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Vokiečiai ir Rusai Susitarę Del Prekybos Pakto
i; i '• *

BRITŲ-RUSU DERYBOS NACIAMS ATRO 
D0 UŽSIKIRTOSIOS

Hitleris svarsto kooperavimo su Rusija 
klausimą

BERLYNAS, Vokietija, birž. sėn. Kitą vertus, prieš Hitlerį 
18. — Sovietų Rusijos-Britani- stovi klausimas, ar neverta Vo- 

rusų britų-francu- kietijai kooperuoti su Rusija, 
sudaryti atrodo 
Vokietijos naciai 

didelio smagumo.

jos derybos 
zų sąjungai 
užsikirtusios. 
dėl to turi
Tuo tarpu derybos Vokietijos- 
Rusijos prekybinei sutarčiai 
padaryti, naciai sako, einančios 
patenkinančiai. Faktinai rusų 
prekybos specialistų ir Vokie
tijos pramonininkų pasitari
mai padarę tokio progreso, kad 
jau abiejų šalių penkių metų 
prekybos sutarčiai projektas 
parašytas.

Vokietijos ambasadorius Ma
skvai, grafas Wemer von der 
Schulenberg, sugrįžo į 
ną padaryti pranešimą 
riui apie padėtį Rusijoj.

Maskva ir Berlynas
momentą kai tenka svarbus 
sprendimai padaryti. Stalinas 
turi nuspręsti, ar jis viešai stos 
Britanijos ir Francuzijos pu-

Berly-
Hitle-

priėjo

užuot kovojus ją. Hitleris, kal
bama, ne kartą pareiškęs, kad 
palanki Vokietijai rusų valdžia 
išpildytų Bismarko svajones. 
Kooperuodamos ekonominiai 
Vokietija ir Rusija sudarytų 
tokią galybę, kurios niekas ne
įveiktų. Šitoks kooperavimas 
padarytų taipgi britų imperi
jai galą.

Bet padėties įvertiriiman įei
na Japonijos klausimas. Ru
sai reikalauja, kad naciai at
sisveikintų su japonais, jeigu 
Vokietija nori kooperuoti su 
Rusija. Hiltieris dėl šito rejika- 
lavinuo nenusitaręs, jisai svars
tąs jį. Tuo tarpu kai kurie įta
kingi Vokietijos pramoninin
kai įrodinėja, kad vertė žalia
vų, kurias Vokietija gali gau
ti iš Rusijos, esanti jai kur 
kas didesnė, negu vertė sąjun
gos su Japonija.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Francijos submarinas ”Phenix*į kuris nuskendo prie Frakcijos Indo-Kinijos su 63 įgulos nariais. Visi, 

sako, žuvo. Submarinas nebuvo aprūpintas saugumo įrengimais.
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Laivas su žydais 
emigrantais pa- ‘ 
siekė Antwerpą

Iš Lietuvos
DIDELĖ KARO AVIACIJOS 

ŠVENTĖ.
KAUNAS, birželio 11 d. karo 

aviacijos šventės žiurėjo 40,000 
minia.

PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
BALTIJOS VIENYBĖS 

REIKALU.
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Aliejus iškilo pavir-i BRITŲ-JAPONŲ SUSIRĖMIMAS GRU 
šiun kur submarinas MOJA ’ SHANGHAJUJE

nuskendo

KAUNAS, birželio 14 d. — 
Baltijos Kongresas priėmė eilę 
rezoliucijų bendro veikimo klau
simais.

NEW YORK, birželio 12 d. 
— Sąryšį su Anglijos karališ
kos poros atsilankymu į Pa
saulinę Parodą jiems buvo ten 
suruošti pusryčiai ir asmeniš
kai perstatyti visų šalių Gene
raliniai Komisarai su žmono
mis. Lietuvą atstovavo p. Bu
drys su žmona. 
1939/VI/15 d.

Atidengė sąmokslą 
Rumunijos kara

liui nužudyti

Vokietija ir Italija 
sujungs laivynus 

karui kilus
BUCHAREST, Rumunija, 

birž. 18. — Pereitą šeštadienį 
atidengtas sąmokslas Rumuni
jos karaliui Karoliui nužudyti. 
Sąmokslininkai planavę taipgi 
užsienių reikalų ministerio Ga- 
fencu, premjero Calinescu ir 
kitų valdžios atstovų gyvybę 
atimti.

Karalių Karolį planuota nu
žudyti sekmadienį arklių lenk
tynėse, numetant bent tuziną 
rankinių granatų į ložą, kurioj 
jis butų žiūrėjęs lenktynių.

Ryšium su sąmokslo atiden
gimu areštuota septyni asme
nys, jų tarpe pravoslavų kuni
gas. Tuoj po to prasidėjo areš
tavimas visoj šaly nužiūrimų 
asmenų, ypač Plieno Gvardi
jos — uždraustos Rumunijos 
nacių organizacijos — narių.

Policija sako, kad pas vieną 
areštuotų sąmokslininkų užtik
ta 22 rankinės granatos.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
18. — Karo laivyno ministeri
ja paskelbė, kad yra ruošia
mi planai sujungti Italijos ir 
Vokietijos laivynų jėgas, jeigu 
kiltų karas. Bendrai vokiečių 
ir italų laivynų akcijai apsvar
styti, karo atžvilgiu; konferen
cija bus laikoma birželio 20 ir 
21 dd. Joje dalyvaus Vokieti
jos laivyno viršininkas, admi
rolas Erich Raeder, ir Italijos 
laivyno ministeris pavaduoto
jas, admirolas Dominico Cava- 
gnari.

ANTWERP, Belgija, birž; 
18. — Vokietijos laivas St. 
Louis gegužės 24 d. išvežė į 
Kubą 917 žydų. Kuboje žydų 
emigrantų nepriimta. St. Louis 
dabar -sugrįžo j Europą ir 'su- 
stdjo AnHverpe, Belgijoje. Bri
tanija, Francuzija, Belgija ir 
Olandija sutiko paimti po ket
virtadalį šitos krūvos emigran 
tų.

Kai Kuba nepriėmė žydų, tai 
jų tarpe kilo toks nusivylimas, 
kad 200 jų padarė sutartį nu
sižudyti, užuot grįžti į Vokie
tiją. Laive buvo sudaryti pa
truliai, kurie saugojo emigran
tus dieną ir naktį, kad jie ne
pradėtų žudytis masiniai.

PARYŽIUS; Francuzija, birž. 
18. — Francuzijos laivyno mi
nisterijos atstovas pranešė, 
kad pasirodė vandens paviršiu 
aliejaus toj vietoj, kur, mano
ma, nuskendūA-francuzų subma
rinas Phenix Indo-Kinijos Van
denyse. Tačiau nuskendusio 
submarino dar nesurasta. Vi
so submarine žuvo 71 vyras.

Lėktuvas išvežė 30 
asmenų per Atlantą

SHANGHAI, Kinija, birž. 
18. — Tientsine, Kinijoj, ja- 
pęnai vykdo blokadą britų kon
cesijai. šeštadienį britų-japonų 
santykiai paaštrėjo ir Shan- 
ghajuje. Dalykas toks, kad 
prieš mėnesį. laiko "Shanghaju - 
je britai uždarė ^inų policijos 
stotį, kuri nors . buvo kinų te
ritorijoj, bet visai arti, tik per 
gatvę nuo tarptautinio setle- 
mento.

Pereitą šeštadienį kinų poli
cija, remiama japonų kareivių,

sumanė sakytą stotį atidary
ti. Atsiskubinę į tą vietą bri
tų kareiviai nuvijo kinus. Vė
liau britai pastatė barikadas 
aplink trobesį, kurį kinai ir ja
ponai nori užimti. v 
’ J 3 >•:, . ;

Japonai įspėjo britus, kad 
jie dar neišsižadėjo tos polici
jos stoties ir britams teks dar 
ilgai ją saugoti. Pranešimai sa
ko, Shanghajuje britų-japonų 
santykiai esą tiek įtempti, kad 
gali įvykti susirėmimas.

, KAUNAS. — BiržMio 4 d. 
įvyko Vytauto Didžiojo Uni
versiteto vadovybės rinkimai. 
Rektorium išrinktas prof. Sta
sys Šalkauskas, prorektorių 
studentų reikalams prof. Pure
nąs, prorektorių ūkio reika
lams prof. Jodelė ir Universi
teto sekretorium prof. Myko
laitis-Putinas.

Paneigia gandus 
apie sabotažą

< NEW YORK, N. Y., birž* 18. 
-- Į dešimtį dienų prasidės re
guliarus gabenimas pasažierių 
per Atlantą lėktuvais. O perei
tą šeštadienį lėktuvu išlėkė per 
Atlantą 30 žmonių, 
preliminarinė kelionė, 
sažieriai yra spaudos 
stočių atstovai.

Tai yra 
Šitie pa- 
ir radijo

Streikas pasibaigė 
Allis įmonėje

VOKIEČIAI IR LENKAI GRIAUJA VIE 
NI KITŲ NAMUS DANCIGO ZONOJ

Lietuviškoji 
akcinė

Dancigas teks Vo 
kietijai —• sako 

Goebbels
LAISVAS DANCIGO MIES- 

TAS, birž. 18. — Kalbėdamas 
pereitą šeštadienį Dancige 
Goebbels, Vokietijos propagan
dos ministeris, pareiškė, kad 
įjungimas Dancigo į Vokieti
ją yra neišvengiamas ir kad 
jokia galia įjungimo nesulai
kys.

MILWAUKEE, Wis., birž. 
18. — Automobilių darbininkų 
unija pereitą šeštadienį likvi
davo streiką Allis-Chalmers 
įmonėje. Pasak unijos lokalo 
prezidento Christoffel, 97 nuo
šimčiai darbininkų užgyrė kon
traktą padarytą pasėkoje kon
ferencijos, kurioje dalyvavo 
unijos ir kompanijos atstovai 
ir Wisconsin gubernatorius 
Heil.

Kompanijos atstovai prane
šė, kad pirmadienį sugrįš j 
darbą apie 5,000 darbininkų. 
Kiti 1,500 darbininkų bus pa
šaukti darban kai tik darbas 
susitvarkys ir įsisiūbuos.

Allis-Chalmers įmonėje strei
kas prasidėjo gegužės 24 d.

NEW YORK, N. Y., birž. 18. 
— Palyginti trumpu laiku nu
skendo Jungt. Valstijų subma
rinas Sųualus, paskui britų sub
marinas Thetis ir dabar fran- 
euzų submarinas Phenix. Ry
šium su jų nuskendimu kilo 
klausimas, ar nenuskendo tie 
submarinai sabotažo pasėkoje.

Jungt. Valstijų rezervų lai
vyno komanduoto jas Edward 
Ellsberg betgi sako, kad apie 
sabotažą netenka nė manyti, 
nes sabotažą vykdyti subma- 
rinams yra ypatingai sunku.

Grand Jury apkalti 
no kompaniją nusi

žengus algų įsta
tymui

VARŠUVA, Lenkija, birž. 
18. — Naciams palanki Dan
cigo vyriausybė nuvertė lenko 
ūkininko namą miesto zonoje, 
šį žygį naciai pamatavo tuo, 
kad namas buvęs pavojingas 
žmonių gyvybei.

Lenkijos vyriausybė, atsily
gindama naciams tokia pat mo 
neta, įsakė vokiečiui malūninin
kui nuversti savo namą, kuris 
randasi lenkų koridoriuje, ki
taip sakant, lenkų kontroliuo-

j amo j zonoje. Dancigo miesto 
vyriausybė užprotestavo lenkų 
žygį. Tuomet lenkų vyriausybė 
išleido vokiečiui malūnininkui 
antrą paliepimą — jau nuver
sti ne tik namą, bet ir malū
ną.

Lenkų nota Dancigo vyriau
sybei sako, kad už kiekvieną 
padarytą mieste skriaudą len
kams pastarieji atsilygins, pa
darydami dvejopai ir trejopa: 
didesnę skriaudą vokiečiams.

KAUNAS. — Užsienio ^pre
kybos departamentas netrukus 
pradės statyti Kretingoje pa
talpas ir sandėlius muitinei, 
nes Kretinga virtusi svarbiu 
prekių įvežimui punktu neturi 
jokių patalpų muitinei.

KAUNAS?
“Medvilnės Audinių 
bendrovė jau gavo reikalingus 
leidimus medvilnės audinių fa
brikui, kuris bus netrukus pra
dėtas statyti Puskelniuose prie 
Marijampolės. Netekus Klaipė
dos krašto, tokio fabriko dabar 
kaip tik stigo.

Naujas britų laivas 
atplaukia į Jungt.

Valstijas

ORE?a
Vokietija turi 79,- 
600,000 gyventojų

Chicagai ir apielinkei Tede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 

. našauja:
Debesuota; tarpais liūtys su 

perkūnija; saulė teka 5:14 v. r., 
leidžiasi 8:28 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
18. — Nacių vyriausybė pa
skelbė, kad nesenai padarytas 
cenzas rodo, joge! Vokietija 
turi 79,600,000 žmonių, ne
skaitant Klaipėdos gyventojų. 
Vyrų esama 38,800,000, o mo
terų 40,800,000.

Už $2 nori gauti 
$10,000 energijos

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
18. — Laboratorijų bandymai 
rodo, kad “bombarduojant” me
talą uranium tam tikra elek- 
trikine (neutronų) srove, kai 
kurie uramiuno atomai sprog 
sta, gamindami didelę jėgą ar
ba energiją. Profesorius Fre- 
deric Joliot, 1935 metų Nobelio 
premijos laimėtojas, dabar no
ri surasti praktišką uranium 
atomams skaldyti būdą. Jeigu 
jam pavyktų tai padaryti, tai 
jis mano, kad iš vieno svaro 
uraniumo, kuris kaštuoja $2, 
galima butų gauti energijos 
(karščio arba jėgos) tiek, kiek 
duoda 1,250 tonų anglies kaš- 

Ituojančios $10,000.

SYRACUSE, N. Y., birž. ■ 18. 
—■ Grand Jury, pasiremdama 
Wagnerio algų-darbo valandų 
įstatymu, išnešė 19 kaltinimų 
Fownes Bros, kompanijai, pir
štinių išdirbėjams, kurie turi 
įmonę Amsterdam mieste, New 
Yorko valstijoje. Kompanija 
samdo 800 darbininkų.

Grand Jury kaltina kompa
niją tuo, kad ji nemokėjusi 
darbininkėms ir darbininkams 
net minimum algos 2’5 centų 
valandai, kaip Wagnerio įsta
tymas reikalauja; kad ji ne
mokėjusi pusantros algos už 
viršlaikį, kaip tas pats įsta
tymas reikalauja, ir kad ji ne
vedė tam* tikrų reikalingų re
kordų.

Be to, du kompanijos sam
diniai, administratorius F. J. 
Kaufman ir perdėtinė Edna 
Weaver, apkaltinti melagingu 
liudymu.

I................... ii liiįMlfc—

PRAHA, Bohemija, birž., 18. 
— Sekmadienį šio miesto ka
vinėje, kurią lanko daligumoj 
žydai, sprogo bomba. 40 žmo
nių sužeista.

SLOVAKIJA PERGYVENA DIDELIUS
SUNKUMUS

BRATISLAVA, Slovakija, 
birž. 18. — Slovakija atsisky
rė nuo čekų. Laimėjo “nepri- 
klauosmybę” ir pateko Vokie
tijos nacių globon. šiandien 
Slovakijoj vokiečiai inžinieriai 
ir kareviai stato tvirtoves Len
kijos pasieniu. Vokiečių pasta
tytas tvirtoves Slovakijoj, ži
noma, vokiečiai ir tvarkys.

Bet tai ne viskas. Slovakija 
bijo užsienių boikoto, nes jos 
prekės skaitomos kaip Vokie-

tijoj padarytos. Yra pavojus, 
kad jos pramonė gali visai su
smukti. Slovakijos valiuta pra
eity buvo paremta čekų aukso 
rezervais, šiandien tų rezervų 
nebėra. Valiutai gresia infliar 
cija. Ekonominė Slovakijos pa 
dėtis yra taip sunki, kad Vo
kietija nutarė paskolinti jai 
$48,000,000. Tačiau tai dar la
biau sustiprins Slovakijos pri
klausomybę nuo Vokietijos, o 
paskola vargiai pašalins 
ekonominius sunkumus.

ATLANTIC CLIPPER PASIEKĖ 
LISBONĄ

LISBON, Portugalija, birž. 
18 — J. Valstijų lėktuvas, iš
lėkęs pereitą Šeštadienį iš New 
Yorko į Europą, sekmadienį 
pasiekė Lisboną, Portugalijos 
sostinę. Lėktuvas gabena 30

jos

žmonių. Lėktuvo pasažieriai 
yra spaudos ir radijo stočių 
atstovai. Į dešimtį dienų pla
nuojama pradėti Iregulia'rų ga
benimą pasažierių per Atlantą 
lėktuvais.

LIVERPOOL, Anglija, birž. 
18. — Naujas britų pasažie- 
rinis laivas, pavadintas Maure- 
tania, išplaukė pirmon kelio
nėn į Jungt. Valstijas. Maure- 
tania yra 34,000,000 tonų, 
įrengtas moderniškiausiais pa
togumais.

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 kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS 

1739 S. HALSTED 
Chicago, H

ITREET



NAUJIENOS, Chicago', III. Pirmadien., birželio 19, 19392

Nauji raštai
V. MykolaičiorPutino romanas 

“Krizė”

Mrs. A.

“Ąltorių šešėly” rojnąpp pa
garsėjęs autorius davė vėl stauk 
bią savo rųšies knygų, kurioje, 
esu, pirmu kart taip plačiai ir 
rimtai vaizduojamas Lietuvos 
gyvenimo laikotarpis, prasidė
jęs vytautiniais (1930) metais 
kai visame pasaulyje įsigalėjo 
krizė. Bet jš tikrųjų romanu 
daugiau vaizduojama dvasino 
krizė, nes autoriaus personažų 
išvedžiojimuose ryšku^ toks api
budinimas, —r medžiaginė krizė 
lieka tik garu išviršiniu roma
no rubu. Aprašomas “aukštųjų 
sluoksnių’* ir dvarininkų gyve-? 
nimas, bet ir bendra knygos 
tendencija ne kokia nors “be-? 
žemiška” ar “mažažepiiška”, 
(tautos patriarchas rašytojas 
Visvydas savo idėjas “suvedu” 
j “laikymą sąvo rankose tokio 
didelio sklypo Lietuvos žemės”, 
— kai vieši pas idealistu nu-r 
pieštų juristų Sargenį, ką lik 
patapusį dvarininku; aplamai, 
patriotizmas, kuris rodomas 
knygoje, atrodo, nepritaikinti-? 
nas tiems, kurie dvarų neturi ir

■. a»"

tautos pąžilDgos veiksnys, kad 
ji išauklėtų savyje tokių savi
garbą, jog sn panieka atstumtu 
visus pataikmdojų mėginimus 
saldžiais žodžiais, komplimen
tais ir pralįgnga jų pavergti, iš- 
pąųdotj ir paskuį numesti, kaip 
šrųkytų papirosą...”

O Kristina moterį supranta 
visai kitaip. Ji moteries vardu 
grasina nevykusiam meilužiui 
savo didžiausio įpykimo melu...

^itaip!... Ir tu drįsti nm- 
ųe išjuokti, niekįpti!- Atsimink? 
aad jeigu aš bučiau panoręs, tu 
imtum buyusi mano meilužė,

Tik Maleišių var
to

. Dėl to tu pabėgai ir

ne brolienė 
do gerbimas man neleido

■ i. i .■■■ ................. ..... ............................L.P,l1.11! ...
Žemos kainos ir kokybės darbas

Cermak Construction Co,
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTfi 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGĄS-šiLDYMĄS 

KRAUTUVIŲ FRONTĄ!
PORČIAI

UŽDARYMAI PORČIŲ 
Vlšįvtj PLATAI 
VASARNAMIAI ~ 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKĄI APSKAIČIAVIMAS 
PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 

MES FINANSUOJAME NUO 
_____1 IKI 15 METŲ 

2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967

PO 6 V. V. SAUKTI
VICtory 9526

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
H0LLYW00D, CAL. — George Palnier Putliam, knygų leidėjas, parodo 

kaip jis buvę vokiečių tautybes žmogvagių užpultas.

negali jų tikėti^ žinoma, tas ginti nepriklausomų gyvenimų, 
gali atrodyti šiurkštų kalbant buvo dvarų išdalinimas, 
apie meno kurinio vertę, bet 
faktas, kad ir patriotizmus čia 
tik “aukštaslųoksniškas”, ne 
masinis, ne liaudies, — net kar
tais atrodo, kad liaudis galį lik
ti tik darbininkais ar tarnau
tojais panašiuose patriotiniuose 
dvaruose). Rašytojo talentas ir 
patarnauja gerai, (esu, net to
bulai), atvaizduoja savo sferų.

Ęomano tema tas apnarplio
tas apie dvarininkų kombinato
rių, (tik silpnų šeimininkų), 
Maleišį, kuris savo Klevus leng
vapėdišku elgesiu visai nuvaro 
nuo koto, paskolomis ir gran
dioziniais sumanymais pasida
rydamas sau kilpų. Dvarų per- 
ėmusis Sargenis, žinoma, jau 
rodomas tokiu, kuris, su dvari- 
iMnkaite Viktutė, jau tikrai ga
lėsiąs sukurti Lietuvai vienų 
kultūros centrų. (Tokia tenden
cija — Lietuvai kultūra iš dva
rų, kad ir lietuviškų — jau vė
liausių metų padaras. Pirma, 
kuriantis savanorių kariuome
nei, Lietuvai akstinu atsistoti

O ir 
priešnepriklausomybiniame lai
kotarpyje yjsa šviesa Lietuvai 
ėjo ne iš dvarų, ket jų širdyje 
išnešiojo, neleisdami galutinai 
dvarams ir biurokratams užpus
ti, kaimiečiai, liaudis. Tat, kul
tūra iš dvarų, kad ir Sargenių 
jau valdonių, Lietuvai naujas 
dalykas.). Koks dvasinis ban
krotas tas dvarininkas Maleišis, 
(savo tarpo ryškus atstovas), 
rodo jo poniškas nerimavinias, 
“pasirodymas”, “kombinavi- 
mai”. (Ar yra 100% užtikrini? 
mo, kad ta pageidaujama kul
tūra jau iš lietuviškų dvarų ga
li būti rami nuo savų Malei- 
šių?).

Romano “lemtine moteris” 
yra tikrai tokia, kokia “nepa-

adoravimų. Moteris tyri išsiva
duoti iš viso to, kas daro jų pa
syvių tinginę arba plėšrių ęma- 
gųriaųtpją — iš viso to, kas 
verčia jų savo grožių spekuliuo
ti, o spekuliacijai nepavykus, 
arba jaunystes žavesių lobių 
išsisėmus, žūti purve ir panįe- 
dnime. Aš noriu, kad išsiva
duojanti moteris pelnytų sąu 
vietų gyvenime doru darbų, kac 
ji taptų vertingas visuomenės ir

lonlapiuose v djjlųoįančioms 
“aukštųjų sluoksnių’*'skandalis
tėms. Putino nupieštoji Kristi
na puikiausių dirvų rastų Anic-

po$1Z5OUŽTIKRINTOS
PLEITGS grązipąmi 

jei nepatenkinti

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

fi ■■ r; ? n

PRĄŠYĘ PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas d3fo kAISNĮŲOTĄS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laborątorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 VVEST 26TH ST. 1/24 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tęl. Moąroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
\ DR-MS ATVIRUKUS 

KONSTITUCIJAS IR 
PAROMS VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str««t 

CHICAGO. ILUNOIS

•čiupk, kas geres-

savo ieškojime “geresnio” vyro 
butų sutikusi kokį nors musų 
prašmatnų “veikėjų”), — č’a 
Kristina galėtų “spindeli”, kel
dama pavydų jau geltonuojan
čioms klubų zujikčms. Beširdė, 
aistrų vergė,
nio papuola” viliotoja, pati taip 
nusidėvėjusi,
rais, kad (grįžus pas senąjį, su 
gerokai turto...) įsitraukia į 
naujų aistrų — kortas ir, dėl jų 
gauna sau tinkamų galų, — lo-? 
voje nusišauna... Ji buvo ponų 
suužime ‘‘išrinkta karaliene Kri
ze”, 
be”, 
syti 
kiai

nusimainiusi vy-

paskelbta pirmąja bedar- 
persunku išra-r 
vietų, kur rys-* 
jos ir draugų 

M

tų romano 
papieštas 

linksmas tyčiojimąsi iš “krizes 
ir tikrųjų bedarbių.

Viktutė, Malcišio sesuo, “ei? 
nanli Lietuvos keliu” į dvarų, 
kaip moteris, pasirejškia taip 
gražiai, kad papuošia visų kny
gų. Štai kų ji sako apie moterų 
išsilaisvinimų:

. Aš išsilaisymimp prieši
ninkė? Klysti, pone Petrai! Kur
tizanės, heteros, moterys — lė
lės, visos tos, kurios niekingą 
sayo -kųno ir grožio prekybą su
daro aplink save pamjšųsių ądo- 
rątorių miniąs — štąi kas yra 
vergovės padariniai! Iš mote
ries pavergimo, iš haremų, iŠ-

mo
teries garbinimas ir kurtizaniš
kas jos neva viešpatavimas. Mo
teris — kurtiząpė neva vąjdo 
paikinančius ją vyrus, bet f ak
linai pasilieka apgailėtina jų 
yergė, pesųgehapti duoti gyve
nimui nieko pozityvaus, net nė 
savo egzistencijos doru darbu 
aprūpinti. Aš esu, pone Petrai, 
moteries Išsilaisvinimo šalinin
kė, tik ųe išlaisyipimo iš kiek
vienam žmogui priyalomų dar
bo, dorovės, savigarbos ryšiu, 
bet iš tos vergovės, kuri yra 
pridengtą harem|šku nųoteries

K, JARUSZ
Physical Therapy 

and Midvvife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR 0ENTI8TĄI 

Amerikųs Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai

metus prasivalkiojai, kaip...
l)et čia ponia Kristina prišo

ko prie jo taip ryžtingai ir grų- 
sinamai sutraukusi savo plonus 
anlakius, kad žodis įstrigo po
no Andriaus gerklėje. Jis ženg
telėjo atgal ir dribo į fotelį.

—Afsiųiiųk? kad aš moteris, 
— atsimainiusiu balsų prašvok-? 
Šie proJiene. — Pyktis su ina- 
ųim aš tau nepatarčiau...”

Viktu|ė laisvų moterį supran
ta žmoniškumo šviesoje, o po
nia Kristina moters vardu gali 
gąsdinti kaip didžiausiu bau- 
kų,.. Kas kokią garbę daro mo? 
terims, aiškų.

Kokia “dvariųinkiška” meilė, 
rųcĮo šis ępizodukas:

“—Iš visa ko matyt, kad ta-? 
yo brolis tėviškės neišlaikys. Kų 
tu pasakytum, Viktutė, jeigu aš 
kandyčiau paimti Klevus su vi
somis skolomis?

(Bus daugiau)

Ofiso Tel. Yards 5921

DR, BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

Palengvina aKių įtempimą, kuriai 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolireąystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Oaųgelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

1712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repubjic 7868

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFĄYETTE 0727

1 \ -C 7-1 4 kopėčios visose
J—y V Chicagos dalyse

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

—Pranešėjas P. $ALTIMIERĄS.

Direktoriai

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

|157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

JDr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

Office and Res. Phone Caiumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. N AIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.!lf
2-ros- lubos * '•'e t

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice 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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
~ ANTHONY B. PETKUS 
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayetfę 3572

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

L J. lįJOLP Phone Yards 0781
1646 West 46(h Street Yard# 0732

S, Pf MAŽEIKA
3319 Utuanięą Ąvpnųę

Yards 1139
Yąrds 1133

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Pląpę P^one ČąnaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Teį. FųlĮmąų 127®

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1936

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
/irti 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 HEMLOCR 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr, Margelis
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

- - . - ----  --1-- —r ...   —
TeL Office Wentworth 

Rez, Hyde I*ark 3395

Dr, Sušauna SJakis 
Moterų ir va|kų ligų gydytoją 
6900 So. Halsted St 

Valandos—1—4 po pietų, vafc 
išskyrus seredomis ir subatomia

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
‘‘Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

v 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 KLJUBO 
NAUDAI.
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MOKSLO UŽBAIGIMO IŠKILMĖSE
1,762 BAIGĖ PITTSBURGHO UNIVERSITETĄ

1, 762 Baigė Pittsburgho 
Universitetą

PITTSRURGHA, PA. — Tai 
buvo birželio 14 d. Anksti iš 
ryto dangus buvo apsiniaukęs. 
Musų Visa šeima ruošėmės 
vykti į didįjį Pittsburgho Uni
versiteto stadioną dalyvaut 
mokslo baigimo iškilmėse, kur 
buvo įteikta virš 1200 Univer
sitetą baigusių studentų diplo
mai ir virš 500 įvairių, taip 
vadinamų Degrees (cenzų) sie
kusiems aukštojo moikslo.

Viso “Degrees” turėjo būti 
išdalinta 1,762. Tai yra gana 
didelė skaitlinė—gausi masi
nė mokslo “produkcija”, kuri 
paleis į platųjį pasaulį tokį di
delį skaitlių jaunų profesijo- 
nalų, ieškančių sau kasdienio 
užsiėmimo.

ĮDOMUS
SAVAITES GALO 

IŠPARDAVIMAS
Baltos pušies durų E" A
kombinacija .......
Albert speciali ma- C OJE
Ieva, reg. $2.25 už * LCQ
Plaster Board 2c ket. pėda 

Pristatome. Pirk ant kreditą
ALBERT LUMBER & 

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.•
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Tik visa bėda buvo su apsi
niaukusiu dangumi. Ne tik 
mes, bet ir kiti visii lyg prisi
bijojo lietaus, o ypatingai 
moksleivių tėvai, 'kurie laukė 
šios dienos su tokiu1 nekantru
mu, nors buvo pranešta iš U- 
nivdrsiteto administracijos, 
kad lietaus atvejyj visos iš
kilmės bus atliktos svetainėje. 
Bet į svetainę tegalės įeiti tik 
moksleivių tėvai ir motinos, o 
kibi visi turės grįžti atgal. Vi
sos iškilmės turėjo prasidėti 
lygiai kaip 10 vai. prieš piet, 
ta<d skubinamės — nenorėda
mi pasivėluoti ir be to, rūpėjo 
pasirinkti tinkamą vietą, iš 
kur geriau bus galima ceremo
nijas matyti.

Tik vienas dalykas šiek tiek 
mane baugino. Jei diplomų į- 
teikimas bus atliekamas pri
prastu dalinimo bildu, tai iš
kilmės gali užtrukti labai il
gai, ir kaip bus galima maty
ti savuosius moksleivius to
kiame dideliame būryje?

• Stadione
Nuvykus į stadioną jau ra

dome daugybes žmonių. Sta
dionas buvo visas išpuoštas ki
tų mokyklų vėliavomis, kas 
reiškia, kad Pittsburgho Uni
versitetas palaiko draugiškus 
ryšius su kitomis šios šalies 
augštomis mokyklomis ne tik 
sporte, bet moksle. Toje vie
toje, kuri buvo paruošta diplo
mų įteikimio ceremoni joms, bu
vo išstatyta Amerikos ir Ka
nados vėliavos. Tas jau savai
me reiškia, kad tarpe Ameri- 
<os ir Kanados yra tikrai drau
giški ryšiai.

Studentų Maršavimas
Universiteto didžiuliam bc- 

nui glrojant prasidėjo marša
vimas. Studentai maršavo gru
pėmis arba klasėmis, suskir
styti pagal profesijas. Tvarkin
gai ir sutartinai atmaršiavo, 
užėmė savo vietas.

Mokslo šakos arba profe
sijos buvo paskirstytos tam 
tikromis spalvomis prie stu
dentiškų kepurių, maždaug se
kamai :

Balta spalva reiškė baigu
sius vien tik Kolegijos mokslą, 
pe pasirinkimo jokios profesi
jos;

Oranžinė spalva ireiškė bai
gusius inžinerijos mokyklą;

Pilka spalva reiškė baigu
sius kalnakasyklų mokslą;

Varinė spalva—prekybos ad
ministracijos mokslą;

Mėlyna spalva—mokytojų
profesiją;

Žalia—Medicinos mokslą;
Purpurinė—Teisininkų pro

fesiją;
Gelsvai žalia — vaistininky- 

stės.
Panašiai spalvomis buvo su

skirstytos visos profesijos, pu
blika be jokio sunkumo galėjo 
sekti kurie studentai katrai 
profesijai priklauso, kiek jų 
profesijas baigė, ir įžiūrėti sa
vuosius. 5. Bakanas

(Bus daugiau)

Msisso'uri Universiteto prezidentas Middlebush įteikia diplomą sergančiai 
studentei Peggy McVey. Ji baigė mokslus gulėdama ligoninėj.

PITTSBURGHO 
PASTABOS

AR TIK NEPERDRĄSIAI?
“Tėvynės” No. 23 gerb. V. 

J. Količienė, rašydama kores
pondenciją apie Meno Choro 
veiklą, baigdama padaro seka
mą pareiškimą kitiems Pitts
burgho korespondentams: “Bet 
visi kaip vienas Choro nariai 
pageidauja, kad tie, kurie bijo
si savo tikrą veidą parodyti, ne
sirūpintų jų reikalais, lietuvy
be, dvasia nei niekuo kitu ir, 
kaipo slapukai, pasirašydami 
‘Svyruonėliais’, ‘Grinoriais’ ir 
kitokiais, neeikvotų dykai po- 
pieros ir plunksnos. Choristai 
supranta ir įvertina, kad kiek
viena pastaba ar kritika nau
dinga kuomet ji teisinga, o kas 
teisybę sakys ar rašys, tas nesi
bijos ir savo vardą pasirašyti.”

Tai, kaip matote gerb. Koli
čienė tur būt, visai nepagalvo
jus rašė ir gal būt, kad perdrą- 
siai ir neapgalvotai išsireiškė. 
Nors gerb. Količienė ir sakosi, 
kad visi choristai, kaip vienas, 
pageidauja tokios pastabos, bet 
aš vistiek linkęs manyti, kad, 
tai ne choristų, bet tik pačios 
autorės mintis.

Gerb. Količienė išdroždama 
pamokslėlį “Svyruonėliams” ir 
“Grinoriams” pasmerkia slapu
kus ir vaduojantis jos nuomo
ne, išeina, kad kas slapyvarde 
pasirašo, tas yra blogas žmo
gus, o kas savo vardą pasirašo, 
tai tikri “cacos”.

Pirmiausia, norisi paklausti 
draugės Količienės, ar visi yra 
jos korespondencijomis paten
kinti nors ji visados pasirašo 
savo vardu? Ir tai visadps ji 
rašanti tikrą teisybę, o už tei
sybę, pasak gerb. Količienės, 
nieks nepyksta, bet visi džiau
giasi. Tačiau gyveninio tikrovė 
yra parodžius visai ką kitą. Tur 
būt, ir gerbiama Količienė ne
bandys užginčyti, kad korespon
dentams, nežiūrint ar jie tikru 
savo vardu pasirašo ar slapy
varde, priseina gana daug nu
kentėti už teisybės parašymą.
Slapyvardės Nėra Toks Baisus 

Dalykas
Gerb. Količienė rašo su pasi

piktinimu apie slapyvardės ir 
slapukus, bet pas mus laikraš
čiuose yra vartojami slapyvar
džiai, jau ne nuo šiandien, ir 
jokie rimti žmonės nesmerkia 
slapyvardžių kaipo tokių. Tas 
dar visai nereiškia, kad Kores
pondentas pasirašo slapyvarde 
vien todėl, kad jisai “bijo savo 
veidą parodyti”, kaip kad drg. 
Količienė tvirtina. Yra visokių 
priežasčių dėl slapyvardžių pa' 
sirašymo, jas visas čionai butų 
persunku ir suminėti. Lietuvių 
tautos badytojas Dr. Vincas Ku
dirka irgi savo * raštus dažnai 

rašydavo po slapyvardžiu pasi
slėpęs, bet jį už tai niekas ne
smerkė.

O kad kartais pasitaiko, kad 
kas kur iškerta kokią kiaulys
tę, tai nedaro skirtumo ar ko
respondentas rašo po slapyvar
džiu ar po savo tikru vardu. 
Tas priklauso ne nuo slapyvar
džių ir ne nuo tikrų vardų, bet 
nuo asmenų, kurie rašo, ką ra
šo ir į kokį laikraštį rašo. O 
“Naujienos” nėra toks baisus 
laikraštis ir “Naujienų” kores
pondentai nėra tokie baisus 
žmonės. Grinorius

Lietuvių Balsuotojų 
Lyga Ruošiasi Prie 
Metinio Pikniko

PITTSBURGU—Lietuvių Bal- 
suotojų Lyga gana stropiai ruo
šiasi prie savo metinio išvažia
vimo, kuris įvyksta birželio 25 
d., Lietuvių Ūkyje (Lithuanian 
Country Club)1.

Išvažiavimas yra rengiamas 
su žaidimais ir visokiais pamar- 
ginimais. Bus lošiamas “Mush- 
ball” tarpe pasižymėjusių ko
mandų, būtent, tarpe Juozo Na- 
rausko S. S. dalies komandos 
ir Zigmo Petraičio komandos 
iš Homeasted, Pa. Taip pat bu
sią ir kitokių pamarginimų 
kaip tai lenktynių tarpe vyrų ir 
moterų ir taip visokių žaidimų.

c •

Lietuvių Balsuotojų Lygos 
metiniai išvažiavimai visados y- 
ra įdomus ir sutraukia daug 
publikos, todėl nėra abejonės, 
kad ir šiais metais bus labai 
didelis išvažiavimas.

i—Korespondentas

Susižeidė Musų 
Lakūnas

' PITTSBURGU — Pereitų sa- 
vaitę, atlikdavęs praktiškas pa
mokas su lėktuvu ore, nusileis
damas žemyn susižeidė jaunas 
studentas, Kostas Pūkas.

Vaikinas porą metų atgal at
vyko iš Lietuvos ir savo patrau
kimų vedamas, ėmėsi mokintis 
orlaivininkystės. Ligi šiol vis
kas gerai sekėsi, tik kažkaip 
dabar atsitiko, kad lėktuvui nu
sileidus ir visu smarkumu va
žiuojant, nusmuko vienas ratas, 
ha, ir pradėjo lėktuvas tranky
tis į visas puses, kol pagaliau 
Kostantas atgavęs lygsvarą pa
jėgė motorą sustabdyti. Trupu
tį sužeidė nugarą ir perkirto 
ranką. Nuvežus ligoninėn perri
šo žaizdas ir mėlynomis ranko
mis parvažiavo namo. Jisai sa
ko, kad tai niekas pergyventi 
tokią katastrofą, nes priduoda 
daugiau energijos tęsti užbrėž
tą tikslą. Laimingos ateities.

r —Juozas

Lietuvių Meno Klu
bo veikla

PITTSBURGH, Pa. — Neper- 
seniai susiorganizavęs jaunų lie
tuvių meno choras nepertrau
kia savo praktikų nei vasaros 
laike ir kas antradienį turi dai
navimo pamokas Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje. Ne
blogai jau sudainuoja ir reikia 
manyti, kad laikui bėgant gal 
jie geriau sudainuos ir geriau 
visur pasirodys, negu, kad kiti 
Pittsburgho parapijų bažnyti
niai chorai. Girdėjau, kad jie 
rengia naktinį pikniką, liepos 
mėli. 1 dieną, lietuviškame vi
kyje, (Lithuanian Country

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

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

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

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

BEAUTIFUL NEW 

flfeUowi Qold Modeli

fINEST DIFTS FDR

GRAŪUATION
GRANT WATCHES

rnrr $1.95 wasp Clipper plunks- 
rlfttNOS IR PAIŠELIO SETAS
SU ŠIUO KUPONU PRIE BET KOKIO GRANT LAIKRODŽIO 

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

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

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avenue

Lietuvių Piliečių 
Draugijos Piknikas

Sutraukė Daug žmonių
PITTSBURGU, Pa. — Sek

madienį, birželio 11 dieną, lie
tuviškame ūkyje. (Lithuanian 
Country Club) įvyko Lietuvių 
Piliečių Draugijos pirmutinis 
Piknikas. Diena buvo gana, gra
ži, tai ir žmonių privažiavo ne
mažai, kas mašinomis, kas au
tobusais ir kitomis susisiekimo 
priemonėmis. Piliečių Draugija 
turi labai didelį narių skaičių 
ir kasmet surengia po du pik
nikus, be įžangos savo nariams 
ir jų šeimoms bei pažįstamiems.

Svečias iš Chicagos
Teko sueiti su vienu tolimu 

svečiu atvykusiu net iš Chica
gos, tai su p. S. Kupšiu. Pa
klaustas, kaip jam patinka
Pittsburgho piknikas, jis atsa
kė, kad turįs labai gerą laiką 
ir kad Chicagoje niekad pikni
kuose nešokdavęs, o Pittsbur- 
ghe tiek prisišokęs, kiek dar sa
vo gyvenime nešokęs ir gyrė,

Club).
Kažkas buvo parašęs aukš

čiau “Naujienose” straipsnelį a- 
pie jų veikimą, ir, matyt, jie 
netaip supratę, kaip reikėjo, ir 
rašė atgal. Ką padarysi, kad už 
teisybę kiekvienas pyksta. Pyk
tis pereina, pereis ir jiems.

—Girdėjęs

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

kad Pittsburgho moterys labai 
gerai Šoka. Tai parveš p. S. 
Kupšys į Chicagą gerą įspūdį 
apie Pittsburghą ir musų pik
nikus.

Taip pat tą pačią dieną buvo 
dar du piknikai; vienas North- 
sidės draugijų ir vienas kit 1 
draugijų, bet man neteko pro
gos ten nuvažiuoti,, todėl ir ne
galiu nieko parašyti. Gal kas 
nors kitas parašys. —Buvęs

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCH1NSKAS. . Sec.

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicaro III. Imkite ele- 
votorių iki 6-to aukfito. PrlCmimo kamb. 506 
dfil vyrų ir 508 d?l moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. NedSliomfe 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

UŽEIKIT PAS
PETE 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. Willow Springs 45. 
v *
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pie Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8$Q0.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Vienam mėnesiui 
Chicagoj per išnešiotojus 

Viena kopija ---------
Savaitei ____________
Mėnesiui ....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

.75

Užnkyme kalasi .

_______'mo
Pusei metų  4.00 

. 2.00 
- 1*50

APZVALGA-s Tautininkų palikimas Lietuvai M argumy nai

3c 
18c 
75c

antisemitizmas
LIETUVOJE

Entered as Second Class Matter 
n7th 1914 at the Post Office 

ieago, III. under the act of 
Marei) 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted SI, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.
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Pusei metų___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ............— 1.00
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Metams$8.00
Pusei metų 4.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

Susitarimas
Jš Berlyno ateina žinįos, jog pagaliau naciai baigia 

susitart; su Maskva. Esą, netrukus busianti pasirašyta 
penkių metų prekybinė sutartis.

Nors tos žinios ir nėra patvirtintos, bet visai gali
ndas daiktas, jog jos yra tikslios.. Per paskutinius kelis 
mėnesius buvo reiškiama baimės, kad susipratimas tarp 
Berlyno ir Maskvos yra visai galimas. Paskutinėje savo 
kalboje, kurioje jis ypač smarkiai atakavo Lenkiją ir kai 
kurias kitas valstybes, Hitleris sovietų Rusijos beveik nė 
nepaminėjo. O pirma bolševizmas būdavo svarbiausias 
arkliukas, ant kurio Hitleris paprastai jodinėdavo.

Molotovas gi savo kalboje tiesiog pasakė, jog sovietų 
Rusija bandysianti sudaryti prekybines sutartis su Vo
kietija ir Italija. Atrodo, jog dabar tatai bus realizuotą.

Prieš porą dienų mes rašėme, jog Genevieve Tabouis 
iškėlė į aikštę labai budingą faktą, būtent, kad balandžio 
12 d. Hitleris formaliai pasiūlęs Stalinui likviduoti visus 
nesusipratimus ir sudaryti nepuolimo sutartį. Maža to, 
Hitleris pasiūlęs Maskvai nesikišti į vokiečių ekspansi
ją Lenkijoje ir Rumunijoje, ir už tą nesikišimą pažadėjęs 
sovietų Rusijai grąžinti Besarabiją ir lenkų valdomas 
ukrainiečių teritorijas.

Vėliausių pranešimų akivaizdoje tas Tabouis iškel
tas faktas įgyja ypatingos reikšmės. Kyla klausimas: ne
jaugi iš tiesų tarp Maskvos ir Berlyno įvyks susiprati
mas ?

Jeigu toks susipratimas ir įvyktų, tai vargu jau tek
tų labai stebėtis. Musų laikai kaip tik ir pasižymi tuo, 
jog dažnai susidaro tiesiog netikėtinos kombinacijos ir 
valstybės pasivenką^ąų, |aip anglai sako, labai} “strange 
bed fellows’\ ‘ ? ,

Džiaugiasi

mą yyriąųsiai finansavo Albo 
kunigaikštis ir Jųan Marsh, kad 
tuo bųdų gulėtu savo interesus 
apginti? rr ‘ "
niųs” to sųkdįino tikslus gali 
tik hipokritai.

Tje popięžiaųs pąlaimiuti 
“karžygiai” diktąiorių buvo 
siunčiami ųe tam? kad galėtų 
tėyynės ir tikėjimo reikalus ap- 
gipti, bet tam, kad Ispanijoje 
bųtiĮ galima įsteigti fašistinį re
žimą be| grąžinti viduramžių 
laikus.

Ąpie tąi| kokių “kilnumu” pa
sižymėjo generolo Franco satra
pai, rašo Georgės Ęernąnos šar
vo knygoje “Mąųo laikų dieno
raštis”,

Ęermmos yra stambus pran- 
cųzų rašytojas ir nesyyrųojąs 
katalikas. Todėl jo knygoje at
pasakoti įvykiai yra ypačiai bu
dingi.

Kai 
nąnos 
somos 
mieste. Salos gyventojai buvol 
ramus ir apie bet kokius poli
tinius nusikaltimus vargu buvo 
galima kalbėti. Gal visoje salo
je butų buvę galima priskaity-| 
ti apie 200 asmenų, kurie sinx-1 
patizavo komunizmui. Ir nežiū
rint to, gen. Franco agentas 
Rossi (Italijos fašistas) griebė
si tiesiog nežmoniško teroro. 
Rei’ vienus tik metus toje salo
je buvo išžudyta 3,000 žmonių.

’ Kai vienų tarpu teroras kiek 
L buvo atslūgęs, tai gen. Francp 

“S nepr) 'lausolnyl,ss l’a-| parašė grūmojantį laišką, kurį 
baigė tokiais žodžiais: “Ar jus 
visi ten užmigote Painioje?”

Vadinasi, jis pareiškė nepasi
tenkinimą, kad teroras nėra pa
kankamai griežtai vedamas.

Tas sukilėlių teroras ir žiau
rumas tiek sujaudino Bęrnanos, 
kad jis neiškentė nepasibiaurė- 
jęs oficialia ;katalikų bažnyčią, 
kuri visą laiką stengėsi patei- 
siųti sukilimą ir pasmerkti lo
jalia tųs. 
ko;

-Lietuvos socialdeipokratų lei
džiama “Mintis” savo N?*. 3 
kalba apie tai, kad antisemitiz
mo propaganda vjs ląbiąu prą- 
deda pasireikšti Lietuvoje. Ji 
sako:

“Pradedant 1927 metais, 
mųsų krąšto gyvenimas buvo 
stengiamąsi tvarkyti ryškiai 
iškeltų Šukiu: ‘Lietuvą lietu-? 
viams’. Savp kraštutinėje iš
vadoje tas šūkis dųžpai virs-? 
davo apnuogintai išreikštų 
antisemįtizįUu, ąntipolaniz- 
inu, antirusizmu. Kiek prieš- 
lenkiškas nusistatymas mųsų 
visuomenėje buvo auginamas 
skriaudos jausmo dėl jėga 
mums aįimto Vilniaus, tiek 
lietuviškame antisemitizme, 
uoliai palaikomam priaugan
čios lietuviškos buržuazijos 
ir inteligentijos, reiškėsi pra
sidėjusi ir vis aštrėjanti ko
va su žydų buržuazija už c- 
konominies musų ūkyje po
zicijas. Bet tą grupių kova į- 
gauna pas mus bendro pobią? 
džio: šūkis prieš žydų buržu
aziją stengiamasi paversti Šu
kiu prieš žydus iš viso, ir 
tuos, kurie lobsta, ir tuos, 
kurie vargą vargsta. Tą opų 
klausimą, reikalingą pagrin
dinio svarstymo, mes tuo tar
pu tik tiek norėtume čia lies-? 
ti, kiek ir jis yra susijęs sų

tai kalbėti apie “kil-

Tautininkų paliktas kraitis. — Septyniolikos milijonų li
tų nepriteklis. — Įvairios skolos. — Eksporto reika
lai. — Tautininkų valdymo metu įvyko dvylika ban
dymų nuversti vyriausybę. — Perversmai ir jų ren
gėjai. — Provokatoriai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ar gali ištirpti aši
galių ledynai

prasidėjo sukilimas, Ber- 
gyveno Ispanijai priklau-

Majorca salos Paima

Atstovų butas pereitos savaitės gale paskyrė WPA 
reikalams $1,477,000,000. Tie pinigai bus išleisti per se
kamus fiskalius metus, kurie prasideda liepos11 d.

Vėliau dar buvo pridėta kelios dešimtys milijonų do
lerių jaunimo administracijai. Tačiau atstovų buto už- 
girtojį suma yra gerokai mažesnė, negu prezidentas 
Rooseveltas prašė paskirti.

Didlapiams tai sudarė labai daug džiaugsmo. Jie di
džiausiomis antraštėmis pranešė, jog “naujoji, dalyba” ir 
vėl susilaukė smūgio. Girdi, atstovų butas pasisakė prieš 
valdžios neribotą išlaidumą.

Bet ar yra pagrindo džiaugtis?
Ką reiškia sumažinimas pinigų WPA reikalams? Tai 

reiškia tik vieną dalyką: iš WPĄ darbų bus paleista dau
giau darbininkų. Vadinasi, bedarbių skaičius dar labiau 
padidės. Tuo pačiu metu aplamas žmonių perkamasis pa
jėgumas dar daugiau nusmuks. O juo žmonės mažiau 
turės pinigų pirkti, juo krašto ekonominė būklė bus sun
kesnė. '

Pagaliau paleisti iš WPA darbų žmonės juk turės j 
būti šelpiami, kadingi beveik nebus jokios vilties jiems 
gauti darbo privatinėje pramonėje.

Šiaip ar taip, o WPA padarė daug gero krąštui. ĮJ- 
ko sukurta daug vertybių, kurių nebūtų buvę, jei pe 
WPA.

Taigi, kokia kraštui bus nauda, JęacJą neteks darbo 
tūkstančiai žmonių, kuriuos visviep reikės šelptį?

Naudos iš jų nebus, o tuo tarpų tąį dąr ląbiąų pąsųp- 
kins bedarbių šelpimo naštą.

YOjąis.
“Dauguma musų vądiną- 

mų tautinių mažumų, jų tar
pe ir žydų etpinė grupė, gy
vena Lietuvoje jau šimtus 
metų. Jei ir žydų visuomenė
je yra -parazitinio gaivalo, 
dažnai iš svetur priplauto, 
kuris spekuliuoja, graibo pų- 
smetones įrjuačiasi) pas mus 
laikinais gastrolieriais, tai tp 
gaivalo nuošimtis sudaro Lie
tuvos žydų menką dalelę; žy
dų didžiule dauguma yrą ne 
tik Lietuvos lojalus piliečiai, 
iš seno su mumis sugyvenę, 
radę čia savo tėvynę, bet ir 
nedvejojamai pasiryžę dailu
tis su mujpis bendrą likimą, 
pasiimti ir savąją kruvinos 
aukos dalį, jei tas butų rei
kalinga. Pavojaus valandoje, 
rupšiąntis bendram žygįųi, 
kas mus įgaliną įšvęsti ribą] 
tarp savęs ir lojalių tautipių 
mažumų, mus, kurie dar taip 
netolimoje praeity patys bu
vome cąrįpęs Rusijos žiau
riai žalojarųąis įnąmjąjs?”
Savo laiku antisemitinė prp- 

paganeją Lietuvoje buvo pradė
jusi pusėtinai įsikeroti. Dides
niuose miestuose buvo prasidp- 
jęs ir žydų krąptųyĮų langų 
dąųžymas. Jei dabą* Iftkioję 
griežtoje formoje ąp||sepiitiz- 
piąs |r įiepąsirpišklą, tąj vis dėl
to prppąganda yra yąrcąpa. Įr 
|a prppagąųdą yrą kreipiama 
nę tik prieš tuos žydus, kupie 
yra susigrobę daug tųrlP? pet ir 
ąplamai prieš visus žydus?

(Tęsinys) t
Tai štai tasai kraitis, kurį ’ 

taųtininkąi Lietuvai paliko. Tai 
štai tasai tautininkų valdymo 
balansas.

Jąų nekalbėsime apie tai, 
kiek jų valdymas valstybės iž
dui kaštavo! Juk tautininkų vi
sos organizacijos, jų spauda iž
do lėšomis buvo išlaikoma. 
Vien tik savo spaudai tautinin
kai kąs mėpesis iš valstybės iž-r 
do gavo po šešiasdešimts tūks
tančių litų.

Jie valstybes lėšomis įsigijo 
puikią sau spaustuvę Kaune, 
nepaisant, kad veikė valstybinė 
spaustuvė. Ir veik visos valsty
binės įstaigos lyg ir buvo įpa
reigotos tai spaustuvei atiduoti 
savo darbus. Visų tautininkų 
vedamų įmonių ir įstaigų pa
reigūnai gavo didžiules algas, 
štai tautininkai išleidžia men
kos vertės mėnesinį, tiesa, da
bar savaitinį, laikraštį Vairą, ir 
to laikraščio vyriausias redak
torius, kuris veik neturėjo ką 
veikti, gąvo 800 litų algos per 
rpėnesį, o be to, dar jis turėjo 
net padėjėją.

Dabar šitos pašalpos jau tau
tininkams nebeduodamos ir jie 
Savo tuos pareigūnus jau pa- 

j mažių vieną po kitam, jš tarny
bų atleidžia, nes nėra iš ko aj- 

|gas mokėti, šie vyrai netekę iž
do šaltinių ir kartu gerų algų, 
aišku, nenurims ir vis dar mė

gins vienu ar kilu budu , atsi
gauti, revanšuotis ir tokiu bų- 
du drums vandenį. Be to, ture- , 
kime galvoje, kad kai kurioms 
kaimyninėms valstybėms šioji 
vyriausybė taip pat negali pa
tikti, nes ji tikrai lietuvių tau
tą konsoliduoją, o kai kurių 
kaimynų kaip tik norima, kad 
Šito nebūtų.

Štai in jūsų spaudoje aptikau 
žinutę, buk jau naujoji vyriau
sybė pakriko. Juk tai grynas 
provokacinis vienos valstybės 
agentūros prasimanymas. Bet 
jisai taip gudriai sufabrikuo
tas, kad pakliuvo net į jūsų 
spaudą. Žinokite, kad vienos 
kaimyninės valstybės agentūra 
dabar tolydžiai skleis apie Lie
tuvą visokius prasimanymus! 
Ir kartu visokiais budais pro
vokuos Lietuvos vidaus gyveni
mą. Todėl visas žinias iš sveti
mų šaltinių gautas iš Lietuvos

■ labai atsargiai dėkite pas save.
Pakartoju, svetimos valsty

bės provokatoriai, samdyti ir 
nesamdyti, stengsis ir stengiasi 
visokiais budais provokuol 
Lietuvos vidaus gyvenimą ir 
visokias pramanytas žinias apie 
Lietuvą skleisti svetur.

Lietuvos tautos pajėgų kon
solidavimas jiems nenaudingas 
ir jie lietuvius ne tik čia Lie
tuvoje, bet ir svetur provokuos 
Bukite atsargus!

Homo Lituaniens.
(GALAS)

Vienoje vietoje jis sa-

nereikalauju, kad baž- 
butų visai tobula, nesnyčia

ji yra gyvas daiktas... Vienok 
tas jos nusikaltimas sužalojo 
mano sielą, užgavo mano vil
ties giliausias šaknis. Tik vie
nu man prieinamu budu aš 
stengiuosi tą jos nusikaltimą 
suminkštinti: aš stengiuosi 
suprasti, šiandien pasaulis 
yrą pilnas žmonių, kuriuos 
tu prigavai.”
Tai taip kalba žymus katali

kų rašytojas apie “kilnius” su
kilėlių darbus, kuriuos jie atli
ko tikėjimą begindami. Ir jis 
jaučiasi nusivylęs oficialia baž
nyčia, kuri visą laiką bandė ir 
dabar tebebando tuos žiaurius 
ir bjaurius sukilėlių darbus ne 
tik pateisinti, bet dar juos ir 
karžygiškumo rūbais apvilkti.

» n --------
Raitijos valstybių muzi
kai suvažiuos į Kauną

KAUNAS. — Birželio 9—11 
d. Kaune įvykstančio lietuvių, 
latvių ir estų vienybės kon
greso proga Liet, muzikų d-ja 
kviečia Baltijos valstybių mu
zikų konferenciją.-' Konferenci
joje dalyvaus bendrojo lavini
mosi mokyklų muzikos moky
tojai, dųdų orkestrų atst., dai
nų šventėms ruošti d-jų bei 
komitetų atstovai ir kit. Kon
ferencijos metu užsieniečiai 
muzikai bus supažindinti su 
musų pasiekimais muzikos sri
tyje ir pąn.

Del kapų, darbininkams 
neparduoda žemes

PETRAŠIŪNAI. — Petrašiū
nų gyventojai kreipėsi į Darbo 
rūmus prašydami tarpininkau
ti žemės ūkio ministerijoje, 
kad išparceliuotų sklypus ir 
parduotų Pažaislio smiltyno da
lį išsimokėtinai, žemės ūkio 
ministeris pranešė, kad kol dar 
nepaaiškėjo Pažaislyje kapų 
steigimo reikalas, šio sklypo 
dalį darbininkų namų statybai 
perleisti negalima.

Visiems žinoma, kad kadai
se žemėje viešpatavo ledų ga
dynė. Nuo to laiko žemės aši
galiuose ligi šiol užsiliko di
džiausi plotai ledynų. Pietų 
ašigalyje, pagal mokslininkų 
apskaičiavimus, yra per 13, 
760,000 ketvirtainių kilometrų 
ledynų plotas, o šiaurės aši
galyje—apie 3 milijonus. Gam
tininkai pastebi, kad visame 
žemės rutulyje oras ima pa
mažu atšilti. Todėl jau gvil
denamas ašigalių ledynų pa
stovumas. Temperatūros pa
kilimui daug įtakos turįs an- 
gliarukštis, kurio ore daug 
atsiranda po ugniakalnių išsi- • 
veržimų. O paskutiniais metais 
tokių išsiveržimų pasitaiko ga
na dažnai. Taigi, kartu su oro 
atšilimu, turi tirpti ir ašiga
lių ledynai, tuo pačiu pakel
dami viso žemės rutulio van
denynų lygį. Žinoma ir ledynų 
tirpimas vyksta labai pamažu. 
Jei jis vyktų staiga, tai kilęs 
potvynis vandenynuose sukel
tų tokias bangas, kurios užlie
tų visą žemės rutulį.

Amerikos tyrinėtojas Humph 
reisas rašo, kad, jei visame 
žemės rutulyje temperatūra 
staiga pakiltų tik trimis laips
niais, tai musų žemę ištiktų 
neįsivaizduojama nelaimė. 
Tirpstančių ledynų vanduo 
taip papildytų vandenynus, 
kad Jungtinių Amerikos Val
stybių rytinė dalis pasinertų 
vandenyje ir tik aukščiausių 
pastatų viršūnės bekyšotų iš 
vandens. Europoje beveik vi
sa Anglija butų užlieta, Olan
dijos neliktų nė ženklo. Vidur
žemio jura susilietų su Rusi
jos Kaspijos jura. (Purė In
dijos ir Kinijos butų užlieta 
potvynio. Daugybė didžiųjų 

atsirastų juros dugne. O 
Lietuva ir visas 
vandenys butų 
pusantro metro

Pabalti- 
apsemta

tik štai 
žemėje

Iš Lietuvos

Paminėjo
■ " , rr"1 1 •

Prieš septyniasdešimt septynerius metus Napoleo^ 
nas III buvo pasimojęs įsteigti Meksikoje imperiją. Su 
prancūzų armijos pagalba jis buvo Rioglinęs apt Meksi
kos sosto Austrijos kunigaikštį Mafcsimilianą. •

Benito Juarez vadovaujami meksikiečiai paskelbė 
kovą atėjūnams. Suvargę, ląbai mepkąį ginklua# nieksi- 
kiečiai pasiryžo išlaisvinti savo kraštu arba žūti. Tero
ras ir persekiojimai nieko negelbėjo: pagaliau atėjūnai 
buvo išvyti, o Maksimilianas sušaudytas.

Šiomis dienomis visoje Meksikoje tos sukaktuvės bu
vo labai įspūdingai paminėtos. Tai buvo paskutinis Eu
ropos imperialistų pasimojimas pavergti naujojo paįsau-

KAUNAS, V/27—Vakar Kau
no įvyko “Lietūkio” atstovų 
metinis suvažiavimas, kuriame 
atsiląnkė min. pirmininkas ats. 
gen. Černius, finansų min. ats. 
gen. Sutkus, ir žemės ūkio min. 
prof. Krikščiūnas. Finansų mi
nistras savo kalboje palietęs pa
sirašytą prekybos sutartį su Vo
kietija, pąreiškė, kad priešingai 
kai kiepo nieku nepagrįstiems 
spėliojimams ta sutartis neįne- 
še jokių pasunkinimų musų 
prekyboje. Susitartą tokiomis 
sąlygomis, kurios įgalins išplės
ti mųsų eksportą nepažeidžiant 
sutarčių, kurįas turime sų ki- 

i mėnesiais butų buvęs likvidup* I tomis valstybėmis. Susitarimas 
buvo padarytas abipusių intere
sų supratimų pagrindu.

Užėjo vėžių maras
ŠIAULIAI. — Gudelių ežero 

apylinkės ūkininkai pasakoja, 
kad šiemet ežere visiškai išny
ko vėžiai, kurių anksčiau čia 
apsčiai būdavo. Išnykimo prie
žastis tikrai nežinoma, bet ūki
ninkai spėja, kad užėjęs vėžių 
maras, su kuriuo pas mus kol 
kas nesiimama jokių kovos 
priemonių. Pažymėtina, kad 
šiaurės Lietuvoje metai po me
tų įvairiose vietose vėžiai iš
nyksta.

Miškų gaisrai
ŠAKIAI. — Šakių urėdijoj 

išdegė apie 4 ha miško, Jur
barko urėd., Gaurės gir-joj 
apie 2 ha jaunuolynb, Telšių 
ur-joj Vidmantų gir-joj apie 2 
ha miško, Baisogalos urėd-joj 
Karklių gir-joj apie 2 ha, be 
to, mažesni gaisrai buvo Žal
girio, Šaukėnų ir Joniškio urė
dijose.

Didžiausias miško gaisras 
šiemet buvo tarp Šventosios ir 
Budingės. Degė privatus miš
kas ir išdegė per 20 ha miš
ko. šį gaisrą gesino Palangos 
ugniagesiai ir vietos žmonės.

visa 
jos 
apie 
Tačiau visa tai įvyktų
ga atšilus orui visoje 
Bet jei oras ims atšilti pama
ži, po 1-2 laipsniu per šimtą 
metų, kaip tai pastebima da
bar, tai jokios potvynio nelai
mės nebūtų. Nors vandenynai 
ir pakiltų, bet daugelį sausu
mų jie apsemtų pamaži per 
dešimtis metų, todėl gyvento
jai galėtų pasitraukti į auk
štesnes vietas, šitaip mano 
mokslininkai, kurie pastebėjo, 
kad visoje žemėje oras prade
dąs pamaži atšilti.

Lietuvoje Rūpinamasi
Kurčiais Nebyliais

KARŽYGIAI

Prięš dtaįąs popiežius 
Pijus XII palaimino 3,200 ka
rių, kurie ^alyvavo Ispanijos 
tarpusaviame kare. Jis pavadi
no juęs karžygiais, kurie aukp- 
jp sąyp gyvastį “tėvynės ir |i- 
fcpjimp” labui.

Šiandien, kgdą Hįtjęris ir 
Mussolmi ciųiškąl UP tjk priai- 
pąžjstą, bet ip dįdžmpjąsi tup, 
kąd b£ fašistų nąpįų pagalbos 
sukilimas Ispanijoje pirmais

įąą; Jcada viąięiųs yrą žinomą, 
kas tik nori žipoti, jog sukĮJi- 

4
Europos krepšinio pirmenybių uždarymas. 1. Mr. Jonės, 

tarptautinės 'krepšinio organizacijos general sekretorius, 2. 
Ministras pirmininkas ats. gen. čdrnius, 3. Kūno Kultūros 
Bumų direktorius Ąugustaųskas ir pirmenybių organizacinio 
komiteto pirmininkas dr. Navakas.

Kurčių ir nebylių procentas 
yra visuose kraštuose vienodas. 
Vidutiniškai iš 1,000 sveikų 
žmonių vienas būna nebylys. 
Šis procentas Lietuvoje kiek di
desnis. Per 1923 m. visuotinį 
gyventojų surašinėjimą Lietu
voje rasti 3,223 nebyliai-kur- 
čiai. Dabar vykdomas specia
lus nebylių surašymas.

Lietuvoje iki praėjusių me
tų pabaigos tik Klaipėdoje bu
vo nebylių mokykla. Pernai r u-

Kaune įsteigė pirmąją kurčių-

įstoti buvo per 70, bet dėl vie
tų stokos buvo priimta tik 25 
nebyliai iš įvairių Lietuvos vie
tų. Dabar draugija rūpinasi, 
kad artimiausiu laiku galėtų 
pasistatyti institutui rumus, į 
kuriuos sutilptų visi kurti-ne- 
byliai mokslo trokštantieji.

Baigiamas statyti vinių 
fabrikas

lio dalį. Tiesa, po to Meksika buvo savo despotų per il
gus metus kamuojama. Beį ^ąbąr ji ir nuo jų išsilaisvino 
ir pradėjo visai pavyzdingai tvarkytis bei daryti didelę 
pažangą.

PETRAŠIŪNAI. —šiomis die
nomis bus baigtas statyti Grin- 
čupio km. vinių fabrikas. Vi
nių fabrikas buvo pradėtas sta
tyti balandžio men. pradžioj.
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TĖVU NENOS PROGA, SVEIKINAME 
DR. ANDRIU L GRAIČIUNĄ, 

PAVYZDINGI TĖV|
Rašo—NORA G.

(Tęsinys)
Neturėdamas darbo, Graičiu

nas neužilgo apleido Baltimorę. 
šį sykį atsidūrė Shenandoah ir 
dirbo kasyklose. Bedirbdamas 
ten, jis tapo sekretorium Lietu
vių Mokslo Draugijos. “Uždėjo- 
me laikraštį ‘Naujų Gadynę’, ku
ris išeidavo Mt. Carmel. Redak
torium buvo Maleskis. Bacevi
čius atvažiuodavo zeceriauti lai- 

, k e vakacijų.”
Dr. Jonas šliupas, kuris tuo 

laiku gyveno Shenandoab, ir 
kuris buvo pati galva viso kul
tūrinio veikimo, patarė man va
žiuoti Chicagon, kur yra nau
ja dirva veikimui ir gyvenimui. 
“Keikia pasidalinti kultūrinių 
veikimu” tarė man Dr. šliupas, 
“aš dirbsiu rytuose, o tu va
žiuok Chicagon”, pasakojo Dr. 
Graičiunas. Tas buvo pradžioje 
1894 metų. Ir Graičiunas nluž- 
iigo atsidūrė Chicagojc.

CHICAGOJE
Kurį tik iš musų veikėjų ne

paimsi, kiekvienus kada nors 
gyvenime buvo užinteresuotas 
muzika ir drama. Taip pat bu
vo ir su musų Dr. Greičiumi. 
Ne daug laiko prabėgo po jo 
atvykimo' Chicagon, 1891 me
tais, kaip ir jis toje srityje sto
jo darban.

Grupė dailės mylėtojų rengė
si prie vaidinimo veikalų — 
Genovaitė ir Užmušimas Alek
sandro Antrojo. Pastatymas į- 
vyko 1891 metais, Pulaskio sve
tainėje. Artistų sąstate buvo 
dabartinis advokatas F. P. 
Bradchulis, Andrius Graičiunas, 
Varankai ir Varankiutės, su 
viena iš kurių, Uršule, Graičiu
nas ir apsivedė tais pačiais, 
1894 metais. “Ji turėjo penkias-, 
dešimts centų, o aš — gi dvide
šimts penkis centus, ir tai buvo 
pradžia musų gyvenimo, be 
materialių turtų, bet su gražiais 
idealais, ir gausa entuziazmo, 
energijos ir patvarumo siektis 
jų... ” tarė man Dr. Graičių- 
pas. Tuokart tas jo galvos pa- 
lingavimas, toji akyse ypatingai 
gili ir taip rodos, tolima švie
sa, ta lyg ir skaudi veido šyp
sena, ir ta kelių momentų ty
la.. . išreiškė labai daug.

Tais pačiais, 1894, metais 
Graičiunas pradėjo lankyti Rush 
Medical Kolegiją. “Dienomis 
lankiau kolegiją, vakarais, kar

tu su žmona, dirbdavome įvai
rius darbus namie, kad užsi
dirbti pragyvenimui ir mokyk
lai. Apart to, dar turėjom lai
ko ir visuomeniniam darbui. 
Patys vaidinom, dainavom, ki
tus mokinom,” pabriežė Dr. 
Graičiunas. 1896-7 metais Grai
čiunas, kartu su savo žmona, 
išvąžiavo porai mėnesių į Bal
timorę, bet pasilikęs ten ilges
niam laikui, pradėjo lankyti 
Baltimorę Medical Kolegiją.. Iš
buvęs ten metus laiko, ir vėl 
sugrįžo Chicagon ir 1900 me
tais baigė Rush Medical Kolegi
ją. Atlikęs reikalingą “inter- 
neship” Cook County ligoninėj 
ir kitur, 1901 metais jis jau bu
vo pilnai teisėtas gydytojas ir 
pradėjo praktikuoti.

Kartu su savo profesija, kaip 
medicinos daktaras, jis dar at
sidarė ir vaistinę, prie 18-tos ir 
Union gatvių. “Reiškia, turėjau 
viską, mylimą moterį, du sū
nūs, Vytautą, kuris gimė 1898 
metais ir Algirdą — 1901 me
tais, turėjau profesiją, prie pro
fesijos dar ir vaistinę, žodžiu 
buvp malonu jr buvo ko gyven
ti. Planai ateičiai buvo reikš
mingi, daug gražaus ir gero ža
danti. Bet, štai, patiko piane 
skaudi nelaimė. Tais pačiais 
1901 metais, netekau savo bran
gios draugės. Mano žmona mi
rė. Likau vienas su dviems 
mažais vaikučiais. Ir nuo to lai
ko buvau jiems ir motina ir tė
vas. Vienas pats juos auklėjau, 
užauginau ir daviau progos įgy
ti aukšto mokslo. Vytautas bai
gė Clpcagos Universitetą ir Ar- 
mopr Inžinerystės Institutą, da
bartiniu laikų turi atsakom ingą 
vielą Lietuvoje. Algirdas baigė 
Illinois Universitetą, agrikultū
ros fakultetą, bet jo artistiškas 
pašaukimas buvo tvirtesnis už 
yisą kitą, ir jįs lankė ir užbai
gė kursus Chicago Art Institute 
ir dabar pasekmingai užsiimi
nėja paišyba. Manau, kad savo 
pareigas, kaip tėvas atlikau, 
kaip geriausia mokėjau ir galė
jau.”

Ęas lik pažįsta Dr. Graičiuno 
sunūs Vytautą ip Algirdą, turi 
pripažinti, kad jie du yra pa
vyzdys tikrai gražaus išauklėji
mo, yra kilnių minčių ir gilios 
erudicijos jr pavyzdingi nariai 
musų lįctuvių šeimos. Už tokį 

| auklėj imą ir pastatymą tvirto

JNAUJIĘN Ų-ĄCME Telepnoto
• 92 metų George Morgan, civilio karo veteranas, jau

čiasi ‘‘palaimintas tarp moterų”. Jis dąlyvąiiją veteranų 
konvencijoj, kuri dabar vyksta Michigan City, Indiana.

I

apšviclos pamato, ant kurio šie j tų divonų, paauksuotų" indų ir 
du Greičiūnai turi galimybes kitų panašių brangenybių. Bet 
toli nužengti savo ir įnešti daug pusi skaitmeningus padėkos lai- 
gero kitų gyvenime, visas 
ditas priklauso vienam Dr.

kaipRodos, taip ir girdžiu, 
vienas ar kitas skaitytojas sa
ko, tai kas-gi čia tokio, kad Dr. 
Graičiunas pats vienas išauklė
jo savo sūnūs ir davė jiems 
mokslo? Juk yrą daug tokių 
tėvų. Sutinku. Bet pažvelkime 
toliau, ką tas Dr. Graičiunas nu
veikė, kad užsitarnauti titulą 
pavyzdingo tėvo.

KITI NUOPELNAI — 
ViąUOiyiENĮNIĄI 4

‘-‘Daktare, aš kelis sykius gir
dėjau, kad Jus turite didelę šei
myną sūnų ir dukterų, kuriuos 
‘išleidote į mokslą’, ką tas reiš
kia?” užklausiau jo. “Tuojau, 
tuojau. Įrodysiu jums dokumen
taliai,” atsakė man daktaras. 
Nuėjęs šėpon, išėiųė pundą do
kumentu ir padąvė man. Žiū
riu, tai pluoštas krasos ir bail
ių kvitų, už įvairias sumas pi
nigų žmonėms Lietuvoje. “Kaip 
tik likau daktaru ir pradėjau 
irąklikuoli” aiškino man dak
taras, “tad siuntinėjau pinigus, 
<aip giminėms taip ir sveti
miems LięĮųyojp, kąd jie gale-

COPR. I9S9, NECDUCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED RUG • PATTERN 1968
No. 1968—Gražus mėgstąs kauras. Galite pumegsti iš 

nų ar atliekamų skudurų.

! NAUJIENOS NEEDEECRAFT DĘPT.
. 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

No. 1968

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mąų Pąvyzdį No.—,

Vardas ir pavardė _ ._____ ~_____________________________

riu septynioliką asmenų, ku
riems suteikiau galimybės įgy
ti aukštesnį mokslą. O jau kiek 
yra lokių, kuriems teikiau lai
kiną pagalbą, jiems beeinant 
mokyklon, tai jau nė neskai
tau.’’ Aš abejoju ar yra kitas 
lietuvis, profesijonaląs ar ki- 
lqks, kuris turi panašų pavyz
dingą rekordą savo gyvenimo 
darbų.

Bei ar šis rūpesčių ir atsa
komybių pilnas gyvenimas su
siaurino arba sulaikė Dr. Grai- 
čiupą pup visųpmepines veik
lus, nuo atsakomybių, kurių 
kiekvienas iš musų turime pa
siimti ir atlikti? Ne, aišku, kad 
ne.

Nėra nė vieno žmogaus Ame
rikoje ar Lietuvoje, kuris skai
to ir seka lietuvių kultūrinį ju
dėjimą, kad nepažintų Dr. Grei
čiūną iš jo nesuskaitomų darbų 
lietuvių naudai. Jo neišsemia
ma energija ir per suvirš pen
kiasdešimts metų nepertraukia
mą darbuotė visame, kas tik y- 
ra gero ir naudingo lietuviams, 
yra pavyzdys jauniems, tiems, 
kuriems jis gelbėjo ir gelbsti, 
kaip materialiai taip ir mora- 
liąi, lęąd tas gyvenimas 
gyventi, kuris yra pilnas

Tiesa, Dr. Graičiunas
krovę sau jol>ių materialių tur
tų. Nuėjus pąs jį pfisan, nera
si jpjęių brangių baldų, minkŠ-

škus. Rasi įdomius testimonia- 
ųs, kaip nuo Kauno Medicinos 

Draugijos, su parašais pirmi
ninko Dr. Staugaičio ir kitų, už 
Jr. Graičiuno pasidarbavimą ir 
nuopelnus “Medicinos” laikraš
čiui. Rasi pas jį gražiai par’ašy- 
ą dokumentą nuo Mažosios 
Dėt. Aukštųjų Kursų Tarybos, 

iš kurios užaugo Lietuvos Uni
versitetas, padėka už pasidarba
vimą ir surinkamą nemažos su
mos pinigų šios Draugijos dar
bams. Skaičiau’ Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus'padėką prisiųstą 
Dr. Graičiunuį* .kaipo sekreto
riui Amerikos Lietuviu Dakta
rų Draugijos, “už jų pasiryži
mą ir ištvermę Tėvynės atstaty
mo t darbe.” Visi žinome kokią 
svarbią rolę Dv;'>Graičiunas lo
šė šios draugijos gyvenime. Q 
gruodžio^ 9, 1937 metais Ąžuo- 
as, Vytauto Didžiojo Universi
teto Studentų Medikų Korpora
cija, paskyrė Dr. Graičiuną 
Varpininkų Korporacijos Ąžuo
lo Garbės nariu, ųž jo darbus, 
“kaipo lietuvių tautos žadinto
ją, laisvos ir demokratinės min
ties skleidėją.”

Prie didesniųjų Dr. Graięiti
no darbų galima priskaityti dar 
jo kelių metų pirmininkavimą

suvėlintas

Ii k tą i ke-

i Miestas ir valstija 
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Iš Lietuvos
Trūksta plytiniu

ZARASAI. — Dabar aktua
lus plytinių reikalas. Daugelis 
ūkininkų ir miestelėnų norėtų 
įgyvendinti murinę statybą, nes 
tąs yra daug prąktiškiąų. NP- 
ript įgyvendinti murinę Staty
bą, reiktų neątitfėiipjant steig-

ti plytines, kurios galėtų jau 
aprūpinti plytomis.
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MORGICIAI — PASKOLOS

Žemos Palūkanos 
Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 

N uosavybių Managęipeptas 

Gordon Realty Co.
809 VI, 35ti) STREĘT 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

5332 So. Long Avenųe
l H- . Telefonas PORT.SMOUTH 9022

POCAHONTAS MĮųę Ruą $7.00,
V J / (Screened) Tonas r...... ................... ■
1 I Petroleum cąębok goke $7.25

įĮįL J Perkąst 5 tpnus ąr daugiau Tonas ■ Į •
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SHELVADOR

THESE FEATURES IN 
EVERY SHELVADOR yir 1 'F1 ■ j '.j

verias 
gero.
nešil

tą svąrbią rolę, kurią jis lošia 
Etinės Kultūros Draugijos veik
loj.

Jis ypatingai didžiuojasi sa- 
vp pąstąngomįs standardizavi- 
me “parochial” mokyklų- Tas 
buvo Į913 meluose ir palietė 
3,500 Chicagos vaikučius, kurių 
mokslas buvo žymiai 
ir aįsiljkęs.

Suminėjau čiopais 
lis iš didesniųjų Dr.
darbų. Aprašyti visus reikėtų | 
išleisti nemažą knygą.

Baigdama savo pasikalbėjimą! 
su Daktarib paktais jo, Rif 
riąis jis, iŠ visų SPVO 
pcnkmrt^imla melų viaMome- 
ninįų darbų, daugiausia džiaiF 
giąsį, gavau greitų ir aiškų at
sakymą — “tūps kuriuos sudė
jau moksleivijos naudai, nes 
tik pęr kulturini darbų galima 
pasiekti gerbūvi ir palaimų gy^ 
vepime." t

Tokių nuopelnu Daktaras tu
ri nemažų skaičių ir todėl šia 
Tėvų Dįenos proga sveikiname 
ji kaipo pavyzdingu tėvą, reikš’ 
dami jam gilios pagarbos žodį 
ir linkėjimus, kad jis visuomet 
bųtų jaunąs širdyje, pilnos ener
gijos ir dar ilsus metus darbuo
tųsi musų kultūrinėj ir taktinėj 
veiklų j.
. y (GALAS)

O HormoticąlĮy Sealed Electro- 
saver Unit

• Superfasf Freezing
0 Dųliąt Fįnishęd 

forcelain Ljned Cabjnef
18 Point llluminated Tem- 
perąture Contręl

28 Metų

fš Roęk Wool Quality Insulation
0 Dulux Exterior Finish
• Automatic Interjor Lighf
40 Chrome Pląted Hard waro
0 Scientifically Ąrranged 

Shelves

Milžiniškas

IŠPARDAVIMAS
Ęlektrikinių Ledmmių Skalbimui Mašinų, Gasimų 

Pečių, Balandų, Gera Malcva
Vąrnišas Atpigintas -............................. po gal.
Geras Baltas Knamel ir Majeva...........po $1.75 gal.

PYKAU 4 Pakeliai Soilax Muilo Su Kožnu Galionu.

Jos. F. Budrik, '*
340941 SO, HALSTED STREET

TpI, Yar<j8 3088 Annex—3417-2J So. Halsted St.

Leidžiamas Žymus Radio Prograipąs J^edėlioj, WCFL, 970 k- 
Nedėlios Vakare, 9 Valąndą.

L t- ------ J.1?

TeL Victory 4965.
stogd^Ngtstu ir Bi^Koę 
DARBĄ! 35 metai bįzpy, tu0 
pilną apdraudą ųž darbus- Len|-

ANP 
SHĘETMETAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ OHI-

CAGA ILGAI MINC^ 

Užtikriname, kad Sutaupysite
Šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdiroysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime piekųr kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaigą 
yra didžiausia linansįnė ben- , 
drovė Chicagpje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą kąrą, 

kuris tąrųąus daug metų už 
tokią kąįną, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kaina už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GĄĮ4TE IŠSIMOKfiTI PER

PVĘJĮJS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne- 
praleiskjte šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

<------------------------------------------- -
VIENINTĖLIS 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 Co.
3554 S. Ralsted gf, Yards 2576 
Atdara vąkarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais. 
»-------------------------------- ------------ /
—■ J J' t.........................

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG RISTA NCE 

MOVING
Pęrkraustom fprničius, pianus h 
visokius rapkąndus bei štorus 
vežajn į farpiąs ir kitus jnies 
tuš. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an 
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

.UI 1 H4.1 -JI ' l|ll,.,.l,l.Rr' ■’ -l I- 1

Lietuvis 1‘luuiberis
— Ląįsnųotąs ~

GAS FITTINGS and SEWERAGB 
also ĘEER COILS in TAVERNĄ.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
24^2 69th St.

Tek Hemlock 2867
Rez. Repųbįic 5688

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų, tai yra Wolf Lake, Michi
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba 

M&S. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan 

BOJf 15
UI'.. ' 1 !'

• I4G0NINES- 
HOSPĮTALS

SVĘIKĄTflS KLINIKAS
T0NSILĄI IŠIMAMI už $|^.5O
GYDYMAS LIGONINĖJ SgįJ.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $%00
Greitai Palengvinama.... t w 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DŲUGŲĄS P ARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyyvood 
šviesomis. Dą r b ą ą 
garantuotas.

420 W. 63rd 8t 
Tel. ENG. 5888-5840
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GRADUATE, OH GRADUATE,

Are you proud to have received it? Does it represent a 
testament of years well spent?

Of course you will have to mention the diplomas or degrees 
you have received wherever and whenever you apply for work, 
— will those degrees truly signify that you have that know- 
ledge?

And now will you ūse that invaluable Information, culture 
and thinking power that you are endowed with by virine of 
your diplomą or degrce?

Do you realize that all the degrees that you receive will 
often serve merely to categorize you and will be no more im- 
portant than the address of your home?

Will you fret or rave with fury that you, such a lofly 
graduate, are not receiving attention, recognition or acclaim?

Will you realize that it is your manner of likę after, gra- 
duation that will make you vvorthy or unfit to bear your title?

MONDAY, JUNE 19,1939

• I.IH Personalities of Interest

with a few ridės on the bobs 
RIVERVIEW.

XXX
a recent oratorisal contest held

Two weeks ago the LUC held 
its regular ..monthly meeting in 
jonjunetion with an outing at the 
Paddock-Hooker Bakes in Wiscon- 
sin. Rain hampered the activities 
jf the LUC’ers somewhat, būt wet 
ennis courts and slushy golf 
ourses were no detriments and on- 
y added to the general hilarity. 
k drive to Kenosha through some 
jf the scenic spots of Wisconsin 
and a scouting trip on foot around 
x3addock Lake werp only a part of 
the afternoon’s activities. Appetites 
were good as a result. It was with 
regret that the group broke up 
and started for home, expressing 
the wish to return again next year.

Returning to Chicago, a few die- 
’iards topped off the day’s activi
ties 
at

At
at La Grange, Miss Helen Slakis, 
of the LUC won third place for 
Wright Junior College, Nice going, 
Helen! ’

1 ♦ B 9 vi

IlįHl
Basketball champions of Europe, star members of the winning 

Lithuanian team (from left to right): Lubinas, Ruzgys, Kriaučiūnas, 
Jurgėla ir Budriunas.

Democracy In Education
By MILDRED UHLMAN

(Continued)
Būt, we repeat, standardized 

tests are only a partial answer. In' 
conjunction with them the human Į 
factor mušt be considered. Desire—: 
intense and constant—has brought 
success to many a one whose ap- 
titude for a given skili was low. 
Practice may not make perfect, būt 
it certainly shoots toward that 
goal. And faith—the faith of teach- 
ers, friends and family—has its 
own immeasurable and magnifi- 
cent power.

And so, it is because of desire, 
because of faith and because much 
practice can sometimes produce a 
skili where none seemed forthcom- 
ing, that today’s most successful 
educators condemn teaching as not 
only wasteful būt actually harm- 
ful. Condemn it and offer in its 
stead democratic education—teach
ing which consideres the individual, 
his abilities and his weaknesses, his 
dreams and his fears.

Let us look at an average eight- 
grade class of forty members. Lan- 
guage pre-tests standardized) indi- 
cate that ten of the pupils are cog- 
nizant of, let us say, the need for 
agreement of pronoun and antece- 
dent in number, while thirty stu- 
dents need, in varying degrees, 
both explanation and drill.

With all the wondrous things to 
be learned in this fascinating world 
could there be any justification in 
making the proficient spend valu- 
able time on drills they don’t need?

In the past the average teacher 
considered the majority and let it 
go at that (perhaps circumstances 
v/ere her justification) and the very 
bright could and did:

1. monopolize the resitation
2. grow dūli with boredom
3. get into mischief
Seldom were they encouraged, let 

alone actually guided, to concen- 
trate on their individual problems 
or pursue their individual interests.

And while the very bright 
marked time at one end of the 
scale, the very slow languished in 
bewilderment at the other; they too 
needed individual consideration. 
Obviously something had to be 
done if education was to be con- 
sidercd a democratic institution!

Something has been done: Mo
dom education endows us with au- 
thoritative tests, books, methods 
and thoughtful leaders to aid us in 
our drive to make education de
mocratic!

No longer is Susie compared 
with Mary Jane and judged ac- 
cordingly. Susie is compared with 
Susie; her mental age is twelve 
while her chronological age is el- 
even—yet Miss Susie is only do- 
ing the work of an average ten- 
year old. Susie needs jacking up.

The old report cards credited Su
sie with G’s (Good) because her

grades fell in the eighties. Susie 
accepted her G’s with a shrug; 
were they not next to E or Excel- 
lent ?

Then came the new cards. Three 
grades were possible: E, no longer 
for Excellent, būt for working ef- 
ficiently; N, for not working effi- 
ciently; and C for showing some 
improvement over an N. Susie’s 
card carried an almost unbroken 
line of N’s. Indignantly she tossed 
her yellow braids and stormed; 
indignantly Mama came to call.

Mama was puffed up to leam 
that Susię’s mental age was a year 
in advance of her actual age būt 
Mama was let down to know that 
Susie’s work was a year behind. 
This mušt not occur again! Susie 
blinked and tightened her pink 
mouth. Susie got to work.

Or, take Al’s case: With a mental 
age of ten years, housed in a fif- 
teen-year-old body, Al had given 
up trying; “What was the good? 
A guy only got Poor anyhow.”

Then. with the advent of the 
new cards Al got an E in arith- 
metic. Now, arithmetic was his fa
vorite subject and the only one in 
which he ever got a passing mark, 
būt, E! Resignedly Al told Miss 
Smith she’d made a mistake, his 
average was only seventy-six.

When she explained that E was 
now meant doing your best, no 
rnatter what the numerical grade 
■ndicated he became excited. “You 
men,” he demanded, thrusting 
forth his soiled puzzled face, “if I 
do as good as I can the other teach- 
us got to give me an E—even if I 
get—a fifty likę?”

Consider the old educational or- 
der: No, crippled children were 
not forced to enter the school ra- 
ces, būt slow minds were expected 
to compete with those far speedier, 
and the fleet were made to lash 
their power.

Needless humiliation, needless 
grief. For the slow, penalty super- 
’mposed on penalty. For the quick, 
ron anklets to hold them.

It does not follow that the new 
^rder is without fahlt; perfection 
s a plant of slow growth. >

Perhaps our most common fail- 
ng is in “slow teaching”, .. . “See. 
Look! Consider!”... teching that 
impresses via the eye or ear rather 
than the mind. This may result 
either from the misconception of 
the educator whose standards are 
distorted or nebulous, or a teach- 
er’s mistaken urge to impress the 
public.

Yet. for every three-ring circus 
there are hundreds of quiet, simple, 
yet thoughtfully planned life-situa- 
tions being executed and pondered 
upon in class-rooms throughout the 
system. Here it is that children— 
not bom equal—are given equal 
chances to succeed. Here they leam 
the meaning of democracy!

XXX
All good things mušt come to an 

end. And so it is with the LUC 
Scholarship Loan of $300. Only 
two more weeks are remaining for 
applicants to put in their re- 
quests for this loan. The deadline 
is July Ist, having been moved up 
from May lst, due to the lack of 
any really suitable candidate for 
the loan. Those interested in ob- 
taining further particulars about 
this loan should communicate at 
once with A. Rulis, chairman of the 
3. L. Fund, 5409 So. Sacramento 
Avenue. J. Rachens

Federal Theatre 
NOTĖS
.... .................................■■■■II' —■■■■■ į

A HIT
His playing of Orlando, the young 

man about the Forest of Arden, in 
Federal Theatre’s sprightly show- 
ing of “As You Likę It” at the 
Blackstone, puts handsome Andrew 
McBroome two years ahead of sche- 
dule.

When Mclt-oome graduated from 
Northweslern University two years 
ato, he sėt as h;s goa’—“a leac 
part in a p'.\ fessional play by the 
time I’m 25.” McBroome is 23.

At Northwestern’s School o:’ 
Speech, Mr. McBroome played 25 
roles, including a Bassanio to the 
Portia of Blanche Yurka. Called, 
two days before graduation to a 
Connecticut stock company headed 
by Eva LeGallienne, he changed 
his course at the lašt moment in 
response to a more glittering sum- 
mons from Hollywood.

There he twiddled his thumbs 
for six months, before leaving op 
a one-man barnstorming tour that 
brought him eventually to New 
York where he played with the 
Drove Players in a revival of Noel 
Coward’s “The Vortex.” He has 
ilso played stock and radio dra
mas, has painted mūrais for 
Greenwich Village taverns, worked 
as a gardener, page boy, radio an- 
aouncer, news-caster, photogra- 
oher’s model, theatre manager, ele- 
/ator operator and night club en- 
tertainer.

“As You Likę It” will close at the 
Blackstone June 28, after which it 
will be transferred to Mandel Hali, 
the University of Chicago, for July 
1 and 2 performances.

“BANDBOX REVUE”
Federal Theatre’s “Bandbox Re- 

vu,e” now touring the city parks, 
contains every type of vaudeville 
from slapsticK>cOmedy to an aerial 
trapeze act. A band of 12 men, un- 
der the baton of Mike Astrella, 
accompanies the' production which 
is directed by Ed Pierce.

Bookings for the ręst of this 
month are: June 15 and 16, Brands 
park, 3250 Elston Avė.; 19 and 20, 
Blackhawk park, Belden and La- 
vergne; and 26 antį 27, Hamlin pk., 
Wellington and<Hoyne.

“Little Black Sąmbo”, all-Negro 
children’s play also touring the ci
ty parks, reports the following 
bookings: June 15 and 16, Jacdb A. 
Riis park, Wrightwood and Mead; 
and June 19 and 20, Fernwood 
park, 10438 S. Lowe Avė.

Curtain-rise for all performances 
of both productions id 9 P. M.
“EMPEROR’S NEW CLOTHES”
“The Emperor’s New Clothes”, 

children’s comedy opening a se- 
ries of Friday matinees at the 
Blackstone at 3 P. M. June 16, 
will be a stylized production.

Theatre-followers will recognize 
in the ūse of thq word “tylized”, 
another way, of saying that in the 
production formai movement has 
been substituted for the realistic, 
with each actor stamping his cha- 
racter with some gesture or man- 
nerism commonly associated with 
the type of part he plays.

The comedy, written by Charlotte 
Chorpenning and staged under Fe
deral Theatre auspices, is being di
rected by William Pollard with 
Eloise Moorę, widely known mo- 
dern dancer, in charge of choreo- 
graphy and stylization. Opening in 
conjunction with night performan
ces of “As You kike It” at the 
Blackstone, the Friday matinees 
of the children’s play will be con
tinued indefinitely. Prices have 
been sėt low and there will be no 
reserved seats.

Am. Lithuanian 
Olympic Members 
To Stage Reunion

Will Honor Joe Platak, U. S. 
Handball King

The American Lithuanian Olym
pic Club, an organization com- 
posed of forty-two outstanding ath
letes of the United States who have 
competed in the Lithuanian Olym
pic games in 1935 and 1937 in Kau
nas, Lithuania, will hold its first 
reunion celebration on Sunday, 
June 25th, at a banquet to be held 
at the Syrena Cafe, 2:00 P. M, lo- 
catcd at 4270 South Archer Ave
nue, and also a dance the šame 
evening at the Michael J. Flynn 
Hall, 3236 West 63rd Street. The 
very popular and nationally known 
orchestra of Emil Flindt will pre- 
side for a most enjoyable evening 
of dancing and entertainment.

historic one. This is the 
that any attempt has 
for such a gathering of 
youth leaders of our

lašt year, Ray 
Apolskis of the 
many other fa- 
be present. 
been extended 
special guests;

Six days a weck he wakens with the dawn 
to go to work. On Sunday he is wont 
to rise to prune the shrubs and spnnkle the lawn.
Six days a week he labors, brawn or brain, 
to earn the bread. On Sunday he is shown 
his socks, their toys, purchased with his gain.
Six days a week he bears the din and noise 
at work. On Siindays, mother says, he shouts 
and “vvhoops” much loudcr than his “Injun” boys.

Suuday Monday, Tuesday and every other day of every 
veek of all our years, father is the first at work, first at play.

Father is the first to notice vvhcther xve are sad or guy, 
though he does not ųuestion būt will let us tell him and seek 
lis advice; or, if we seeni so to choose, he will silently watch 
is solve our problems i n our o\vn clumsy way.

Father, may you be with us a hundred more “Father’s
—Newsy

44 UNIVERSITIES AND COLLEGES 
REPRESENTED AMONG L.U.C.

CANDIDATES

the 
the 
re-

(This is the second of a series 
af informative articles about the 
LUC. A third artiele continuing 
along this vein will appear in a 
subseąuent issue of NAUJIENOS.)

From a recent tour eondueted by 
the WPA, persons having little 
knowledge or eonneetion with Li
thuanian culture would assume 
that Lithuanian culture for the 
main part consisted in the color- 
ing of Easter eggs and the carving 
of wooden spoons. Chicago news- 
papers who have made a superfi- 
cial study of Lithuanians as a ra
čiai group and have presented 
their impressions to the public via 
the popular tour-the-town topic 
write-ups, have done little to dis- 
pel this illusion. In marked con- 
trast are these facts substantiated 
by a systematic examination of 
membership applications within 
Lithuanian University Club 

Į cords.
The Lithuanian University Club, 

with no inter-state affiliations, no 
chapters or locals of any kind, anc 
with an active membership body 
of būt less than sixty members at 
present, has during the eight years 
of its existence drawn, representa- 
tives from 44 different universities 
and colleges in the United States 
and Lithuania. The University of 
Chicago leads, with the greatess 
number of students represented in 
the LUC. records. Northwestern 
University is next, with Crane Ju
nior College, third in popularity. 
Other schools well represented are 
De Paul, Wilson, Central “Y”, Ar- 
mour, Loyola, and University of 
Illinois. Students have applied for 
membership in the LUC from the 
U. of Indiana, U. of Wisconsin, 
U. of New York, U. of Pennsylva- 
nia, U. of Michigan, Purdue Univ., 
Benton Univ., and Lake Forest. A 
more scattered representation has 
come from 
Kendall, 
hurst, St. 
Mundelein,
Arts, Walton, Marion Hills, George 
Williams, Chicago Normai, Herzl,

Junior, Chicago Kent, Good- 
Theatre, and others. From dis- 
Lithuania comes an LUC mem- 
a graduate of Tauragės Gim*

One conclusion that perhaps may 
be inferred, and inferred eroneous- 
ly, is that tffe Lithuanian student 
scholastically is unable to meet 
the competitive minds of other na- 
tionalities. That this deduction iš 
wrong may be easily shown by the 
high percentage of incoming mem
bers of the LUC who already have 
obtained degrees: 29% of the LUC 
ar'plica’ts have at lea.'t one dc- 
gree; some even more than one, 
Considering that 55% of the LUC 
prospectives fall into the classifi* 
cation of studentą and are štili at- 
tending school, the percentage un- 
doubtedly does increase with each 
succeeding year.

As already has been pointed out, 
55% of the LUC entrant are stu- 
dents: būt what of the remaining 
45 %? What occupations are they 
engaged in and to what extent does 
education apply in relation to tląp 
occupations that they are engaged 
in subsequently? Tbese, and other 
points 
cussed 
series

of likę interest, wi1l be dis- 
in the third articie of this 

appearing at a laier date.
—J. Rachens

birutė
7

such colleges as: Belois, 
Lewis Institute, Elm- 
Mary’s, Thornton Jr., 
Morton Junior, Fine

' ___ UJ1E.1N v iciopuuio
The theme structures and the reflecting pool in Constitution 

Hali at the New York World’s Fair 1939. Silhouetted against the 
Perisphere, a 65-foot statue of George Washington gazes on the 
brilliant spectacle.

Many Celebrities Present
The reunion banąuet promises to 

be a very colorful one as many na- 
tionally known Lithuanian sport 
celebrities will be on hand to make 
this even a 
first time 
been made 
prominent
people in the United States. Am- 
ongst those who have promised to 
attend are Jack Sharkey, former 
heavy-weight title holder, Johnny 
Goodman, former national amateur 
and open golf Champion, Joseph 
Platak, present national AAU 
Handball Champion, Billy Burke, 
former national open golf Cham
pion, Edward Krause, former Notre 
Dame all-American tackle, Joe 
Beinor of Notre Dame, all-Ameri
can tackle and captain of the all- 
American team of 
Buivid and Chuck 
Chicago Bears, and 
mous athletes will

Invitations have 
to the following
Gov. Henry Horner, Mayor Ed- 
ward J. Kelly, Bishop Bernard 
Sheil, County Clerk Michael J. 
Flynn, Peter Dauzvardis, Lithuani
an Consul in Chicago, Judge John 
T. Zuris, Msgr. M. L. Kruszas, 
Arch Ward, Sports Editor of the 
Chicago Tribūne, Warren Brown, 
Sports Editor of the Herald and 
Examiner, Marvin McCarthy, Spts. 
Editor of the Chicago Times, Ro- 
bert j. Dunham, President of the 
Chicago Park District, George T. 
Conogh'ue, President of the Cen
tral AAU and V. K. Brown, Direc- 
tor of Recreation of the Chicago 
Park District.

Committee of Arrangements
The committee on arrangements 

s headed by Al. G. Kumskis, Pre- 
r.ident of the American Lithuanian 
Olympic Club, 2324 W. 71st St., 
and is being assisted by Konstant 
Savickas, 2054 N. Campbell Avė., 
Peter Barskis, 1748 W. 47th St., 
Joseph Žukas, ^739 S. Halsted St., 
Jack Jatis, 6822 
Vincent Rėkus, 
John Tenzie, 843 
and Frank Alis, 
Avė.

S. Rockwell St., 
1850 Wabansia, 
W. 63rd Street, 
10319 Muskegon 
Al. G. Kumskis

‘į

prior to the

man 
tant 
ber, 
nazija and a student at Vytauto 
Didžiojo Universitetas.

One of the interesting points 
brought out from the examination 
of membership application forma 
is the number of students who 
have attended more than one uni
versity or college,
joining of the LUC. Of the totai 
number, 41% of the prospective 
members have attended two, ot 
more, colleges or universities, some 
as many as four. Actually, this per*- 
’entage would be materially highet 
as members continue their studies 
upon entering the LUC.

It is interesting to speculate as 
to what factor made so high a per* 
:entage essential. Why should the 
“floating student” grabbing his 
?ducation on the run as it were 
be so. prevalent among the higher 
education groups vzhereas these 
įame students almost without ex- 
ception completed their high school 
work in one school. Undoubtedly 
*conomic factors here were most 
active—the LUC being formed 
ling the early lean years of 
depression granhically sees 
point brought home.

X—......
Paul Miller, geniai Veteran of 

Birutes, lašt Friday night was re- 
elected to serve his third consecut- 
ive year as president of the famous 
Chicago Lithuanian chorai organiz- 
ation. He defeated John Svitoris by 
a huge majority on the second 
ballot.

Election of officers for the new 
headlined the annual business meet
ing of Birutės held in the Sandara 
hall on 33rd st. This yera’s session, 
according to seasoned members, 
was distietly the most active of any 
held in recent years and the selec- 
tion of a new governing body, con- 
sequently was accompanied by 
much discussion and deliberation.

Officers chosen are Svitoris, de
feated for the presidency, vice-pre- 
sident; Stanley Evaskus, second 
vice-president; Ann Kamyikas, sec- 
retary; Steve Dering, financial 
secretary, and Mary Barnett, re- 
elected unanimously, treasurer.

Chosen as the sočiai committee 
are Mrs. Joseph Venckus, Eleanor 
Platkauskas, Kazimir Termenas, 
Stanley Sims, Ray Pratt and Senon 
Prane.

Stanley Stevens, heavy-boy 
the group, was seleeted for 
position of sergeant-at-arms.

0 a »
Birutės sojtball ten prepared

of 
the

Birutės sojtball ten prepared lašt 
week to meet the Lithuanian Uni
versity Club team at Sunset Park 
Grove during tfie pienie held by 
the Chicago Lithuanian Society. 
From all indications Birutes may 
reach unexpected heights in its 
vietory drive this year, especially 
due its recent lopsided vietory over 
Pirmyn.

du- 
the 
this

Mrs. Paul Miller, wife of the 
Birute’s president, is expected back 
•n the chorai ranks soon after a 
•>rolonged illness... Jack Byanskas 
’s toying with numerous ideas for 
?all, after the Fair is 
new sočiai committee 
to evolve a complete 
activities for the next 

Joseph C.

over... The 
is expected 
program of 
month.

Venckus.
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Diena iš Dienos
» ■ II I I

240 W. 51st 
broliu Charles

Kern, 31, su Olga Si-

Malis, 24,

Cascio, 26,

su

su

Rose

Irma

DEL TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS ARK. S. A 
GENIOCIO AREŠTO 
Skaitytojų Balsai

JULIUS J. BALCHIUN/ 
IŠVAŽIUOJA I RYTUS

Siuvėjas nuo 
St., kur jis su
užlaiko siuvimo ir valymo įstai? 
gų, sumanė atostogas praleisti 
rytinėse valstijoje, būtent pas 
brolį Bayonne, N. J., pas drau
gus Newark, N. J., aplankyti 
pasaulinę parodų New Yorke ir 
t. t. Važiuoja su sesere Mrs, 
T. Tamošiūniene.

Julius yra. narys Dariaus? 
Girėno lietuvių legijonierių 
Posto 271. Keljonę atliks su 
savo mėlynu 1935 Dodžiu, ku
ris bėga kaip tik sutvertas. Iš
važiuoja birž. 24 d.

— Kaimynas,

Russell Woltz, 22, su Marga- 
ret Stancill, 22

Carl Nelson, 26, su Marian
Gira, 31

Robert
pavic, 22

Dantei
Shiff, 25

Joseph
Staftish, 24

Frank Adomaitis,
Nell Jasinsky, 26

Miehael Shelys, 27,
Bass, 24

Reikalauja 
l’erskirų

Mathijda Lays nuo Joseph 
Lays

Leonard Stiles nuo Cathėrine 
Stiles
Gavo
Perskiras

. Grace Strallas nuo George 
Strallas

27, sų

su Mary

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
William Roglis, 27, su Grace

Jonės, 22
WiHiam Piskule, 21, su Ann

Uzel, 23
Theodore Budzon, 27, su

Stella Kallimanes, 23

Vytauto Draugijos
Prieš-Pusmetinis
Susirinkimas

DABAR JAU GALITE MATYTI!
Chicagos censorius atšaukė drau
dimą rodyti Lion Feuchwanger’io 

paveikslą
OPPENHEIMŲ ŠEIMA 
už širdies stverianti dramaTai už širdies

iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Michigan ir Wabash 
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

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

ANTANAS MAZILIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 dieną 8:45 vai. va
kare 1939 m., sulaukęs pusės 
amžiaus; gimęs Telšių apskr., 
Vaštokių kaime, Varnių par. 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliųdįme 
seserį Kazimierą Urbienę ir 
jos šeimyną Woodboro, Wis., 
3 pusseseres, Oną Anglickie- 
nę, Oną Kondrotienę ir Oną, 
Šakienę ir jų šeimynas ir 
daug drhugų ir paŽįštam'ų/ O' 
Lietuvoje 2 sešeris, Leonorą 
ir Marcijoną ir gimines. Pri
klausė Cicero Kareivių Drau
gijai. Kūnas pašarvotas ran
dasi Antano Petkaus koply- 
čio, 1410 S. 49th Court.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, birželio 20 d. 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Šv. Antano pa- 
rapios bažnyčią, kurioe atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Maziliau
sko giminės, draugai ir pažįs- to 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Seserys, Pusseserės 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antaną? 
Petkus Tel. Cicero 2109.

BRJDGEPORTAS. — D.L.K.Į 
Vytauto Draugija laikys prįeš- 
pusmetinį susirinkimų antradie
ni, birželio 20 dienų, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 South 
Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas draugas priva
lo būtinai atvykti, nes randasi 
svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipjau turime žinoti, jogei 
kita draugija nori prisidėti prie 
musų draugijos, tad turėsime 
apsvarstyti ir komisijų išrinkti 
priėmimui draugijos. Taigi, 
geistina, kad nariai skaitlingai 
susirinktų. Kurie draugai esa
te pasilikę su mokestims, bū
tinai pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., Sekr.

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.

ONA MIKALAUSKIENĖ
po tėvais Ząmarayičiutė 

po pirmu vyru Orientienč 
po antru vyru Danulienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 d. 3:15 vai. ryto 
1939 m., sulaukus pusės am
žiaus; gimus Kunigiškių kai
me, Šiaulėnų parap., Šiaulių 
apskr. Amerikoj išgyveno 35 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Augustiną, 2 
sūnūs: Jurgį, marčią Oną ir 
Pranciškų, gimines ir drau
gus. Kūnas pašarvotas randa
si Butkaus koplyčioj, 710 W. 
18th St.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, birželio 20 d. 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Dįevp Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame
Vyras, Sunai ir kitos 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Ą. Butkus 
Tel. Canal 3161.

štai kokia buvo Ark. S. A. Ge- rašti piliečiai, biznieriai nesi- 
nįočio arešto pradžia. Geg. 2Q 
— Ark. Geniotis parvyko iš 
Milwąukee, Wis. Vakare jo na? 
muosc dar būnant keletai kitų 
asmeny, kažin kas paskambino 
durų varpelį. Atidarius duris, 
prisistatė du vyrai ir pareiškė 
esu detektyvai. Įleisti į vįdų, jie 
pradėjo kabinėtis prie 
kų rūbų, bet Ark.
jiems pastebėjo, kad 
kunigų rubus neturiu 
argumentuoti, ir jei turite skun
dų, lai ateikite su varantu. Po
li cistas Miller atšovė, kad jis

I galįs areštuoti ir be varanto. 
Virtuvėj nugirdę triukšmų keli 
asmenys atbėgo žiūrėti kas da
rosi. Tuo tarpu policįstųs Mil
ler žiauriai pradėjo draskyti 
Ark. Geniotį ir išsitraukęs į gat
vę, nusivežė,

Jam būnant Racine polici
jos nuovadoj, čia pribuvo ir 
du romiečiai kunigai, kurie ir
gi kvailai argumontavoi, bet 
pasisakė, kad jie plrieš Genio
tį nieko neturi. Tuoj atvyko 
trys asmenys, kuriic norėjo jį 
paliuosuoti, bet policija pasa
kė, kad jie nežino už kų jis 
areštuotas ir jo vardas dar nė
ra areštų knygoje. Sekantį ry
tų liuosuotojai pastebėjo, kad 
precinkito kapitonas Joseph 
Kunovvski-Schabejski pasirašė 
po skundu, bet arkivyskupas 
pasikalbėjęs su policijos kapi
tonu, liko paliuosuotas be už
stato.

Geg. 29 jam buvo įsakyta 
pribūti į teismų, bęt tų dienų 
jo advokatas turėjo užsiėmi
mų ir negalėdamas pribūti pa
tarė airk. Genjočiui atidėti by
lų. Bet teisėjas Eugene Mc Gar- 
ry jo prašymo nepaltenkinęs 
uždėjo pabaudos $200. Skun
dėjų kalbos taipgi buvo nepa
matuotos,' tik kvepiančios To
mizmu, kitaip suvaržę ark. 
Geniotį, 26 wardo aldermanas 
Sabota jam pasiųle išsikraus
tyti iš jo wardo ir tuomet, gir
di, busianti pąliuosuota pini
ginė bausmė. Jam sutikus liko 
paliuosuotas iki birželio 9 — 
ir tų dienų jis su advokatu, ir 
liudininkais nuvyko į City 
Hali teismų, bet ir ten teisėjas 
nedavė progos išklausinėti vie
nos ir kitos pusės liudininkus. 
Tad toks vienpusiškas nuo
sprendis ilr dabar dar Geniotį 
tebevaržo.

Jei Geniotis butų buvęs areš
tuotas, kaip jie yra padarę 
sikunde, *‘už netvarkos dary
mų”, tai tas pats teisėjas jį bu
tų paliuosąvęs be bausmės 
taip kaip jis padarė su kitais 
piliečiais. Prieš Geniotį pap-

Geniotis 
aš apie 
reikalo

priešina, bet tik priešinasi Bo- 
mos kunigai ir jų akstinam! 
politikieriai Ark. Geniočio 
apygardoj kėli dcselkai pilie
čių paprašė ant peticijos, liu- 
(lydaipi, kad toks skundas jo 
k arą k teri ui ne at at ink a •

Teiks neįvairus užsipuolimas 
ne tik ant Genečio, bet ir ant 
ko kito paniekina Amerikos 
laisvę. Net ir romiški paprasti 
katalikai pradeda abejoti savo 
dvasininkais, Jei kas Geniotį 
medžiaginiai ir nenorėtų gel
bėti, bet moraliai kiekvienas 
laisvę miHntil pilietis jam tu
rčių pagelbėti apsiginti.

TeAsel)ės\ Ieškotojui.

L Keistučio Pas. 
Klubas Ruošiasi 
Metiniam Piknikui

Tam tikslui tapo išrinkta 30 
darbininkų iš keįstųtiečių tarpo. 
Prie tikietų bus laimėjimai ver
tės $300.00, Programe dalyvaus 
Benas Lietuva, kuris vėliau su
darys ir orkestrų, Dainuos LJCM 
choras po vadovybe J. Kensta- 
vičiaus. Todėl kviečiam visus 
keįstųtiečius ir keislutietes, pri
tarėjus ir prįetehųs piknike da
lyvauti. J. D. Bęndokaitis

Moterys Ruošiasi 
Seimui, Rankdarbių 
Parodai
Iš Chicagos Lietuvių Moterų 

Kultūros Klubo Darbuotės

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE

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

HELP WANTED—MALĖ = 
'  Darb

REIKIA agentų, kurie dabar par
davinėja vaistus. Ateikit ir kreip
ėtės į mus. Turi gerą pinigus da
rantį pasiūlymą. Šaukti tarp 12 ir 
6 valandos p. p.Lauber, 3551 Ogden 
Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Beauty Shop pil
nai įrengta. 8 metai įsteigta. Savi
ninkas apleidžia miestą. Tel. Canal 
6467.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI tavernas su fikčeriais, 
6 gyvenimui kambariai. Labai ne
brangiai. 501 W. 37 St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per devynis me
tus. Parduosiu su namu ar be na
mo, gera vieta Ęrightpn Park kolo
nijoj. Rašykit arba klauskit Naujie
nos Box 1009.

LOVE K S T22KU.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tet TARPS 7398
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MIHIONS PRIHR

T) R A Gė,ės Mylintiems 11 M K fl Vestuvėms, Ban- UllUn kietam#, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Ąvenue 

Phone LĄFAYETTE 5809

DON T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

t

M
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NAUJAUSI nt GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

I^NGVAIS ISUOKUDUIS

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

'1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

A. t A.
KLEMENSAS BARTKUS
Persįskyrė su šiuo pasau

liu birželio 17 d. 4:45 vai. ry
te 1939 m., sulaukęs pusam- 
žiaus; gimęs Panevėžio apsk., 
Ramygalos parap., Miškienų 
kairne. Amerikoj išgyveno 33 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį, po tėvais Ya- 
nonąįtę, sūnų Joną jo žmoną 
Adelą, 2 dukteris: Sophie ir 
Paloniją Grigienę ir jos vyrą 
Apolinarą, žentą Joną šiaulį, 
žentą Klemensą Yanonį Fitch- 
burg, Mass., švogerį Kazimie
rą Yanonį, 3 anūkus, 3 anū
kes, 3 sesers sūnūs ir 4 se
sers dukteris ir daug kitų gi
minių ir draugų, Lietuvoje 
dukterį Antaniną Yanonienę 
ir jos šeimyną ir daug kitų 
giminių. Priklausė Chįcagos 
Lietuvių Draugijai ir Lietu
vių Literatūros Draugijai. Kū
nas pašarvotas randasi 6915 
S. Tąlman Avė. Tel. Prospect 
7193.

Laidotuvės įvyks birželio 
20 d. 1:3Q vai. po pietų iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Viąį a. a. Klemenso Bart
kaus ^ijninės, draugai ir pa
žįstamų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa- 

L tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame

Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
žentai, švogeriai, Anūkai 

Anūkes ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Eu- 
I dikis Tel. Yards 1741.

Birutės Darže Birželio 25 d.
Kitų sekųiadienį, birželio 25 

d., Birulės Darže įvyks Keistu
čio Pašalpos Klubo metinis pik
nikas. Klubo biznio komisija 
stropiai rengiasi prie to įvykio.

Paskutinis Klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyko birželio 4 d., 
Hollywood svetainėje. Kadangi 
oras buvo karšias, tai pirm. J. 
Šaltman prašė, kad nariai vis- 
kų svarstytų rimtai ir susirinki
mo eigų trumpintų. Rast. H. 
Chapas perskaitė nutarimus ir 
laiškus nuo L. U. Klubo su pra
šymu paremti moksleivius, ku
riems finansinė parama yra bū
tinai reikalinga. Laikraštis ‘‘Vil
nis” kvietė dalyvauti piknike 
11 d. birželio? Laiškai buvo pri
imti, j

Pirm. J. Šbltman pranešė, 
kad Insurance ęo., kuri buvo 
užstačius! kaupi jų, prisiuntė če
kį sumoj $2>795.91 ir išskaitė 
iš buvusios iždininkes M. Var
nienės algos $446, nes ta suma 
priklausė jai. Fin. “jninisteris” 
W. Sharka pranešė, kad finan
sai yra tvarkoje. Per praeitų 
mėnesį mirė 2 Keistučio klubo 
nariai ir jų įpėdiniams reikės 
išmokėti pomirtinę. Ižd. J. Kli
mas pranešė, kad po šio susi
rinkimo perima visų klubo tur
tų ir, nors yra daug kalbama 
apie Keistučio kliubų ir jo tur
tų, šiuom kartu viskas yra tvar?

Mark White Square sodelio 
erdvingoj svetainėje koks pus
šimtis susirinkusių klubiečių 
rimtai svarstė savo organizaci
jos reikalus ir bendrus klausi
mus,, kurie liečia lietuvių visuo
menę.

Sugabi susirinkimo tvarkos 
vedėja, drauge Šlukiene retkar
čiais turėjo atkreipti draugių 
atydų, kad trumpintų savo kal
bas dėl stokos laiko, nes, pagal 
miesto patvarkymų, mes šioj 
svetainėje turime susirinkimų 
baigti kaip dešimtų valandų va-* 
kare. Butų labai pagirtina, kad 
kai kurios iš musų valdybos na
rės atsilankytų į laikų ir pradė
tų susirinkimų pūnktuališkai, 
kaip aštunta valanda vakare. 
Tuomet mes lengvai gulėtume 
visus bėgančius reikalus gyvai 
įr visapusiškai apkalbėti.
Aukos Ispanijos Veteranams
Musų draugės klubietės yra 

nusistatę remti visus visuome
nės pažangesnius darbus. O to
kių reikalų ir būtinai pinigiš-

Kodėl Nariai Išsibraukia Iš 
Keistučio Klubo?

Per eįlę metų, nors kaskar ir 
Per eilę metų, nors kaskart ir 

vis keletas desėtkų apleidžia 
klubų, Tam tikslui tapo išrink
ta komisija dalykų ištirti, J, 
Klimas pranešė, kad keletas pa^ 
sižadėjo pasimokėti užvilktas 
duokles, ir kiti apleidžia klubų 
dėl bedarbės., J. Bęndokaitis 
pranešė, kad nevisus aplankė, 
kuriuos jam paskyrė, bet tie 
nariai, pas kuriuos lankėsi, pa
sižadėjo duokles pąsimoketį. M. 
Kasparaitis pranešė aplankęs 
tuos, kuriuos tiktai surasti ga
lėjęs. Argoj radęs keistu tietį gy
venantį po-vięnu stogu su neg
ru ir meksikięčių.

Buvo nutarta buvusių iždinin
kę M. Varnienę išbraukti iš 
Keistučio klubo dėl padarytų 
skriaudų. Tiesa, nors pinigai ta± 
po atgauti, bet keistutiečiams 
pasidarė keletas desėtkų dole
rių bereikabhgų išlaidy, kaip 
tai advokatui, auditoriui ir 1.1.

f

Naujas Bigonių Lankytojas
Buvęs S t. Narkis ligonių lan

kytojas tapo klubo suspenduos 
tas. Jo vieton tapo išrinktas W. 
Byishas. Galutinai susitvarkę 
vajaus komisijos nariai mano 
greitai sušaukti visų vajininky 
susirinkimų ir varyti naujųjįa- 
Hų gavimo darbų pirmyn. <

Birželio 25 d. Birutės darže 
keistutiečių metinis piknikas,

FURNITURE-FIKTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA ar mainysiu 14 

pėdų Liquid Carbonic baras ir ma
šinos—yra 13 vietų dėl “pumps”— 
Užpakaly gražus stiklai.

4119 S. Francisco

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

6068 So. State Street 
Wentworth 7942

PARDAVIMUI taverno biznis su 
namu ar be namo, biznis geras ir 
gerą ateitis; parduosiu už labai 
prieinamą kainą. Turiu apleisti šį 
biznį, nes turiu kitą biznį.

M16 W. lllth St.

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

PARDAVIMUI tavernas. Kreiptis 
tarpe 3 ir 5 v. p. p. Saginaw 7308, 
7400 E. Exchange avė.

PARDAVIMUI tavernas. Priežas
tis — busiu išdeportuotas. 10737 S, 
Michigan Avė.

bų musų visuomeniniame rank
pelnių gyvenime yra gana daug. 
Tačiau musų klubas kiek galė
damas kiekvienų^ žymesnį dar
bų finansiniai paręmia. Jis ne
atsisakė ir šiame susirinkime, 
kai draugės pakėlė klausimų 
sušelpti lietuvius, kovojusius 
Ispanijoj už ,demokratijų. Tuo
jau iŠ iždo paskyrė $2.00, o ge
ros širdies drauges ant vietos 
dar du doleriu suaukavo. Be to, 
draugė Garšįnskienė pasiėmė 
kelias blankas ir parinks iš nuo
širdžios visuomenės tam svar
biam reikalui aukų.

Plačioj musų spaudoj jau bu
vo rašyta, musų moterų klubas 
daug kalbėjo ir stropiai rengia
si prie Amerikos Lietuvių Mo
terų Seimo, žinoma, toks sei
mą# sušaukti neapsieina be kaš
tų. Ir tų būtinų reikalų musų 
nares labai gerai žino. Už tai 
jos jau iš.anksto buvo surengę 
obuolių balių ir jo pusę pelno 
($6.74) paskyrė saukiamojo sei
mo reikalams. Taipgi klubas iš 
rinko dvi darbščias nares, S. 
VVilJis ir Onų Garšipskienę, ku
rios atstovaus musų gana skait
lingų narėmis Kultūros Klubų.
Rankdarbių Paroda Liep, 28-29

Jau ilgokas laikas praėjo kaip 
mes rengiamės prie Chicagos 
Lietuvių Moterų rankdarbių pa
rodos. Laiko jau mažai, nes 
kaip girdėjau, paroda įvyks lie
pos 28 ir 29, 1939. Butų labai 
pagirtina, kad musų klubo na
rės su savo kuriniais šioj svar
bioj rankdarbių parodoj šau
niai pasirodytų, šios parodos 
geresni rankdąrbiaKbus pu vežti 
į Pasaulinę parodų New Yorke 
ir išstatyti Brooklyno Muzieju
je.

Visos kitos orgapizacijos ren
gia piknikus ir išvažiavimus -- 
musų klubietės irgi neatsilieka. 
Tačiau jos nori būti skirtinges
nės nuo kitų organizacijų — 
jos rengia “Mopplight Ricnic” 
(naktinį) išvažiavimų. Tikrai 
negaliu pasakyti kokioj vietoj 
jis įvyks, bet tiek žinau, kad 
jis bus netoli tautiškų kapinių 
liepos 1 d., 1939. Na, ruoškimės 
į tų Mooplight piknikų!...

J. Rasmor

GROSERNĖ ir da|ikatesų, su 
elektriniu šaldytuvu, aiskrimas. La
bai nebrangiai. 1122 W. 69 St.

VALGIŲ krautuvė ir delikate
sai, bizniava vieta. Bargenas. Turi 
apleisti miestą. 3103 W. 63 St.

PARSIDUODA tavern geroj vie
toj, prie didelio kelio. Biznis išdirb
tas per 14 metų. Pardavimo prie
žastį patirsit vietoj.

12217 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALĖ

PARDAVIMUI prie 9326 Univer- 
sity avė. 2 flatų 4x5 kambarių na
mas, visas karštu vandeniu Šildo
mas, plytinis beismentas, šalimais 
lotas. Nebrangiai. 927 W. 35 PI.

PARDAVIMUI bargenas—2 aukš
tų plytinis, 2—6 kambarių flata?, 
karšto vandens šildymas, 2 karų 
garažas. 7013 S. Washtenaw. Kaina 
$8500. Ateikite ir paduokite pasiū
lą. Pulaski Savings & Loaų Ass’n, 
3156 S. Morgan St. Tel. Yards 3500. 
Priimsim 20% rankpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktu.

TAVERNAS ir namas, 2 flatų 
plytinis, karštu vandeniu šildomas 
Parduoti ar mainyti. 739 E. 92nc 
Place.

GERA ir pigi krautuvė ir 3 fla- 
tai po 5 kambarius, apšildomas, 
geroj vietoj, Marąuette Parke, Sto
ras tinkamas visokiam bizniui. At
sišaukite Box No. 1008, 1739 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St.

<6

dldt
4145

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

Pirkite 3 apartmentus 3x6 kam
bariai, uždari porčiai, garo Šildy
mas, tile sienos ir virtuvė bei mau
dynė. Puikus namas ir investmen- 
tas. Veik greitai, tiktai $9,500.

rit i NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Ąvenue 

krautuvę, 4 kambarių plytinį na
mą, 6 kambarių freiminį budinką 
užpakaly, garu šildomą už $2,000. 
Dėl kitų gerų pirkinių kreipkitės 
į mus.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Ąvenue.
Spaulding 1500

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

------ ----------------—--- - ■ ---- -
$5000 pinigais nupirksi kampinį 

apartment. 3x5 — 1x4 kambarių 
apart. Rendos $5800 metams, grei
tam pardavimui $16,000.00.

2,000 pinigais nupirks 4 apart. 
2x4 garu šildomus, 2 karų garažą. 
Tiktai 38250. Veik greitai. Kreiptis 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700,

PARDAVIMUI prie 2543 North 
Spaulding 3 apartmentų, plytinis, 
2 blokai vakaruos nuo Logan 
Square. Kaina $8900. Terminai. 
Telefonuoti savininkui Haymarket 
7200.

PARDAVIMUI North Sidėj ge
riausia vieta dėl sveikatos gyven
ti—10 metų plytinis bungalow, ga
ražas. Kaina $5300. 2541 N. Mont 
Clare Avė. šaukti Berkshire 2209.

No. 4145—Naujos mados suknelė. 
Sukirptus mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

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

Halsted SU Chicago, Į1L

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 apart

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendos $7422 metams. Tik
tai $23,500. Veik greitai.

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren
dos $3,516 njetąms. Negalima suvy
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4754 W. Fųllerton Ąvenue 
Spaulding 1500

TURI PASIŪLYTI pardavimui 2 
flatų namą ir pilnai įrengtą deli
katesų krautuvę, katedžį užpakaly. 
$4500. Lafayette 4466.

BUILDING SERVICE & SUPPLIE8

NAUJIENOS Pattern Dept

atsiųsti man pavyzdį Na
Keros - ■ - - per

(Vardu iirpavardi):

(Adresas) i

IMiestes 1 
L——

r

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekorąvįmas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Repųbįic 1180. te

FARMS F<t>B SALE 
Ūkiai Pardavimui

REIKIA TIK $400.00, kad nupirk
ti puikią 80 akrų farmą pusę my
lios nuo Hart, Michigan, Oceąna 
kauntės sostinės. Nedorą! Land 
Bank Mortgage sumoj ' 3314.00. Li
kusią pirkimo kainos dalį galimą 
prisiįmti. Del smulkmenų geriau
siai apylinkėje farmai gauti rašyti 
Hanson-Osborn, Hart, Mich.
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AUTOMOBILIS SUNKIAI SUŽEIDĖ LIETUVĮ 
JONĄ DEMBINSKĄ

Automobilių Nelaimės Chicagoj

Dar Galima Suspėti 
Dalyvauti Ekskursi
joj į Lietuva

O Prie 58-tos ir S. Western 
avenue automobilis sunkiai su
žeidė 54 metų lietuvį Jonų Dem- 
binskų, nuo 5228 South Kil- 
bourn avenue.

Automobilis Dembinską par
mušė ir suvažinėjo, kai jisai 
ėjo skersai kryžkelį. Prie ma
šinos vairo buvo 52 metų Jo-- 
seph Hart, Armour and Com- 
pany muilo dirtuvės savinin 
kas, nuo 8803 S. Morgan st.

Dembinskas buvo paguldy
tas šv. Kryžiaus ligoninėj. Ji
sai užlaiko mėsos krautuvę ad
resu 2515 W. 59th Street. Po
licija Hart’ą paliuosavo nuo at
sakomybės.

Kitos Nelaimės
• 25 metų chicagietis Ed- 

ward Haas, nuo 3115 S. Michi- 
gan avenue, pasimirė Little 
Company of Mary7 ligoninėj. 
Pereitų penktadienį jisai buvo 
sunkiai sužeistas, kai jo auto
mobilis susidūrė su karstu prie 
Cicero ir Southwest Highway, 
Oak Lawn priemiestyj.

e Toje nelaimėj žuvo jo 
uošvienė Mrs. Vera Houlihan, 
o uošvis, Harold buvo sunkiai 
sužeistas. Moteriškė buvo už
mušta vietoj.

O Prie 72nd ir Wentworth 
avenue automobilis mirtinai 
sužeidė 55 metų chicagietj 
George Walter, nuo 7031 Went- 
worth avenue. Policija ieško 
nelaimės kaltininko.

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje Paieško 
Sekamų Asmenų:

PAIEŠKOJIMAS Nr.
BALKAUSKO, Jono, kil. iš 

Skaudvilės miestelio ir vaisė., 
Tauragės apskr. Amerikon iš
vyko 1913 metais. Gyveno 545 
— 154th place, Harvey, III. Sa
koma tarnavo Jungt. Ameri
kos Valst. kariuomenėj.

GLOBIO, Prano, prieš ke- 
liolikų metų gyvenusio 133 
West 15th Street, Chicagoje. 
Konsulatui labai reikalingas 
jo atsiliepimas arba adresas.

JUŠČIAUS—Juščiuno, Sta- 
siaus, kilusio iš Vilaičių km., 
Žigaičių vals., Tauragės apsk. 
Buvo 24* m. amžiaus kuomet 
atvyko Amerikon.

KAZULIO, Jurgio. Amerikon 
atvyko 1913 m. Gyveno Besse- 
iner, Michigan.

KIBARTŲ, Pranciškaus ir 
Kajrfimie.ro, iš Telšių apskr. 
Pransiškus pirmiau gyveno 
Worcester, Ohio, o Kazimie
ras Philadelphia, Pa.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo 
iš Kvėdarnos apylinkės. Atvy
ko Amerikon prieš didįjį ka
rų, gyveno įvairiuose Ameri
kos miestuose — su giminėms 
Lietuvoje visus ryšius esu nu
traukę; jiem plriklauso brolio 
Liudviko palikimų dalis.

PODOLSKIO, Jono, kilusio 
iš Virbalio miestelio. Apie 67 
metų amžiaus. Amerikon at
vyko apie 1897. Priklausė prie 
siuvėjų kompanijos.

SKINIO, Vytauto. Amerikon 
atvyko prieš pat didįjį karų. 
Sakoma Chicagoj turėjęs batų 
fabrikų.

STANKEVIČIŲ, Felikso ir 
Juozo. Prieš karų atvyko Ame
rikon. Abu gyveno Chicagoje.

STREPINSKIO, 'Prano. Gy 
veno Chicagoje. Neva miręs.

URBUČIO, Jono, iš Lietuvos 
atvykusio prieš karų, ilgų lai
kų gyvenusio Chicago Heights. 
Pažinusieji p. Urbutį prašomi 
skubiai atsiliepti į Konsulatų.

VAIČIKAUSKO, Leonafudo 
Sakoma, gyvena Chicagoje. 
užsiima kokia nors prekyba.

VAITKŲ, Kazio, Petro, Pra-

Dr. Suzanna R. 
Slakis-Slakienė

Šiomis dienomis buvo išrink
ta pirmininke Chicagos Wo- 
man’s Medical Club. Dr. Slakis 
yra bendradarbė “Naujienų” 
Moterų Skyriaus. Smulkmenos 
apie šį įvykį tilps Mot. Sky
riaus ketvirtadienio laidoj.

Golf minkai Tokie 
Jau Žmonės, Audrų 
Lietaus Nebijo
Lai Debesys Grūmoja, Jie Lošia 

Ir T*ek; Iš Naujos Gadynės 
Parengimo

Pereitų sekmadienį, birželio 
11 d., įvyko Naujos Gadynės 
choro Trečia Metinė Sporto Die
na. Oras pasitaikė šaltas ir lie
tingas, visai netinkamas sporto 
dienai. Bet tikri golfininkai lo
do oro nepaiso ir lošia jei tik 
nepersmarkiai lyja. Iš ryto oras 
abai blogai atrodė, bet golfi

ninkai pradėjo pamažu suva
žiuoti, tai turnyras ir įvyko. 
Lietus nelijo, bet tamsus debe
sys per visų dienų grūmojo au
dra ir sulaikė namieje daugelį 
musų draugų, kurie butų atva
žiavę sykiu su mumis pažaisti. 
Apie 3 valandų, po pietų saulė 
pasirodė ir nuo to laiko, diena 
buvo graži, užmiršus tamsius 
debesų sklypus, kurie tūnojo 
danguj ištisų dienų.

Galima sakyti, kad choro pa
rengimas pavyko. Golfininkų 
buvo 37, o vakarienei atvažiavo 
daugiau svečii; ir rėmėjų. Iš vi
so buvo apie 75 žmonių. Vaka
rienę labai skaniai pagamino 
musų gaspadinės, draugės Am- 
įrozas, Kuchinškas, Misevich ir 
Millerienė. Jeigu butų buvę dau
giau žmonių, tai gaspadinės ma
no kad labai greitai butų pri
trukę maisto.

Laimėtojai
Apart golfo lošimo, buvo ir 

Pinochle turnainentas. Jį laimė
jo draugas J. Ladiga iš Garfield 
Park, ir draugė Keelly iš Mar- 
ųuette Park. Golfo laimėtojai 
buvo Low Gross, Johnny Miller; 
svečio prizų gavo Charles Bik- 
nis iš Cicero; įvairių kitų prizų 
laimėtojai buvo: Edward An- 
derson, Frank Pūkis, Lillian 
Stupar, Valeria Ladiga, Edwar<' 
Budraitis, Frank Grigg, ir Stel- 
la Parker. Visi kurie atsilankė, 
džiaugiasi, kad jiems patiko vi
sos dienos programas, bet gai
lėjosi, kad tokia nepatogi diena 
pasitaikė.

Žada Rengti Kitų Dienų
“Naujos Gadynės” choras jau 

turi kvietimų surengti kitų gol
fo turnyrų šį rudenį. Tas pri
klausys nuo choro draugų — 
jei jus sportininkai norėsite ki
to turnyro, tai susižinokit su 
choru ir gal jie sutiks kitų to
kių pramogų surengti. Visi Nau
jos Gadynės choro parengimai 
pavyksta ir visi, kurie atsilan
ko, turi gerus laikus. Jūsų, ku
rie pabijojot oro ir neatsilankėt, 
prašom kitų sykį nepamiršti — 
atvažiuokit ir sykiu su choru 
linksmai laikų praleiskit.

Ten buvęs

Išplauks liepos 1 d. M.S. 
Gripsholm laivu

Jau tik dvi savaitės beliko 
iki išplaukimo skaitlingos eks
kursijos į Lietuvų, moderniš
kam švedų Amerikos Linijos 
motorlaivyj “GRIPSHOLM” per 
Gothenburgų, Švediją. Nuo Go- 
thenburgo keleiviai vyks trauki
niu apie 6 valandas laiko per 
gražiųjų ir Lietuvai draugingų 
Švedijų į Stockholmų. Kelionė
je visais kelionės reikalais rū
pinsis patyręs ekskursijų paly
dovas V. Mučinskas, Š.A L. lie
tuvių skyr. vedėjas, ekskursijų 
lydės nuo New York o iki Kau
no.

Dar ir dabar Amerikos pilie
čiai gali suspėti prisidėti prie 
šios ekskursijos, Amerikos pa
sui gauti ima apie 7 dienas, rei
kalui esant ir greičiau.

Jei manote aplankyti šių va
sarų Lietuvų prisidėkite prie 
šios vasarinės ekskursijos, ir 
neatidėliojant kreipkitės į

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ

1739 So. Halsted St. 
Ghicago, III.

no ir Jono, ir Petronėlės Vait- 
kiutės-Mažeikienės, Amerikon 
atvykusių apie 1909 m. Kazys 
ir Petras 1910 metais gyveno 
Baltimore, Maryland. Pranciš
kus ir vėliau Petras gyveno 
Detroit, MNęh.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti.

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

IClCpnULU

Adele Jergens, kuri ne
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MISTERIŠKAS RISTIKAS

Šiandien vakare White City 
arer.oje risis “misteriškas ris- 
cikas” su Hans Schnabel.

Misteriškas ristikas jau ke
is kartus pasirodė Chicagoje 
ir padarė, kaip amerikonai sa
ko, didelį “hit”.

Publikai labai patinka jo ne
paprastas sumanumas ir vikru
mas, iki šiol jis dar nė vienų 
ristynių nėra pralaimėjęs.

seniai buvo išrinkta pasau
lio gražiausia blondine, stu
dijuoja taurę, kuri bus 
įteikta lėktuvų lenktynių 
laimėtoiui CJeveland. Ohio.

Mariicm Hough'lon Hep- 
burn, sesuo filmų artistės 
Catherine Hepburni, kuri iš
tekėjo už Ėlisvvorth/ S. 
Grant, West Hartforde,

GRAIKŲ ČEMPIONAS

Per kelis metus Jim Londos, 
graikas, buvo, taip sakant, ris- 
tiku karalius. Čempiono karū
na jis. dėvėjo bene dešimt su 
viršum metų.

Dabar atsirado kitas graikas 
Demetrios Sironis, kuris yra 
pasiryžęs čempionatų laimėti. 
Tiesa, jis ir dabar yra čem
pionas savo šalies. Tačiau tuo 
jis nepasitenkina, o nori Ame
rikos čempionatų laimėti.

Kitų trečiadienį, birželio 21 
d., jis Rainbo Fronton areno
je susikibs su Jim McMillen, 
kuris yra laikomas vienu įžy
miausių Amerikos ristikų.

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
Likučiai lėktuvo, kuriame žuvo 25 metų lakūnas Ray Zuelika ilr jo draugę

Miss Audrie King. Lėktuvas nukrito prie Rockfordo, III.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
PHILADELPHIA, Pa. — Robert Mossman yra nešamas nuo golfo lauko. Jis 

buvo sužeistas, kai į jį pataikė golfo rutulys.

Naujlenų-Acme Telephoto
MACKINAW CITY. — St. Ignace laivas dėl miglos .susidūrė su Cheboygan 

laivu. iPaVeikslas parodo St. Ignace laivo įleiiktų šonų.

Staigiai Mirė Kun. 
Jonas Juška

I

Buvo Apie 28 Metų Amžiaus
T()WN OF LAKE — Vakar 

rytų šv. Kryžiaus ligoninėj pa 
simirė jaunas kunigas, Jonas 
Yuška.

Jisai buvo apie 28. metų am
žiaus ir tarnavo šv. Kryžiaus 
parapijoj, kur praleido apie tris 
metus laiko.

Velionis šeštadienį po pietų 
sugrįžo iš kunigų rekolekcijų ir 
suvalgęs pietus staigiai susirgo. 
Skundėsi, kad širdis silpna. Va
kare buvo išvežtas ligoninėn, 
bet daktarai jo gyvybės nebega
lėjo išgelbėti. Rp.

Lietuviai Baigę Chi
cagos ir Apylinkių 
Vidurines Mokyklas

Žemiau paduodam sųrašų 
lietuvių moksleivių, kulrie šių 
savaitę baigia mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Chicagoje. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o priemiesčiuose 
apie 2,000).

(Tęsinys iš Birž. 14 
“Naujienų”)

THE PULLMAN FREE 
SCHOOL OF MANUAL 

TRAINING
Lc-rraine Markūnas
Helen Jostes
Caroline Petreikis
Emily Lukša
Walter Kancevičius
Matthew Petreikis
Anthony Zausitis (su pasi

žymėjimu) >
Bennie Wainoris

WILS0N COLLEGE
John Demeikis,
Joseph Stalioraitis
Walter Bogal
Bridget Burda
Beverly Janove
Peter Kapsas
Pauline Parchas
Madeline Petriet
Martha Rainės 
John Sinkus Jr. 
George Šnekutis

EVANSTON HIGH SCHOOL
George J. Galainis
Edward M. Juckniess
Charlotte Lape
Marčia Lape
Mykolas T. Levas
Robert L. Strcm

NEW TRIER HIGH SCHOOL
John C. Miškeli Jr.
Emily A. Zewel
Lawrence F. Markus

(Bus daugiau)

Chicagon Atvažiuo
ja Lietuvos Pianis
tas Vytautas 
Bacevičius

Lietuvos Konsulatas Chica
goj praneša, kad Vytautas Ba
cevičius, garsus Lietuvos pia
nistas, ruošiasi atvykti Chica
gon koncertuoti. Jisai čia bu
siąs apie rugsėjo mėnesio pa
baigų.

Liepos Pirmą 
Atidarys Tiltą 
Prie Cicero-Ogden

Vieškelių depar tamentas 
Springfielde skelbia, kad di
džiulis tiltas automobiliams, 
virš gelžkelio bėgių prie Cicero - 
Ogden gatvių, bus atidarytas 
susisiekimui liepos pirmų die
ną.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

• Apskričio ligoninėj guli sun
kiai sužeistas 19 metų jaunuo
lis, Frank Julian, nuo 3124 W. 
Huron St. Jo 6 metų broliukas 
žaidė su mažu žaisliniu šautu
vuku ir paleidęs į Frank’į šu- 
vę, suvarė jam adatą į krutinę 
prie pat širdies, šiandien dak
tarai darys operaciją, bandy
dami adatą išimti.

0 0 0
• Nežinomi vagys pavogė apie 
$4,000 vertės brangenybių ir 
kitų daiktų nuo dviejų keleivių 
North\vestern ir Chicago, Au
rora ir Elgin gelžkeliu stoty
se.

0 0 0

• Dės Plaincs nuovados teis
mas paskyrė $100 piniginę 
bausmę 57 metų janitoriui 
Charles Kankoske, nuo 1314 
Sawyer avenue. Kankoske ub- 
vo apkaltintas moteriškės už
puolimu. Jį įskundė užpultoji, 
Mrs. Anna Jackson, nuo 3304 
Dougles st.

0 0 0
• 58 metų bedarbis salesmo- 
nas John D.\ Lucie, nuo 1939 
Waveland, rramiai kalbėjosi su 
žmona ir keliais kitais gimi
naičiais. Staiga jisai atsiprašė, 
nuėjo į savo kambarį ir ten 
nusišovė.

0 0 0

• Iš Devon viešbučio antro 
aukšto iššoko ir užsimušė 22 
metų moteriškė Mrs. Doris 
Hoyt. Ji turėjo užvedusi divor- 
so bylą prieš vyrą.

0 0 0
e Federalė valdžia namų pa 
skolų įstaiga, Home Owners 
Loan Corporation skelbia, kad 
ji suteikė galimybę 56 tūkstan
čiams šeimynų Illinois valsti
joj išgelbėti namus nuo forklo- 
žavimo arba pagelbėjo namus 
įsigyti.

• Kolze G rovė Parke, prie 
6343 W. Irving Park avenue. 
vakar įvyko Chicagos nacių or
ganizacijos, Bundo piknikas, 
kuriame kalbėjo jų “fiureris*” 
Amerikoj, Fritz Kuhn. Parkų 
ir pikniko tvarką prižiūrėjo 
šimtas policistų , po vadovybe 
kapitono Joseph Goldberg. 
Goldberg yra žydas.

0 0 0
• Viešų įmonių reguliavimo 
valdžios įstaiga, Illinois Com- 
mėrce Commission gavo rapor
tų, kad Chicagos autobusų li
nijos autobusai važiuodami iš
leidžia kamuolius durnų ir tie 
durnai sargdina pasažierius. 
Paprastai, sako raportas, auto
busų keleiviams labai skauda 
galvos.

0 0 0
• Vaistininkai, groseriai ir ki
ti biznieriai, kuriems miesto 
taryba pereitą savaitę uždrau
dė pardavinėti gėrimus ir kon
kuruoti su alinėmis, šiandien 
šaukia masinį mitingų. “Ne
skriaustieji” biznieriai organi- 
zuosis kovai prieš naujuosius 
patvarkymus. Jie žada eiti į 
teismą.

0 0 0
• Apskričio mokesčių / biuras 
vakar paskelbė galutinas sumo
kėtų mokesčių skaitlines. Pa
sirodo, kad iki birželio 1 d., 
apskričio gyventojai sumokėjo 
apskričiui $100 milionų ir 
$736,519.

• Koronerio biuras skelbia, 
kad dėl didelių karščių penk
tadienį, Chicagoj pasimirė pen
ki. žmonės.

Kajrfimie.ro



