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Vokiečiai Stato Tvirtoves Lenkijos Pasieniu
PRASIDĖJO VOKIETIJOS KARIUOMENĖS 

MANEVRAI
LATVIAI IR ESTAI MANO, KAD TEKS 
KARIAUTI UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ

Dancigo klausinio išrišimas arti 
sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
20. — Vokietijoj prasidėjo ma
nevrai. Kariuomenės judėjimas 
tęsis per vasarą. Rugsėjo mė
nesį manevrai pasieks viršūnę, 
kai apie 1,500,000 kareivių bus 
karo tarnybai mobilizuota.

Kiti pranešimai sako, kad 
Vokietija skubiai stato tvirto
ves Lenkijos pasieniu. Skai
čius darbininkų šitoms tvirto
vėms statyti paskutiniuoju lai
ku tapo padvigubintas. Darbui 
mobilizuoti nauji kontraktoriai, 
inžinieriai ir darbininkai.

Gerai, painformuoti naciai

kalba, kad dvi Vokietijos pro
pagandos ministerio Goebbelso 
kalbos, pasakytos šiomis die
nomis, reiškia atnaujinimą ko
vos su Lenkija dėl Dancigo. 
Naciai sako, kad Dancigo klau
simo išrišimas esąs arčiau, ne
gu plačioji publika mano. Nors 
Hitlerio vyriausybe oficialiai 
paneigė gandus, jogei daugiau 
Vokietijos kariuomenes pasių
sta j Lenkijos pasieni, tačiau 
yra žinoma, kad Hitleris ir jo 
patarėjai šiuo laiku daugiau
sia dėmesio kreipia į Vokieti
jos Lenkijos santykius.

BIJO, KAD STALINAS MeGINS ANEKSUOTI 
ABI VALSTYBES

Vokietija tikisi pasi 
rašyti sutartį su 

sovietais

Jungt. Valstijos pro 
testuoja japonų 

blokadą

‘ j A0ME-NAUJIENŲ Telephoto
ANOKA, Minnesota. — Viesulą, kuri aplankė šį miestelį birželio 18 paliko 

štai kokius pėdsakur. (Paskutinėmis skaitlinėmis, žuvo 10 žmonių, o nuostolių ne
judinamam turtui padaryta apie $500,000.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
20. — Gaunami čia praneši
mai sako, kad Vokietijos ir 
Rusijos derybos prekybos su
tarčiai padaryti stumiamos vei
kiai pirmyn. Padidintas skai
čius rusų ir vokiečių ekspertų 
sutarties smulkmenoms išdirb
ti. Tarp ko kita kalbama, kad 
Vokietija sutinkanti duoti ru
sams $300,000,000 kreditų Vo
kietijos prekių įsigyti. Už ši
tas prekes rusai mokėsią žalia
va. Prekyba eisianti daugiau
sia tiesiogiais mainais, be pi
nigų tarpininkavimo.

Berlyne vyrauja nuomonė, 
kad britams ir francuzams ne
pavyks įtraukti Rusiją į Bri
tam jos-Francuzi jos sąjungą, 
nežiūrint kokių prižadų britai 
siūlys rusams. Antrą vertus, 
francuzų nuomonė yra, kad 
vietų vyriausybė ir britų 
stovas William Strang galų 
le padarys kompromisą ir 
sitars.
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ga- 
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Popiežiaus pasiunti 
nys Varšuvai sugrį 

žo Vatikanan
VATIKANO MIESTAS, birž. 

20.
Varšuvos popiežiaus pasiunti
nys Lenkijai, kunigas Filippo 
Cortesi. Jisai antradienį turė
jo ilgą pasikalbėjimą su po
piežiaus valstybės sekretorium 
kardinolu

Cortesi 
apie tai, 
žia žiuri
gas taikyti lenkus ir vokiečius. 
Trečiadienį Cortesi pasimatys 
su popiežium ir, manoma, gaus 
naujas instrukcijas.

Vatikanan atvyko iš

Maglione.
padarė pranešimą 

kaip Lenkijos vald- 
į popiežiaus pastan-

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 
iki 4 vai. po pietų.

ryto

NAUJIENŲ ADM.

20.
d’

TOKIO, Japonija, birž.
— Jungt. Valstijų charge 
affaires Tokio mieste, Eugene 
H. Dooman, antradienį įteikė 
Japonijos užsienių reikalų mi
nisterijai stiprias Amerikos no
tas. Tos notos protestuoja bom
bardavimą Amerikos savasties 
Kinijoj ir blokadą Kulangsii, 
kur japonai neleidžia svetim
šaliams reikmenų pristatyti.

Japonai, paskelbę blokadą 
Tientsine ir Kulangsu, visų- 
pirma kreipė ataką prieš bri
tus. Tačiau dėl jų akcijos ir 
Jungt. Valstijos įsimaišė į gin-

Painformavo Japo-I 
nijos imperatorių 
apie padėtį Kinijoj

Iš LAetuyos
Per degtinę vienas į ka
pus, antras į kalėjimą

Teisėjui Mantonui 
paskirta bausmė 

2 metai kalėti

RIGA, Latvija, birž. 20. — 
Latvijoje ir Estijoje stiprėja 
nuomonė, kad abiejoms valsty
bėms gal teks stoti karan ir 
savo nepriklausomybę ginti. 
Nužiūrima, kad Britanija ir 
Francuzija yra pasiryžusios 
leisti Stalinui Estiją ir Latvi
ją aneksuoti, jeigu Maskva pa
sirašys militarinę sutartį su jo
mis prieš Vokietiją.

Stalinui toks žygis, kaip 
aneksavimas Latvijos ir Esti
jos, šiuo laiku reikalingas, kad 
pakelti savo prestižą ir nu
kreipti minių dėmesį nuo opių 
vidaus reikalų, kurių rimtumą 
dar akcentuoja badas, jau lie
čiąs 20,000,000 žmonių.

Tačiau Latvijoj kalbama, 
kad jos ir Estijos likimas pri
klauso ne vien nuo Maskvos- 
Londono derybų, kurios dabar 
vedamos Maskvoj e.

Šiomis dienomis iš Maskvos 
parvyko į Berlyną Vokietijos 
ambasadorius, grafas Frederic

Werner von Schulenburg. Ji
sai parvežęs Hitleriui Stalino 
pasiūlymą, kad Rusija ir Vo
kietija kooperuotų kare prieš 
Lenkiją. To karo pasėkoje Len
kija butų padalinta: Vokietijos 
ribos butų atsteigtos ten, kur 
jos buvo prieš Pasaulinį karą, 
o Rusija pasiimtų Ukrainą ir 
Baltgudiją. Lenkijai, kaipo val
stybei, pasiliktų tik nedidelis 
žemės plotas, kuris, kartu su 
Lietuva, skirtų Rusiją nuo Vo
kietijos.

Bet, pagal sovietų planus, 
Stalinas ir šiuo atveju nepa
liktų Latvijos ir Estijos ramy
bėje. Kai Hitleris pradėtų ka
rą su Lenkija, tai sovietų Ru
sija užimtų Estiją ir Latvi
ją.

šitokios temos yra disku- 
suojamos Latvijoj. Gyvenimo 
tikrovę parodys ateitis. Tačiau 
sakytos diskusijos rodo Balti
jos valstybių rūpestį dėl savo 
likimo.

Moters ir vaikai iš
gabenti iš Tientsin 

koncesijos
TIENTSIN, Kinija, birž. 20. 

— Antradienį 120 britų mote
rų ir vaikų išgabenta iš Tient
sin koncesijos. Vyrai pasiliko 
koncesijoje.

Britai Tientsine jaučia tru
kumą maisto, ypač daržovių. 
Kai kurių reikmenų kainos pa
šoko 900 nuošimčių.

Į Tientsiną atplaukė dar vie
nas britų karo laivas.

Japonų sargyba nurėdė pen
kis britus jaunuolius už kon
cesijos ribų. Tatai labai sujau
dino ne tik britus, bet ir ki
tus svetimšalius, nes, kaip ki
tose šalyse, taip ir Azijoje va
dinamieji baltveidžiai yra ypa
tingai jautrus dėl asmens įžei
dimų. Stebėtojų manymu, ja
ponai daro klaidą įžeidinėdapii 
britus.

TOKIO, Japonija, birž. 20. 
— Antradienį užsienių reikalų 
ministeyis Ąrita -atlankė impe
ratorių ^Hirohito/ * -

Reiškiama nuomonė, kad Ja
ponijos vyriausybė ruošiasi im
tis svarbios akcijos, nes papra
stai, pirm negu padarys tą ar 
kitą svarbų žygį, valdžios at
stovai painformuoja apie jį mi
kado.

šiuo atveju užsienių reikalų 
ininisteris kalbėjosi su mikado 
apie japonų blokadą Tientsine 
britų koncesijai.

Japonų armija reikalaujanti 
likviduoti visus Britanijos in
teresus Kinijoj, jeigu ji nenu
silenksianti Japonijai ir nepa
liausianti rėmusi kinus.

Kitas dalykas. Antradienį 
britų garnizonas sulaužė japo
nų blokadą, atgabendamas reik
menų į britų koncesiją Tient
sine. Japonų kariuomenė ne
drįso britų kareivių sulaikyti.

KAUNAS.|— Praėjusiais me- 
tais ląpkrįČH) 5 d. trys įsigė
rę vyrukai namo iš Kauno 
į Vilijampolę.. Vilijampolėj, 
Linkuvos - g., jie sutiko prie
šais ateinantį taip pat įsigėru- 
sį vyrą. Nors gatvė ir nešiau- 
ra, bet kadangi visiems truko 
erdvės, tai susidūrė, pradėjo 
stumdytis, bartis, rengėsi mu
štis, nors tie'trys /su sutiktuo
ju buvo visai nepažįstami. Ta
da tas vienas išsitraukė peilį 
ir pradėjo juo švaistytis.

Tų 
buvo 
tai J.

Po
ciją Motiejus! Virbickas ir nu
siskundė, kad Linkuvos gatvė
je jį užpuolę trys girti vyrai 
ir norėję sumušti, bet jis gy
nęsis.

Nuėjus į tą vietą Dulinskas 
rastas gatvėje jau miręs.

Apygardos teismas Virbicką 
pripažino kaltu ir nubaudė še- 
šeriais metais sunk, darbų ka
lėjimo, o Rūmai gegužės 23 d., 
jo skundą apsvarstę, bausmę 
sumažino ligi keturių metų 
sunk, darbų kalėjimo.

NEW YORK, N. Y., birž. 20. 
— Antradienį paskirta bausmė 
buvusiam / Jungtu Valstij ų. Ąpę- 
liacijų teismo tepėjui Martinui 
T. Mantonui. Bausmė yra' to
kia: kalėti dvejus metus ir už
mokėti $10,000 piniginės bau
dos. Teismas rado Mantoną 
kaltą tuo, kad jis ėmė kyšius 
už palankius kyšių mokėtojams 
sprendimus.

DVI AMERIKOS RESPUBLIKOS SUSI
KIRTO SU ISPANIJA
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Pašovė kūdikį, kad 
patekti į dangų

CHARLEROI, Pa., birž. 20. 
— Clair Young, angliakasys, 
o kartu ir evangelistas, mėgi
no nušauti savo kūdikį — 19 
mėnesių mergaitę. Sunkiai ją 
sužeidė. Young, 35 metų, aiš
kinasi piktadarybę papildęs to
dėl, kad už “paaukojimą“ ti
kėjosi patekti dangaus karaly
stėn.

grumtynių metu vienas 
peiliu nudurtas vietoje, 
Dulinskas.
kurio laiko atėjo į poli-

Lenkai areštavo du 
vokiečių val

dininkus
DANCIGAS, birž.

Lenkijos pasienio stoty tapo 
areštuotas Dancigo muitinės 
valdininkas Julius Mueller. Ko
dėl jį areštavo, lenkai iš kar
to nepaaiškino. Be to, kiek pir
miau lenkai areštavo Dancigo 
teisėją, kuris keliavo iš Ma
rienburgo į. Rytų Prūsiją. Jį 
lenkai išlaikė areštuotą keletą 
valandų. Paaiškino, kad manė, 
jogei teisėjas buvo pinigų šmu- 
gelninkas. Šitie areštai labai 
supykdė vokiečius.

Sudegė moteris

Gyventojai bėga nuo 
potvynio Texase

d

10,000 dirbtuvių pri- 
siruošusios dirbti 

amuniciją
NEW YORK, N. Y., birž. 20. 

— Jungt. Valstijų karo depar
tamento sekretorius pavaduo
tojas, Louis Johnson, antradie 
nj pareiškė, kad 10,000 šalies 
dirbtuvių yfra paruoštų amuni
cijai dirbti. Jeigu šitoms dirb
tuvėms butų duotas įsakymas 
šiandie pradėti gaminti reik- 
menas 
pradėti 
pasakė

Įsakė kapucinams 
išsikraustyti iš 

vienuolyno

UTENA. — Gegužės 15 
apie 9 vai. uteniškių dėmesį 
atkreipė pavojaus sirenos kau
kimas. Pasirodo, kad ugniage
siai buvo šaukiami Debeikių 
valsčiuje, Kalvelių kaime kilu
sio gaisro gesinti.

Vėliau patirta, /kad Kalvelių 
kaime sudegė du1, namai ir se- '• ■ Z 
na moteris. V

COLORADO CITY, Tex., 
birž. 2'0. — Vienas asmuo pa
skendo, geležinkelių kai kur 
tiltai išplauti, šimtai žmonių 
pabėgo iš savo namų į sauges
nes 'vietas, šios apylinkės upe
liams išsiliejus iš krąntų. Pot
vyniai kilo dėl smarkaus lie
taus.

karui, tai jos galėtų 
darbą tą pačią dieną, 
Johnson.

SALZBURG, Vokietija, birž. 
20. — Nacių vyriausybė įsakė 
kapucinams išsikraustyti iš vie
nuolyno, ' kuris randasi Salz - 
burgo mieste. Vienuolynas bus 
pavestas nacių jaunuomenei 
kaipo patalpos.

Nesenai naciai atėmė rumus 
arkivyskupui Waitzui ir vie
nuolyną franciškonams. Dabar 
toks pat likimas yra škiriąmas 
kapucinams.

O R H Sa
.b

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

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:18 v. r.,--leidžiasi.2.22 
vai. vak.

8:28

60 nuošimčių taksų 
perdideliems

pelnams
LONDONAS, Anglija, birž. 

20. — Jei bet kuris Britanijos 
biznis padarys pelno iš karo 
pabūklų per metus daugiau nei 
$935,000, tai iš tos sumos, ku
ri pasidarys virš minėtų $935,- 
000, bus imama 60 nuošimčių 
taksų.

1 SANTIAGO, Chile, birž. 20.
— Chile ir Colombia respub
likos susikirto su nacionalisti
ne Ispanija.

Chile ginčas yra toks: Civi
linio Ispanijos karo metais Chi
le ambasadoje, Madride, rado 
prieglaudą 2,000 gen. Franco 
pritarėjų. Lojalistai nė nemė-

Japonai grūmoja 
mirtimi kinams dir
bantiems britų kon

cesijoj
TIENTSIN, Kinija, birž. 20.

— Antradienį pradėjo trauk
tis iš darbo kinai samdomi 
britų koncesijoje vandens pa- 
rupinimo, elektros ir gaso įmo
nėse ir policijos departamen
te. Kinai sako, kad jie gavp 
laiškus, kuriuose japonai grū
moja išžudyti jų gimines, jei
gu jie pasiliks dirbti koncesi
joje. Šitų kinų šeimos gyvena 
japonų kontroliuojamose Tient
sin dalyse.

Naciai pabaigė bado 
streiką 

t

BUDAPEST, Vengrija, birž. 
20. — Pereitą vasarį Buda
pešte buvo mesta bomba žy
dų sinagogoj. Jos eksplozija 
užmušė vieną asmenį, gi 20 
sužeidė. Ryšium su eksplozija 
areštuota apie 100 Vengrijos 
nacių ir pasiųsta į koncentra
cijos stovyklą.

Prieš penketą dienų naciai 
paskelbė bado streiką. Jie rei
kalavo tuojau paskirti jiems 
teismą. Pasižadėjo badauti iki 
numirs, jeigu valdžia jų reika
lavimo neišpildys. Pabadavę 
penkias dienas, jie betgi už
baigė streiką trečiadienį.

gino reikalauti, kad "ambasada 
juos išduotų. Dabar gi, nacio
nalistams laimėjus pilietinį ka
rą, Chile ambasadoje pasislė
pė 14 respublikonų šalininkų 
— šeši daktarai, keturi advo
katai, trys žurnalistai ir vienas 
studentas. Ispanijos valdžia rei
kalauja juos išduoti. Chile res
publikos valdžia gi reikalauja 
leisti jiems nekliudomai išva
žiuoti iš Ispanijos.

Ispanijos ginčas su Kolom- 
bija yra dėl spaudos. Ispanijos 
pasiuntinys Kolombijai, Louis 
Aviles, užprotestavo dienraščio 
“EI Liberal” nepalankius Ispa
nijos adresu komentarus. Dien
raštis atsakė, kad jau 129 me
tai sukako kai Kolombija nu
sikratė Ispanijos režimu. Ko
lombija naudojasi spaudos lai
sve. Dienraščiui pritaria val
džios atstovai.

Dėl Chile ir Ispanijos ginčo 
Meksika ir Argentina pareiškė 
pritarimo Chilei. Numatoma, 
kad daugiau lotynų respublikų 
parems Chile laikyseną.

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te 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: _

“CANa! 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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NAUJIENOS, ChicagO, III.

Musų Antosėmą heprasimušantį vyriškį, su- sulca tiek jam galvą, Kad net išteka, čia jau karjerė užtik
rinta*. Kitą iš tokių Atyosių net rampa;miesto ponia, kuri “įturtina savais privalumais lietuviškos inteligentijos sluoksnį!lėni juokai, tokių Anlbsi^ 
dėbhr Užtiksite pbbšnmbse Lik^ tuvbS Valstybės aėkštų pėrfeįgė- ilų sėlionuošė, bėki gumoj ė josi kalba labai darkyta lielūvių kalba, nes savo kaimietės iila- mos įgimtą lietuvių kalbą spėjo pusėtinai pamiršti, pVaturti- hb ji saVo kalbą jai labai mažais suprantamais švėlimaiš žodžiais, kuriuos ji kur reikiė it kūr hėreikia vėrtoja.'folubš Antosės savo vyrui dėka net ir į užsienį patenka. PabUvojUšios lėnais kfelėtį savaičių; jau jbš grįžusios į Lietuvą sako pas mus Berlynė, paš mus Paryžiuje, paš Inūs Antanina SU Visais kitais kdi- Primoje... Bet jei JUS paklUUs- rniškO gyvenimo privalumais tumetė, kurios valstybės tasai • Bferlyrtaš, Paryžius, Praha, —- Toji Antosė greitai prasimu- jds UėVisUbmėt pataikintų tikš- ša į žmones. Jbš SVeikaš apsuk- Irai į tokį klhušimą jums atsd- rūs pHotas Uienmištahiėi vėikiė; »u.irn. hiwiiiLveikia jisai praktiškėją kryptimi; it loji kdimd Antosė gr’eb tai išvirsta į tikras ponias. Kari tais vienai kitai iš tų Antbsftį Dėt pavyksta sučiupti į gyvent*

Musų Autose tai tikrai neilsų tautos kūne labai nesmagioje ir nepatogioje vietoje išaugęs šašas!
Musų Antosė užsispyrusiai įtori vadintis ne Antanina, Antančių, Antanyte ir kitais maloniai skambančiais lietuvių kalboje žodžiais.Bfct ritaSų Antosė Vrirgdiš augalais iš kaimo išsprūdo į foies-i tą. IŠ pbadžių čia ji hUVb lilkj tarnaitė, paprasta eilinė tarnaitė. Iš prigimties gabi, raumeninga, žvali, apsukri', bet su neišmiklintais Smegenimis, ne- palavinta ta mėsų Aritosė, greitai nusižiūrėjo j miesto ponus, pramoko šiokio tokio vikresnio apsiėjimo, į pramoko bent kiek švieti din kalba čiauškėti, kitą bulvarinės vertės temaną, prairiokb Stalk flirtuoti^ veidą tlažyti, lūpas tepti, akimis bernužėliui pamirkšėti ir ta kaimo

pa tėrha vinių,paskaitė vieną

Virsta būtinai Atitosė;

žtetnds jtaihbs ir kokybės daVbaš

Cermak Construction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MDDEkNlNlMAS
PAMATAI

CEMfeNTO bARŪAt 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

uždarymai PbfcciŲ 
viškŲ ^LatąI 
VASARNAMIAI? * 
REZIDENCIJOS

GARAŽAI į-. PASO. STOTYS 
DyKai aPsKaičiavimas

JL IKI 15 METŲ 
2207 Arehėr Avėhue 
KAMPAS ĄRCltER aVe. ir 

. CERMAK RD.
Tek CALumet 2967

FQ, 6 V. V. ŠAUKTI 
VICtory 9526 

..................... .  M .1 Į ! I I !■< I. » I.j

Taisykite Savo 
Namus Pakol

TreČiadien., birželio 21, 1939

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
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

Kas saVb — juk taip įprasta, visieins žiliohia, visiems priei- nąmą, ha, o jei tėiĮ), tai Autose! ųėį'dbmū, nes juk Antosė ūžšieibfelė! 
> iAntosė lygiai taip pamačiusi kinb teatrė Hitlerį ar Mussoli- itį Vlbja, t>loja džiAū’gsttiu ne- tvėritt-, hfeš tūi jbš idealas, štai pro jos vikrias akeles praslinko. Jos aukštų pareigų vyras raukosi; bet negi sudrausi savo žmoną, negi čia viešai pešiesi, o juk Ahtosė toksai sutvėrimas; kdd ir viešai jokio skandalo nevengtų! Manote, iš eilinės tarnaitės tapti veik minis- tebiene tai rožėmis išklotas kėlias?. O Antosė jokių viešų skandalų nevengia, ji prie jų pripratusi, jog tarnybos melu ne tokių skandalų ne tik teko matyti, bet ir pačiai ištneginti!Ne didelio čia daikto butiį, jei tektų net viešai vyrui į an-| — taūsį sūdrOšti, juk jis jos akyse nė toksai jau didelis šutve-1 riihaš, kaip kitiems atrodo!AiitOšė savo vytą geriau ži-|2201 West 22hd StfriBfet no, neįU savo penkis pirštus! .. Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

, . ■ ISeredomis ir nedėl. pagal sutartį.Buvo laikai, buvo romanai,]] vienas pas kitą pėb langus liii-| ■dd! Laihie, kad lokių Aniosių ' m virgmia Lietuvoje he tiek daug-, liet ji)] ftesldence Tel.BEVERLY 8241 yi-a! Jos kartais net toną duo-| ip tltlKTIlltl TQ dA! Taip, Lietuvoje netrūksta I *-'■!** !• UCIiUIJIjIO visai sumojusių vytų ir sd- vyrėjusių iūOtėrų. Antosė viena] Ofiso valandos:iš lokių! Aulose lai nėra Lielii- ir n"° V vaL vakaroVos išmistas, bet gyvas jaukus sūlvčrimas; kuri vis dar tai šen, tai ten silkinėjūsi ir veikia!Tai labai nemalonus Lietuvos padangėj'e gimęs šašas!kaunas Vistaspats.

0 Ąntosčs buduare rasite tokią tižsifehiniiį blįž^ličių kiek tik pbrife! Ji užsienio dlrbtihą' šilką skaito lįkru Šilkuji Už- sibhįb tiibbtiną yihią škallo pui- kiaillšU papuošaltl, ji užsienio skanėstus; iš šųfckgatų phdary- lu%; Ihiko škdhiatisiaiš $&■ riausiais! Tbkš jOš ėkbhfe; Vb- kia mada, o visa tai pareina, ką ji užsieniuose mačihši!Nesiginčykite su ja, nes ji juk buvusi Paryžiuje; o gal juniš teųais ir netek'o būti, o jėi h’ bbVhle; lai visb to nepa- stfebėiojtė, lies Ali tose labai pa- stdbil i%ip; jųš it nesiginčijate su Antosė, nes Antosė jūsų visus prieštaravimus paskaitys tik didėliu nėbUšiinAbynib; nė- nusivbkiiiiti Užsienio gyvenime.O pagaliau jtiniš net iiėsma- gu ir nepatogu SU ankštą pareigų vyto žmona ginčyliš. Jtįs: jai ubai nublaiduš. b ji visa j tai skaito bž gtyną pinigą it jai tiktą paiąbknmąi Todėl An- tose labai dtąsi; savo sptėhėi- muosė iinabėjingai diįs yįėbą gražią dieną iš Ant'dšeš bet galite gatiti šibkią Vįžiiinę k'Otle- ię: “Madam Antošės\ — toliau seka jbš patątdė, o kitoje Aisėje tos Vižilinėš kbtteiėš VisAi neįgddūšia ranka bus patašyta Išiokit jdms gerbiami Žodžiai: “KvėčiU atšylabkit ant arbatos bus dauk svečiu ptašau ne at- sakit”.Jųš | Antosės gramatiškas klaidas j'dkiOS domėš iiektei- piate, hUS jUk AntOšė garbinga niadam, O lokiai Viskas atleistina, it manote, kad tos klaidos tai tik jos kaprižas, ar gal tikrai iiėfuviiį kalbos neinokė- jimas, neš ji juk užsienietė! Arba dar geriau, gausite vizitinę još kortelę net su tokiu už- tašu: “GeBefoaŠ pOnia šitds korteles padėvėjęs ira reikė- lihgs Užėmimo bus degiga kad jani darbą surasit tikb gera širdim”.Na, sakykite, gavę iš Antosės šiokį raštelį, kaip jus gall- Į te atsisakyti jai ^lepatąrnavę! | Neriatės iš 'kaįlį^;^ifrUojale Įjos raštą ir supratę kas tašyta patenkinate Antosės norūs, jūo Į labiau, kad ji jus kviečia aiit 1 arbatos... I *'Taip įy kyla Antosė, taip aū- ViskaS, kas lietuviška, ga Antosė, taip tampa ji dab-I gelyje klausimų neišvehgiamasi patarėjas, savo nuomones skel-i bėjas! JAiilOsė gėrisi višė kėš yra didinga, galinga. Antosės akyse Hitleris, Muš’Solini — tėi tikri diVyriai; jei norite, jds idealas!Antosė iie taip jau labai liU-: di Klaipėdą praradus, juk klitorių ir daugiau pasaulyje yra ir dar kokių!B’el Antošei tiiika, kad lasė! jos id'ėalėš Hitleris taip netikėliai, staigd Klaipėdą užėmė, juk tai drįsa, juk tai pasityžimės ir kėrlu vyriškumas. 6 Antoše čia jau dėto net politiką, ji vfeik Siekia diplomato karjeros, tik biažas ttukiihiaš, — Antosė be dėtkytos lietuvių kalbos kitokios nemokė 1Sakysite, laimė, nes kitaip Ahlbse ėtsiduttų diplomatų šėliotuose!Shlihku ir neprieštarauju.Bet žinokite, kad yra ir td- kių gudrių diplomatų, kurie Vos Antosės visas silpnybes vykusiai išnaudoja ir prie jos skonio vikriai prisitaiko...Taip, Antosė tai tikrai tasėi sašas, kuris tautęs kūne išaugb labai tepątogioje vietoje.Štai dar Antosė netaip šeniėi sielojosi dėl Vilniaus, o dabar, dabar Antosė viskuo (Jžiaugiąšl, kėš tik iŠ to krašto į Lietuvą patetika!Ji atsidėjusi lėnk'o kino teatrus, kur rodomos lenkų fit- m'oš, ir iš džiaūgsm'd ploja, - ~ pldj’a, nes jdsO ihhtb visgs ba- jbriškos kilmės žhidniiį dorybes. Ahlbs'ei labai tiiikU, kdi biužikas bėjdrdi raūkės bb’ČiU'd jį. Juk AhVbsė dabėr kilni mo ėris!

tikran

kyli; bėt j lįs hėt tbkių klausimų neuždUOdatė, Ueš kitų aky- šfe jus aukštų pareigų žmoną Uehorite kompromituoti! Jėi 'daug kame ėtlei'džiatU, daug ką j’ėi (lovdhojatb.O Ahtdšė auga kaip Uiti miė- liųj ji čiUViškė, kdlba juiUš; pė- šUk'oja paskutines Paryžiaus madas; UėU jausiąs naujienas, jriiklo jUms iš svetur pargabed- j lės dėškbhihgds drėpaiias, bėt Ibrangiai už jėš sumokėtas!Antdšė jau bUvaunas žmd- ,gns!Antosė nešioja brangitis kailinius iš svetur pargabentuš ir Višd kas lietuviška afsitlėjuši peikia, ji net sielojasi dėl lie- tuvią tautos kultūros, jos pė- žangos ir abejoja, ar kas iš tds Lietuvos išfeis.
1 * I* Štai ji užsieniuose buvusi nėt • kaip khr kažkokiame teatre, ar kabate, mačiusi net khi kd- rids parodas ir ladkiusi užsieniuose didžiules krdūtuveŠ. Ir suprantama, jai kaipo “užsiė-

o

i

NAUJIENŲ-ACME TelephotoCARL1SLE; Pa. — Ches- ton feshelman, studentas la- kuMSi kuris baiide skristi per Atiahtą. Nuskridęs 175 mylias, jis nukrito į vandenį. žvejai jį išg’elbejb.- „ • •' ' ................ ........ ;

$ą

Mėžia ką jok tėvelio, ar ma- Jliytes šėrieshioji Įtarta tiems bajorams tarnavo, į baudžiavą ėjo, j tik lai būvb seniai, dar btiv'o tUomėl; kūbmet jos tėveliai pitemeitultaiš brivo, b Anlo- šes visai ir pasaulyje nubuvo... ' LitetUVdš Valstybės teatre Ah- tbšė pamėčiusi lenkų baletą džidUgsniii iiėlvoria ir ploja ir t u ome I, kuom ei vietos lenkai tam baletui įteikia dovanas šii1 L'ėUkijbs Valstybės vėliava! An- tos’e džiaugsimu netveria, nes AhtOsė šituose klausimuose aiškiai nenusimano ir nesUprahta, ką tdi visa reiškia, jai svarbi!, kad ji matė lenkų baletą, o ii e savąjį...
M

LIETUVIAI
gydytojai ir dentistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų
.... . Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone cAnal 6122 ~

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASValandos: nuo 1—3 ir 7—8

Rez. 6631 Sb. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VATTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ntervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su plektrą, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė alyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely j 'atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

<r
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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:

Superibr 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Co'r. Damen. Hemlock 6699LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga

AMBVLANCE
: DIENA NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Herhiitag-e A ve. 
4447 South Fairfield Avenue

, I

Telefonas LAFAYĖTTE 0727
1 v • Į

i 1 i koplyčios visose
SL1 ’Chičagos dalyse

A. Montvid, M. D.
VVest Town Štate Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597 Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

< • 2-ros lubos

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.

Pilone MIDWAY 2886.

Office and Re?. Phone Cailimet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. ni

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Sūrgeon 

3261 So. Halsted Street 

Dr. V. E SIEDL1NŠK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3656

M

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

Lietuvoje ji net vengia teatrą, 6‘perąx inėno parbdas lariky-. Ii, nes ką Čia liė lietuViai gera gali dubli; parodyti, padainuoti?JI Iii; tuombl eina į teatrą, jei gastroliuoja koksai hors užsienių abejotinos vertes gašlro- lierids.Ji tik tuomet eina į kaūnb barus, jei lėliais šoka koksĄi nors kitatautis. Antosė jau seniai pamiršo savo nagingds motužėlės nuostabius rankli darbus, kuriais užsienis stebisi ir itin gėrisi mažai vertingais iš užsienių parsigabentais visokiais blizgučiais.

Klausykite musų Lietuvių radlo programą Antradienio ir Šešta- 
Menio vakarais 7 vai. vakarė iš VV. fa. i. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P.ŠALTlMlERAS.

Laidotuvių Direktoriai
ADVOKATAIDR. STRIKOL’IŠ

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Čfiso 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 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
' it Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

8

aUUi

<C

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 Šo. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824, 

Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Pelnai eina į 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

dantims

FLEITOS
.........-

užtikrintos M

t>LS1T0S,fe. P.$1X50
ML.ri innrHA ti ■ i ■■j.i i tl

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEltŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų mufių 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 ;fcnetu.

HEJNA lUtOS.

Lnndate Dentil UbomtMfei
3945 WBST 2ČTM ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. LAtthdMe 2908-9 • Tel. Sįonroe 9251

ALBEHTV. PETKUS
4704 So.,Western Avė. Phoųė Ląfayetle 8024

i. j. zolp
164b YVeat 4ėth Street

w. ■ » f . . •

J. LIULEVIČIUS
4348 Š. thliforniė Avėrinė Phbne Laf ayėVte 3572

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Cicero

S. P. MAŽEIKA
Lltiiartie.a Aveniife

». f f - • , • 4 . • ■

Vis iesto
DALYSI

Cicero
__.i,;.:

Jeigu neturi pinigų, kreipkis į Naujienų špulką,— gausi pask'dią ant Ilgą metą.
1739 So. Halsted St

CHICAGb-, iLt.
1

NARIAI
/ ■ ■ .o. . . . <

Chicagosi

Lietuviu
Direktorių
ASbciačijoš

Ąmbulance
Patarnavi
mas Difeną
ir naktį.

ČIAS

CRANE ČbAL COMPANY 
5332 So. Loii$ Avenue 
Telefonas PORTŠMOŪTH 9022 

J POCAHOlilįAS idinė Ėun 
f (Screenedl Tonas .............. ........... ...

PETROLEUM CARBON COKE $^.25 
Perkant 5. tonus ar daugiau Tonas ■ 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939
U v

ANTANAS M. PHILLIPS
33Č7 LitUanicė AVėiiue
_______________________________________________________________ _______ _

6834 So; Weste¥n Avė.
1410 South 49th Čourt

Phone Yards 4908

ANTHONY Bi PETKUS

3334 Š«. Halsted Šllreel

Phone Grovehill 0142
Phbne Cicero 2109

Pi Ji RIDIKAS
YARDS 1419

t*hohe Yards 0781
Yardš 0782

Yards 1139Yai-di 1138
LACHAWlCŽ Ir sūnus

2314 Wesl 23rd Place Phone Čanal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strėėi Tel. jhiUman 1279

bE. BRUNO J.
, ZUDRICKAS 
gydytojas ir chirurgas
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
Vakėro, trėčiądieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai! RfcMtOCk 6111

Kjjd baktarai

Dr* Margeris 
3325 So. Htllsted St 

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

Šventadieniais tik Šušitarus.
Phbėę YARDS 7299

TteL Office Went*orth
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Šusannh Slakis 
Moterą ir vaiką ugn gydytoja 
69(M Sfc. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vfck 
išskyrus sėredomis ir subatomis

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Mėtų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI
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Visokios žinios iš Lietuvos
MARTYNAS JANKUS
Netikėtai išgirdęs, kad po 

Klaipėdos miesto ir viso krašto 
vokiečių grobikų pagrobimo, se
nas spaudos darbuotojas Mar
tynas Jankus atbėgo į Kauną, 
pasirįžau jį pamatyti. Greitai 
sužinojęs, kad., jis gyvena prisi
glaudęs pas pulkininką Juozą 
šarauską, Dainavos gatv. No. 2, 
Kaune, paskambinau telefonu. 
Gerai, sako M. Jankus. Lauk
siu, mano mielas brangbroluži, 
ateik.

Įeinu į Dainavos gatvę, žiū
riu iš vieno namo lango iškišta 
gerokai žilstelėjusi barzda. Tai 
M. Jankus manęs laukia. Pasi
sveikinome. Pradėjome kalbėti 
apie praeitį, dabartį* ir ateitį. Ir 
nė nejutome, kaip diena praė
jo... M. Jankus nors jau aštun
tą dešimtį melų lipa, bet dar 
gana stiprus ir žvalus vyras. 
Matyt, geros sveikatos žmogus. 
Jis gaunąs iš Lietuvos valdžios 
apie 400 litų pensijos, tai apie 
duonos kąsnį rūpintis nereikia. 
Prie jo gyvena ir viena jo duk
tė, kuri Kaune gavo tarnybą ir 
gauna atlyginimą. M. Jankus

savo tėviškėje — Bitėnuose pa
silikti negalėjęs, nes į jį vokie
čiai niekuomet geromis akimis 
nežiūrėję, o dabar turėtų pro
gos jam kenkti, keršyti ir ką 
nors blogo padaryti, tai dėl to 
ir pasišalinęs.

M. Jankus apie Klaipėdos kra
štą vengia daug kalbėti, ypač 
nenori pasakoti, kas kaltas dėl 
Klaipėdos krašto netekimo. Jei
gu, sako, klaipėdiečius būtume 
mokėję prie savęs pritraukti, 
tai jie nebūtų kvietę Hitlerį ir 
neprašę paimti į savo globą...

—Nepražūsiu, — sako Jan
kus. — Galiu gyventi čia — 
Kaune. Turiu kvietimą vasarai 
į Palangą, į Alytų. Kudirkos 
Naumiesčio Antanėlis (Baltru
šaitis) kvietė į svečius ir pagy
venimui ilgesnį laiką atvažiuo
ti. Nepražūsiu. Bet visgi gaila 
tėviškės, gaila Klaipėdos kraš
to, kuriame vokiečiai neam
žinos. Jeigu dabar butų Klaipė
dos krašte plebiscitas, tai 90% 
klaipėdiečių balsuotų prie Didė- 
sės Lietuvos pasilikti, taip greit 
hitlerininkai klaipėdiečius prieš 
save suagitavo... užbaigė Jan
kus. Pr. Br.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LOS ANGELES, CAL. — 

Helen Varner VandeUbift, 
kdri susisielojusi dėl lakū
no Thoinas II. Smitho žu
vimo. Su Smilh ji drauge 
užaugo.

Dar juokingiau,; kai Ameri
kos lietuvis atvykęs į Lietuvą 
kiek pabuvojęs ir susižavėjęs 
geromis pusėmis saldina Ame
rikos lietuvių spaudą, visas blo
gybes užtylėdamas arba jų ne
matęs. Žinoma, amerikietį, jei 
dar tik su keliais dolerpalai- 
kiais/Lietuvoje visi “ant rankų 
nešioja”, nes tai daro dolerių 
kvepėjimas. Bedoleriai ameri
kiečiai Lietuvoje tų malonybių 
nebemato, kaip doleringieji.

Amerikos lietuvių laikraš
čiams ir žmonėms nereikėtų iš 
kelių vienpusių entuziastų pa
gyrų puędų bendras išvadas 
daryti apie Lietuvą, nes pagy
rai pagyrais apliks, o gyveni
mas su savo tikrenybėmis bus 
tokis, koks yra.

Tik priešakinės durys Lietu
vos rūmo kol kas šiek tiek ap
tvarkytos 
priešakinė 
šviesia, o

nes.— Jei pasaulio politika taip 
kraipysis, kaip dabar kraiposi, 
tai Hitleriui Lietuvos tik iki 
priešpusryčių! Tad kam Hitle
rio ateitį stiprinti!? Klaipys

DIDELI KALTININKAI
Kaune, Laisvės Alėjoje suti

kau keletą žymių klaipėdiečių, 
tarp jų ir buvusį pirmąjį Klai
pėdos komendantą. Jų klausinė
jau ir teiravausi, kas kaltas, 
kad Klaipėdos netekome? Visi 
kaltino Centrą — Kauną, kad jis 
per penkiolika su viršum metų 
nesugebėjo Klaipėdoje taip įsi
tvirtinti, kad vokietininkai ga
vo viršų ir atkutę pasikviesda
mi Hitlerį su jo akmenine kum
ščiu, padarė Lietuvai baisų smū
gį. Visiems žinomi Klaipėdos

prak išimo kaltininkai 
kam juos nuleisti ir 
nes, kaip sakoma — 
pieva ir dirva, jautis

. Bet nėra 
nubausti, 

galinČiaus 
ir asilas...

šmidras

SAUGOKITĖS!
LIGOTŲ VABALŲ — AP
SAUGOKITE SVEIKATĄ SU
Allbert’s specialemis skryni-
nėmis durimis *1.95
Mes pristatome — pirkite ant 

kredito

UŽSITIKRINK 
priedinę 
apsaugą

savo
INDELIAMS*

Nereikia jums bijoti, kada jje padėti musų įstaigoje. 
Visi indėliai padėti pas mus, yra APDRAUSTI iki $5000, 
už ką musų oirganizacija imasi pilnos atsakomybės.

Patirkite 'kaip galite investuoti savo dolerius, ?ka<į 
gauti geras pasėkas ir tuo pačiu laiku turėkite juos pil
nai—DVIGUBAI APSAUGOTUS, o tai yra pastovaus po
būdžio. Ncatidėliokite, bet veikite—DABAR.

Indėliai apdrausti iki $5,000.

AUGUST F. SOBOTKA, Sekretorius, 
2444 South 52nd Avenue.

SOBOTKA-JAROŠ’
2444 South 52nd Avenue

APSAUGOS DĖŽUTĖS—galite reviduoti iš musų apsaugos 
dėžutę už tik 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes.

Turtas—virš 
$3,100.000.02

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
iki

DVI PUSĖS ...
Iš gyvenimo prityrimo visi 

žinome, kad beveik kiekvienas 
daiktas turi dvi puses: tikrąją 
r netikrąją, priešakį ir užpaka

lį, gražiąją vietą ir negražiąją. 
Tikroji, geroji, gražioji viela 
visur išstatoma, visur rodoma, 
o negražioji — slepiama, viešai 
nerodoma.

Lietuvos gyvenimas taipgi tu
ri dvi puses. Su gerąja visur ro
domas!, giriamasi, o negeroji... 
rodos, jos ir nebėra. Ji buvo, 
yra ir, tur būt, dar ilgai bus, 
nes slepiamos žaizdos daug il
giau neužgyja.

Kai Lietuvos laikraščiai giria
si savo šalies “tobulybėmis”, tai 
visai suprantama, nes čia iš 
aukšto taip nustatyta ir kitaip 
rašyti draudžiama. Bet kai A- 
merikos lietuvių laikraščiai ą- 
pie Lietuvą gieda antifonus, lai 
Lietuvoje gyvenančiam ir skai
tančiam tik juoką sukelia.

Už Indėlius
* "n

Išmokės‘4%! • 
Palūkanų

Morton Park Federal Sav- 
ings and Loan Ass’n nuo* 2444 
S. 52-os, Cicero, praneša, kad 
už šių melų pirmą pusmetį 
indėlininkams išmokės 4% pa
lūkanų.

Atsižvelgiant į tą apsaugą, 
kokią šiandien Morton IPark 
Feddral Savings and Loan 
Ass’n teikia pasidėjusiems sa
vo santaupas pas ją, šis palū
kanų nuošimtis yra puikus ir 
vertas kiekvieno dėmestio. O 
tai dėlto, kad esant tendenci
jai nuošimčių už paskolas ma
žėti, jau dabar kai kurios fi
nansinės draugijos bemoka už 
indėlius 3 ir 31/£»% palūkanų.

Bet prisilaikant konservaty- 
vio nusistatymo šiai draugijai 
savo reikalus sekasi vesti ta 
linkme, kad ji gali išmokėti 
keturius nuošimčius, — apy
varta diena iš dienos didėja. 
Vien tik nuo naujų metų iš
duota paskolų virš $125,000 ir 
įėjo indėlių apie $100,000.

Norintiems galime suteikti 
įdomios literatūros apie šios 
įstaigos stovį. Rašykite arba 
skambinkite telefonu, prisiusi
me paštu. (Skelb.)

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER*

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER

. Imagine a dellghtfully different tooth pašte 
that foams Into a “bubble bath" fine enough 
te clean pits and eraeks so tiny aven water 
xnay not enter them!

That’s exactly what happens the instanft 
saliva and brush touch the NEW formula 
Usterlne Tooth Pašte, supercharged wlth 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vouldn’t believe how it cleans, brightens, 
pollshes . . . leaves the entlro mouth so 
much fresher and cleaner.

Askfor thebig 25<! tubeor, better štili, the 
double size 40A tube contalnlng more than. 
M poundof tooth pašte. Atany drugCounter. 
Lambert Pharmacal 06., St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
SupeXars%^Tr

ir apšvarintos. Tik 
siena •‘truputį pa
kiliau... Ūkininkų 

daugybė skolose paskendę. Dar-
a’ninkai sunykę in suvargę. Tai 
miroj i pusė.

Jonas Darbuolis

LIETUVIŲ ^TAUTIŠKO
JI” CENZŪRA

Jau gana senai “Naujienas 
(beveik nuo pat jų ėjimo pra
džios) skaitau. Dar, rodos, Lie
tuvoje rusų cenzūrai viešpatau
jant Naujienas gaudavau. Bet 
tas gavimas man tiek širdper
šos nepadarydavo, kaip dabar 
padaro. Rusai jiems netinka
mas vieteles iškirpdavo arba 
derva užtepdavo, bet laikraščio 
niekuomet nesunaikindavo.

Šiandien (1939 m. gegužės 
25 d.) gavau Naujienų 101 
(šimtą pirmą) numerį, balan
džio 29 dieną išėjusį. Perskaitęs 
dedu į savo Naujienų komplek
tą ir... neverkiant ašaros veržia
si iš akių. Jau 100 Naujienų 
numerių turėčiau, turėti, o tebe
turiu tik 39r-nis numerius: (1, 
4, 9, U, 16,i 17, 20, 25, 36, 39, 
40, 49, 52, 54, 55, 55, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 71, 

*72, 74, 75, 77^8 
91, 82, 93, ()6).'

t 82, 87, 90, 
keturis mė

nesius 61 Naujienų numerių 
(kopijų) negavatų! Nebeturiu 
nei žodzlų, nei balso ką į tai 
pasakyti ir ką kaltinti. Pasižiū
rėkite, mieli broliai amerikie
čiai į tų mano negautų nume
rių. kopijas, už-ką Lietuvos 
“tautiškoji” cenzūra jų nepra
leido !..i j PwBr.

J-mų

Galima

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

$99S0

SERGA ŽMONĖS/ 
'kurie ' turi reumatizmą, ; blogą 
kraują, odos į. ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų . kreiptis į ofisą ■ patarimo 
DYKAI../Tai., ąieko nekainuos. /

■

VĖLYBAS PAVASARIS
Šiemet Lietuvoje pavasaris 

gana vėlybas. Iš pradžios buvo 
žymiai atšilę, bet už poros die
nų atvėso ir taš-'vėsumas tęsė
si veik iki gegužės mėnesio pa
baigos. Nors pavasaris ir vėly
bas, bet gana gražus. Medžiai, 
ypač vaisiniai, beveik sykiu su

dėl’ vėsaus oro, lapų sprogimas, 
mątyt, buvo sutd^ikdytas. Lau
kuose javai (žiemkenčiai) ne
blogai atrodo. Apie vasarojus, 
kol kas, kol jie dar nesudygę, 
nieko gero negalima pasakyti. 
Jei atšils ir bus užtektinai ly
taus, tai gal vasarojai geri už
augti. Pranės Brolis

NA, KAM TIE GINKLAI?!
Kol buvo su lenkais nutrauk

ti santykiai, tol buvo šiek tiek 
pretenzijų ir vilties į Vilnių — 
Lietuvos sostinę. Suėjus Lietu
vos tautininkams į santykius 
m lenkais — Vilniaus ir vilties 
nebeliko. Negana' Vilniaus nete
kimo, dar ir Klaipėda prašmi- 
cyta! Tai pagarsėjusių Lietuvos 
“tautininkų” su kunigu Mironu 
politikos išdava... Dabar tik į 
visas šalis triubyjama: dėkite 
aukų ginklams! Na, ir kam tie 
ginklai? Už Vilnių ir Klaipėdą 
nė pirštas nepajudinta, nė laše
lio kraujo neištrėkšta... Kam tie 
ginklai? Ar, kad Hitleris, kaip 
Čekoslovakiją paimdamas, nė 
ačiū nepasakęs, už milijonus 
kronų karo medžiagos ir gink
lų paėmė, ir iš mus paimtų! Bai
su^ buvo skaitytį Hitlerio kaqp 
grobio^ Čekoslovakijoje skaitli-

Išmokė] om jį ryf
už padėtus Z|

pinigus A
Duodam Paskolas ant

Morgičtų
Safety Drposit Dėžutes 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CH1CAGO
JUST1N MACKIEWICH 

President
HELEN KUCH1NSKAS, Sec

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-TRERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicagro III. Imkite ele- 
votorių Iki 5-to aukfito. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 ,p. m. Nedaliomis 10 a. m: Iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

SHELVADOR

UŽEIKIT PAS 
PETE YOUNG

— narys —
' : 271-AM. LEGION POST 
OHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

28 Metų Milžiniškas

IŠPARDAVIMAS

THESE FEATURES IN 
EVERY SHELVADOR

* »
i HermeKcolly Sealed Electro- • '''f00' Insulatio.
saver Unit © Du!ux cxferior Finish

)Superfast Freezing O Automatic Interior Light
)Dulux Finished. • Chrome Plated Hardwar»

Porcelain Lined Cabinet Scientifically Arranged
118 Point llluminated Tem- Shelves

perature Control

Sophie

Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PI M PLĖS

Ėlektrikinių Ledaunių Skalbimui Mašinų, Gasinių 
Pečių, Bakandų. Gera Maleva

Varnišaą Atpigintas .............................. po 89 c gal-
Geras Baltas Enamel ir Maleva...........po $1.75 gal.
DYKAI I 4 Pakeliai Soilax Muilo Su Kožnu Galionu.

Jos. F. Sudrik,
3409-11 SO. HALSTED STREET

Tel. Yards 3088 Annex—3417-21 So. Halsted St.

Leidžiamas Žymus Radio Programas Nedėlioj, WCFL, 970 k. 
Nedėlios Vakare, 9 Valandą.

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE 
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.žemo

FOR SKIN IRt;iTATlQNS

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
The Li|h«ąnlan Daily New«

Publishęd Daily Ęxcept Sunday by
The Lithuanįpn News Pub. Co., Ine.

1739 8oųtt| Halsted Street
Telephone CANąl 8500.

Sutecriptipn Kates:
$5.00 per year in Canadą
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted SI, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

NAUJIENOS^ Chicago, UI. Trečiadien., birželio 21,1939

Metams ---------------------
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams  

x Vienam mėnesiui 
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija-------------
Savaitei --------------------
Mėnesiui -------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu.

(Atpiginta) ,

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
70c

Metams------------------------- $5.00
Pusei metų-----------------------2.75
Trims mėnesiams  1.50
Dviem mėnesiams ----------- l.Q0
Vienam mėnesiui —----------------   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams------------------------   $8.00
Pusei metų ------------------- . 4.00
Trims mėnesiams--------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Karo išlaidos
Pasaulyje nėra taikos. Visos valstybės ginkluojasi 

ir rengiasi karui. Karo išlaidos juo tolyn, juo darosi di
desnės, juo labiau slegia piliečius. Bilijonai dolerių yra 
išleidžiami tokiems dalykams, kurie kraštui ekonominiu 
atžvilgiu jokios naudos neneša.

Štai prieš kiek laiko Užsienio politikos draugija pa
skelbė raportų apie ginklavimosi ekonomines pasėkas. 
Tame raporte suminėti faktai labai įdomus. Jie rodo, kad 
diktatūrinių valstybių nuolatinis ginklavimąsi privertė 
ir kitas valstybes skirti milžiniškas sumas ginklams. Štai 
kaip per kelis metus nepaprastai padidėjo, išlaidos, gu
rios skiriamos militariškiems reikalams. Žemiau dedamo
je lentelėje paduodamos išlaidos’ milijonais dolerių pen
kių valstybių už dvejus metus.

1932 m. 1938 m.
Jungtinės Valstijos 667 mil. 1,065 mil
Vokietija 253 4,400
Prancūzija 509 1,092
Anglija 426 1,693
Japonija 199 1,755
Ginklavimosi reikalams pasaulis 1933 metais išleido 

maždaug 4 bilijonus dolerių, o jau 1938 metais tos išlai
dos pašoko iki 17 bilijonų dolerių su viršum. Šiais me
tais, kiek galima numanyti, apsiginklavimo reikalams 
bus išleista dar daugiau. Visai galimas daiktas, jog ta su
ma prašoks 20 bilijonų dolerių.

Tai nepaprastai liūdnas reiškinys. Bilionai dolerių 
yra išleidžiami neproduktyviškiems tikslams. Gaminimas 
ginklų ir amunicijos nė kiek neprisideda prie valstybių 
turto padidinimo. Ir kada kiekvienais metais išleidžiama 
vis daugiau ir daugiau pinigų tokiems dalykams, kųrįe 
neprisideda prie krašto ekonominės būklės sustiprinimo, 
tai kyla klausimas: kaip ilgai tą beprotybė galės tęstis?

Jau ir dabar kai kurios valstybės yra tiek įsiskolį- 
nusios, jog bile kada gali^susmukti. Grūmoja infliacijos 
pavojus, o kai kurioms valstybėms tiesiog bankrutas.

Sakoma, jog kada ginklai žvanga, tai teisėtumas ty-?. 
Ii. Tokiais atvejais nelabai bepaisoma ir visokių laįsyių, 
kuriomis normališkais laikais piliečiai naudojasi.. Ir visų 
tai mes jau pradedame labai ryškiai pastebėti. Pavyz
džiui, kas galėjo tikėtis, kad Anglijoje bus pradėta prąk- 
tikuoti savo rųšies cenzūra. Bet šiandien tai faktai Tie
sa, ta cenzūra vartojama tik tam tikrais atsitikimais, 
bet vis dėltp ji yra. . , . . < , ,

Tas pat ir Prancūzijoje, kur liko išlęjsti net specia
lus įstatymai spaudai kontroliuoti.

Ir nežiūrint ginklavimosi žalingumo, demokratinės 
valstybės kitokios išeities neturi: jos bus priverstos toje 
srityje su Vokietija ir Italija lenktyniuotis, nes kitaip jė£ 
turėtų visiškai prieš Hitlerį atsiklaupti i? iškelti rapka^.

1 i ...........

Islandija

Kova dėl rinkų Naujais gyvenimoposukiais
Kariaujama jsąjft nepąąkelbus. — Sulikvidavimas feko- 

sjftvakijos. — ‘ “■

Tarp anglų ir japonų įvyko susikirtimas Tientsine, 
Kinijos mieste, kur kąi kurios valstybės (ir, žinoma, ang
lai) turi koncesijų. Vadinasi, turi lyg ir savo kolonijas, 
kur jie gana savarankiškai tvarkosi.

Tokių miestų, kuriuose svetimos valstybės turi kon
cesijų, Kinijoje yra bent keli. Tai paprastai yra uostai, 
kur suplaukia laivai su prekėmis iš viso pasaulio.,

Butų klaidą manyti, kąd kiniečiai geruoju sutiko tąs 
koncesijas kitoms valstybėms suteikti. Nieko panašaus: 
visokios prekybos sutartys įr visokios lengvatos iš Kini
jos buvo išgautos jėgos pągalba.

Ir tenka pasakyti, jog Anglija čia pusėtinai pasižy
mėjo. Prieš šimtą metų ji pradėjo skverbtis į Kiniją įr 
ten įsitvirtinti. Ir tai ląbąi negarbingai: kai Kinija pa
sipriešino gabenimui opiumo iš Indijos, tai anglai griebė
si ginklo ir privertė kiniečius nusileisti. Vadinasi, priver
tė kiniečius nesipriešinti tam, kad dėl anglų pirklių go
dumo tūkstančiai jų tautiečių butų nuodijami opiumu!

Kinija yra toks didelis ir patrauklus kąsnis, kad dėl 
jo nuolat eina varžybos. Visokios rųšies kapitalistams 
seilė varva, kada jie pradeda galvoti apie tai, jog Kinija 
turi 400 milijonų su viršum gyventojų. Juk tai vis “kos- 
tumeriai”, kuriems galimą parduoti visokių dalykų., Juo 
labiau, kad pačioje Kinijoje pramonė yra visai silpnai 
išvystyta. ' -

Viskas buvo gerai, kol Japonija viena nesumanė Ki
nijos rinkų į savo rąnkas pasiimti. O kadangi Japonijos Į įeistL Vokietija Lenkijai jau iš Į 
norams Kinįją nenorėjo pusilenkti, tai padarinyje jąu anksto įsakė į Lietuvos reikalus 
kelįntas mėnuo kiniečiai yra “mokomi”, kad priešintis nesikišti, o kiti patarė kol kas 
savo “geradėjams” nevalia. tartis, nes kitos išeities nesą...

Šiandien grobuoniškasis japonų imperializmas nori °_ lje to’ yjsvien v°kiečiai Klai- 
viską sau pasiimti ir pasiryžęs yra nuo lovio kitus nu- nio reikalų nlinistrui Urbšiui tc I 
stumti. Štąi kodėl dabąr ir įvyko susikirtimas su anglais, ko tik tas vokiečių reikalavimas 
kurie savo pozicijas nelabai tenori aplęisti. Kova čia eina perduoti savo vyriausybei, o ši] 
dėl .rįnkųį dėlei to, kad Japonija visą grobį nori viena vardan “taikos” labo sutiko “ge- 
patį pasiimti. mojų” Klaipėdos kraštą atiduo-

r • • Iti vokiečiams be jokių sąlygų!
Vadinasi, ir šiuo atsitikimu 

moraliai Lietuvos vyriausybė 
buvo jąu iš ąnksto nuginkluo
ta. Pasaulio opinija šiems įvy
kiams jau buvo paruošta.

Klaipėdos krašte dabar einą 
nežmoniškas teroras, bet apįe 
tą terorą pasaulio didžioji spau
da nerašo, ji tyli, nes neturį 
progos jų bendradarbiai vietoję |įuoti čekai šimtąis šaudomi ir 
patirti, kas dedasi. Pagaliau įr 
Vokietijai tie smalsus, daug “ži
ną” spaudos bendradarbiai nė*, 
ra reikalingį.’ Jie galį ramiai 
sėdėti Berlyne ir skelbti tįk tas 
žinias, kurias vokiečių žvalgy
ba sufabrikuoja...

Dabar neabejotina, kad tokio 
moralio teroro artimiausia au
ka bus Albanija, kurią Italiją 
pasikėsė užimti, nes, matykite, 

sukilimo" pra- pena^ italai nesaugiai jaučiasi...

Vęldęčių šeimininkavimas. — Propą- 
ąąnęįą. — Kaip į Ęlaipedų buvo įšmugeliuoti gink? 
fąį. — Kląįpčdą kąipo Strateginis punktas. —• Ką
rąs ir teifeh — PirMiąi, kprįe tyko pelnų. — Ko ga- 
lima tikėtis. ______________

(Mųsų sąępįąląųs korespodęnto Lietuvoje)
T—■

(Tęsinys)
Prieš pat Ęląįpė4os u£emimQ 

tie (įyąimžtyį buvo įįpįsitį įvpžtį.,. 
Ret vįetoie dyabnzi^, kąįp vė- 
jiąn pąąįškėjm buvo įvestį grn- 
kįai...

Vokiečįai gavę ginklus, gal
vas dar aukščiau pakėlė ir jąu 
prasidėjo visai atviras terorąs 
ir grąsinimas.. Lietuvos užsie
nių reikalų ministrui nuvykus į 
Berlyną buvo paliktuptos sąly
gos... Sąlygos be “ultimatumo”, 
arba — arba... Arba “geruoju” 
atiduodate Klaipėdos kraštą, ąr- 
ba užimame visą Lietuvą. Žino? 
nia, be jokio protektoriato...

Mestasi, teirautasi pas kitas 
| valstybes, kas daryti, ar nusi-
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PORTUGALIJOS “iNUO- 
PĘLNAI”

ktąį yra visiems

Apie tai, kad Vokietija ir Ita
liją teikė Ispanijos sukilėliams 
visokią pagalbą, daug netenka 
kąll)p|i: tię 
gerai žįnoĮpi- Juo labiau, kad
paskutiniuoju laiku patys na
ciai įr fąšįsįai SJ4 Jidžįąųsiu pa- 
sididžiavimų įšskąičiupja visus 
vokiečių ir italų kareivių bei 
lakūnų nuopelnus ryšium su 
gep. Frąnpo laimėjimu karo. 
Fašistiniai laikraščiai tiesiog 
stengįasį kiek galiųia daugiau 
kredito ąįidųptį iįąląms. Tą pat 
dąrp ir pačių ląikrąščiąį. Jįe da- 
(jąr jąu atvirai kalbą, jog įa pa
galbą išgelbėjo sųkijėl|us, kurie 
putų susmukę pįrmpipis ąukiįį- 

I mp sąvąitėmĮsr
Nesįdįdžiuoją įįk įrepias part- 

peris, kųps. taip pat ląbai daug 
pade j p geperplui l?rappo kapą 
laįmėti.

Tas “kuklusįs” pąrtpprįs yra 
Portugalija, apie kurįp^ vąi(l-

New Yorko pasaulinėje parodoje šiomis dieųpųiis 
buvo atidarytas Islandijos pa vi Ii jonas. Atidarymų cere
monijose dalyvavo miesto majorus LąGųąrdia, sępaįo- 
rius Nye ir keli kiti įžymus žmonės, gąyo kalbose jie 
ypąčįąį Pabrėžę U fąRtų, jog Islandija visiškai neturi ka- 
riųppąepęs. Vądįpąsi, armijos išlaikymo išlaidas ji sunau
doja naudingiems dalykams.

Tbor Thors, Islandijos parlamento narys, su pasidi
džiavimu pareiškė, jog islandiečiai pasitiki savo drau
gais, o priešų neturi. Užuot eikvoję pinigus apsiginklavi
mui, islandiečiai rūpinasi pastatyti moderniškus namus 
tiek jauniems, tiek seniems.

Pasaulis visai kitaip atrodytų, jei ir kitos valstybės 
tvarkytus! taip, kaip islandai, kurie savo krašte jau prieš 
tūkstantį metų su viršum turėjo parlamentų. Vadinasi, 
demokratiškai tvarkėsi. Jei tie bilijonai dolerių, kurie] 
šiandien yra praleidžiami karo reikalams, butų tokiem^ 
pat tikslams sunaudoti kaip Islandijoje, tai lūšnos iš 
miestų ir kaimų kaip bematant pranyktų.

Bet gal bepigu Islandijai nesirūpinti armija ir gink
lais, kada ji niekam ant kelio nestovi. Mat, Islandija yra 
sala ir ją skiria šimtai mylių vandens nuo “civilizuotos 
Europos”, kur šiandien ginklavimosi manija baigia kai 
kuriuos kraštus visai ekonominiai sugniužinti. Jei Islan
dija butų kur netoli Vokietijos, tai tuo atveju gal ir jai 
tektų ginklais susirūpinti.

bąveįk neprisimenama. Q betgi 
pasirodo, jog Portugaliją gale- 
tų nemažiau ^jįžįųotįs,, kaip ir 
“Romps-Berlyno ąsies” partne
riai.

Pirmiąu^įą tępką pąsakyįi, 
jog sukilėlių ąypiįjpje (įąlyvayo 
apip 20,000 portugalų. Jie ten 
pątekp prigavingu budu.

Dalykas tokis, kad portugalai 
buvo verbuojami kaipo darlp- 
ninkai. Jiems buvo įkalbamą, 
kad dėl. karo Ispanijoje pasireiš
kęs didelis darbininkų truku
mas. Uždarbiai esą lakjai aukš
ti.

Didelių uždarbių suvilioti 
portugalai vyko į Ispaniją, kur jie 
Jei
tai tip be jokių ceremonijų bu
vo sušaudyti.

Tuos faktus iškelia Antopįo 
Bahapionde savo knygoje ^Is
panijos nacioąalisto aįsiiptąi? 
mai”. Toji knyga šiomis dieno
mis pasirodė anglų kalba.

Keįis žodžius apie patį Ęahą- 
monde. Sukilėlių tarpe jis kovo 
aukštas pareigūnas, būtent, iš
garsėjusio generolo Queipo de 
LJano Štabo propagandos virši
ninkas. Tačiau sukilėlių be nąa-:

tuoj buvo paimti į armijų, 
kurie bandė pasipriešinti,

ė

f
r /c

žiausio reikalo naudojamas te
roras prieš visai nekaltus gy
ventojus tiek jį paveikė, kad 
,is apleido jų eiles ir pabėgo į 
?rancuziją. -

Svarbu dar pažymėti ir tai, 
tad Bahanidnde yra nuoširdus 
tatalikaš. Vienok jis nebando 
paslėpti" ttiėš biaurius kunigų 
darbus, kurie karo metu buvo 
atlikti po priedanga tikėjimo. 
Tįe darbai yra tikrai šlykštus ir 
nežmoniški. Bet apie tai pakal
bėsime kitut atveju.

Bahamonde savo knygoje ra
šo, jog pačioje : ...
džioje Ispanija sukilėliams tei- 0 Paskvui seks Jugoslavija, ku- 
kė visokeriopą paramą, be ku- r* greičiausiai bus tarp vokie- 
rios jie nebūtų įstengę nė kelių Rglą išparceliuotą, 
mėnesių atsilaikyti. Pavyzdžiui, Bajįją ir Vokietija užlipą ge- 
iš Portugalijos buvo pristatyta pUs šįrąįegijps kąyui reikąlių- 
labai daug amunicijos, be kų- §us Paktus, Piriniąųsią jie pa- 
rios sukilėliai butų tuoj sūkių- sĮstęijgė įsigalėti Įspąnįjoje, kad 
pę. Toji amunicija buvo gabe- tuo “*WWnčįai” pavei- 
nama iš Prancūzijos į Portuga- klls Pfencųziją. Išpąrcelįavo ir 
liją, o iš ten jau patekdavo į g^tinąį likyįdavp čekųsjovakį- 
Ispaniją. U4, ka4 Užėmus Škpdo ginklų

Ispanai, kurie bandydavo pa- Iubrįį<ųs, kurie iki šiol ne vp- 
sprukti nuo sukilėlių ir pasįslėn- naPdai _dirbo- Vokiečiui 
ti Portugalijoje, buvo gaudoiųi okupavo Kląipędą, kad čia sų- 
lyg kokie zuikiai ir sunkveži-Į <larkls Har9 bazę, 
miais vežami atgal į Ispaniją. k^d “rąmįpąnčiąi” paveikus ki- 
kur sukilėliai juos be nieku? tas ^Rijos valstybes, p kątfH 
nieko šaudė Suomiją ir Švediją, p tąįp pąt,

Portugalijoje visai laisvai vei- kad turčt^. artimesPl ąĮrw«s 
kusi gen. Franco žvalgyba, ląi- PunkS PVv* 
ri turėjusi teisę areštuoti pabp- VQkiPdJ^i ^ąįpedą buvo Tei
gusius ispanus. kalingą jšųntįnąi tik fcarp su-

Portugalijoje mirties bausmė lliebma^s’v^a^P^da ^a\savos r¥’ 
yra panaikinta. Todėl dabartį- r*es mazu^lPkas Gibraltaras, 
nes diktatūros priešai, kurie y- ku™ ^P^mis suspaudzįą 
pač nepritarė gen. Franco žy- J^as. čia jau galvą-
gįųį, buvo gaudomi ir drauge fukčiais vokiečiai dieną ir nak- 
pabėguąiais ispanais sunkveži- * ar° ^8ls. XP^ ^lmus. Tai bus 
miąis nakties Wetų gabenąipi ^vandeninių laivų bazė kufJ 
per sieną ir perduodami suki-|faĮ’^^1 W
lėliams. Pastarieji tiek savuo
sius (atseit, nepritariančius sų- 
kiJėljaiųs ispanus), tiek atga
bentus portugalus statė prie sip 
nps ir šaudė.

galima išparceliuoti tik Albani
ją užėipus, nes tuomet Jugosla
vija atsidurs tarp vokiečių į? 
įtalų replių. Ir tenai jau eiųą 
ąavptįškas tenoras, arba morą- 
lis kąrąs. Jau skaičįuojanąa, 
Ikiek tūkstančių vokiečių gyven
tojų serbų yra “skriaudžiantį”. 
Veikiausiai ir čia viekas įvyks 
be karo, be šūvio ir gera “sa
vo valia’’ albanai ir serbai pą- 
siduos, vardan “taikos” labo...

O kitos cjidžiosios valstybės, 
kaip Angliją ir Prancūzija vis 
dar deklamuoja, gražiais žo
džiais kalba apie tautų teisę, jų 
apsisprendimą ir švenčiausią 
taiką. Viena kitai užtikrina vie
ningumo jausmus ir pasiryži
mą nepasiduoti... matykite, ši
tų krąštų bankininkai vis dar 
negalį apskaičiuoti, kada geres
nis bus pelnas, ar kariaujant, 
|ar “taiką” palaikant. Juk ne jų 
žmonės, ne jų kraštai kenčia 
dėl vokiečių, italų agresijos, o 
kiti dėl “taikos” labo galį ir 
pasiaukoti, juo labiau, kad į|cį 
šiol Londono ir Paryžiaus bąn- 
kininkų kišenės nenukenčia. Cįa 
ir skaistybė išsaugotą ir dorą, 
ar geras vardas nepaliestas, nors 

Į toji “skaistybė” seniai jau visi 
vartojama preke virto... Kitaip 
tarus, ir demokratija apginta ir 
karo išvengiama, nors iš tos 
“demokratijos” seniai tilt liku
čiai liko, o karas kitur eina, tik 
jis tų bankininkų nepastebia- 
mas....

Ar tai ne karas, jei nugink-

ius žymiai daugiau, negu galė- 
o būti, ir to karo pasėkos sun

kiui numatomos, sunkiai suvo- 
kiąmps...

Skaudulių tiek daug esama, 
tad tasai karas galės baigtis tik 
gal galutinu tariamos ‘^demo
kratijos” parblpškimu.

Tenka laukti, kad žmonija, 
vyriausiai darbo žmonės, šį ka
rą laimės ir sudarys tokią tai
ką, kuri tvirčiausiai užtikrins 
darbo žmonių ramų sugyveni
mą. O jei ne, tai Europoje įsi 
galės ilgiems metams tikra vel
niavą, kurios pasėkų sunku nu
matyti....

Visos Europos gyvenimas ci
ną naujais posūkiais, kurie tik
rai nieko gero nežada. Tarptau
tinė įeisė, moralė dabar tušti 
žodžiai, kurie tik vadovėliuose 
paliko, o gyvenime visiškai pa
miršti. —Para Bellum

x (GALAS)

J kitų vąįątypjų.
I Vokietijai Ęąl|<anąį įąį duo
nos ir naftos aruodas. Juk kaįp 
Vokietiją, tą)B Ifaliju netuj-j 

W ir šaudė. re’’
Pahafnonde ąpakąičiUoja, kqd | Ji?™!™*

tqkį(r bildu Ispanijoje liko sq- 
šąųdyta apie 5,000 portugalų, 
kurie nebuyo pageidaujami diį- 
tątprąi. Taigi, Ispanijos sukili
mas davė progos ir Portugali
jos diktatprįui atsikratyti savų
jų priešų!

Tai toki? Portugalijos “nuo- 
pęlųąi”, kurie yra susiję su Is
panijos tarpusavio karu. t Tįe

nei. Rumunija jau veik pasida
vė YukįeČiU įtakai- Vokietiją jau 
turės i( Čia Bet kąj
rumunus dąp labiau paveikus, 
yra būtina sąlyga išparceliuoti 
lųgosįąviją. 0 ją lengvai bus

1 aj.u.......m . ....................... .. i -..................

nuopelnai tikrai nęgąrbįpgį, įp 
ątęjtyje iątprįją jųps tfakamaį 
įverpus. ' »

tūkstančiais siųnčįąmi priversti
niems darbams, kur tolydžiai 
Žmonės marinami. Ar tai ne ką
rąs, jeį Klaipėdos krašte žmo
nės piekinąmi, kišami į kalėji
mą siunčiami priverstiniems 
darbams, kųr Įgaliu marinami...

Ar ne karas buvo Ispanijoje; 
tiesa, dabar tenai “taika” tik 
žmonės šimtais šaudomi. Žino
ma, žymiai lengyįąų šaudyti nu
ginklavus, nes ginkluotas dąr 
gali gintis... PrąnęųzĮjps įr An
glijos tariamoji “dęmpkrą|iją” 
jau seniai yra moraliąi lųigink- 
luotą ir, jei dar jos dvasia jau
čiama, tai taip lygiai, kaip kve
palų bonkutė, kurioje jau seniai 
kvepalų nebūta, bet ji dar vis 
kvepią... Q tpji tąriąmpjį demo
kratija dar grąžiau deklamuo
tų, jei kas išdrįstų vokiečius 
kulti ir tik kritiškoje valando
je toji “demokratiją” galėtų vo
kiečius pribaigti ir sąvąs tąikos 
sąlygas pądiktųotį, kaįp jį pa
diktavo Versalės taiką.

Yra kas Vokietiją galėtų su
pliekti, tai SSSR, bet Londono 
įr Paryžiaus bankininkams su 

hSSSR nepakeliui. Juk Maskya 
negali duoti užtikrinimo, kad 
Stalinas nepanorėtų Berlyne sė
dėti. štąi čia tai ir pakąstas ta- 
Įsai šuo. Maskva nenori tik pa
dėti, bet būti karo aktinga da
lyvė, lygiateisis narys, o šito Pa
ryžiaus ir Londono pirkliai ne
nori.

Tiesa dar yra šiaurės Ameri
ka, bet š. Amerikos demokrati
ja jau sykį tokiame kare daly
vavo ir pusėtinai nusvilo nagus. 
Iki šiai dienai dar jai karo sko
lų visi nesumoka, ir vėl karo 
sūkuryje tie skolininkai atsidū
rė. Prastas biznis, arba kaip sa
koma, monkes biznis.

Bet, rodos, gyvenimo raida 
eina ta linkme, kad Paryžiaus 
ir Londono bankininkai bus 
priversti skelbti karą, nes Įsi
stiprinusi Vokietija ir Italija jų 
pinigines pradės čiupinėti...

Ir jąu tasai karas eis Vokie
tijai žyipįąu miįitąriniąi įsiga
lėjus ir gerus karui strateginius 
punktus užėmus. Reiškia, aukų

Id Metuvos
Du piliečius nubaudė už 
žinių tiekimų j užsienį

KAUNAS. — Gegužės 22 d. 
Apeliaciniai rūmai sprendė pen
kių piliečių bylą, kaltinamų 
šnipinėjimu ir kurstymu šnipi
nėti.

Jonas Rakauskas ir Jonas 
Ambrasas buvo kaltinami tuo, 
kad Jono Valiuko pakurstyti 
Radviliškyje nugirdę Vieną pi
lietį ir iš jo kvotę žinias apie 
Lietuvos saugumo reikalus, o 
vęliau tas žinias perdavę į už
sienį.

Toje 
muoju 
bertas 
mą žinių, 
saugumą, į užsienį; Hermanas 
Špederis irgi rinkęs žinias už
sienio reikalams; J. Valiulis 
patrauktas kaltinamuoju už 
tąi, kad kurstęs šnipinėti.

Rūmai kaltais pripažino tik 
J. Rakauską ir J. Ambrasą ir 
pirmąjį nubaudė šešeriąis me
tais, antrąjį trejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, o visus 
kitus‘išteisino? • į

pačioje byloje kaltina- 
buvo patrauktas ir Al- 
Hagedornas už perdavi- 

liečiančių Lietuvos

36 lietuviai, Sovietų pi
liečiui, netrukus išlei

džiami iš SSSR į 
Lietuvą

KAUNAS.—Savo laiku prieš 
dvejetą metų tarp Lietuvos ir 
SSSR buvo apsikeista polit. ka- 
jiąių sąrašais apsikeitimo ruo
šos tikslų. Tai jau butų ket
virtas iš eilės polit. kalinių ap
sikeitimas tarp Lietuvos ir 
SSSR. Lietuvos įteiktame So
vietams sąraše buvo apie 36 
asmenys, jų tarpe keli kuni
gai, kurių giminės Lietuvoje 
dėjo pastangas, kad butų iš
vaduok iš kalėjimų ir ištrėrpi- 
mų Rusijos šiaurėje. Tačiau 
SSSR nuo sumanyto ketvirto 
polit. kalinių apsikeitimo ątsi- 
sakė. Tada musų įstaigos, no
rėdamos patenkinti vietinius 
prašytojus, paprašė atitinka
mas SSSR įstaigas išleisti Lie
tuvon tuo 36 pageidaujamus 
asmenis įr be apsikeitįmo są
lygų. Girdėti, kad šis reikalas 
juda teigiama linkme.

Parodos ąiĮištė sportui
ŠIAULIAI. — Kadangi m|e- 

sto saviv. dėl lėšų trukumo ir 
kitokių kliūčių nepajėgė galu
tinai įrengti sporto stadijono, 
tai laikinai sporto reikalams 
užleido parodos aikštę, pada
rydama joje sporto reikalams 
būtinus laikinus įrenginius: 
varius, pastogę nusirengti, nuo
kalniai sustatytus suolus žiū
rovams ir t. p. Bloga tik tąi, 
kad rungtynes ruošiantieji klu
bai neturi pilnos galimybės 
kontroliuoti bilietus, nes tvoros 
nėra ir tik nedidelė dalis są-x 
žiningų žiūrovų nenusiperka 
bilietus, o dauguma prasprun- 
ka “zuikiais”. Tikimasi, kąd 
gal po mėnesio savivaldybė jau 
baigs įrengti ir tikrąjį sporto 
stadijoną, kuriame darbai da
bar vykdomi pagreitintai.

i
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TRIJŲ CICERO PARAPUONU 
PASIKALBĖJIMAS

PETRAS — Labą vakarą, 
Jokūbai.

JOKŪBAS — Labą, labą va
karą mano mieli bičiuliai. Na, 
kas naujo pas judu girdėti?

PETRAS — šį vakarą mudu 
su Jonu užėjova pas tave pa
sikalbėti itin svarbiu klausi
mu. Noriva išgirsti tavo, Jobu- 
bai, nuomonę.

JOKŪBAS — Labai gerai. 
Prašau statyti savo klausimus, 
žiūrėsime. Bandysime juos 
rišti.

PETRAS — Praeitą kapų 
puošimo dieną aš nuvykau į 
šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. Ten lietuvių Romos kata
likų bažnyčios Ikunigaii laikė 
pamaldas už mirusių sielas. 
Po mišių kun. A. Martinkus, 
Chicago Heights lietuvių pa
rapijos, saike pamokslą. Tas 
jo pamokslas susidėjo dau
giausia iš didelio šauksmo ir 
dejavimo kaip daugelio čia 
susirinkusių palaidotų giminių 
sielos (dūšios) neabejotinai 
esančjios skaistykloje (čysčiu- 
je). O kad tos mirusių gimi
nių sielos esančios skaistyk
loje, tai jis (kun. Mafrtinkus) 
tikrai žinąs.

Kun. Martinkus padalijo mi
rusių sielas į tris dalis. Girdi, 
kaip žmonės miršta, tai tų sie-

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos 

Visų Ryšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordoji Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

» Chicago, III.
Tel. YarcĮs 4329

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental

X-Ęay Lab.
Buvusi prie 

4658 S. Ashland AVe. *
DĄBAR PRIE

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

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

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai— 

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Ridėję malonę padarysite pya- 
pešdami apie tai arįiąiięsieiąs
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los, kurie įpirštą su didelė
mis ir baisiomis nuodėmėmis, 
eina stačiai į pragarą. Tiems, 
$irdi, nieko gyvieji čia ant že
mės nebegaji bepagelbėti, ne
begali jų iš pragaro išpirkti. 
Antri, kurie miršta be nuodė
mių, eina į dangaus karalystę. 
O tirėti, kurie miršta su mažo 
mis nuodėmėmis, tai eina į 
skaistyklą (čysčių). Ir ten toje 
skaistykloje neapsakomai kar
štoje ugnyje turi tie griešnin- 
kąi apsivalyti nuo visų nuodė
mių pakol jie bus tinkami įei
ti į dangaus karalystę. Tačiau 
blogiausia esą su tomiis sielo
mis, kurios papuola į tą skais
tyklą. Nors jos ir kažin kaip 
melstųsi prie Dievo, visvien 
Dievas nenorįs išklausyti jų 
ųialdą. Visagalis D,ievas neno
rįs išklausyti net maldų tų gi
minių, kurie jau yra danguje, 
dėl skaistykloje esančių savo 
tėvų, brolių ię seserų bei kitų 
giminių. Pragare esantieji ir
gi nebegali nieko nuo Visaga
lio Dievo išprašyti, nesi Dievas 
jų maldų visai neklausąs.

Todėl tokioms sieloms, ku
rios yra papuolusios į baisias 
kančias skaistyklos, vienatinę 
pagalbą tegalį suteikti čia ant 
žemės pasilikusieji giminės— 
gyvieji. Visagalis Dievas lik 
išklausąs tdkių giminių mal
das, o ypač tų, kurie užšalto 
šv. mišių aukas už savo tėvus-, 
brolius, seseris bei kitus gi
mtines, esančius skaistykloje. 
Už tad kun. Martinkus labai 
ragino visus susirinkusius ne
pamiršti savo giminių maldo
se ir mišių aukomis paleng
vinti jų baisias kančias skais
tyklos ugnyje.

Sakyk, Jokūbai, nejau taip 
gali būti, nejąu tas Visagalis 
Dįeyas nieko kito neklauso, 
kaip įtik tų, kurie užperka kuo- 
dąugiaųsią mišių už savo gji- 
lųinių sieląs, esančias skais
tykloje?

JONAS — Įš tikrųjų, nejau 
taip gali būti, kad Visagalis 
Dievus nenori visai klausyti 
tų sie|ų, kurios jau yra dangu
je ir meldžiąsi ųž savo gimi
nes, papuolusius į skaistyklą? 
Juk, rodos, tos sielos, būda
mos danguje ir kiekvieną die-

NAUJIKNŲ-ACME Tėlephoto
JĄNĘSVJppp, Wis. — 

šis juųnąs vyrąs yru umne- 
*ijos (atminties netekimo) 
auką. Jis nežino nei kas 
esąs, nei iš kur atvykęs.

na matydamos Visagalintį Die
vą, galėtų daug lengviau iš
prašyti nuo Jo susimylėjimo 
savo giminėms, esantiems 
sikąistykloje.

PETRAS — Visai ne, mano, 
mielas drauge. Sulig kun. Mar- 
tinkąus neklaidingų aiškini
mų, nei tie giminės, kurie yra

kaip lik turi tokį menką, smu
kų protą ir nori, kad visi juos 
ganĮjįnilų, jų bijotų ir nuo jų

MASTEll WINDOW SHADE CO.
$. J, Tę|. Lafayette 4560

įtaisam Uždangalas Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS ..MES NUMĮERUOJAM IR U^KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS Ui MOKYKLOMS veNetian BLINDS 

Įaoif dtĘ Street (arti wood ST.)
1-4-taV" U1 AlUUrJU'UIIT ‘T'.'" e J ............... . . . "■

ANTONISEN, Ine. =
(NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
FATĄąNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skojinam pinigus ant 1-mų 
mortgicių, ant mąŽU nuošimčių. Renduojame Safety Deposit Dė
žutės; rašome Insurance, FtfcĖ, PLATĘ GLASS, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVERN RONDS, FURNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo namų. PadąrąnV popieras, egzaminuotam 
abstraktus. Noiarjr Tlifclfc,' mainome čekius, priimam biįaš: van
dens gazo, elektros, parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų i Lietuvą įr Ritąs pąsąųlio <|ąUsį. Važiuojant į Liętuyą 
vakacijų galite nupirkti traveląrą chęck.

Šukys-Doody-Antonisen k
G. A. ŠUKYS, President

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

NAMU STATYMO
KONTRAKTORIUS 

RĘAL ESTATE 
Insurance ąpd Uęąns

Statau visokios rųšies naujus namus ąut 
lęngvų pi|neąiąių (šmpkėjiipų. Rąpu yi? 
šok] taisymo darbą be jolclą cash įraofcė- 
jimo ąųt Jengyų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaąnu gerlaps| atlyginimą iš fire In
surance Compąnijų dpi tąisyųio apdegu
sių gąpmb Darau paskolas ąnt nąųjų ir 
senų namų ant leųgvų mėnesinių Išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie *

JOHN PAKEL
6816 S. Węstem Avė. Phoąe GroveJiilI 0306

Ii esantiems skaisitykloje, nei 
jie patys nebegali išmelsti siin 
simylėjimo nuo Dievo,, o tik 
visą pągelbą tegali sulęiktį 
per savo maldas, o labiausiai 
per užpirktas mišių aukas, ęią 
pąsilikusieji ant žemės gyvie
ji gųninės, if tokiu tik budu 
įšliųpsuoti juos iš tų baisių 
skaistyklos kančių.

JONAS — Tai klausyk, Jo
kūbai, ar tai viskas yra teisy
bė, ką kun. Martinkus pasako
ju ant šv. Kazimiero kapinių?

JOKŪBAS — Labai man bu
vo įdomu įklausyti tavo, Pet
rai, pasakojimo apie tai, ką 
kun. Martinkus kalbėjo ant šv. 
Kąziųiiero lietuvių kapinių ge
gužės 30, dai yra kaip gulima 
lengviausia išpirkti sielas (du
sias iš Ro.mos kątalikų bažny
čios skąistykjos (čysčiaus).

Pivmiausia aš juęlom noriu 
pabrėžti, kad iki šiol niekas 
iŠ Įnirusią pasaulio nėra su
grįžęs ir to.dėl nidkas negali 
žjnoti ar sakyti, kad Visagalis 
Dievas butų taip be saiko pik
tas, kad jis savo pąsiteiikini- 
ĮĮiui butų įsteigęs tokias bai
sias kankinimo vietas savo 
sutvertų žmonių deginimui ir 
spirginimui per amžių am
žius, kaip pragaras arba skais
tykla. Anitra, Jėzus Kristus, 
gyvendamas ant žemės, nie
kad nėra savo mokytiniams 
kalbėjęs apie kokią ten skais
tyklą. Apie pragarą, (iesą, Jis 
yra kalbėjęs. Ir tai Kristus pra
garą vadino tamsybėmis, o ne 
tokia vieta, kur ugnyje per 
amžių amžius sielos turės deg
ti. Q ąpje Romos kunigų skel
biamą skaistyklą arba čysčių 
tai Kristus ųiekur ir niekad 
savo apaštalams nėra prisimi
nęs. Jis nesakė, kad už ma
žesnes nuodėmes sielos turės 
eiti į skaistyklą.

Jei, salkysųne, Dievas ' butų 
jsleįf/.s tokią baisią kapkini- 
inp vietą, kąip skaistykla arba 
pragarąs, tai juk tokis Dievas 
negalima butų vadinti arba lai
kyti miclaširdingu, gailestin
gu Dievu, kokių mums šian- 
c|įpn roųijš^į kpųigąi pdrsta- 
|q. Priešingai, tokis pievas bu
tų ląpuį didejįs ikpr^tųpįis, go
dus, tuščios gurbe?, ir tuos, 
kurie jajn itpkįpsį garbės nęno- 
Vi teįkd, jis k^nHina Per am
žius, 'Įr to turėtu sau didelį 
pasitęnikinhną Įnątąnt kaip tie 
Jo sutvėrimai depą skąistykįos 
ugnyje. !

Mano mieli draugui, jei tąjp 
Visagalis Dievas, daryjų su sa. 
yo 3įios žęmės sutvertais žmo
nėmis, tai tokis Pieva? prilyg
tų musą šių dienų di^'Uto- 
riaųis Stalinui, Hitleriui, Mus- 
solipiui įr frankui. O.t, įįę tai

yj labini $(lclj BgsįUenkjflinią 
už mažiausią prasižengimą sa- 
vp ^Yuldipiuš bnnsli k hm- 
siąusionu? kankiniiąo priemo
nėmis juos (kankinti.

Todėl, jei mes tokW diHta‘ 
torių pąsielgįinųs Jąi'kojąę ųž 
peišmintingus, neprotingus su 
savo pąvąĮdiųiąi^ tąį ką bė- 
kųlbėti apie Vįsągąįį 
kuris yra Ąiųžiųa Įšmiųlįs» BU?, 
kuri neguli bdU 
kerMr>’ jjoki'o pąsitęųkiųiw! ii 
kąnkiųamų sųlvėriiųą?

Tuįgi, visugulis Pievą?., ur- 
bu vįsųr esgųii Amžinu
Us, ųęgąii tiek žemai nųpMlIi* 
kud už kokių? leų Bowo? ka- 
tuliką bažnyčios išmiMytų? 
menku? nwiūiinw tą savo 
sųlvėdimą Intogų taip nepaly- 
ginumai dgai ir taip be saiko 
žiauriai baustų.

Juk Romos katalikų bažny
čios kunigai sako, ikad Dievas 
žmogų sutvėręs ant savo pa
veikslo, davęs jam liuosą valią 
daryti ką tik jis nori. O vė
liau už kokius ten menkus pa
darytus nusidėjimus imtų tą 
savo sutvėrimą taip be m i eros 
žiauriai bausti? Ką judu sa- 
kytumeta jei kuris tėvas savo 
vaikus taip žiauriai ir taip il
gai baustų? Juk tokį beširdį, 
begailestingą tėvą pavadintų- 
mėla bepročiu. Pašauktumėta 
policįjantą ir suareštuotumėt. 
Aiškų, kaip diena, kad visa
galis ir išminitingas pievas

KAUNAS,, V/26 — 19<Į9.H.28 
d. Lietuvos kredito įstaigose 
buvo 188,80 milijoną Lt prįva- 
lipiu itafelity jų snita lwvo in®" 
penio 31 (t iKi 165,79

tataiši su- 
to Ijmffli ratataiita ir paiaip-. 
SfflHi tai vasariu
mėp-. tampa-, taplyfli Kauno, 
rataroiitai tautai 1 <i. 
iHrpjR indėliu ta inil- ht, gegu- 

I ta — 74 mil- Lt, žemės 
Pantas HL1 ta turėjo 53 mii.

Vąjstyl^s HL1 <1 turėjo 
72 fflic, p gcgtaės 1 ta ta >«'•• 
Lt- ifldni’J- 9M9 gegužės 
1 d- indelifli 8rižta i 
tankus. yp«? nųn V-15 <i-, kai

buvo pąkeltos fyąųkų mokumo? 
tah’tata”: Tta'M buęfe pa^reiš- 
kę musų bankuose indėlių iš- 
trukiai Klaipėdos netekimo die
nomis pradeda išsilyginti.

-r-o —
KAUNAS, V/30 — Lietuvių 

verslininką sąjunga ruošia eks
kursiją į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kuri iš Kauno išvyks 
liepos 10 d. Ekskursija ąplaų- 
kys Yorfco pasaulinę pųro- 
ęlą, žymesųiųs Amęriko?, nuę?~ 
lųs ir ten gyvęnąųčiųs lietuvius, 
^ųniaiomu, kud ši ekskursija

G

Garsinkite iVnose

BDEE* WASP CLIPPER PLUNKS- 
rllECiNO^ IR PAIŠELIO SETAS 
SU šiuo KUPONU PRIE BET KOKIO GRANT LAIKRODŽIO 

GRAŽUS NAUJI YELLQW GOLb 
MODĘLS GRANT LAIKRODŽIAI

. fINtSI GIMS HIR

6RA0UATI0N
sąmonių nedaro ir negali

to
li e- 
da-

Jonai,’ kirk ilgai žmones 
vena anj žpiąės?

JONAS — Paprastai, šian
dien žmogus gyvena ant že- 
įnės apie 70 metų.

JOKŪBAS — Labai gerai. 
Jei kuris žmogus gyvena 70 
metų, tai iki 20 metų jis yra 
skaitomas nepilnametis ir to
dėl ncplrotingas ir neatsakin
gas už* savo padarytus darbus. 
Tad lieka apie 50. metų laiko, 
už kurį

gy-

STOGD^blW,lŽą*iLtKQ» 

DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną * audą už darbus- Leng
vus jkėjimai jei norite. 
BRIDCtePORT RO0FING AND 

METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMU, KOKI CHI- 

CAfiĄ <LQAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šiiųtus Dolerių
Virš 3Q0 gąvantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasų.

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 

gerą 
kain«i už jųsų senąjį, o liku-

PER

tokią kainą, kokią f 
mokėti. Mes duosime 
i.„; “ ■
šią dalį 
pAŲfTE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios blogos- Mua 
aplankykite pirma ir sutau
pyki^ Pinigų!

BEAUTIFUL NEW

OtfeUaM (įoldl Modeli.

GRANTWATCHES

cook county
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

^BbROADCAST
JA' *7JEWEl

♦9.75

»

|COMMANDI
7 JEWEl 

♦19.75

u

LAURA
7 JEWEL 

♦15.75
NAvnn

7 JEWEl 
♦17.75

VIENINTELIS- LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

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

Duodame išmokėjimais.

Qruen ir Hamilton laik-

»<• •

darbus.
(Bus daugiau)

jis yra skaitomas at- 
už sąvo padarytus

Turime didelį išteklių Bulovą, Elgin, 
rodėlių. Mokėkite noųs ir po $1.00 savaitėj.

II. BEGKMAN
Brjghton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avenue

a ZIUREK!
IŠMOKĖJO 4% ir indelius ga
li atsiimti ant pareikalavimo

BĘTO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 -

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NĄUJIĘNU SPULKĄ

1739 So. Halsted Street Tel. CA^al 8500
Atkąra kasdien nuo 8 v. iki 8 y,

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kainą. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an 
glis 1 visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also ĘEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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.

Cląrsjn KH o u ji v rosi

9 LIGONĮNflS- 
HOSPITĄL3

SVEIKATOS KLINIKAS
TQNSILAI IŠIMAMI už SjJ.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $Rft.OO 
UĄUDOHGYSLĖS IŠIMAMU Viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... •• ' 
VI£AS LIGAS GYDOMA $-|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
ikoo So- Kedzie Avė., Chicago 

įel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšles su mo
derniškomis užlai
domis ir HolĮywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tek ENG. 5883-5846



NAUJIENOS, Chicago, III

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
Trečiadien., birželio 21, 1939
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WINNIPEGO LIETUVI PASKYRĖ | TEISMO 
“DŽ1URY”

KAZYS BENIUŠIS SUSILAUKĖ GARBĖS

WINNIPEG, Man.—Nors ma
žai laiko teturiu šiuo momen
tu, bet apie vieną dalyką noriu 
parašyti su skubiu džiaugsmu. 
Mano idėjos draugas, Kazys Be
niušis, susilaukė garbės, patek
damas į teismo džiurį.

Gegužės 7 d. atvažiavau į 
Winnipegą porai dienų savo 
asmeniškais reikalais, ir apsi
stojau pas draugą Kazį Beniu
šį. Kiek pasidalinę gyvenimo į- 
spudžiais, draugiškai Beniušio 
vaišinamas, pavakarieniavau ir 
pas jį apsinakvojau. Iš'ryto, ge
gužės 8 d. išeinu į Winnipego 
miestą. Sutinku vieną-kitą lie
tuvį ir išgirstu, kad draugas 
Kazys Beniušis jau esąs “teisė
jas”. Aš klausiu, kame dalykas? 
Sakau, kad buvau pas Beniušį, 
bet nieko negirdėjau. Tada man 
pora lietuvių paaiškino, kad 
jiems tekę sužinoti, jog drau
gas K. Beniušis esąs paskirtas 
į teismo džiury. Mat, Beniušis 
turi daug pažinties su miesto 
valdininkais ir jų patartas, vy
riausias Winnipego miesto tei
sėjas Beniušį ir paskyrė į leis-

Reikia pasakyti, kad Beniu
šis, turėdamas progos ir su val
dininkais liuoslaikius praleisti, 
vistiek ir su lietuviais sueina ir 
lietuvius pirmoje vietoje stato. 
Atsimenu nekiek senas laikas 
atgal, kol dar iš Winnipego ne
buvau išvažiavęs ir pas Beniušį 
dar negyvendavau, vieną sykį 
pas Beniušį užėjęs radau porą 
aukštų miesto valdininkų besi
svečiuojant. Beniušis tuoj ir 
mane jiems perstatė, kad aš c- 
sąs susipratęs lietuvis ir pasa
kė kokių laikraščių bendradar
bis aš esu.

Tada Beniušis tiems valdinin
kams aiškino apie Klaipėdą, 
Vilnių ir pačią Lietuvą. Pradė
jęs kalbėti apie Amerikos lietu
vius, tuoj iš savo deskos ištrau
kė “Naujienų” jubiliejinį nu
merį ir pradėjo rodyti Kanados 
valdininkams, kaip lietuviai yra 
Amerikoje — Amerikos val
džios įvertinami, kad net pa-

IPrekinis laivas “Dahvarnic”, kuris užsidegė prie Waukegano, plaukdamas 
Chicagon iš Mihvaukee, Wis. Ugnis buvo užgesinta Chicagos uoste, kurį laivas 
laimingai pasiekė.

KADA “LIAUDIES BALSAS” MIRS?
KANADIEČIŲ AUKOMIS UŽLAIKOMAS “LIAUDIES 

BALSAS” PĄSIRAše SAU “MIRTIES DEKRETĄ”

ACTU VISIEMS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

tuvis turės teisę dalyvauti teis
me Winnipege su sprendžia
muoju ir pritarimo balsu.

t

MADOS

No. 4057—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42. 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

siunčia. O kadangi jubilieji
niam “Naujienų” numeryj bu
vo daug anglų kalboje pasvei
kinimų “Naujienoms”, patingai 
nuo aukštų Amerikos valdžios 
atstovų, kaip tai: iš Washingto
no nuo Frances Perkins, Secre- 
tary of Labor, nuo Jas. Hamil- 
ton Levvis, U. S. Senator, nuo

Iilarry llopkins, Secretary of 
Commerce, ir kitų, tai kanadie
čiai — anglikai valdininkai pra
dėjo įdomautis apie lietuvių 
tautą. Tada K. Beniušis parodė 
‘Keleivį” ir pasakė, kad tie du 
laikraščiai yra pavojingi viso
kiems “krukams”. Beniušis pa
aiškino, kad tie du laikraščiai 
“Naujienos” ir “Keleivis” yra 

dėjos. Pasisakė, 
kad ir pats lokio nusistatymo 
yra, ir pridūrė, kad tiedu laik
raščiai kelia visokias suktybes 
aikštėn.

Man buvo malonu klausytis 
tokios Beniušio kalbos. Neuž
miršo Beniušis ir “Liaudies Bal
so’’ parodyti. Davė pasiskaityti
anglams, kur angliškai “Liau
dies Balse” rašoma. Beniušis 
valdininkams pasakė, kad 
“Liaudies Balsas” esąs demo
kratiškas ir palaikąs Kanados 
demokratinę valdžią, žodžiu, 
“Liaudies Balsą” Beniušis ang- 
iikams gyrė. Žinoma tik dėlto, 
kad lietuvių vardą pagerbus. 
Kalbėdamas apie vietos lietu
vius, pasakė, kad visi Winnipe- 
go lietuviai sugyvena labai gra
žiai, ir kad turi net savo nedi
delę svetainę nusipirkę. Tuoj 
išsitraukė lietuvių bazaro tikie- 
tų knygelę ir pasiūlė valdinin
kams, kad nusipirktų. Taigi ir 
nusipirko kiekvienas po tris 
tikietus. Mat, tikietai parsidavė 
po dešimtuką, o tris itž “kvo-

štai aš ir vėl čia ir tikrai 
džiaugiuosi, kad galiu vėl būti 
su jumis mieli K. Ž. bendradar
biai.

Per beveik tris metus buvi
mas su jumis kas savaitė, o vė
liau kas dvi, buvo lyg įrody
mas, jog sveikata man neblo
giausiai tarnauja, kad galiu ne
pertraukiamai, šiuo tuo 
Kanados žinių prisidėti 
džiaugsmą nekartą savo 
jaučiau. v..

Bet kaip visam yra galas, 
taip ir mano laimei buvo pa
statyta kliūtis, kuri privertė lai
kinai jūsų eiles apleisti. Liga 
mane smarkiai prigriebė ir be
veik be jokio pasipriešinimo 
pradėjau giltinei į akis žiūrėti... 
Vienok nors ir ašarų pakalnėj 
gyvenant . žmogus džiaugiami 
kuo ilgiau jos takais vaikštinė
jęs, nes vis įvairus reikalai, čia 
tave riša.

prie

Šiuo atveju širdingai dėkoju 
visiems, kurie daugiau ar ma
žiau prisidėjo prie mano svei
katos sustiprinimo. Kiekvieno 
jūsų atsilankymas suteikė man 
gaivinančio stiprumo kovoje su 
liga. Dėkoju Dr. R. Weinstei- 
nui, už mano gyvybės išgelbėji
mą 
me

ir stropų prižiūrėjimą, visa- 
ligos laikotarpyj.

—Maria F. Yokubynienė

kelia aukštyn kiek galėdamas, 
tai gal nesugriešysiu pasakęs, 
kad už tai ir Beniušis yra gar
bės vertas.

Kad Beniušis mokėjo valdi
ninkams savo tautą pagirti, tai 
gal už tai valdininkai ir Beniu
šį pagerbė, pers ta lydami vy
riausiam Winnipegoi miesto tei
sėjui. Butų malonu, kad visi lie
tuviai išeiviai savo tautą pirmo
je vietoje taip statytų, kaip 
draugas K. Beniušis.

Beniušis yra geras naujienie- 
tis, ir visi Winnipego ir apylin
kės lietuviai jį gerbia.

—Jonas Martinams

\VINNIPEG, Man. — Prisei-1 lietuvių tuksiančius dolerių šu
tų apgailestauti ir butų liūdnos rinkdamas aukų išdrįso pasaky- 
“laidotuvės” visiems tiems Ka- ti, kad “Musų (“Liaudies Bal- 
nados ir Amerikos lietuviams, so”) manymu, bent kokia pa- 
kurie per keletą metų savo sun- šalpa bile kuriam lietuvių laik- 
kiai uždirbtus centus aukavo ir raščiui neturėtų būti duodama.” 
“Liaudies Balsą” ugdė, net ke- Nes, girdi: “Jeigu laikraštis 
lis šimtus tūkstančių dolerių neišsilaiko, reiškia jis neturi
aukodami. Kanados ir Ameri- pritarimo”. Ir po tų žodžių 
kos lietuvių suaukotais pinigais, “Liaudies Balsas” aiškiai, juo- 
“Liaudies, Balso” redaktoriai du ant balto, pats sau “smcrlies 
ne tik ką supirko moderniškas dekretą” pasirašo, pasakyda

mi mašinas spaustuvei, bet dar ir nias, kad “Tokio laikraščio (ku
isau karus pasivažinėjimui ir ris savaimi neišsilaiko) finan- 
sau ponišką pragyvenimą daro- savimas nenaudingas”. Reiškia 
si iš surinktų ir vis dar renka- ir pats “Liaudies 
mų aukų.

= Tai ko dar “Liaudies Balso” 
redaktoriams trūksta? Ar jau 

|jiems nusibodo kleboniškai gy
venti, kad sau — “Liaudies Baf- 
sui”, “smerlies dekretus” pra
dėjo rašyti?

Pažvelgus į “Liaudies Balso”[dingas 
335-tą numerį, atrodo, 
“Liaudies Balso” redaktoriai y 
u “susirgę nebeišgydoma gal- [redaktorių pasisakymų, yra NE- 
vosukio liga”, dėl dar didesnės NAUDINGAS — lik darbininkų 
dolerių “lokamstvos” ir pavydo, išnaudojimo visuomenės našta, 
kad Lietuvos fašistai neremia Už dolerį parsidavėlių ir dar 
“Liaudies Balso”, nors jisai ir fašistinių litų trokštančių kro- 
keliaklupščiauja prieš Lietuvos melninkų lizdas.
fašistus, norėdamas ranka ran- Dabar “Liaudies Balsui” tik 
kon su Lietuvos fašistais ben-| belieka pasisakyti, kada jis 
dradarbiauti ir visus Kanados 
lietuvius apmulkinti, kad ir jie 
pasišvęstų “Liaudies Balso” nu
rodymams ir, kad draug su 
“Liaudies Balsu” parsidavusiai 
garbinių Lietuvos tautišką fa
šistinį klerikalizmą!

Pasiskaitykite: Paminėtame 
“Liaudies Balso” 335-tam nu
mery redakcijos straipsnyje po 
antgalviu “Išvien prisipažįsta, 
esąs šeriama^ Lietuvos litukais”. 
“Liaudies Balsas” rašo, kad Ar
gentinoje išeinąs “Išvien” bepo- 
lemizuodamas su kunigų pri
žiūrimu “Švyturiu” prisipažįsta, 
kad jis gauna pašalpą iš Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti.”

Kad Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti duoda pašalpą 
Argentinoje einančiam “Išvien”, 
o “Liaudies Balsui 
lai “Liaudies Balsas”, gailisi ir 
su graudžiais išsireiškimo žo
džiais nurodo, kad jis —“Liau
dies Balsas” dar daugiau pasi
tarnaująs Lietuvos tautiškiems 
didvyriams negu “Išvien” ir tai 
— sako — pašalpos negauna, 

kaip gaila! Bet argi ne gė- 
prie fašistų siektis? Matyt

Balsas” ne
naudingas — nereikalingas.

Na, tai dabar vfsi Kanados ir 
Amerikos lietuviai, kurie iki 
šiol aukavote “Liaudies Balsui”, J

Karaliaus ir Karalienės 
Atsilankymas

TORONTO, Ont. — Jeigu to
kį gyvenimo momentą, kokį 
Britų imperijos valdovas kara
lius Jurgis VI ir karalienė Elz
bieta pergyveno, besilankydami 
Kanadoje ir J. Ą. Valstijose ga
lima pavadinti laime — tai jie 
yra laimingiausi žmonės pasau
lyje.

Dabar, kada karalių visame 
pasaulyje vos keli ir tie nesijau
čia ant stipraus pamato besto
vį — karalius Jurgis VI gali 
savo stoviu džiaugtis. Gal dali- 
na i Angli jos deniokratiškos sa
vivaldybės dėka ir pats karalius 
išaugo demokratu, ir nors ka
rališkos dinastijos, šiandien daž
nai susilaukia neapykantos — 
jis savo draugiškumu susilau
kia didžiausių oracijų, kur tik 
pasirodė. Jeigu šiandien savo a- 
kimis nematytum ir ausimis, 
besiklausant radijo negirdėtum, 
niekaip negalėtum tikėt tokių 
karaliaus ir karalienės priėmi
mų esant. Nei vienoj senovės 
pasakoj, ar istoriniam aprašy
me, nerasim atvaizduoto tokio 
didelio entuziasmo, kokį minių 
minios, parodė:1<araliui Jurgiui 
VI ir karalienei Elzbietai. Ir tai 
niekam neverčiant, savo laisva 
valia, miestai pasipuošė ir kas 
gyvas ir sveikas išėjo gatvėn, 
juos pasveikinti., Ir kai garsio
sios Kanados penkiukės, buvo 
atvežtos į Toronto parlamento 
rūmus, kad peršlatyt jas ka
raliui ir karalienei — jos buvo 
lydimos dviejų policininkų ap
saugoje, kai tuo tarpu karalius 
ir karalienė jokių apsaugų ne
buvo reikalingi, nes jie savo 
paprastumu, draugiškumu ir 
malone šypsena apsišarvavę, 
skynė sau kelią pro šaukiančias 
ir dainuojančias minias. Ant
raip žiūrint, jiedu buvo, it 
paukščiai klėtkoje, ypač važinė
jant po Kanadą, jiems visur bu
vo nustatyta laikas, po kelias 
ar keliolika minučių, tas lietė 
ir jų tarpusavį asmenišką pa
simatymą. Įsivaizdinkit: kara
liui ir karalienei paskirta 15 mi
nučių jų privatiškam pasimaty
mui... Pažymėtina, kad jokiose

pramogose, jų laiko nustatymas 
nebuvo sulaužytas, vienok ten 
kur jų atsilankymas lietė lab- 
daringumą ar nelaiminguosius, 
jie drįsdavo užtraukti net pus
valandžiais. Taip antai Toronto 
karių veteranų — invalidų li
goninėje, jiems buvo skirta 15 
minučių, bet jie ten išbuvo 45 
min. Jie pasisveikino ir pakal
bėjo su kiekvienu nelaiminguo
ju ir karalienė išdalino jiems 
savo gėles. Gal tai atrodo nei 
šis, nei tas tam, kuris pana
šiems dalykams netiki, bet tas 
turėjo didelę reikšmę tiems, ku
rie gerbia savo vyriausybę. Kai 
kurie mano, kad šis jų atsilan
kymas susiėjo su didelėmis 
kraštui išlaidomis, bet nereikia 
užmiršti, kad tos išlaidos pagy
vino apyvartą, darbininkų sam
dą, todėl negalima į tai žiūrėti 
visai neigiamai. Kiek kartų mes 
esam apdeclami mokesčiais įda
rui palaikyti, o juk lai baisiau
sias dalykas kokį žmogus gali 
įsivaizduoti! Vienok pasaulis di
džiausias sumas skiria1 tam 
žmonių žudytojui. Taigi atrodo, 
kad daug kartų mes remiam 
daug baisesnius dalykus, negu 
karaliaus atvažiavimą. Daug 
maloniau butų, dažniau pama
tyti karalių taikos padangėje,— 
negu tuksiančius užmuštųjų ir 
vaitojančių sužeistųjų — karo.

Kad karaliaus atsilankymas 
turi ir politinės reikšmės, apie 
tai nėra abejonių; o kad ma
sių pareikštas solidarus lojalu
mas, palengvino politikams šį 
reikalą išspręsti — tai irgi fak-

jūsų aukos ir visas rėmimo dar
bas “Liaudies Balsui” “nenau- 

Liaudies Balsas” tu- 
kad|rės mirti, nes jis savaimi neiš

silaiko ir kaipo toks, anot jo

mirs?
Ei davatkos! Pasiieškokite 

kan tiekas, gal priseis amžiną 
atilsį sugiedoti, jei “Liaudies 
Balsas” mirs? Jei “Liaudies 
Balsas” mirtų, tai jau butų ket
virtos Kanados lietuvių laikraš
čio laidotuvės. —Socialistas

PAVASARINIŲ

neduoda

£PATTERN BOOKOi,
da, 
ne!

Tas “Liaudies Balsas” kas 
metai iš Kanados ir Amerikos

faxe, pietų laike, pasakė malo
nias atsisveikinimo kalbas. Ka
ralius kalbėjo anglų ir francu- 
zų kalbomis, o karalienė tik an
gliškai. Nekurie iš jūsų kelia
vo t šimtus mylių, kad mes pa
simatytame ir aš jums busiu vi
suomet dėkinga, o kurie dėl li
gos ar kitų priežasčių negalėjot 
atvykti — aš jus visuomet tu
rėsiu savo širdyj, — kalbėjo ka
ralienė Elzbieta.

Kai vakare, jiedu atvyko į 
laivą, tai vėl minių minios šau
kė: — Mes norim karaliaus ir
karalienės! Dainavo dainas, o Taip perdavė radio. —Frances

kai laivas sujudėjo, giedojo na- 
cionalį himną. Laivą palydėjo 
visi uoste esantieji laivai ir lai
veliai, o karalius ir karalienė 
stovėjo ant laivo tiltelio ir. mo
javo į pasiliekančius
Dar pusei valandos praslinkus 
minia dainavo dainas, kol pa
galiau laivas išnyko iš jų akių.

M

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Vardas.

krašte. Adresas----

Miestas.

Valstija

PETERPEN .

NAUJIENOS Pattern

Kadangi Beniušis didžiuojasi 
lietuvis esąs ir lietuvių vardų

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

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

atafrjsti maa pavystą Na
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Trečiadien., birželio 21,1939 NAUJIENOS, Chicągg, III.

Diena Iš Dienos
Šauhfoš Sirusiutės- 
Daraškos Vestuvės

Pereito šeštadienio vakare, 
tai y r A 17- tą dieną šio mėhe-' 
šio, įvyko vestuvės panelės Si- 
rusaitės su Jurgiu Darūškū. 
“Neatmezgamu mazgu” liko 
surišti šv. Jurgio bažhyėioje, 
o vestuvių pokilis įvyko šv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

Kadangi abiejų jaunųjų tė
vai yra žymus Bridgeporto biz
nieriai, tai ir svečių prisirinko 
pilna svetainė. Buvo biznierių 
ir profesijonalų. Stalai buvo 
nukrauti įvairiais valgiais ir 
gėrimais.

Vienuoliktą valandą vakare 
pašaukė svečius prie vakarie
nės, kurios metu įvyko ppogrtv- 
mas. Dr. G. Bložis pasakė įžah- 
ginę kalbą ir vedė programą, 
perstatinėdamas kalbėtojus.

Kalbėtojų buvo net septyiii, 
tik aš nenugirdau jų pravar
džių. Apie šį įvykį buvo rašy
ta “Naujienose” pereitą šešta
dienį. Buvo suminėti jaunosios 
tėvai ir jaunojo motina ir pa
tėvis, o apie jaunojo tėvą vi
sai neprisiminta. Tėvas Jurgis 
Daraška sūnų užaugino ir į 
mokslą išleido be kitų pagal
bos. Užauginti vaikus reikia 
pasiryžimo ir ištvermės, o jis 
čia visai užmirštas.

Ar rašytoja nežinojo, ar tik 
taip su kokiais išrokavimais 
neminėjo tėvo?

Well, linkiu jauniesiems lai
mingo ir linksmo gyvenimo.

— Driskius.

Shdwer Pare 
ir Vestuvės

Birželio 16 d. įvyko panelės 
Anna Tarvidas vestuvių “show- 
er pūre” pp. Unvervazat na
muose.

Draugės jai suteikė daug 
gražių dovanų.

Birželio 18 d., 3:16 po pie
tų įvyko p. Anha Tarvidas ir 
George Novak’s vestuvės Sac- 
red beari bažhyčioj. Anna Uh- 
vervazat b'ūvo “Maid of Honor”, 
o brank Tarvidas—“best Man”.

Iš bažnyčios svečiai rinkosi 
į ponų Novak’s namuose, 1842 
S. May St. čia Visi labai links
mai laiką praleido.

JaunaVedžiai “Honeymooiiūi” 
vyks į jaunosios gimtą mieštą, 
Westville, Illinois, pas jos tė
vus, pp. Domihick Tarvidas.

Anna ir Georgė mano linkė
jimai jums: pradėdami eiti nau
jo gyvenimo keliu — raskime 
laimę, sveikatą ir amžiną mei-

BALTkAMEJUS GOGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 d. 6:10 vai. vaka
re 1939 rti., sulaukęs pusam* 
žio; gimęs Ukmergės apskr., 
Deltž&os ’jidrapi j<ff, ^Jurginitį 
kaime. Paliko dideliame nū- 
liudime moterį Antaniną, po 
tėvais Gaucaitę, dukterį Ber
nice, sūnų Juozapą, brolį Juo
zapą, švogerį ir švogerką Ka
zimierą ir Oną Golman ir ki
tus gimines. Lietuvoj brolie
nę ir Jievą ir šeimyną ir ki
tus gimines. Priklausė prie 
Aušros Vartų Draugijos ir 
Jaunų Lietuvių Amerikos 
Tautiečių Kliubo. Kūnas pa
šarvotas randasi S. P. Mažei
kos koplyčioj, 3319 Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, birželio 24 d. 8:30 vai. ry
to iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Baltramejo Go- 
gio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Sūnūs, švo- 
gerka, Švogeris ir kiti giminės

Laidotuvėse patarriauja lai
dotuvių direktorius S. P. Ma
žeika. Tel. Yards 1138-39.

r

11 fl n A Gėlės Mylintiems 11 K K fl Vestuvėms, Ban- UlIUn kietams, Laido- 
. tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “"4- 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
i

Pirmininkauja 
Ekskursijai

%

Wm. J. Kareiva

■

šie žodžiai Bus 
Malonus Dariaus — 
Girėno Lėg. Nariams

Dr. X P. Poška- Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tėl. Victofry 
3687. Sųsitinkimai atsibuna kaę 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ” ir moterys nito 
18 i ki45 metų amžiaus-

CLAŠSIFIED ADS.

Jums Getb'ebirn, Padėsim 
Kiek Galėsim”

- Buvusioji panele Tarvid&s 
yra graži ir labai gabi. Ji dit- 
ba John Rissman Company, 
kur Vra unijos sekretore.

Onyte.

Fetro sako
PAMINKLO ATIDARYMAS

Brangus musų giminės, drau
gai, draugės, ir visi pažįsta
mi: — Širdingai esat kviečia
mi dalyvauti atidengime mano 
mylimo vyro ir tėvo paminklo, 
kuris įvyks šį sekmedienį, Bir
želio 25 dieną, antrą valandų 
po pietų.

Labai maloniai prašau visų 
dalyvauti Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse ir už dalyvavimą iš 
anksto tarainl visieins širdin- 
gaiusį ačiū.

Teklė Šakienė ir dukrelės.

Williahi J. Kareiva, pavyz
dingus biznierius ir geras lie
ti! vis darbuotojas visuomenės 
ir legionierių tarpe. Dariaus- 
Girėno Poste 271 eiiia jau tre
čius metus kasi oria ils palrei- 
gas. P-ui Kareivai pirminin
kaujant Posto ekskursijos ko
misijai, visikas rūpestingai pri
ruošta. Kaip žinote, Dariaus- 
Girėno posto ekskursija Michi
gan ežeru plauks į Milwaukee 
laivu “City of Grand Rapids” 
birželio 25 d. 9:30 ryto iš Navy 
Picr. Ant laivo bus visokių 
linksmybių. Dalyvaus Dariaus- 
Girėno Druni ir Bugle corps, 
susidedąs iš apie 50 jaunuo
lių. Bus linksmas ir 
“floor slfow”. 
mojusios lietuvaitės 
p-lės J. Kasmauskaitė, 
skaitė ir kitos.

įdomūs 
Bus ir pasižy- 

šokėjos

Emi-

Lau-

Es-

Eli-

Gė-

Ve-

Išsičrrič Leidimus
Vedyboms

(Ghicagoj)
Clarence Tanis, 25, su

lia Dubulčay, 23
Edward Siurna, 26, su

ra Žiedas, 26
Joseph Dacies, 22, su Estelle

Hac, 17
James Ulaskas, 30, su

telle Mieszkowski, 27
Dennis Šakotas, 21, su

zabeth Daughenbaugh, 20
William Pembor, 23, su

nevieve Domres, 18
George Laknum, 32, su 

ronica bowling, 26
Matthevv Stasei, 22, su Vera

Altman, 19
Ernest Burkonis, 30, su Ger- 

trude Fierstein, 24
Michael Novak, 23, su Rutii

Markus, 23
Bruno Jusas, 25, su Bernice

Chalko, 21
John Madeksho, 58, su Adel-

phinia Ūso, 47

Reikalauja
Perškirų

Julia Jablonskis nuo Henry
Jablonskis \

Hazel
Mitchell

Mūtt
Bubihas

Nehie
Kaniinski

Mitėhell nuo AndrevV

Bubinas nuo Franci

Kateinski nuo Charles

Gavo
Perskiras

Victor Chadwick nuo Lenorė 
Chadwitk

Vera Tapei nuo Joseph Ta
pei

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“KAu.TtENOSĖ’/

’ ' Naujausi ik geriausi

RAKANDAI
! PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA
\ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE. Ine.
L •“THE HOME OP FINE FURNITUĖE* SINCE »•«
* 1748-50 West 47th št Phone Yards 5069

_________ i________________ __ ■

Milwaukee mieste ekskursi
ja bus iškilmingai sutikta ir 
visi legionieriai ekskursantai 
bus paimti busais ir vyks su 
muzika ir dainomis į Blatz 
bravare prirengtas vaišes. Uo 
iškilmingų vaišių ekskursan
tai ^rįš atgal į laivą ir į Chi- 
cagą. Čia bus apie 10 vai. va
kare.

PASTABA: Nyrintieji įsigy
ti tįkietus dar galite gauti pas 
komisijos narius. Informaci
joms šaulkite Yards 5350.

J. A. Mickeliunas

Btrightmipūrkiečiai greitu 
teikti susilauks piiikios svb-Į 
teihės, nes Dariaiis-Girėtib Po-1 
sto nariūi jau piradėjO jį sta- 
slyti prie 44-tds ib Westernl 
Av’enūe.

Užįiereitą šeštadieriį buvo] 
iškasta jpirhia saŪja žemės—Į 
buvo Įiraldiižla žetne, aut ku-l 
rios gražūs ’tribb'ešys išaugs.

Nors lietus iškilmes sutruk
dė, bet susirinko didelis bū-l 
r^s žihdhių. Tarp jį buvo ir 
teisėj(aš Žūtis*, kūlriš iUan at-l 
rodė labai dtauglšku žmogūnii.j

Kai aš nuvykau, tai dar vi-1 
sai mažai žmonių buvo. Tilo 
laiku buvo atvežtas mechaniš
kas kastuvas. Jį pastate vidu
ryj 75 pėdų dydžio lote, kas
tuvo žiotys prasivėrė ir sente 
pirmą saują žemės.

Aš tiek susigraudinau, kad 
akys pravirko, iš liūdesio ir iš 
džiaugsmo. Iš liūdesio, kad 
Darius ir Girėnas žuvo, ir liko 
tiktai jų garbingi vardai. Iš 
džiaugsmo, kad musų tautie
čiai vis juda, dirba, garbingus 
da|r'bus atlieka.

Dariaus-Girėno žuvimas mus) 
lietuvius suartino, suvedė į ar
timesnį būrį. Mes dabar tu
rim kur sueiti ir pasikalbė
ti įo slinkių darbo vhlandų— 
prie jį paminklo, o hettukos 
turėsim iV jų valdo svetainę.

*
Laimingos kloties Dariaus- 

Girėno Posto nariams. Mes vi
si jums gelbėsime i|r padėsime 
kiek galed'ai^L Valio 271 pos
to Legionieriai!

—Ėdrbora Gurskiene

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTURQS 
RATELIO VALDYBA 1939

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskaš; Finansų rašt.—E. Ža- 
šytaitė; ,Pxdt.. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komišija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucajtė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

___ ;_____ __ ;_________
BRIDGEPORTO Uamų savinin
kų Sąjungos valdyba 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituahica Avę-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
LbWe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo- 
Vas Kanevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finaųsų rašt.—Domininkas 
‘Gulbinas, 3144 So. Wallacė Avė.; 
Kontr- rėšt.—JOhas Motiejunės, 
3£00 So..Union Ąve.; Kąsierius— 
Petras Balsis, 5663 So. Thooi*p 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3Į30 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

- ■ • r -
PERSONAL 

Asmenų Ieško
IEŠKO brolių Pijušo ir Juozo 

Mazečių. Gyveno Grand Rapids, 
Michigan. Yra miręs brolis And
rius Mazetis, tandasi County ligo
ninėj. Prašome atsišaukti.

CHARLES YUŠKA
1937 S. 48 Ct., Cicero, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Real Estate Of
fice. Pilnai įrengtas ir išdirbtas. 
Vieta per keletą metų. Gera trans- 
portacija. 4708 S. Western Avė.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

i93fti,Metams

šib
30

ŠVęs 30 Metų 
Sukaktuves, Bet 
Nebus Smagu

Mirtis Atėmė Jiems 
Linksmybę

emeAGO LAWN. — 
mėnesio 27-tą dieną sueina
metų jubiliejus vietos gyven
tojams, Juozapui ir Antaninai 
Bložiams. Kaip girdėjau, tai 
neįvyks jokiš pokilis, tik tąja 
proga atlankys senus draugus, 
kurie jau iškeliavo į aną pa
saulį. Prie to, ir jų pačių na
muose du metai atgal įvyko 
mirtis. Nors praslinko daugiau 
kaip du metai, bet liudesis dai* 
juos tebeslegia, tokiu budu nė
ra linksmybės namuose. Mirtis 
išplėšdama sūnų, išsinešė ir 
linksmybes, ir taip namuose 
paliko neužpildoma tuštuma.

— kaimynas.
■ - -----

HUMBOLDT ‘TARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, ”3939 N. Christiaria 
Avė., tel. Juniper 5936; Vicepir
mininkas— Mike čepulevipius, 
3327 Le Mbynė St.; Protokolų 
sekr.—Antoni • Lungėvicž, 1814 
Wabanšia Avė., tel. Hųmbolat 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
nęckis, 32471 Beach Avė.; Kasię- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; -Maršalka — Antoh 
Kuprevičius,'3448 Le Moyne St.___ ____________ ____ :

AMERICAN LITBUANlAN CITL 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. -r- 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 w. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel, Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė.,1 tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avę.; Kasos glob. 
—J. Jėsiunas, 2440 W. Persning 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tėl. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas .— J. Kiskiš, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. BąlcitiS, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibųna kąš mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai, popiet. Į kliubą 
priimami vyrai it moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaūs.

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

paveikslą .
OPPENHElMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Michigan ir W&bash
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

26c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

rtū n,ix ..

Norėdami pigiai pirkti lumberį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda
2x6 naujos 33 per Bo. IT.
Čia taip viskas pigiai.
Kreipkitės po antrašu

Sibley Lumber čo
30 Ėa!st 147 Street

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.?Wal- 

ter Lękis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Avę.; A, Lazauskas—-pirm, 
pagelb., 3223 So. Grėen St.; A- 
Kaulakis—nut. rast., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkūs—fin. rašt., 4Į01 S. Rich- 
m'ond St.; Frėnk Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
lašt.; D. Antėbaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

^TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 MEDAMS:

J. Balchūnaš— į)irm., 3200 Sb. 
Lowe Avė.; Petrdnelfe Kvietkie- 
p.ė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallasė 
St.; A. KaUĮakiš — būt. rašt. 
3842 Sb. Union Ave.ę F. Kašpėr 
-fin, rast.1, 3534 So. Lpwe Avę.; 
Z. Grigonis—kontr. ,rašt.; P- Jub- 
zapaViči'uš—iždo globėjas; J. Ra- 

'chiinas—iždininkas, 3187 ‘S. Hals
ted St.; jL. Jucius—maršalka;

LiTHUANIAN KEISTUTIS BENfc- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Šholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- ti. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Aąhland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Peršhing rdad; J. StUlgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kag pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Stepohas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. Blst Place; fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So, Frąncisčo Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, Ž649 Wes1 
43rd, St. ir Koręspondentaš-\Iuo 
žas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Gepiotiš, Juozas Kaunas ii 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
mišijtfh išrinkti: ' Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antose 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ii 
Leonas Gehiotis.

Balys Armoška.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMĖRIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. BUdreikienė—-vice pirm.; P 
Budr’eikis—Nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt; Ant. Częsna—kąsierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvienc 
menesio, Częsnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

JAŪNŲ LIETUVIU AMERIKOJ 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYB 
1939 M.: Pirmininkas —Juozap;

Būta, 3141 Sb. italsted St.; PRūta, 3141 So. Halsted bt.; Fa- 
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 S0, 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.: Finansų rašt. — Feliksas 
KėSperas, 3634 So. Lowe Avė.] 
Kontrolės rašt—Walter Dulevich, 
8728 Harper ^Ave.; Kaserius ■— 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowį 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ii 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623^ S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, $201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 Š. Emerald Ave^ 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro,. .Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St

PRAŠAU .atsiliepti Mrs. Yakus 
ar Povilas Jakimavičius, gyvenanti 
Chicagoje. Turiu svarbų reikalą. 
Kreipkitės 1739 S. Halsted St. 
Klauskite T. Rypkevičiaus.

riJ i 1 į,. ...
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA mergina ar mote

ris namų darbui ir pagelbėti prie 
biznio. Gera mokestis. Gyvenimas 
vietoje. 2418 W. Marąuette Rd.

REIKIA pančiakų taisytojų, pa
tyrusių iširimams surinkti. Kreip
kitės į samdos raštinę septintam 
aukšte. Charles A. Stephens & Co., 
19 N. State St.

REIKIA patyrusios merginos ruo
šos darbui, kalbančios angliškai. 
Nėra skalbimo, langų plovimo, nė 
mažų vaikų. Geri namai. $10.00, 
savas kambarys, vana. Telefonuoti 
ketvirtadienį Bittersweet 3555.
i.i Hiii i.,.,, j, i.......į, „j.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitorius, kuris 
supranta darbą; negirtuoklis. 1606 
S. Halsted St. Tel. Monroe 2725.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti į taverną kaipo janitorius ir prie 
abelno darbo. Butų geistina, kad 
butų apsipažinęs su virtuvės dar
bu. šaukite Tel. Commodore 1946.

FURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
KAM REIKALINGA geri, tvirti 

krėslai prie taverno baro — 13 
krėslų po 50c vienas. Josephine’s 
Tavern, 6601 S. Western Avė.

BUSINESS UliANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai. 

2853 W. 63rd St.

GROSERNĖ ir dalikatesų, su 
elektriniu šaldytuvu, aiskrimas. La
bai nebrangiai. 1122 W. 69 St.

i FaRDAVIMUI taverno biznis^ su 
namu, biznis geras ir gera ateitis; 

. parduosiu už labai prieinamą kai- 
- ną. Turiu apleisti šį biznį, nes tu- 
r riu kitą biznį.

3116 W. lllth St.

- PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
p nė, biznis išdirbtas per devynis me

tus. Parduosiu su namu ar be na- 
mo, gera vieta Bridgeporto kolo
nijoj. Rašykit arba klauskit Naujie- 

. nos Bbx 1009.
5
; PARDAVIMUI George’s Tavern. 
. Biznis išdirbtas per daug metų. Sa- 
1 vininkai išeina į savo namą.

837 W. 34 Place

PARSIDUODA taverna viena iš 
j dviejų — 673 W. Madison St. Su 

namu ar be namo.

, PARDAVIMUI tavernas, geras 
biznis, gera vieta — nebrangiai.

1 46Ž4 S. We'stern Avė.s
’ feARSIDUODA Hollywood Inn 
*. svetainė su namu arba mainysiu 
t ant privatiško namo. Kreipkitės 
. pas Jonas Yuška, 2417 W. 43rd St.

’ J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci- 
» cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal-
- čiunas, 3521 W. 38th Place. Susi

rinkimai laikomi vieną kartą ;
■ inėnesį, kas ketvirtą sekmadien 

pirihą valandą popiet, Hollywooc 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, I1L

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avfe.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka- 
sieriuš; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Brūchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeriš 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Sūsirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvhį 
Liūosybėš svetainėj, 49th Ci. it 
14th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI tavernas Mar
ąuette Parke už pasiūlymo kainą.

’s Tavern, 2449 W. 69 St.

PAftSIDUODA čeverykų krau- 
vės lentynos su stalčiais apačioj, 
iip naujos, 27 pėdų ilgumo. Par
josiu pigiai. 1836 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Beauty Shop pil- 
h įrengta, 8 metai įsteigta. Savi- 
hkas apleidžia miestą. Tel. Canal

PARDAVIMUI taverno biiznis, 
išdirbta vieta, svetainė užpakaly, 
69-tos gatvės — Marąuette Parke. 
Turi būtį parduota ko greičiausia. 
Atsišaukite Petkevičius, 2608 W. 
47th St.

PARDAVIMUI ar mainymui ta
verna su namu, daranti gerą biz
nį. štoras ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisams, Marąuette 
Park kolonijoj, apie 10 metų’ senu
mo, apšildomas. Pigiai už cash ar
ba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILLIMAS, 
6800 Š. Maplewood avė.; 

Tel. Hemlock 2323

PARDAVIMUI avalynės taisymo 
šapa. Biznis išdirbtas. 115 V2 E. Main 
St., St. Charles, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

INVĖSTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

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

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenue 

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

4752 FullertOn AVetiue.
Spaulding 1500

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

10 N. Clark St 
Dearbom 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 
MIDDLĘ STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

JNVESTORIŲ 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 metams. Negalima suby- 
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORiGAGE ČO.

4754 W. FUHerton Avenue 
Spaulding 1500

TURI PASIŪLYTI pardavimui 2 
fialų namą ir pilnai įtengtą Ūeli- 
katesų krautuvę, katedžį užpakaly. 
$4500. Lafayette 4466.

PAPbAViMUi 2 lotai -50x125 
prie 71-os ir Artesian gal. siautės 
rytų kampo. Man kainavo $21,000. 
Turiu parduoti už $5,000, privačiam 
asmeniui. Alėx Alesauskas, 6343 S. 
Western avė.

BtlltbiNG SERVICE & SUPBLIES 
Namų Patarnaviihas it’ Relkrtiehys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavhnaš ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

.......... Ą .i.iįĮMi . ...........
FAkMS FOR SALE

Ūkiai Pardavimui
joniškiečiu labdarybės iė 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir- 
haininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; KasieriuS 

.—A.<<BaltaS, • 6319 - So. Sangalon 
fet.; vKasds> globėjai—N, Mibke- 
Vjcz, 6925 So. Artesian St, M. 
Dčrnta, 4535 So. Ualifornia Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Kolly- 
wood svet, 2417 W. 43rd St, 
Chicago, Iii.

40 AKRŲ vaisių ir grudų far- 
ma, 7 kambarių namas, elektriką, 
furnaso šildymas, 2 arkliai, 2 kar
vės, vištbs, visi įnagiai, braškės, avė
tės, vynuogės, byčiai> kraušės, obuo- 
iiai, vyšnios, šienas, komai, avižos, 
kviečiai, Tai yra viena iš geriau

sių Michigabe farrnų. Kaina $7500. 
Tuojau nudsavybė. Priverstas par
duoti,

• • i

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1?39 METAMS: Pirm. — 

Ą. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrūlevic, 2002 ’Concord PI.; 
Užrašų rast.—M. Chepul, 3327 Lė 
Mdyne St., tel. Spaūįding 7903; 
Fin. rašt—fe. Rogėrs, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kašiėt.—J. Raila, 4839 Win- 
nemąc Avę.; Kontr. rašt. S. Be- 
ne'ckis, 3247 Bė'ach Avė-; Kas. gi, 
—A. Lungęvic, 1014 VTabansis 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milašė’vič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 

. kas pirmą ketvergą, po antrašb 
3800 W. Armitage Avė. 

i. . ? •
■ ■■.»■ I      ■ Į—    I » I —..

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 . -N. Clevelana 
Avė.; Pirm, pagfėlb.—A. Niptlkas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė.; 
Cicero, IU.; Ona Užkūtaitė—fin. 
rašt., 132d N. Dearbom St.; Emi
lija Ram'ašauškiehė— kontrolės 
rašt.; 1218 Sb. indbpėndehce Bvd. 
St. Niprikas—kąsierius, 3235 S. 
Halsted St.; KėSOš globėjai — 
A'dblf Mieravfčė, 2539 West 46th 
Place ir. F. Povilaitis, 10051 So. 
L'a Salite St.; Korespondentas—

CHAS; YĄflTK, > 
Stevehsville,Michigan

PARSIDUODA firma 80 akerių 
už morgičių $3,000, arba 40 už 
$2000. Viena mylia nuo miesto, ge
roj apylinkėj, gera žemė, maišyta 
prie molio su juodžemiu; nauji bu- 
dinkai. Tikrai norinti atsiliepkite. 
Mrs. B. Misevich, Scotville, Mich.
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MIRĖ GARSI CHICAGIETĖ MISS GRACE 
ABBOTT

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

t

NAUJIENOS, Chicago, UI,

Rūpinosi Varguolių Buviu; Buvo Artima 
M. Jurgelionienės Draugė

Naktį, iš pirmadienio į ant
radienį, Billings Memorial ligo
ninėje pasimirė garsi chicagie- 
lė, Miss Grace Abbott, šalę jau 
mirusios Jane Addams velione 
buvo bene plačiausia visam pa
saulyj pagarsėjusi Ghicagos mo
teriškė.

Velionė geriausia buvo žino
ma visiems kaipo labdarybės 
organizacijų veikėja, pašventu
si daug metų gerinimui Chica- 
gos varguolių būvio. Paskuti
niu metu ji profesoriavo Chicn- 
gos Universiteto visuomeninių 
mokslų fakultete.

Velionė turėjo artimų pažintį 
su lietuviais ir palaikė labai 
draugiškus santykius su velio
ne Marija Jurgelioniene, buvu
sia “Naujienų” administratore.

Miss Abbott buvo apie 60 
metų amžiaus. Gimė Grand Is- 
land mieste, Nebraskoj. Kurį

Aludininkai
Perka Naujus 
Laisnius

33 aludininkai vakar jau nu
sipirko naujus alinių laisnius, 
kuriuos miesto taryba išleido 
pereitų savaitę, pakėlusi jų kai
nų iki $800 vietoj $600. Tuos 
laisnius nevėliau liepos pirmos 
turės įsigyti visi aludininkai.

Alinių savininkai, kuriems 
trūksta pinigų, galės nusipirkti 
4 mėnesių laisnius už $270.

Mirė Vincas 
Dargužis,
Apdegė Automobilio Nelaimėj

St. Mary ligoninėj pasimirė 
50 metų chičagietis, Vincas- 
William Dargužis, nuo 1813 
Wabansia avenue. Gegužės 31 
d., jisai buvo skaudžiai • apde
gintas. Jam bevalant automo
bilį, motoro karburatoriuj už
sidegė gasolinas ir Dargužį 
skaudžiai apdegino.

Siųskite Aukas 
Ir Laiškus

Lietuvos laikraščiai skelbia 
ne tik Amerikos lietuvių au
kas, bet Ir karakteringuosius 
laiškus. Tat prašoma, siunčiant 
aukas, atsiųsti ir savo senti
mentalinius bei patrijotinius 
laiškus. Fondas juos persiųs 
konsulatui kartu su aukomis, 
o konsulatas pasiųs Lietuvon.

Visos aukos ir visi laiškai 
bus atitinkamai užrekorduoti 
ir įeis Lietuvos gynimo istori
jon.

Aukas ir laiškus galite sių
sti į Chicagos Lietuvių Vaizbos 
Buto (Chamber of Commerce) 
suorganizuotą Lietuvai Gelbėti 
Fondą, 4192 Archer Avė., ar
ba į Tautos Fondą, 2334 So. 
Oakley Avė. Taip pat galima 
siųsti ir tiesiai j Lietuvos Kon
sulatą, 100 E. Bellevue PI.

— Liet.Gel.Fo. K-tas.

Kas Pametėte 
Auksinį Žiedą?

Jei pametėte auksinį žiedą, 
tai kreipkitės į mane adresu 
814 W. 33rd St., arba telefo- 
nuokite: CALumet 6191.

—A. Andrieff 

TIK KĄ GAVOME 
NAUJĄ NUMERĮ

KULTŪROS No. 5
Kaina 45 centai. Galima gauti 

NAUJIENOSE

laiką ji darbavosi su/ Jane Ad
dams Hull House įstaigoj, o 
1917 metais buvo paskirta Jung
tinių Valstijų Darbo Departa
mento Vaikų ir Motinų biuro 
viršininke.

1934 metais ji rezignavo iš 
tų pareigų ir užėmė profeso
riaus vietą Chicagos Universite
te. Toje įstaigoje profesoriauja 
jos sesuo, Miss Edith Abbott.

Velionė parašė kelis veikalus 
ir,rašinėjo įvairiuose žurnaluo
se visuomeniniais klausimais, 
daugiau apie ateivius ir jų ro
lę Amerikos gyvenime. Žymes
ni jos veikalai yra “The Immi- 
grant and the Community”, 
“The Immigrant in Massachu- 
setts” ir t.p.

Miss Grace Abbott mirus, lie
tuviai ateiviai ir visi kiti atei
viai Chicagoje prarado labai ge
rą draugę ir užtarėjų. R.

Atvyko Chicagon 
Aplankyti Gimines— 
Ir Pasimirė

Neteko Senelei Baltrimienei 
Pasimatyti Su Savaisiais

Praeitą ketvirtadienį, Jose- 
phine Baltrimienė iš Harris- 
burg, III., atvyko į Chicago pa
simatyti su giminėmis ir arti
maisiais...

Ji apsistojo Brighton Parke 
pas seserį Mrs. Nevickienę, 
3020 W. 42nd St., o sekančią 
dieną manė vykti į Bridgeportų 
pasimatyti su podukromis, Mrs. 
Stasiuliene prie 33rd įr Hat- 
sted St., ir Mrs. Usauskiene, 
837 W. 34th PI.

Bet penktadienyj ji sunkiai 
ąusirgo ir nors buvo pašauk
tas gydytojas, J. Baltrimienė 
mirė sekmadienio, 8 vai. rytą.

Jos kūnas buvo išgabentas 
namo, į Harrisburge, III. kur 
ir bus palaidotas. Laidotuvėms 
išvyko ir keli jos giminaičiai 
iš Chicagos.

Baltrimai yra seni Amerikos 
lietuviai, ir seniai gyvenų Har
risburge. Jie tenai turi savo na
mų. — J. A. S.

Iškilmingai Palaido
jo Oną Karbauskienę 
Tautiškose Kapinėse

Mirė Širdies Liga
BRIDGEPORT — Pereitų 

šeštadienį, birželio 17 d., iškil
mingai buvo palaidota Ona 
Karbauskienė. Iš Laidotuvių 
Direktoriaus Antano Prillips 
koplyčios buvo nulydėta į Lie
tuvių Tautiškas kapines. Pa
lydovų buvo apie 50 mašinų. 
Kapinėse gedulo kalbą pasa
kė V. B. Ambrose.

Velionė buvo kilusi iš Tau
ragės Apskr., Gaurės Parap. 
Zaltriškių kaimo. Staiga mirė 
širdies liga, sulaukusi pusės 
amžiaus. Liūdinčius paliko vy
rų Jonų, sūnų Antaną, marčią 
Zofiją ir daug kitų gimtinių 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo pažangaus bu
do moteriškė, turėjo daug 
draugų ir pažįstamų.

šia proga velionės Vyras Jo
nas ir sūnūs Antanas širdin
gai dėkoja visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse ir suteikė 
paskutinį patarnavimą jų liū
desio valandoje.

—Kaimynas

Prileidus! kambarį pilną ga- 
so, vakar nusižudė 35 metų 
moteriškė, Mrs. Irene Robert- 
son, nuo 715 Grace Street. Ji 
paliko raštelį, kuriame sakė, 
kad negalėjo gauti darbo ir ne
turėjo iš ko pragyventi.

Užmušė 6 Metų Berniuką
• Bėgdamas namo pietums iš 
mokyklos, po automobiliu pa
lindo ir žuvo 6 metij berniu
kas Joseph Kimball, nuo 2155 
West Monroe Street. Nelaimė į- 
vyko prie Wilcox ir Western 
avenue.
• Apskričio ligoninėj pasimirė 
28 metų chicagietis Harry 
Hempsteadt, nuo 2108 Dayton 
street. Pereitą penktadienį jį 
suvažinėjo “hit-and-run” auto
mobilistas.
O Prie 87th ir Cicero avenue, 
Oak Lawn priemiesty j, automo
bilio nelaimėj buvo sunkiai su
žeistas 55 metų Stephen Sluka, 
nuo 10214 Aberdeen street. Va
kar jisai pasimirė Little Com
pany of Mary ligoninėje.
O Prie Dobson avenue ir 79th 
street, neatsargus automobilis
tas suvažinėjo gatvekarių lini
jos sargų, 65 metų Tony Yur- 
ich, nuo 3658 S. Wells street. 
Automobilio vairuotojas, Louis 
Karpas, nuo 11131 Eggleston 
avenue, buvo suimtas už neat
sargų važiavimų. Yurich guli 
Burnside ligoninėj.
e įvairiose automobilių nelai
mėse vakar šeši kiti chicagie- 
čiai buvo sunkiai sužeisti, tarp 
jų Louis Gerber, 81 metų am
žiaus, nuo 5543 Flournoy street, 
ir 83 metų Louis Sippil, nuo 
919 East 50th street.

)abar Jau Jai 
Reikia Daktaro
Pagalbos

Nupirko Stiklo Už $800
T0WN OF LAKE — Trys 

gražiai pasirėdę frantai atėjo į 
townoflakietės Mrs. Mary Zare- 
cha namus, adresų 1757 West 
47ht street.

Pasiskundė, kad vienas iš jų 
abai serga ’ ir mirs, jeigu grei

tai negaus daktaro pagalbos. 
Bet, jie pridūrė, mes neturime 
pinigų. Bet štai turime tris 
jrangius deimantus, ir juos ati
duosiu! geraširdžiui žmogui už 
nisdykj, tik už $800.

Moteriškei ligonio pagailo (jis 
neva kankinosi jos aky vaizdo j, 
darydamas visokias baisias gri
masas), taipgi panoro “barge- 
nu” pasinaudoti. Išėmusi $800 
iš banko, ji deimantus nupirko.

Gal nenustebsite, jeigu pasa
kysim, kad rytojau^ dienų Mrs. 
Zarecha sužinojo, jog deiman
tai yra grynas stiklas...

Dabar jai reikia daktaro pa
galbos.

Teisėjas Gutknecht 
Aplankysiąs
Lietuvą
Šiandien Išvažiuoja Atostogoms

Šiandien šešių savaičių ato
stogoms Europon išvažiuoja 
garsus Chicagos miesto teisė
jas, John Gutknecht. Jis stu
dijuos Europos teismus ir tra- 
fiko įstatymų tvarkumą.

Teisėjas aplankys Italiją, Ju
goslaviją, Vengriją, "Lenkiją, 
taipgi žada sustoti ir Lietu
voj.

Ieško šešių 
Kalėjimo 
Pabėgėlių

Fox River slėnio policija ieš
ko šešių berniukų, kurie perei
tą šeštadienį pabėgo iš .St. 
Charles pataisos namų. Visi 
šeši nakvojo vienam pataisos 
namų ūkio triobesyj, ir nak
ties laiku dingo.

Laiškas Iš Lietuvos 
Nuo Seno, Veiklaus 
Chicagiečio
B. Narna juška Pastoviai Apsi

gyveno Lietuvoj

“Naujienų” laivakorčių sky
riaus vedėjas, drg. Antanas 
Rypkevičius gavo laišką nuo 
seno chicagiečio, drg. Bolesla
vo Namajuškos, dabar gyve
nančio Lietuvoj. Jisai sako, 
kad ten pastoviai apsigyvens. 
Chicagoj būdamas drg. Nama- 
juška daug darbavosi “Pir
myn” ir Chicagos LietuvupVy- 
rų Choruose, štai ką jis rašo:

“Nusprendžiau apsigyventi 
čia ukyj ir baigti gyvenimų 
savam krašte, tarp savųjų. Su 
ukiti, kurį pirmiau buvau pir
kęs, jau susitvarkiau. Viskas 
čia man labai patinka. Lietu
voj geras klimatas, žmones ge
ri, ir savo sveikatų daug pa
gerinau. Išnyko aukštas krau
jo spaudimas ir sumažėjo ko
sulys. '

“Bet man gaila visų mano 
draugų, su kuriais daug lai
ko praleidau būdamas Chi
cagoj, su visais pirmeiviais ir 
su naujieniečiais, su visajis 
choristais iš ‘Pirmyn’ ilr Vyrų 
chorų. Nors su jais veikiant 
daug kainavo pinigų ir triūso, 
bet man negaila, nes mano 
darbas nenuėję niekais, bet li- 
gišiol pasiliko ^naudingas.

“Bet ir aš, pargrįžęs Lietu
von su ‘Pirmyn’ choru garbin
gai laikų praleidau, gražiai itr 
laimingai užbaigiau savo par
eigas ‘Pirmyn’ chore. Kaip gir
dėti, ’ tai ir dabar ^Pirmyn* ir 
Vyrų chorai getai gyvuoja. Aš 
linkiu, kad jie dar no/rs 25 
metus gražiai gyvuotų, nors 
manęs jie jau nebeturi... Lai 
jie pasekmingaii dirba kultū
rinį darbų Lietuvių tautai.

“Beje, noriu paprašyti, kad 
pasveikintumėtė abu ' chorus 
nuo manęs, taipgi malonėkite 
perduoti labaš dienas D(r. 
Montvidui, nes Vnės gerai pa
sikalbėdavome, i kai priklau
siau piįrie Vaidyjlų. Pasveikink 
ir Vali vadas ir Visų ‘Naujienų’ 
štabų.

“Baigdamas šiuos žodžius, 
pasilieka sveikas ir linksmas.

“Su gilia pagarba,
“Boleslavas Narnajuška, 
“Dragieliškių Kaimas, 
“Ežerėliai.”

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas pe
reitą septintadienį buvo labai 
gyvas ir gerai išpildytas. Pro- 
grame dalyvavo simfonijos Or
kestrą ir du dainininkai: Juo
zaitienė ir Pažarskis.

Orkestros numeriai — mar
šas ir polkos — visi buvo ge
ri ir gyvi. Taip pat dainininkų 
dainos buvo gerai parinktos ir 
gerai atliktos. Juozaitienė so
prano balsu padainavo: Mano 
didvyris, Paimk mane savo glė
bin ir Kur bakūžė samanota. 
Pažarskis padainavo: Kur tas 
šaltinėlis, Tekėjo saulelė ir 
Karnevilio varpai.

Visas programas padarė ge
rų įspūdį į klausytojus.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku, iš Ciceros stoties WHFC., 
— 1420 kil. Programe daly., 
vaus Cicero moterų choras, 
akordeonistai ir Dėdė Pasako
rius, kuris moka daug gražių 
juokų pasakyti. Bus gražios 
dainos ir gera muzika. Taipgi 
bus svarbus asmenų ir drau
gijų pranešimąt; Taigi, nepa 
mirgkite pasiklausyti šito pro- 
grąmo. . .. ,

— Radio Mėgėjas.

VAKAR
ČHIČAGOJ

• Illinois valstijos Gėrimų Kon
trolės Komisija vakar prisidėjo 
prie “slot” mašinų naikinimo 
kampanijos^ Komisija paskelbė, 
kad atims laisnių nuo tų alinių, 
kurios mašinas turi. Bet komi
sija laisnių negalės atimti tol, 
kol penki alinės apylinkės gy
ventojai nepasirašys skundą.
O Mrs. Belle Aldrich, 39 metų 
amžiaus, Wheeler valsčiaus gy
ventoja, sudegė bandydama už
kurti pečių su alyva. Užpylus 
alyvų ant malkų, liepsnos šoko 
iš pečiaus ir uždegė moteriškės 
rubus.
• Policija pašovė 23 metų jau
nuolį Mitchell Grochowski, nuo 
1302 West Huron street. Jisai 
bandė pabėgti, kai netikėtai du 
policistai staiga užklupo jį be
vagiant automobilių padangas.
O Besimaudydamas Michigan 
ežere prie Wilmette, prigėrė 17 
metų amžiaus moksleivis, Roy 
Ralston, nuo 444 Pleasant ave
nue, Oak Park.
• Iš ežero, prie Navy: Pier 
krantų apsaugos jurininkai iš
traukė kūnų nežinomo suaugu
sio vyro. Policija spėja, kad tai 
buvo Francis J. Chlada, nuo 
2527 60th Court, Cicero.
i

0 W.P.A. vakar pradėjo vy
kinti platų 29-to wardo gražini
mo projektų, kuriame dalyvau
ja ir wardo gyventojai. Pašal
pos darbininkai ir gyventojai 
taisys pievas, genės medžius, 
naujus sodins — ir bandys pa
daryti wardų — gražiaušia Chi
cagos “Daržų Apylinke”.
• Vakar kas tai pametė pini
ginę centralinėj policijos nuo
vadoj. Per suvirš valandą laiko 
ji gulėjo ant grindų laukiamą- 
jam. Policistai ir kiti interesan
tai nuovadoj mindžiojo, spardė, 
skeptiškai žiurėjo į piniginę, bet 
niekas nepasistengė < ją pasiimti. 
Kai pagaliau grindų šlavėjas pi
niginę pasiėmė, jisai rado joje 
tris dolerius.
• Chicagoj susiorganizavo A- 
merikos Jaunuolių Partija — 
American Youth Parly. Jos stei
gėja yra 22 metų mergaitė Ei- 
leen McCarthy, apsukri 18-to 
wardo gyventoja, kuri pereituo
se rinkimuose kandidatavo į al- 
dermonus. Partija turi 900 na
rių Amerikoje ir žada statyti 
kandidatų ateinančiuose prezi
dento rinkimuose 1940 metais.
O Apie mėnesį laiko atgal 27 
metų John B. Read apsivedė. 
Vakar dėl nežinomų priežasčių 
jisai nusižudė. Nusinuodijo pri
leidęs automobilį nuodingų ga- 
solino dujų. Kūnas su automo
biliu buvo atrastas prie jauna
vedžio tėvo namų, 4119 Black- 
stone avenue.
O Federaliai agentai susekė ir 
konfiskavo slaptą degtinės va- 
syklų, įrengtą po žeme, prie 
Beecher, III. Ją operavo trys 
broliai, Peter, Joseph ir Michael 
Nowak. Visi trys buvo areštuo
ti.

Linksmas 
Piknikas

Pereitą sekmadienį įvyko 
linksmas Z. L. D. Society pik
nikas. Dalyvavo nemažas būrys 
svečių. Tarp jų buvo p. Connie 
Gacus, 6100 S. State St., pp. 
Ona Gailienė ir dukrelė, nuo 
4422 S. Arteąian Avė., ir Bill 
Gacus.

Buvo tenai ir p-a Yurgaitis, 
2433 W. 46th St., kuri sve
čiams turėjo parūpinusi lietu
viškų bandukių, kugelio ir deš
rų, ir visus tais skanėsiais vai 
šino.

P-a Yurgaitis buvo rengimo 
komisijos pirmininkė ir prižiū
rėjo, kad visi turėtų, taip va
dinamą “good time”.

Onytė.

______________ _________ Trečiadien., birželio 21, 1939

Chicagos darbo žinios
Skundas Prieš Bunte 
Brothers Saldainių 
Fabriką

Grupė darbininkų šiomis 
dienomis padavė skundą fede- 
ralei Darbo Santykių Tarybai 
prieš Bunte Brolių saldainių 
dirbtuvę Chicagoj.

DaĮrbininkai skunde pareiš
kė, kad jie buvo pašalinti iš 
darbo toj dirbtuvėj už darbuo
tę unijų naudai.

Anot jų, Bunte fabrikas už
laiko neva nepriklausomų 
“kompaninę” unijų ir prievar
ta verčia darbininkus į jų 
rašytis. Dirbtuvės viršininkai 
tą uniją kontroliuoja, prievar
ta renka duokles, nurodo ką 
rinkti į viršininkus ir tam pa
našiai.

Būreliai darbininkai spyrėsi 
prieš tų unijų ir agitavo, vie
ni už CIO, kiti už Federacijų, 
bet visi, viso 23, buvo praša
linti iš darbo.

Darbo Santykių tarybos 
Chicagos skyriaus viršininkas, 
G. L. Patterson skelbia, kad tie 
skundai prieš Bunte brolių 
dirbtuvę bus tyrinėjami pra
dedant birželio 29 d., senojo 
pašto rūmuose.

Bunte saldainių dirbtuvė yra 
didžiausia Chicagoj ir samdo 
tarp 800 ir 1,200 darbininkų, 
atsižvelgiant į sezonų. Raštinė 
ir dirbtuvės triobčsiai randasi 
adresu 3301 W. Frankliin Bou- 
levard. T. W. Bunte yra įstai
gos preidentas. Ii.

Darbininkai Laimėjo 
Ginčą Su Darbdaviais

Federalė valdžia įteikė stam
biai porcelino įmonei Ireikala- 
vimų priimti atgal darban už 
unijų pašalintus darbininkus 
ir grųžinti jiems užsilikusių 
algą.

Minima įmone yra Illinois 
Electric iPorcelain Company, 
kuri gamina įvairius porceli- 
ninius daiktus elektros laidams 
ir turi dirbtuves Macoinb, III.

Iš federalio Darbo Santykių 
biulro tyrinėjimo pasirodė, kad 
bendrovė norėjo išardyti Fe
deracijos unijų. Federal Labor 
union, ir palaikė nelegalių 
“kompaninę” unijų. Dirbtuvės 
viršininkai turi nepriklausomų 
unijų panaikinti ir pripažinti 
Federacijos unijų, jeigu dau
guma darbininkų lo> pageidau
ja.

Traukia Atsakomybėn 
Drovers Journal
Firmą

Birželio 22 d., senojo paš
to rūmuose prasidės byla, ku
rių federalės valdžios Darbo 
Santykių Taryba iškėlė Chica
gos Drovers Journal Publish- 
ing Company firmai. Ji lei
džia ūkio laikraščius ir ope
ruoja radio stotį WAAF.

Bendrovė prašalino iš tar
nybos du radio stoties prane
šėjus, John Odeli ir Joseph 
Silver. Abu priklausė Ameri
can FedeĮration of Radio Ar- 
tists, prie kurios priklauso be
veik visų radio stočių pranešė
jai ir vaidintojai.

Nepriklausomos Unijos 
Harvester Dirbtuvėse

CIO ūkio padargų darbi- 
nlinkų unija, Farm Eąuipment 
Workers Organizing Commit- 
tee, skelbia, kad garsioji In
ternational Harvester Compa
ny palaiko net šešias “nepri
klausomas” “kompanines” u- 
nijas savo dirbtuvėse Chicagoj 
i|r kitur.

Chicagos McCormick dirbtu
vėj, prie Blue Island ir Wes- 
tern, turi “Employees Mutual 
Assėciation of McCormick 
Works” ir tą uniją visiškai 
dominuoja ir nustato jos dar
buotę.

West Pullmano dirbtuvė
se, Chicagoj, firma užlaiko 

West Pullman Industrial Uni
on, ir jų taipgi dominuoja.

Panašios “kompaninės” yra 
palaikomos ir keturiose kitose 
International Harvester dirb
tuvėse: Rock Falls miestelyj, 
III ,.yra—Bock Falls Employ- 
ees Association; Rock Islande 
—United Motor Power Asso
ciation; East Moline—Employ- 
ees Association of East Mo
line Works, ir Milwaukee, 
Wisconsin — Harvester Em- 
ployees Industrial Union.

Panaikino Skundą 
Prieš Argo Firmą

Neseniai CIO unija, United 
Cannery Agricultural Packing 
and Allied Workers of Ame
rica, buvo padavusi skundų 
valdžiai prieš Corn Products 
Refining Company, Argo mies
telyj, III.

Unija tvirtino, kad firma 
verčia darbininkus rašytis į 
kompaninę unijų, The Em- 
ployees Association of Corn 
Products Refining Company. 
Valdžia skundų panaikino ir 
dirbtuves viršininkus išteisino.

—R.

Keistučio Kliubas 
Stropiai Ruošiasi 
Metiniam Piknikui
Lietuva benas gros maršus ir 

lietuviškas melodijas

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubas stropiai rengiasi prie 
metinio pikniko', kuris įvyks 
birželio 25 d. Birutės darže, 
79th ir Archer avė. Pradžia 10 
vai. ryto.

Bus getras programas, kuris 
susidės iš dainų ir muzikos. 
Tad, gerbiami keistutieČiai, 
būtinai bukite piknike, o kliu
bas visus priims kuogeriausia^ 
Praleisite laikų labai linksmai 
po žaliuojančiais medžiais ty
rame ore, ir įkartu paremsite 
kliubų. O kliubas yra užsitar
navęs plačios visuomenės pa
ramos.

Šokiams gros šaunus orkest
ras ir amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Visi seni ir jau
ni turėsite kuo linksmiausius 
laikus.

z Lietuva benas žavės visus 
savo gražiais maršais ir lietu
viškomis melodijomis nuo 
12:30 iki 2 vai. po pietų. Ku
rie neturite mašinų' ir gyvena
te Bridgeportė, tai nueikite 11 
vai. ryto adresu 736 W. 35th 
St. Sapiko ir sunaus trokas jus 
nuveš ir atgal pafrveš po prie
žiūra M. Čeplinsko. Jeigu tas 
nepatogu, tai kreipkitės pas jį 
į namus, 3329 S. Lituanica avė. 
Keistučio Kliubas kviečia Chi
cagos ir apylinkės lietuvius ir 
lietuvaites šiame iškilmingame 
piknike atsilankyti. —K. Y.

Birželio 25 - Mount- 
Greenwoodiečių 
Piknikas

Pirmąjį Sulijo

MT. GREENW0OD — šiuo- 
mi pranešam, kad dėl nepa
stovaus oro SLA 178 kuopos 
piknikas, įrengtas birželio 11 
dienai neįvyko. Buvo atidėtas 
sekmadieniui, birželio 25 d. 
Įvyks originalej vietoj, Ryans 
miškuose, prie 87th ir Western 
Avenue.

Įžangos-laimėjimo tikietai 
pirmųjam piknikui bus geri ir 
antrame, kartu ir gražuolės- 
Karalaitės rinkime.

Musų vietos biznieriai yra 
prisidėję su įvairiomis stam
biomis dovanomis, tad pikni
ke visokių skanėsių ir gėrimų 
bus labai daug. Ne^anrirškit 
atvažiuoti.

Komisija
K. Jurėnas ir

B. Walentinas




