUOZAPAS Baltrukas paieško gi

minaitės Viktorijos Stankaitės. Ji 
paeina jš Platelių parapijos, gyve
na Rockford, III. 
šaukti šiuo adresu: 1126 Liberty St. 
Aurora, III.

Malonėkit atsi-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS inžinierijos studentas 
nori gauti darbą didesnėj ųkėj 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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos •

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

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

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

6068 So. State Street 
Wentworth 7942

BARBORA MOTUZIENE 
Po tėvais Kipšai te

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 dieną 1:15 vai. po 
pietų 1939 m. sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Šiaulių apsk., 
Skaisgirio parap., Taliotelių 
kaime. Amerikoj išgyveno 32 
rųetu. Paliko dideliame nubu
dime vyrą Praną, sūnų Praną, 
dukterį <Ai>to4nette ,r±M*entą 
Wilbur Miller, brolį. Kazfmier 
rą Kupšas (Kipšas) ir brolie- 
nę Eleną, 3 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. Califomia 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 Motuzie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Sūnūs, Brolis, Žentas, 

Pusseserės ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja lai

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

Didelis ir tikrai šaunus il- 
važiavimas — tai Chicagos 
Lietuvių Draugijos, -Sun Sėt 
Parke. Jeigu oras bus palaiir 
kus, tai suvažiuos svietelio iš 
visų kolonijų. Gandai eina, 
kad skaitlingiausiai pasiro
dys Rockfoirdas. Argi taip bu
tų? Nėra abejonės, jų geri re
kordai 'iš praeities daug reiš
kia. Kaip ten nebūtų, aš pra
našauju, jog Cicero niekas 
“nebylys”. Juk ir boles lošė
jai, p. Bačuno Komanda, lo
šimų laimės. Tai ko daugiau 
reikia? Rockfordas turi gerų 
dainininkų, jr kai jie susivar
žo su Cicero, tai skamba visa

giau negalėtų įžeidinėti, jei
gu ir norėtų. Tas vaikelis ne
turi motinėlės ir vietoj pasi
gailėjimo nuo kunigų ir sese
rų, jis gauna didžiausių pa
niekų. Juk yra sakoma “My
lėk savo artimų, kaip pats sa
ve?” Kodėl musų kunigai ir se
serys to sakymo nepildo? Jug 
jie yra musų vadai. Mes turi
me taip daryti kaip jie daro. 
Mes turime sekti jų pavyzdį. 
Jiems laba'i inepatinka^kad lie
tuviai katalikai siunčia savo 
vaikučius į viešų mokyklų. Kų 
daugiau darys, jeigu tie Gerb, 
vadai taip dairo? Aš ir tų pa
tį daryčiau, jeigu turėčiau to 
amžiaus vaikučių. N. Rase jas

Išsiėmė Leidimus

Nepaprastas 
Piknikas

I loOl Vili V JLJl 

I KINO TEATRAS Į ’ 
(MOVIES) s c

Dabar didmiestyje yra rodo
mi keli istoriški veikalai, ku
rie patartina pamatyti;

“Young Mr. Lincoln” liečia’ 
tų dalį liberatoriaus gyvenimo, 
kurių. jis praleido Illinojaus 
valstijoj. Aukštas, laibas Hen
ry Fondą ne tik atrodo kaip 
Lincoln galėjų tomis dienomis 
atrodyt, bet ir vaidina su to
kiu humoru bei naturalumu 
(bent padaro natūralumo įspū
dį), kad kritikai pripažįsta, 
jog šitas karatktėrizavimas kol 
kas geriausias. Marjorie Wea- 
ver, Alice Brady ir Airleen 
Whelan atsakomai nupiešia tris 
malonias motėris jo gyvenime. 
Galite pamatyti Apollo teatre.

(Chicagoj)
George

Tarvidas,
Joseph

Remkus,
Bernard Valentą, 35, su Emi-

ly Tennant, 23
Henry Vanselow, 23, su PearI

Duoba, 22
Frederick Lange, 24, su Al-

vina Urbick, 21
Charles Reksnis, 45, su An-

tonia Petronis, 44
Joseph Dykas, 29, su Mary

Dūda, 22
John G. Spindler, 27, su Eli-

izabeth Miežis, 19

Gavo
Perskiras
, Josephine Dowd nuo Donald 
Dowd

AnneNovak, 27, su 
29
Brack, 22, su Valeria 
21

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKIA patyrusių operatorių tik 
moterų apatiniams vienos adatos 
mašina siūti ir pinkinimo mašina. 
Nuolatos. 651 S. Wells, 6 aukštas.

,REIKIA penkių vienos adatos ma
šina siūti operatorių — patyrusių 
sukneles siūti $15.00. Binding ir 
shearing mašinų operatorių. $15.00. 
Shea Agency, 30 W. Washington St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS bučerys, patyręs.
10334 S. Michigan Avė.

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.

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

1519 E. 63 St.

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

TAVERNAS — 434 West 31st St 
Gerai apsimokanti vieta dviem 
žmonėms. Savininkas eina ilsėtis 
nuo liepos 1 d.

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

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI tavernas prie gat- 
vekarių kryžkelės.

Yards 0958

PARSIDUODA gerai išdirbtas 
tavernas. Priežastis — liga. Turiu 
parduoti greitai. Kas pirmas, tas 
laimės. 720 W. 35 St.

PARSIDUODA tavernas. Geras 
biznis, pigi renda, užpakaly kam
bariai; priežastis — vienai persun- 
ku. 3416 Wallace St.

I R R A Gė,fes Mylintiems K K fl Vestuvėms, Ban- 
UA4 kietams, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 880»

i Al f fi i j ■ «Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 r •

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

- ‘ Na, kaip ten nebūtų, jeigū 
kas netiki t, atvaž i nok i te pa-r 
žiūrėti. Įžangos nėra. 1

Ciceriečiams svarbu — šį 
penktadienį Kultūros Draugi
jos pusmetinis susirinkimas 
Liuosybės Svetainėj. Draugi
jos nariai ateikite visi, atsi
veskite draugų. Po susirinkimo 
trumpas, šaunus programas. 
Pirmų kartų dainininkas p. 
Overlingas pasirodys musų 
tarpe. Po visų iškilmių “ma
garyčios” — šaltas alutis, pc- 
tojantis alutis.

Mokyklos Baigtuvės
Praeitų sekmadienį švento 

An’tano parapijos vaikučiai pa
baigė mokyklų. Buvo labai gra
žus programas, kurį išpildė 
žemesnių skyrių vaikai ir 
mergaitės. Pabaigai Gerb. Kle
bonas Vaičiūnas užlipo ant es 
trados išdalinti diplomus bai 
giantiems. ir dovanas tiems, 
kurie užsitarnavo. Kai pradė
jo šaukti vaikų vardus, tai 
tiems vaikams, kurių tėveliai 
}lra biznieriai, pasakė tikrų 
“spyčių”, o tięms, kurių tėve
liai nėra jokie biznieriai, ne
pasakė nei vieno žodžio. Ir 
pats Klebonas pasakė, kad “tie 
kurie turite ar gėlių ar kokių 
kitų dovanėlių, atiduokite vai
kučiams tada, kai nulips • nuo 
estrados, nes gal yra tokių, 
kurie neturi tėvelio ar mamy
tės ir neturi kas nuperka dova
nėle. Tas vaikutį labai įžeis.”

• Įžeidinėjo Vaikutį
Bet tų dienų, kai dalino kas>- 

pinus tiems vaikams, kurie 
baigė, pats Gerb. Klebonas pa
sistatęs vienų vaikutį ant es
trados tiek įžeidinėjo ir tiek

VISI KIMBA Į CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

TYMĄ
Peter Rūtą Jr. (3141 South 

Halsted St.) tvirtina, kad jo 
beisbolo kęųianda ■ įsumUš į. dul
kes . naujai susiorganizavusį 
Chicagos - Lietuvių Draugijos 
tymų. Susirėmimas įvyks bir
želio 17 d., 3 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare parke (29 
ir So. Halsted St.).

Vadinasi, vos spėjo susior
ganizuoti Chicagos Lietuvių 
Draugijos beisbolo komanda, 
kaip j jų visi kimba. Matyti, 
mano, jog ji “neužaugusi”. 
Bet toji komanda Chicagos 
Lietuvių Draugijos piknike, ku
ris įvyks birželio 18 d. Sunset 
darže, rengiasi ciceriečius pa- 
klupdyti. Sako, mes nesigiria
me, bet galime.

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai, jų giminės, drau
gai, pažįstami ir šiaip visi ge
ri žmonės esate kviečiami į 
piknikų' atsilankyti. Įžanga ne
mokama. — N.

“Man of Cįonųuest” prime
na tas dieųaSį,Į kada Texas dar 
nebuvo vien^a iš Jungtinių Val
stijų, bet nepaklausoma valsty
bė; kurių •, irjmes ir -/Meksika 
norėjom/ pasigrobti. Richard 
Dix lošia žvaigždės; rolę—Sam 
Houston, kuris savo spėka pri
dėjo prie kitų patriotiškų 
“amerikonų” dr pririšo Texas 
prie musų šalies.

J oan ; Fohtaine yra pirmoj i 
Houstono pati; yra nesusipra
timai; ji jį palieka; Houston 
baigia savo dienas su Gail Pat • 
riek, indijonų drauge ir pata
rėju. Veikalas eina Roosevelt 
teatre.

Marųuette Park 
Demokratų Piknikas 
Birželio 18 d.

PAIEŠKO senyvo vyro prižiūrė
ti gyvulius ukėje. Mokestis ir na
mai. B. Y., 6153 S. Menard, Clear- 
ing. <

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Biznių

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

t

i 
i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

M

}

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

> 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

a

Morning Star Club 
Vėl Važiuos 
Į Miškus

Pirmų Išvažiavimų Sulijo
Gegužės 28 d. klubiečiai buvo 

surengę draugiškų išvažiavimų 
į Jefferson miškus. Kaip žino
ma, diena pasitaikė gana nepa
lanki, nes lietus lijo kaip jš ki
biro. Tas žinoma išvažiavimui 
labai pakenkė. Morning Star 
klubo rėmėjų visgi buvo suva
žiavę gana daug, bet klubiečiai 
neturėjo progos kaip reikiant 
juk pavaišinti, nes daugelis vi
sai iš automobilių nebuvo išli
pę. 1

Klubiečiai ir komitetas labai 
apgailestauja tokį įvykį, ir no
rėdami nuoširdžiai pavaišinti 
savo rėmėjus, kaip ir praeityje, 
nutarė vėl rengt išvažiavimų į 
tų patį miškų birželio 25 dienų.

Komitetas sako, kad buk oro 
biuras užtikrinęs puikių ir sau
lėtų dienų, taigi, kaip matote, 
klubiečiai turės tikrai gerų pro
gų su vaišėmis pasirodyti. O 
kaip ja uiš praeities žinoma, jei 
kų klubiečiai prižada, tų ir pa
daro. Bukime visi ir visos ! Aš.

Su “Juarez” nueisite ir to
liau į praeitį ir geografiniai 
arčiau ekvatoriaus. Pamatysi
te Meksiką Napoleono laikais. 
Paul Muni vaidina “Juarez” ro
lę. Bette Davis yra Carlotta; 
Briah Aherne, nelaimingasis 
Maximillian, kuris buvo patup
dytas ant Meksikos “sosto”, 
bet, netekęs Franci jos prižadė
tos paramos, jis prarado gy
vastį sukilime, kurį įvykdė pa
triotas “Juarez”. .... • ' > ■ 1 *

Puikus reginys; vikrus veik
smas; geros charakterizacijos. 
Pamatykite čVuarez” šiandien 
Chicagos teatre arba tėmykite 
kur jis bus rodomas vėliau, 
nes jis viena$ iš tų, kurių ne
galima praleistu -

O rytoj Chicagos teatre pra
sidės rodymas “Only Angels 
Have Wings” su Cary Grant, 
Jean Arthur, Jr seniai bema
tyto Richard Barthelmess. ši 
drama irgi yra istorinio tipo 
— nes šie narsus aviatoriai 
kloja istorinius takus per didž- 
kalnius Pietinėj Amerikoj, šis 
veikalas su jaudinu visus — ir 
jaunus ir suaugusius — jeigu 
jie tik mėgsta aviacijų ir did
vyriškus darbus.

Metinis Išvažiavimas
Kubiliaus dbrže prie 82nd ir 

Kean Avenue, sekmadienį, bir
želio 18 d., įvyks 13-to Wardo 
lietuvių demokratų metinis iš
važiavimas. Dienos programas 
susidės iš įvairių žaidimų, lenk
tynių ir šokių.

Per keturis metus šis klubas 
draugingai teikė įvairių pagal
bų šios kolonijos lietuviams tak
sų ir kitais namų savininkų rei
kalais. Klubas užlaiko pastovų 
ofisų, 6912 So. Western Ave
nue, kur kiekvienų trečiadienio 
vakarų yra duodamos pilietybės 
pamokos ir pagalba pilietybės 
popierių pildyme.

Daugelis klubo narių dalyvau
ja aktyviai miesto politikoje ir 
turi gana daug atsakomingų po
litikos darbų.

, Išreikalavo Daug Pagerinimų
Klubas taipgi daug 

išreikalaudamas daug 
mų apylinkei, kaip 
alley taisymų, Parko
šviesų įdėjimų ir gavimų busų 
California Avė. gatvei.

Yra pagirtinas dalykas, kad 
musų kolonijos lietuviai yra su
sipratę ir pažįsta svarbų orga
nizuotų jėgų. Kas dar nepriklau
so prie šios naudingos organi
zacijos, galės prisirašyti sekma
dienį, birželio 18 d., piknike. 
Visi kviečiami dalyvauti. Įžan
gos nebus ir visi atvykusieji tu
rės progų laimėti dovanų. Ka
dangi Jjus piknikas, tai mėnesi
nis susirinkimas nebus laiko
mas tų dienų. JLJ.

nuveikė 
pageriu i- 
gatvių ir 
įrengimų,

Skaudžiai Apdegė 
Sprogime

REIKALINGAS vyras, kuris tin
ka prie gyvulių ir moka karves 
milžti. 3159 Emerald Avė.... ... . ... ... u

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS pusininkas į ta- 
verno biznį. Turi būt nevedęs. Vy
ras ar moteris; arba parduosiu vi
są; geriausioje apielinkėje — South 
Saidėje. Rašykite laišku 1739 So. 
Halsted St. Box 1006.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

r‘ '$3060 nupirkš 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.

FURNISHED ROOMS— TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI furnišiuoti kambariai 
nuo $2 ir daugiau, visi patogumai. 
3138 S. Wallace St. Atsišaukti 1 
lubos iš fronto.

RENDAI kambarys su ar be val
gio. šiltas vanduo, apšildomas. 
Chesta, 4864 Archer Avė., Virginia 
9834<

RENDON kambarys. Galima var
toti virtuvę. 1511 No. Cicero Avė. 
Pirmos lubos.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON štoras su taverno fik- 
čeriais. Einamas biznis. Pigi renda 
su 5 kamb. užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai

4213 S. Campbell

SUSIRINKIMAI
.i_ I M,.........................-——,

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

Rado Nušautų
Žmogų Cicero
Gatvėj

Street

Beje — bukite vienos iš pir
mųjų susipažinti su profeso
rium Chipping.: ;“Good-bye, iMr. 
Chips” bus rodomas ApoJJo 
teatre greitu laiku. Robert Do- 
nat bus Mr. Chips; veikalas 
simpatiškas ir pilnas juokų.

Suzanna Viliutė.

63 metų sargas Joseph O.’- 
Connell buvo skaudžiai apde
gintas, kai Southwest Nursery 
įstaigoj, ties 59$9 So. Kedzie 
avenue, sprogo kerosininis pe
čius. Sprogimas padegė triobe- 
sį, bet gaisrų greitai pasisekė 
užgesinti. O’Connell buvo pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Jisai gyvena adresu 5841 
So. Franęisęo avenue.

Tai buvo 
puo 4331 
metų ei •

šaligatvio 
buvo šir-

Prie 4606 West 21 st 
Ciceroj, .praeivis atrado kūnų 
nušauto žmogaus. 
Zigmund Zarzecki, 
21st Street, apie 35 
cerietis.

Jisai gulėjo ant 
kraujo klane. Kulka
dyj. Policija spėliojo, kad gal 
jisai (.nušižudė,t jbęt priev kurio 
revolverio nerado.

Kūnų atrado ęhieagietis How- 
ard McCarty, nuo 1104 South 
Racine avenue, formanas dirb
tuvės aukščiau paduotu adre
su. • .

PRANEŠIMAS 
įsivaizduokite. Dabar galite 
12 apartmentinį namą, susi

dedantį iš 6x4 
apartmentų, su 
dos $4200—už

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

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

. 1527 Devon Avenue
Briargate 3300 
10 N. Clark St. 
Dearborn 1540

Tik 
pirkti

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

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

20% NETO PAJAMŲ
3 flatų plytinis — 221 West 

59 gt. 6-6-6 kambar., pečiais šil
domi — garažas — platus lotas. 
Kaina $5,300, be skolų. Rėndos 
$906.00. Mr. Pierce Rosain ofisas 
5933 S. Halsted St. Tel. Normai 3676.

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

GRAŽUS namas su geru bizniu, 
puiki žemė Monee, III., ęrie 49 
vieškelio, 38 mylios nuo vidmies- 
čio. Savininkas Lorenzev. Telefonas 
Monee 2021.

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYS kampinį namą su biz
niu į roadhouse arba į privatišką 
namą, nepaisant apylinkės. Namo 
kaina $7500.

LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lftfayettd'< 5107 < j

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų PatarnavimasL irReikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.
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RYTOJ TRYS ŽMONES MIRS ELEKTROS 
KĖDĖJ CHICAGOJ

Du Juokauja, Trečias Meldžiasi
Jau Illinois valstijos guberna

torius Horner jų nepasigailės ir 
bausmes nepakeis amžinu kalė
jimu, rytoj rytų trys žmones 
mirs elektros kėdėj. Nuospren
dis bus įvykintas tuojau po vi
durnakčio.

Pasmerktieji yra:
18 metų negras, Robert Nix- 

cn, kuris 1938 melais išgėdino 
ir nužudė slaugę Mrs. Florence 
Johnson;

26 m. negras Charles Price, 
kuris 1936 metais nužudė chi-

cagietį Niebolas Miller, nuo 
9247 S. Racine avenue, ir

35 metų Steve Cygan. 11 me
tų atgal, laike plėšimo, Cygan 
nužudė policistą John Chiska.

Visi bus elektrifikuoti Cook 
apskričio kalėjimo elektros kė
dėj. Kalėjimas randasi prie 26- 
tos ir California gatvių.

Kalėjimo viršininkas Sain sa
ko, kad Nixon, mirties valan
dai prisiartinus, pasidarė labai 
dievobaimingas, bet kiti du lai
kosi ramiai, juokauja ir nerodo 
mažiausio susijaudinimo.

Naujienų-Acme Telephoto
Prezidentas Rooševeltas vežasi Anglijos karalių ilr karalienę į piknikų.

Prisiminus
Stanislovav
Bortkevičių
Senas Chieagietis, Geras Že

maitis Mirė Biri. 2, Three 
Riuers, Michigane

Garsus Pabėgėlis Iš 
Vokietijos Prašo 
Pilietybės

Dr. Melchicr Palyi
Dr. Mclchior Palyi, garsus 

Vokietijos mokslininkas, kuris 
pabėgo iš Vokietijos, Hitleriui 
užėmus valdžių, pareiškė norų 
palikti Amerikos piliečiu ir pri 
davė valdžiai aplikacijų.

Dr: Palyi dabar gyvena Chi
cagoj ir užima svarbių vietų 
Chicagos Universitete ekonomi
jos fakultete. Iki 1933 metų ji 
sai buvo Vokietijos valdžios 
Reichbanko patarėju ir vyriau
siu Berlyno Deutsche banko e- 
konomistu.

Suimtas Už Vieną 
Apiplėšimą, Papildė 
Ir Antra c

K. Justaitis Po Areštu
* 1

Vakar Chicagos policija, ke
lių dienų bėgyje, antru kartu 
areštavo 38 metų chicagietį lie
tuvį Kazimierų Justaitį, nuo 
4829 N. Merrimac.

Kaip, pirmų, taip ir antrų 
kartų jisai buvo areštuotas ir 
apkaltintas plėšikavimu.

Po pirmo arešto, Felony teis
mas, kriminalio teismo rūmuo
se, paleido Justaitį po $1,000 
kaucija ir bylai paskyrė liepos 
12 d.

Bet bylos nesulaukęs, Justai
tis vėl pakliuvo, šį kartų poli
cija jį kaltina apiplėšimu vai
sių krautuvės Rogers Parko 
apylinkėj.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

I

e Trys moteriškės ir vienas 
vyras buvo sunkiai sužeisti, 
kai įvažiavo į tilto stulpų prie 
Western ir Chicago avenue.

• 26 metų Edward Manual, 
nuo 6152 S. Wood st., buvo 
sunkiai sužeistas, kai trokas, 
kurį jisai valdė, susikūlė su 
kitu troku prie lllth ir Cicero 
avenue, apsivertė ir užsidegė. 
Jisai buvo paguldytas Little 
Company of Mary ligoninėj.

Areštavo Jaunų Lietuvį
0 24 metų cicerietis Ben 

Yančas, nuo 1813 S. 50th avė., 
buvo suimtas už pergreita va
žiavimų su motorcikliu. Ben 
Bojtfy. nuo 4540 Amelia avė., 
Yančo draugas, buvo sunkiai 
sužeistas, kai bėgdami nuo pa
skui atvažiuojančios policijos, 
jie įvažiavo į telefono stulpų. 
Nelaimė įvyko prie 3000 Ogden 
avenue, Lyons priemiestyj.

• Prie Grand ir Kildare 
gatvių, automobilis užmušė 81 
metų chicagietį John Palm-
quist, nuo 502’8 W. Ohio st.
Automobilį valdė Mrs. Anna
Berg, nuo 
avenue.

2040 N. Lavergne

0 Prie Irving Park ir St.

Aldona Valatka
Baigė Mokytoją
Kolegiją
Gavo Diplomų Iš Teachefs

College

Trečiadienį, Chicago Teach- 
er’s College Auditopijoj mok
slo metų pabaigtuvių iškilmė
se, mokytojos diplomų gavo ir 
Aldona Valatka.

Prieš Keturis metus Aldo
na baigė pagarsėjusių Austin 
High School savo mėgiamo 
mokslo skyrių—mokytojos.

Aldona nepasitenkino, moky
tojos laipsnio atsiekimu, ji 
nusitarė ir toliau tęsti moks
lų iki pasieks aukštos moky
tojos laipsnį.

Jos sesutė Lucille neužilgo 
baigs pradžios mokyklų. Ji ža
da nenusileisti Aldonai—sako 
eisiu lenktynėm.

Abidvi sesutės yra didelės 
mėgėjos muzikos. Aldona 
smuikininkė, o Lucille—pia
nistė, ir abidvi aktyviai daly
vauja lietuviškuose, parengi
muose. c

šių pavyzdingų mergaičių 
tėveliai yra inteligentiški žmo
nės ir jiems didelė garbė, kad 
taip puikiai sugeba savo duk
reles paskatinti prie mokslo.

( -V. A

Louis avenue, trokas suvažinė
jo ir užmušė 67 metų north- 
sidietį Wesley Watters, nuo 
4037 N. St. Louis.

Leidžia Gelžkeliui
Kapoti Algas

Federalis teisėjas Wilkerson 
vakar suteikė leidimų Chicago, 
Aurora ir Elgin gelžkeliui nu
mušti algas savo 550 darbinin
kų dešimčių nuošimčių. Gelž- 
kelis yra po federalės valdžios 
priežiūra. Jo reęeivcris, A. A. 
Sprague aiškino teisėjui, kad į- 
plaukos žymiai sumažėjo, ir jei
gu algos nebus numuštos, tai 
gelžkelis negalės išsilaikyti.

Teismas suteikė leidimų al
gas numušti su sųlyga, kad jos 
vėl bus pakeltos, kai įplaukos 
padidės. z

Gelžkelio tarnautojai grųsina 
streiku, jeigu leidimas bus vy
kinamas.

Suėmė Moteriškę 
Už Darbų 
Pardavinėjimą

Cook apskričio prokuratūra 
patraukė atsakomybėn 39 metų 
chicagietę Mrs. Mary H. Con- 
roy, 5959 S. Mozart ir apkalti
no jų politiškų darbų pardavi
nėjimu.

Ji buk priėmė $700 nuo vie
no žmogaus ir prižadėjo jam 
parūpinti policisto darbų. Ji pri
ėmė panašias sumas nuo trijų 
kitų žmonių, bet darbų jiems, 
deja, nėparupino. Ji tarnavo ku
rį laikų apšvietos taryboj.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Anglijos 'karalius ir karaliene lipa j Potomai jachtų, kur jie buvo preziden
to Roosevelto svečiai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
AVASHINGTON, Dj C. — Senatorius Key Pittman sveikinasi su Anglijos ka

ralium.

Nąujiooų-Acnie Telephoto
Malrgaret Polly Weil, 19 metų “governanka”, kuri prisipažino “kidnapinusi 

Krehę Osborri norėdama gauti $1,000 “išpirkimo”.

A. a. Stanislovas Bortkevi- 
čius mirė 1939 m., birželio 2 
d., Three Rivers, Mich. Jis bu
vo gimęs 1877 m., Žemaitijoj, 
Žadvainių dvaire, iš tėvų Bort
kevičių. Ten jis užaugęs lan
kė kunigaikščio Bagdono Og
inskio muzikos mokyklų ir, į- 
sigijęs atatinkamų mokslą, pa
teko į kunigaikščio garsiųjų 
orkestrų.

Kun. Oginskis buvo garbin
gas ir žemaičiai jam labai ti
kėjo. Jis mirė nepalikęs įpė
dinio, o kartu su juo mirė že
maičių lir visų lietuvininkų 
laisvė. Tiek žemaičiai, tiek 
lietuvininkai pradėjo nebepa- 
kęsti rusų valdžios spaudimo 
ir ėmė bėgli į užsienius. Ne
laisvės slegiamas į Amerikų 
atvyko ir Stanislovas Bortke- 
vičius.

Stanislovas Borlkevičius tu
pėjo 4 brolius: Vladų, Antanų, 
Henrikų, Juozų, ir vienų se
serį. Jie Visi tarnavo prie ku
nigaikščio Oginskio, kaip mu
zikai. Manoma, kad velionio 
jaunesnis brolis Juozas ir se
suo dar ir dabar Lietuvoj te
begyvena.

Čia priminsiu ir jo kartos 
žmones: Edvardų Baškevičių, 
Kazį Pocių, Vlada Ežerskį, Mi
kų Danauskų, Jonų Jakaitį, p. 
Jakavičių ir Alfonsų Jakaitį, 
kuris taip pat yra miręs. Jie 
visi yra vienos mokyklos mo
kiniai ir sąmoningi žemaičiai. 
Amerikon Atvyko 1904 Metais

Velionis į Ameriką atvyko 
1904> m., ir per daug laiką gy
veno Bridgeporte, vėliau ties 
11026 S. Tahnan Avė., ir virš 
metus laiko išgyveno ūkyje 
prie Three Rivers, Mich. Iš 
ten jo kūnas buvo parvežtas į 
Chicagą ir buvo palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Jį laidojant arkivyskupas Ste
ponas A. Geniotis koplyčioje 
i|r prie kapo pasakė įdomiai 
pritaikintus pamokslus.

Stanislovas Bortkevfičius bu
vo geras lietuvis, priklausė 
prie Lietuva Beno, mėgo mu
ziką ir bendradarbiavo visuo
menės darbuose. Muzikos žino
vai jį pripažino kaip gerą mu
zikos techniką. *P. Grušas, kaip 
beno vadovas ir muzikos žino
vas, taip pat jį aukštai įverti
no.

Paliko Daug Giminių
Velionis buvo sąmoningas 

žmogus, tat jis vertino ir as
mens ir susirinkimų laisvę ir 
mėgo skaityt knygas ir laik
raščius, o ypatingai “Naujie
nas”. Dabar jis ilsisi, bildesyje 
palikęs savo žmoną Marijoną, 
4 sūnūs: Alfonsą, Edvardą, 
Stanislovą ir Teodorą, 3 mar
čias, Mary, Edną ir Mary, 3 
dukteris: Eleanorą, ir jos vy
rą Grebliauską, Adeliną ir Lu- 
cillę, 5 anukus, švogerį Anta
ną Šiaulį ir jo motiną Oną. Lai 
jis ilsisi ramybėje.

—Žemaičių Duktė

Suėmė Nacį 
Už Melavimą ,

Federalė valdžia vakar suė
mė 71 metų chicagietį nacį Hu- 
go R. Opitz, ir apkaltino jį im- 
personavimu Jungtinių Valstijų 
armijos karininko. Opitz užsi
vilko pulkininko uniformų ir 
nuvykęs į Milwaukee nacių su
važiavimų persistatė armijos ge- 
neraliu chirurgu — pulk. Ben- 
jamin J. Blackley. Jisai kalbėjo 
tame suvažiavime kartu su 
Fritz Kuhn’u, Amerikos nacių 
vadu, kurį New Yorko proku
ratūra kaltina svetimų pinigų 
eikvojimu.

VAKAR
CTIICAGOJ

0 Seneliai Paul Desco ir An
drei Gambino, nuo 854 Arth- 
ington Street, buvo geri draugai 
per 72 metu laiko, nuo pat kū
dikystės dienų. Vakar vienas 
pasigriebė kirvį, antras peilį, ir 
ėmė muštis. Abu dabar randa
si apskričio ligoninėj ir yra kri
tiškoj padėtyj. Jie susiginčijo 
dėl merginos.

• Banditas vakar po pietų at
ėjo į gėlių krautuvę, adresu 726 
S. Wabash avenue, tris tarnau
tojus uždarė šaldytuve, pasiėmė 
$100 iš registerio ir pabėgo.

• Gaisras sunaikino Walgreen 
firmos vaistinę ir kelis butus 
mūriniame name prie 3179 Ma- 
dison Street. Gaisras prasidėjo 
nuo neužgesinto cigareto.

O leloj, ties 308 W. Chicago 
avenue, policija rado kūnų apie 
47 metų vyro. Pavardės nežino. 
Spėja, kad jisai mirė nuo šir
dies ligos. Buvo apie 5 pėdų, 
8 colių aukščio, svėrė apie 150 
sv.
• Parėjęs namo iš darbo, Ray- 
mond Galligani, 846 Dakin 
Street rado savo žmoną Ivy ne
gyvą lovoj. Spėja, kad ji nusi
žudė. Ji tarnavo už patarnau
toją alinėj ties 7500 S. Halsted 
Street.

0 Negalėdama gauti darbo ir 
praradusi sveikatą, vakar nusi
žudė 52 metų chicagietė Mrs. 
Maud Bliss, nuo 1734 Touhy 
avenue.

0 1935 metais adv. Leon A. 
Mitchell, 111 W. Washinglon 
avenue, biznio reikalais atsilan
kė Commonwealth Edison ben
drovės raštinėj. Bendrovės tar
nautojas taip energingai pasi
sveikino su advokatu ir suspau
dė ranką, kad nulaužė jam pirš
tą. Advokatas užvedė bylą prieš 
bendrovę, reikalaudamas $5,000 
atlyginimo. Vakar jis sutiko pri
imti $375.
0 Chicagoj dabar vyksta radio 
fabrikantų sąjungos, Radio Ma- 
nufacturers Association, kon
vencija. Organizacijos pirminin
kas A. S. Wells padarė pareiš
kimą, kad televizija tebėra eks
perimentiniam stovyj ir daug 
metų praeis, kol ja bus galima 
naudotis kaip dabar yra naudo
jamas radio.
0 Policijos departamentas pra
šalino tris policistus iš tarnybos 
už girtuokliavimą. Jie yra Wil- 
liam Millei- iš centralinės nuo
vados; James A. Madden iš 
South Chicago nuovados, ir Os- 
car Aaflei iš Marąuette nuova
dos.
0 Lyons Richard Jr., buvęs re- 
publikonų kandidatas į U. S. 
senatorius, vakar paskelbė, kad 
jisai kandidatuos į Illinois gu
bernatorius.
0 Chicago, Mikvaukee, St. 
Paul ir Pacific gelžkelis šiomis 
dienomis išleis $327,373 naujų 
įrengimų užpirkimui ir apgedu- 
sių vagonų taisymui.

0 Vakar paaiškėjo, kad buvęs 
aldermonas Frank I. Konkows- 
ki, kuris staigiai susirgo pirma
dienį, greitai pasveiks ir pavo
jaus jo gyvybei nėra. Sekmadie
nį jisai suvalgė nemažai “chili”, 
išgėrė alaus ir susirgo. Negalė
damas užmigti, išgėrė daugiau 
miego miltelių negu reikėjo. 
Konkowski yra teisiamas už 
policijos darbų pardavinėjimų.

Keturi ginkluoti banditai pa
vogė keturis maišus pašto iš 
Kewanee, III., gelžkelio stoties. 
Maišus imant iš traukinio, ban
ditai staigiai pasirųde stotyj 
švaistydami revolverius, maišus 
pagriebė, sumetė juos į automo
bilį ir dingo.




