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Japonai Atmetė Britų Protestą
- ' B’ ' ' ■ ' «

PAĖMĖ DIDELI KINU UOSTA
Jungt. Valstijų konsulas užprotestavo 

Tientsin blokadą

Lietuvos Naujienos

TOKIO, Japonija, birž. 21. 
— Britanijos ambasadorius Ja
ponijai, Sir Robert L. Craigie, 
trečiadienį atlankė užsienių rei
kalų ministerį Aritą ir įteikė 
jam protestą dėl blokados bri
tų koncesijai Tientsine. Arita 
atmetė protestą ir pareiškė, 
kad Japonijos valdžia remia sa
vo kariuomenės žygius Kini
joj.

Tuo tarpu Londone premje
ras Chamberlain atstovų rū
mus painformavo, kad valdžia 
įspėjo Japoniją, jogei britams 
Tientsin koncesijoje bus parū
pinta maisto, nežiūrint japonų 
blokados.

Į ginčą dėl Tientsino įsimai
šė Jungt. Valstijos. Jungt. Val

Britanija nutarusi 
išpildyti rusų rei

kalavimus
LONDONAS, Anglija, birž. 

21. — Londono diplomatiniuo
se rateliuose kalbama, kad pe
reitą antradienį Britanijos val
džia nutarusi eiti taip toli, 
kaip rusai reikalauja britų-ru- 
sų-francuzų sąjungos derybose. 
Kitaip sakant, britai nutarę 
priimti rusų sąlygas. Atatin
kamos instrukcijos jau pasių
stos William Strangui, Brita
nijos specialiam pasiuntiniui 
Maskvoje, kuris veda derybas 
su Stalino atstovais.

Iki šiol Stalinas reikalavo 
garantijų Baltijos valstybėms 
— Latvijai, Estijai ir Suomi
jai. Britanija nenorėjo tų ga
rantijų prižadėti. Bet dabar 
įvykiai Tientsine, o taipgi Pran
cūzijos spaudimas privertę bri
tus nusileisti rusams.

Harlan kauntės an
glių kompanija pasi

rašė sutartį
HARLAN, Ky., birž. 21. — 

United Mine Workers unijos 
Harlan kauntės apskrities pre
zidentas, William Tumblazer, 
trečiadienį paskelbė, kad Creech 
Coal kompanija pasirašė unijos 
šapos kontraktą su angliaka
sių organizacija. Kompanija 
samdo 350 darbininkų.

Creech Coal kompanija pri
klauso Harlan kauntės kasyklų 
sąjungai, kuri nuo balandžio 1 
dienos kovoja angliakasių uni
ją. Jos pasirašytą kontraktą 
angliakasiai skaito kaipo ženk
lą, kad samdytojų užsispirimas 
pradeda lūžti.

stijų generalinis konsulas, John 
K. Caldvvell, įteikė Japonijos 
generaliniam konsului Shigeno- 
ri Tashiro nusiskundimus ame
rikiečių biznierių Tientsine, 
kad blokada daro jiems daug 
nesmagumų ir nuostolių ir kad 
ji faktinai paraližavo norma
lią biznio veiklą taip Tientsi
ne, kaip ir visoj jo apylinkė
je.

Trečiadienį japonai okupavo 
uostą Swatow, netoli nuo Can- 
tono. Tai yra paskutinis dide
lis kinų uostas, kurio iki šiol 
japonai nebuvo paėmę. Sako
ma, per šį uostą gen. Chiang 
Kai-sheką pasiekdavo nemažai 
karo reikmenų. Dabar japonai 
nukirto tą kelią.

Vokietija koncen
truoja 100,000 karei

vių Francuzijos 
pasieny

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
21. — Gaunamais Francuzijoj 
pranešimais, iki šiol Vokieti
jos tvirtovių linijoj, Francuzi
jos pasieniu, naciai laikė nuo 
12,000 iki 15,000 kareivių^ Tre
čiadienį pradėta koncentruoti 
čia daugiau kareivių. Sakoma, 
Vokietija pastatysianti pirmo
je tvirtovių eilėje apie 60,000, 
o antroje apie 40,000 karių. Vo
kiečių tvirtovių linijos Francu
zijos pasieniu jau praktiškai 
pabaigtos statyti.

Kiti pranešimai kalba apie 
koncentravimą Vokietijos ka
riuomenės Slovakijos srityse, 
kur vokiečiai lengvai gali įsi
veržti į Lenkiją. Ryšium su 
koncentravimu čia nacių ka
riuomenės Lenkija atsišaukė į 
Francuziją ir j Britaniją, pra
šydama siųsti jai kaip galima 
greičiau lėktuvus, patrankas ir 
amuniciją.

Teisėjas Manton 
apeliuos kalėji

mo bausmę
NEW YORK, N. Y., birž. 21. 

— Buvusiam Jungt. Valstijų 
Circuit teismo teisėjui Man to
nui už kyšių ėmimą tapo pa
skirta bausmė dvejus metus 
kalėti ir $10,000 sumokėti. 
Manton ketina apeliuoti spren
dimą į aukštesnį teismą. Jis 
paleistas, kai užsidėjo $10,000 
kauciją.

Naciai reikalaus at
šaukti britų di

plomatą
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

21. — Vokietijos atstovas tre
čiadienį paskelbė, kad naciai 
pareikalaus anglus atšaukti ge
neralinį britų konsulą iš Vo
kietijos. Naciai tuo; budu at
keršys britams, kurie nesenai 
pareikalavo atšaukti vokiečių 
generalinį konsulą iš - Liver- 
poolio ryšium su šnipų byla.

ANOKA, Minne| — Griuvėsiai liutercmų maldyklos šiame miestelyje, po sekma
dienio viešnios ir audros. Valandą prieš nelaimę, maldykla buvo pilna maldi 
ninku. Pamaldos pasibaigė pirm neąu viesulą užklupo.

Prašo fondų ekspe
dicijai į Antarktiką

WASHINGTON, D. C., birž. 
21. — Prieš savaitę laiko Jungt. 
Valstijų atstovų rūmų asigna- 
ei jų komitetas atmetė valsty
bės departamento prašymą pa
skirti $340,000 ekspedicijai į 
pietų ašigalio sritis (į Antark
tiką) . Dabar, trečiadienį, val
stybės 'departamentas vėl krei
pėsi į kongresą prašymu pa
skirti reikalingus ekspedicijai 
fondus.

Pasak valstybės departamen
to atstovų, Jungt. Valstijoms 
yra svarbu ieškoti savo teisių 
Antarktike. Esą, kai Jungt. 
Valstijos nupirko Alaską, tai 
nė nežinojo, kad ras joje to
kių vertybių, kokių rado. Ir 
Antarktike esama ženklų dide
lių vertybių.

Green reikalauja tei
sės darbininkams 

streikuoti
BOSTON, Mass., birž. 21. — 

Antradienio vakare Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
Wm. Green, kalbėjo Kiwanis 
konvencijai. Green akcentavo 
mintį: geriau yra, kai darbinin
kai turi laisvę teikti savo dar
bą arba jį sulaikyti, ne kad 
butų, jeigu taptų panaikinti 
streikai, atimta laisvė ir demo
kratija, o vietoj to butų įves
ta autokratinės kontrolė ir to
talinė valstybė. “Mes norime 
demokratijos, bet norėdami 
jos, mes turime priimti ir lais
vę, kuri yra jos dalis”, pareiš
kė Green.

Chamberlain ir Roo- 
sevelt — tolimi ka- 
raliaus giminaičiai

LONDONAS, Anglija, birž. 
21. — Britų šeimų istorikas 
Anthony Wagner paskelbė, kad 
jis suradęs, jogei karalienė 
Elžbieta ir Jurgis Washingto- 
nas paeina iš giminingų šeimų 
tolimoj praeity. Premjeras 
Chamberlain ir Jungt. Valsti
jų prezidentas Rooseveltas esą 
i^gi tolimi giminaičiai, o jų 
abiejų protėvis buvęs Anglijos 
.karalius Edvardas I.

Naciai ^panaikino 
evangelikų pašal

pos draugijas
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

.21. — Trečiadienį tapo .paskelb
tas nuostatas, kuris panaikina 
evangelikų bažnyčios parapiji
nes pašalpos draugijas Wuer- 
ttemberge. Naciai aiškina, kad 
dabartiniu ląiku valstybė pa- 
kankamai lepinasi patalpos rei
kalais ir todėl bažnytinės pa
šalpos draugijos esančios nebe
reikalingos.

Vokietijoj kalbama, kad ga
lima laukti, jogei ir kai kurios 
katalikų bažnyčios pašalpinės 
draugijos bus >-likviduotos. Fak
tinai jau esąs paruoštas ata
tinkamas įstatymo projektas. 
Tačiau Hitleris jo nepasirašo, 
nes projektas randa pačiose 
nacių viršūnėse nemažo prie
šingumo.

Ruošia planą smul
kiajam bizniui 

pagelbėti
WASHINGTON, D. C., birž. 

2’1. — Prekybos departamtnto 
sekretorius, Harry Hopkins,. 
trečiadienį paskelbė, kad yra 
ruošiamas planas suteikti smul
kiajam bizniui kredito lengvo
mis sąlygomis. Artimoj ateity 
planas bus viešai paskelbtas.

Septyni žuvo gaisre
NEW YORK, N. Y., birž. 21. 

— Anksti trečiadienio rytą 
Doyer gatvėje, vadinamoj Chi- 
natown apylinkėje, kilo gais
ras. Sunaikino jis du tenemen- 
tų pastatus. Septyni asmenys 
žuvo gaisre, vienas skaudžiai 
apdegė. Reiškiama abejonė, ar 
degėsiuose ir griuvėsiuose ne
paliko daugiau aukų.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
tašau ja: . \

< • s

Debesuota;* tarpais gal būt 
liūtys; temperatūra mažai te- 
pasikeis; lengvi , ir vidutinio, 
stiprumo pietų rytų vėjai p sau
lė teka 5:14 v. r., leidžiasi 8:29 
^val. vak. - t

Priėmė bilių lakū
nams paruošti

WASHINGTON, D. C., birž. 
21. — Kongresas — atstovų 
rūmai ir senatas — priėmė ir 
pasiuntė prezidentui pasirašyti 
bilių, kurs taiko 95,000 lakū
nų paruošti.

Bilius autorizuoja paskirti 
$5,675,000 kolegijų ir univer
sitetų studentams mokinti avia
cijos per ateinančius 12 mėne
sių. Tikimasi per tą laiką .pa
ruošti 15,000 naujų lakūnų (pi
lotų).

Tas pats bilius toliau numa
to skirti kas metai, iki 1944 
metų, po $7,000,000 jaunuome
nei aviacijos mokinti. Apskai
čiuojama, kad iki 1944 metų 
bus paruošta 95,000 naujų la
kūnų.

Reikalauja, kad Bri
tanija atšauktų kon

sulą iš Vienos
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

21. — Vyriausybė paskelbė pa-
reikalavusi, kad Britanija at
šauktų savo generalinį konsu
lą, G. St. Clair, iš Vienos, ši
tą reikalavimą Vokietija bri
tams įteikusi todėl, kad pir
miau Britanija pareikalavo at
šaukimo Vokietijos generalinio 
konsulo iš Liverpoolio.

1,489,808 automobi
lių užregistruota 
Illinois valstijoje

SPRINGFIĖLD, III., birž. 21. 
— Valstijos sekretorius Ed- 
ward J. Hughes trečiadienį pa
skelbė, kad iki šiam laikui Illi 
nois valstija šįmet yra davusi 
automobilių laisnių viso 1,489. • 
808. ši skaitlinė yra 51,282 di
desnė nei skaičius laisnių duo
tų per visus 1938 metus.

Tornado užmušė 
žmogų

LUBBOCK, Tex., birž. 21. 
21. — Praūžęs antradienio va
kare šioje apylinkėje viesulas 
sugriovė kelioliką namų, užmu
šė ūkininkų W. J. Jacksoną ir 
sunkiai sužeidė jo žmoną. Vie
sulas sunaikino būrį gyvulių, 
nutraukė telegrafo ir telefono 
laidus ir išvertė daug medžių.

KAUNAS—Birželio 9 d. Kau
ne prasidėjo Baltijos vienybės 
kongresas, į kurį vien iš Latvi
jos ir Estijos suvažiavo virš 
200 įvairių organizacijų atsto
vų ir ekskursantų. Kaunas ta 
proga yra gausiai pasipuošęs vi
sų trijų valstybių vėliavomis. Į 
kongreso atidarymą, kuris įvy
ko Karininkų Ramovės salėje, 
dalyvaujant apie 1,000 žmonių, 
apsilankė Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, ministras 
pirmininkas J. Černius, min. 
pirm, pavaduotojas K. Bizaus
kas ir Ministrų Tarybos nariai. 
Ministras Bizauskas savo svei
kinimo kalboje išreikęs džiaug
smą, kad Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo ir vienybės obal- 
sis kas kart įgyja gilesnį ir 
tampresnį visų trijų tautų kul
tūrinį ir politinį ryšį, pasakė: 
“Būdamos mažos musų tautos 
ir valstybės, aišku, niekam ne
sudaro ir nesudarys pavojų. E- 
same įsitikinę, kad neutralumo 
išlaikymas pareis nuo to, kiek 
musų tautos bus ryžtingos. Sun
kiai kovojome prieš atgaudami 
musų krašto laisvę ir nepriklau
somybę. Jau esame toje kovoje 
gerokai užsigrūdinę ir jeigu bu
tų reikalo, tai esame pasiryžę 
viską paaukoti savo laisvei jr 
nepriklausomybei.” Po to kon
gresą sveikino Estijos ir Latvi
jos pasiuntiniai Varma ir Sėja. 
Kongresą dar sveikino Kauno 
’r Tallino burmistrai, eilės de
legacijų pirmininkai ir dar svei- 
kinimus telegramomis prisiun
tė Estijos užsienių reikalų mi
nistras Selteris, Lietuvos pa
siuntinys Latvijai Pr. Dailidė, 
dr. šliupas ir kt. Po iškilmingo 
atidarymo prasidėjo referatai ir 
komisijų posėdžiai. Praneši
muose buvo nurodoma į reika
lą suprastinti Baltijos valstybių 
tarpusavio susisiekimo forma
lumus: pasų išgavimą, vizų at
piginimą arba panaikinimą, va
liutos varžymo palengvinimą, 
turizmo išplėtimą, bendros kal
bos pasirinkimą bei bendradar
biavimo plėtimą spaudos, mok
slo, meno, literatūros ir kitose 
srityse. Birželio 10 d. vyko Bal
tijos kooperatininkų, motinoms 
ir vaikams globoti organizacijų, 
Rotary klubų, muzikos moky
tojų, vaistininkų, esperantinirt- 
kų, ugniagesių, Rericho draugi
jų ir kt. atstovų posėdžiai. Kon
greso trečiąją dieną dalyviai bu
vo vežiojami po kraštą, paža
dinami su įvairiomis Lietuvos 
vietomis.
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Duos samdytojams 
teisę reikalauti įmo

nėse rinkimų
WASHINGTON, D. C., birž. 

21. — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba, remdamasi Wag- 
nerio Darbo Santykių Aktu, 
iki šiol leisdavo tik darbinin
kams reikalauti, kad tose ar 
kitose įmonėse butų paskelbti 
balsavimai tikslu nustatyt, ko
kiai unijai darbininkai nori 
priklausyti. Trečiadienį t Darbo 
Santykių Tarybos advokatas 
Charles Fahy paskelbė, kad 
Taryba nutarė pripažinti kai 
kuriais atvėjais ir samdyto
jams teisę reikalauti darbinin
kų atstovų rinkimų kolekty- 
vėms deryboms.

Sušelps gausingiausią 
šeimą

ZARASAI. — Organizacijos 
nutarė sušelpti gausingiausią ir 
neturtingiausią apskr. šeimą. 
Tam tikslui sudėjo aukų. Da
bar tokia šeima pradėta ieško
ti. Užsiregistravimų vieta yra 
Sveikatos centre.

Nuolatiniai gaisrai
SUV. KALVARIJA. — Per 

vasario ir kovo mėnesius įvy
ko keturi gaisrai ir keli pasi
kėsinimai padegti. Degdavo, 
daugiausia vidurnaktį, apie 
1—2 vai. Kadangi buvo įsiti
kinta, kad tai esama padegi
mų, tai turto savininkai pasi
samdė privačius sargus ir mie
sto savivaldybė paskyrė dau
giau panaktinių, gatvės buvo 
apšviestos per visą naktį ir be 
to, savivaldybe buvo paskyrusi 
500 litų premiją tam, kas iš
aiškins padegėją. V. 8 miesto 
tarybos posėdyje jau buvo nu
tarta elektrą gesinti 23 vai., 
nes gaisrų epidemijos jau nė
ra. Po nutarimo, 22 vai., pasi
girdo sirena ir, Kapų g-j e liep 
snojo uk. šerelio kluonas ir 
jame sudegė: visi ūkia padar
gai, du arkliai ir akselinė ma
šina. Kluonas buvo neapdrau
stas. Šereliui, bandžiusiam įei
ti į degantį kluoną, vos tik ati
darius duris iš kluono išbėgo 
vyriškis. Policija stropiai veda 
kvotą. Tikimasi, kad padegėjas 
šiuo kart jau bus išaiškintas.

PALANGA. — Gegužės mėn. 
28 ir 29 d. d. įvyksta visos 
Lietuvos laisvamanių suvažia
vimas Palangoje. Draugijos 
skyrius su d ru J. Šliupu prie
šakyje rūpinasi suvažiavimo 
reikalais.

WPA sulaikė darbus 
namų statybai

WASHINGTON, D. C., birž. 
21. — Atstovų rūmų komite
tas, užgirdamas asignavimą 
$1,735,000,000 pašalpos dar
bams, rekomendavo, kad kon
gresas uždraustų WPA na
mams statyti projektus, kurie 
kaštuoja daugiau nei $40,000. 
Taigi WPA administratorius 
Harrington išleido paliepimą 
sulaikyti vykdymą visų projek
tų, kurie kaštuotų virš $40,000.

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

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
Vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.



NAUJIENOS, Ghicagū, III. Ketvirtad., birželio 22, 1939
Panleleimon ftorrianov

SIENA
Vienos sovietų įstaigos Val

dybos pifrhihinkaš sė'dėjd Sa
vo kabinete, o paskui kažko
dėl ėmė žingsniais matuoti 
kambarį: skersai ir išilgai.

Išmatavęs, sustojo, pakasė 
pakaušį ir, metęs žvilgsnį į 
sieną, klausiamai žiurėjo.

Paskui išėjo iš kabinėto if* 
žvilgterėjęs į kaimyninį kam
barį, kliF sėdėjo niėšinlnkėš* 
taip pat akimis apibėgo visas 
sienas.

(Paskui pasišaukė reikalų 
vedėją.

—lobai SefgejeVlėai, af ne= 
randate, kad iš tų dviejų kam= 
barių galima padaryti vieną? 
Tada čia butų galima valdy
bos posėdžius daryti. Mašinin
kes butų galima iškelti į viršų.

Reikalų vedėjas taip pat pa
žiurėjo į sieną, pabarškino 
pirštu ir tarė:

—Galima, šitą sieną išgriau
ti—vieni niekai. Ir visa tai 
kaštuos nedaugiau šimtinės, o 
daugiausia pusantros su> Visais 
aptvarkymais.

—Na, matai, ir puikiausia.

luti it. iiiiiUHf iiKitm iiįk 
Žebaog kainps ir.kokybės dar,b%3 

CermakCofislfuctitinCū.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAŠ 
PAMaI Ai 

KARPENTERYSTfi 
PLYTŲ DARBAI 

CEMĖNtb DARBAI 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
POličlAI 

uždarymai porcių 
V1ŠAŲ FLAl’AI 

------ ' VAŠARNAMiAf ’ ’....... '' 
Režidencmoš 

GARAŽAI — QASŲ STOTYS 
dykai apskaičiavimas 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FiNANŠUOiAMĖ NUO 
__------1 IKI 15 METŲ

2207 Archer Avėnūe 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967

PO 6 Vi Vi SAUKTI 
VICtory 9526

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką^— 
gausi paskolą ant i 1 g į 
metų.

1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. 

» • * * V ..... 1

skelbimai Naujienose 
<nla naudą dėlto, 

kari pačios Naujienos 
> »!a naudingos.

Po sflVaitES pifihininkas 
vaikščiojo po kambarį, šujung
tį iš dviejų į vieną, matavo jį 
žitfgšfiiais ir kalbėjo:

—Ot, kdhiburyš, tai kamba
rys! Tik bėda, kad jis jau lyg 
pėh daug didelis išėjo.<

—Tai tiktai taip atrodo—iš 
nėpapfatimo,—tafe reikalų ve
dėjas.—Tiktai, ot, mašininkės 
nepatenkintos, sako, kad jas į 
šuns būdą sukimšo.

—Pakentės, Kągi padarysi!
O po savaitės pifmifiihką iš

kėlė į kitą įstaigą.
Užėm^š jo vietą, naujas pir- 

mifiinkaš apėjb įstaigą tikslu 
susipažinti su tarnautojais. 
Viršuje prie jo priėjo maši
ninkės ir tarė:

—Mums čia labai ankšta. Ar 
nebūtį gėliirta rflus Vėl pėr- 
kelti kur pirma buvome?

•—O kufr gi jUs buvote pir- 
UiiaU?—paklausė naujas pir- 
irtinihkas.

—Apačioj, kur jūsų kabine
tas.

Pirhiininkas nulipo žemyn 
it ėmė žingsniais matuoti sa
vo kabinetą. Paskui pasišaukė 
reikalų Vedėją. Kada tas atėjo, 
jiš tarė:

—Jonai Sergejevičai, ar tam
sta nėfnahotė, kad iš to vieno 
katnbario galima padaryti du? 
O ten maŠihihkės, viršuje, su
kimštos kaip narvely.

Reikaliį vedėjas apvedė aki
mis kambarį ir tarė:

—Vieni niekai. Juk čia pir
ma ir buvo siena. Ją vėl at
statyti, tiieko nėi-eiškia.

—Na, matai, ir puikiausia! 
babač žiūrima, kad įstaigos, 
kiek galima, ekonomiškiau 
tvarkytų išlaidas—čia gi pir- 
minihko kabinetas paverstas 
visa sale. Tas ne pagal musų 
kišenę. O ar brangiai tai kaš
tuos ?

Reikalų vedėjas pakasė smil
kinį if tėrė:

Labai gaila, kad mes to ne- 
numatėme. Mes tam tikslui tu- 
fėjeme medžiagą, bet sudegi^ 
nųme-. Dabėr teks pirkti. Taip* 
aš Vis dėlto mahUu, kad dau
giau trijų šimtą nekaihuos.

—Tada verčiau jau vieną 
kartą padaryti išlaidų, o pas
kui sutaupyti. Be to, ir ma
šininkių gaila.

—Gerai,—tarė reikalų vedė
jas.

O pirmininkas ėmė matuoti 
žingsniais kambarį.

—O kas čia taip sugudravojo 
if sieną išgriovė?—paklausė 
jis, baigęs matuoti.

—Tamstos pinntakunas, —- 
atsakė reikalų vedėjas-

—Ką gi,, pas mus taip į da
lykus žiuri: pinigai valdiški-, 
vadinas—duok čia! Nemanyk, 
jei čia butų nuosava įstaiga* 
jis savo kabineto neimtų plė
sti net dešimt pėdų. '

—Taip, juk, žinoma, kaip 
sakoma, iždas nenubiednės.

—žmonėms gerą darytų, d 
ne sau* savo ištaikingumui.

Po dviejų savaičių pirmi
ninką pakeitė.

t j oris įkišęs galvą tarpduriu.
—Ką-gi, atrodo, užkliuvo,— 

pasakė reikalų vedėjas ir nu
ėjo pas pirmininką.

Naujas pirmininkas 
prie sienos ir smilio 
barškino ją.

—Ką, gi siena stora 
—paklausė jis reikalų vedėją.

—Ne, nelabai, keli centime
trai, aš manau.

—Štai, tarnautojai skundėsi, 
kad nėra kur susirinkti. Gal 
būt, ją tada ... taip sakant. *; 
Tada butų didelis, gferas kam
barys.

VMM

fcANSAS CITY, Mo. — P-ia Thomson 
teiiiai patarimų kaip lošti. Bet 
vien nugalėjo savo duktelrj.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
lomson duoda savo dūk 
turnamentė mitina visvis-

5332 So. Long Aventie 
Telėfonšs PORTSMOUTH 90Ž2

focAboRtąs Mine Run $7.00
(ScrečneU) Tonas .............................. ; ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.2S
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas^ ■

Šios kainos tiktą! iki Liepos 1* 1939 
Sales Tax ekstra.111,111 61 L i‘.a „lU

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
FLEITOS

jei hepatėhkiiitt

PRAŠYK PARODYTI ČJ/RMATOMŲJŲPLEITŲ
Visas ptėitaš daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje-^-Įsteigta 18 fnfetų.

hėjna Bros.
Lawndale Deniai Laboratories

3945 WEST 26TH ST. 1724 S, ASHLAND AVĖ.
Tek LattHdale 2908-9 Tel. Monroe 9251

MMNNMMMi Atdara Hki 9 v. p. p.

Pečėmęs pareigas, naujasis 
pirmininkas susišaukė visus 
tarnautojus ir paklausė, ar jie 
neturį kokių nors pageidavi
mų, kadangi jis žmogus nau
jas ir nežino visų vietos sąly-

Tarnautojai atsakė, kad ypa
tingų nusiskundimų neturi; 
Tik bėda esanti tame, kad va
karais nėra kur susirinkti, 
skaityklos nėra.

Ir visi pamatė, kad pirmi
ninkas pakėlė 
akimis bėgioti 
neto sienas.

galvą ir ėmė 
po savo kabi-

kaimyniniame 
ką?—paklausėkambaryje, ar 

jis.
—Taigi, ten mašininkių kam

bariukas!
—Taip. Na, eikite, o aš pa

galvosiu.
—Ką čia padaryti?!—kalbė

jo reikalų vedėjas, kada jie 
išėjo iš kabineto.—Tiesiog kaž
kokia pikta dvasia juos trau
kė prie |os sienoj

—Jie, žinoma,...v.; kiekvienas 
pirmose dienose nori parodyti 
savo veiklumą ir patenkinti 
tarnautojus,—tarė registrato
rius,—ot pas mus, kur aš anks
čiau tarnavau, vienas pirmi
ninkas susistatė savo darbo 
planą statyti darbininkams 
medinius barakus, o paskui 
tas, kuris po jo užėmė pirmi
ninko vietą, pažiurėjo į tuos 
medinius barakus ir sako: vi
sa tai po velnių! Čia reikia 
mūrinį fligelį pastatyti, o me
diniai barakai tai tik pinigų 
mėtymas. Na, ir išgriovė.

—Tiesa, tiesa, aš tai jau se
niai pastebėjau. Jeigu jau vie
nas ką nors pradeda, o į jo vie
tą atėjo kitas, tai nė už jokius 
velnius nedarys pagal seną 
planą,—pastebėjo reikalų ve
dėjas,—savymeilė šiame daly
ke—milžiniška. Kiekvienas taip 
samprotauja: jeigu aš pagal 
seną planą darysiu, tai pama
nys, kad aš negaliu sugalvoti 
savojo. Ir neduok Dieve daž
nai keisti viršininkus, ot, ko
kios išlaidos—jau nieko blo
gesnio negali butui.

—Teisingai, — pritarė regis
tratorius,—jeigu jau kokia į- 
staiga mažų mažiausia kiek 
silpnoka finansiniai, tai dau
giau, kaip dviejų pirmininkų 
į mėtuš neišlaikys. Sprogs.

—Jeigu jau atsiranda koks 
kvailys, kad sėdi sau ramiai^ 
tai dar nieko. Bet jeigu ja\t 
kiek žmogus veiklesnis, jis^ 
pirmių pirmiausia tik ir žiuti 
už ko čia susigriebti, štai, kad 
ir pas mus. Menkas dalykas. O 
kaip tik naujas pifminihkaš 
ateina, tai jį taip ir traukia* 
taip ir eina per kambarius* 
U'ostihėja, ar ftfegalirtia ką riorš 
išversti. PaS mus be šitos slė
nūs daugiau ir nėra ko griauti; 
Tai jie tiesiog kaip fntisėš prie 
medaus—Vis į tą sieną.

—Jie viena ta siena padarys 
įstaigų elgeta. Jei jų bėnt pen
ketą į metus pakeis,——teti ir 
baigta! Suprantatna* jiik gali-

pasakytij—sairiprotavo f ei- 
i vedėjas,—bėt paskui, kaip 
alvoii,—kas man -darbo,

ma 
kalų 
pagalvoji,—kas man 
įsižeis ir skersuos į tave, kac 
lūšies į viršininlių parėdymus, 
—taip ir tyliu.

—Velniai žino, tiesiog kaip 
koks vdidūoklis juos persekio
ja—visi prikibo prie tos sie
nos.

—Ne, prie ko gi daugiau 
kibsi, negi išorines sienas ims: 
griauti ?—tarė registratorius^ 
šluostydamas plunksną į švar
ko pamušalą, paskui į plaukus.

—Jonai Sergejevičai, jus pir
mininkas kviečia!—tarė kur-

—Tai idėja, — tarė 
vedėjas.—Išmesti ją, vieni nie
kai.

—Na, matai, ir puikiausia.
—Klausau!—pasakė teikah 

vedėjas ir išėjo.
—Baigta! kalbėjo reikalų ve

dėjas grįžęs į bendrą raštinęi 
—Tiesiog kaip musė prie lim
pančio popierio pakliuvo! O 
kalės vaikai, nugyvens be jo 
kios abejonės, sutriuškins į 
štaigą į trupinius. Na, ir narni 
jau per daug subiautojb: kaž 
kokia daržinė vidury.

iPo savaitės patiektoje pirmi 
ninkui apyskaitoje buvo:

“Už išgriovimą sienos—

ar ne?

stovėjo 
sąnariu

A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3
, i n ■■■■■ ■■■■■

LIETUVIAI

sienos atstatymą—<

išgriovimą sienos—

Už 
iftiblių,

Už'
rublių”. ,

Dabar jau ncbcišvcngsimc 
reikia laukti ketvirtojo,—tar 
registratorius,—dar tris šimtu 
už atstatymą t sumokėsim, i 
namas vėl bus tvarkoje.

Vertė J. M-čiusi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAtSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ1 , , 1

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 Šo. Hermitage Avė. 
4447 South Fairiidd Avetiue

Telefonas LAFAYĖTTĖ 0727

T~\ _ i • koplyčios visose 
J—* JksZ caL 1 Chicagos dalyse

■" ' i'i , , • Jį.lH *• I f Į- Ii [ | Į, Į 1 n 1 ii j i,, i .

Klausykite musų Lietuvių radib programų Antradienio ir Šešta 
Vienio vakarais 7 vai. Vakaro iš W. H. L B, stoties (1480 K.) 

•—Prahešėjaš B. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, , 
Cifcerb 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ii* naktį.

TbURlME 
KOPLYČIAS, 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phohė Yėrds 4908

ANTHONY B. PETKŪS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109’
6834 SO; Western Avė.
1410 South 49th Court
■^;.r............  - r* *il, * -

J. LIULEVIČIUS
4Š48 Š. Galifo'rnia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S8. Halsted Strėet YARDS 1419

7 L J. ŽOLP Phdttė Yaf-ds 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1188

Lachawicz ir sūnus
2314 West 23rd Place Ptoliė riahal 2515
ŠKTRiilB: 1Ž-41 ĖMt Wtli StFėėt T«; Pnltauui 1Ž7#

• . ........... . ..........
. ALBERT V. PETKUS

4704 SO. Weėtefh AVfe. Photte Lafayettė 8024

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

Gydytoja! Ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107. |
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rėsidenėe Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Tards 1828
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

I

KITATAUČIAI

Df. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

32(}1 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTIStAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
4 OFISAS

4729 So. Ashland Ava 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2884.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiirice 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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200
W Iii ..i. i <į.i ■ . Įįiii.i

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yšrds 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėrėdoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ŽUBRICKAŠ 

Gydytojas Ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
Vakaro, trečiadieniais ir sekmadie^ 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

_____Kiti. Lietuviai Daktarai

Dr» Margeris
3325 So» Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarta.
Phone YARDS 72&9

Tel. Office Wentworth «33« 
Rėz. Hyde Park 3395

Dr. Šusaiina Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 Šo» Halsted St 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrų* štertedofnia ir subttotnia

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph Mockus
ADVOKATAS

Chicago, niiriois
1664 W. Madisort St

Telefonas MONROE 0761
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AttfcO KLIUDO 

NAUDAI.
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Clevelando ir Ohio Žinios
>----------------------------- -------------—...—.....—

Anna Kaskas Koncertas Davė $600 Pelno. — Lietuviai 
Baigia Mokslus. — Nelaime Patiko Kun. Steigmaną. 
— Svečias iš Chicagos. — Atleidžia Darbininkus. — 
Vakarėlis. — Linkėjimai Nuo Karolio Požėlos.

Turtas—virš 
$3,100.000.1

Rezervas 
—virs

Tie Kurie
Nori 

Geriausio tSPECIAL M

PILS E NĖR

Onos Kaskas Koncerto Rengimo 
Komiteto Galutina Apyskaita

Onos Kaskas koncerto, įvy
kusio balandžio 21 d., rengimo 
komitetas patiekė Lietuvių Dar
želio Sąjungai sekančio turinio 
laiškų ir apyskaitą:

Sąryšyje su artistės Onos 
Kaskas koncertu, kuris buvo su
rengtas pasidarbavimu Lietuvių 
Moterų ir Lietuvių Universiteto 
Klubų, turime garbės čia pri
duoti pilną finansinę apyskaitą, 
iš kurios matysite, jog gryno 
pelno liko $600.00 Darželio nau
dai.

Artistė Ona Kaskas instruk
tavo koncerto rengimo komisi
ją, kad jos auka butų suvarto
ta sulyg geriausios nuožiūros 
koncerto rengimo komisijos 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
reikalams. Pasiteiravus, pasiro
dė, kad atmokant $600.00 Don- 
well Nurseries gaunama kredi
to nuolaida $280. Musų komisi
ja vienbalsiai nutarė šia proga 
pasinaudoti, todėl panelės Kas
kas pasidarbavimas suteikia 
Darželiui $880.00.

Todėl įdedame atmokėtą kon
traktą ir pakvitavimą iš Don- 
well Nurseries, po kuriuo pasi
rašo ponas Kallay, savininkas.

Prašome mums suteikti ofi
ciali priėmimo pareiškimą dėl 
painformavimo p-lės Kaskas ką 
padarėme su jos auka.

Onos Kaskas Koncerto 
Rengimo Komisija

SAUGOKITĖS!
LIGOTŲ VABALŲ — AP
SAUGOKITE SVEIKATĄ SU
Allbert’s specialėmis skryni- 
nėmis durimis
Po ............................
Mes pristatome — pirkite ant

kredito
ALBERT LUMBER &

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lifayette 2101

ONOS KASKAS KONCERTO
RAPORTAS

Įeigos
Bilietai:
110 po $1.50 = $165.00
116 po 1.00= 116.00
126 po .75= 94.50
326 po .50= 163.00

678
Viso............<$538.50

19 komplimentarinių
bilietų išduota už $24.75

$513.75
Viso jeigu už bilietus $513.7.,
Už 37 skelbimus pro-

grame gauta ............. . 152.00
16 garantorių po $5.00

kiekvienas, viso ........ . 80.00
Aukos: Schultz Drug

Company $1.00
Koncerto K-tas 1.26

2.26

VISO ĮEIGŲ ............... $748.01
Išlaidos

Nuoma Mažojo Teatro
(su 25% nuolaida) $ 56.25

Atsakomybės apdrauda už
619 dalyvių po $.05 3.10

Programų spauda (700)
20 pusi. 40.00

Akompanistams: 35.00
Onos Kaskas klišė ir

5 matricos 5.93
Bilietų spauda 7.73

Viso išlaidų $148.01
Viso įeigų ............... \... $748.01
Viso išlaidų .................. 148.01
Grynas pelnas - ' —•

Lietuvių Darželiui ....... $600.00

Kartą pabandys šio 
naujo Blatz Old Hei- 
delberg Specialaus Pil- 
sener alaus, joks kitas 
jų nebepatenkins. Žibąs 
skaistumas, ..vienoda 
aukšta kokybė ir vi
liojus skonis padaro jį 
pačiu geriausiu alum. 
Blatz Brewing Co., 
Mihvaukee, Wis.

BREW 4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom JA rrf
už padėtus 23. y n

pinigus J* 'v
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

>1.95

GKRB. Naujienų skaityto- 
jos kr skaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves. kurios 
skelbiasi Nemjienooe.

Raportą pateikia Koncerto 
Komitetas: Ona Mihelich, Ona 
Stapulionienė, Ona Karpienė, 
Helen Pečkaitis, Beatriče Urb- 
šaitė, Aldona Wilkelis, Dr. A. J 
Kazlauskas, Juozas P. Ditch- 
man, Jurgis Arbuckas, Nikode
mas A. Wilkelis.

Aldona Wilkelis,
• Pirmininkė.

Viršuje paduota apyskaita bu
vo peržiūrėta ir patvirtinta bir
želio 5, 1939 m., per Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
vice-pirmininką Dr. S. T. Ta
mošaitį ir iždininkę L. Šukienę.

Šiuomi reiškiame nuoširdų a- 
čiu visiems, kurie prisidėjo ir

No. 2002—Didelis mezginių rinkinys, kuriuos galit bet kur 
vartoti.

[Naujienos needlecraft dept., No. 2002
. 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

t
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No._______
I

Vardas ir pavardė ................     |

, ) -iA

OLD HEIDELBERG BEER
STANDARD FEDERAL S AV
INES &, LOAN ASSORIATION 

of CHICAGO

AbJlJhN Ų-AUMlh Tuicpuulu

Kairėj Ted Bellak, kuris su sklandytuvu perskrido 
Michigan ežerą, iš Sturgeon Bay, Wis., į Frankfort, 
Mich. Draugai jį sveikina po drąsaus 56 mylių žygio.

gelbėjo Onos Kaskas koncerto tūkstančius darbininkų, kurie 
dirba dabindami miesto parkus. 
Administratorius sako, kad dau
giau pinigų nėra paskirta par
kų darbams tęsti. Tai reiškia, 
kad kongresas sumažino Roo- 
sevelto biudžetą, o Rooseveltas 
bus priverstas mažinti viešus 
darbus. O koks likimas darbi
ninkus laukia?

— o —

surengimo reikale, kuris buvo 
skirtas Lietuvių Kultūrinio Dar
želio naudai, kaipo jos dovana.

Ypatingai tariame ačiū vi
siems koncerto dalyviams, ga- 
rantoriams, garsintojams, pa
tronams, laikraščiams, rengimo 
klubų nariams, publikai ir vi
siems kitiems, kurie šiokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie pa
sekmingo įvykio.

Rengimo Komisija
— o —

Juozas P. Muliolis šiomis die
nomis baigė biznio administra
toriaus mokslą Ohio State Uni
versitete, su B. S. laipsiniu.

Juozas yra dar tik 25 metų 
amžiaus, ir jau daug politikoj 
darbuojasi. Nors buvo ir sun
ku mokslą einant kas veikti, bet 
visgi surasdavo liuoso laiko 
mokslo pertraukose. Jo mokslo 
baigimo ceremonijų pažiūrėti 
buvo nuvažiavę į Columbus jo 
tėveliai ir draugai. Juozas pa
sakojo, kad Ohio Universitetą 
lanko daugelis lietuvių, ne vien 
iš šios valstijos, bet ir iš kitų 
tolimų valstijų.

Juozo tėvelis, Petras Muliolis, 
yra veiklus žmogus vietos lietu
vių tarpe, ir žinomas biznie
rius nejudinamo turto ir ap- 
draudos agentas. Taigi, linkiu 
geros ir laimingos ateities jau
nam profesionalui.

— o —
Nelaimė patiko kun. E. Steig- 

maną. Teko patirti, kad šv. Jo
no ligoninėj nupiovč jam koją. 
Sako, kad kun. Steigmanas už
gavo koją jau daugelį metų at
gal, o dabar žaizdai atsinauji
nus, reikėjo koją nupiauti.

Kun. Steigmanas yra plačiai 
žinomas kaipo plačių pažiūrų 
žmogus. Jis draugiškai sugyve
no su visokių pakraipų žmonė
mis. Kur nebuvo vieta, jis ten 
religijos nemaišė su plačiu vi
suomenišku veikimu.

Kun. Steigmanas liko įšven
tintas į kunigus Clevelando ka
tedroj, apie dešimts metų atgal. 
Jis klebonavo Youngstown, O- 
hio, o paskutiniu laiku buvo 
Clevelande, naujoj lietuvių pa
rapijoj. Taigi, apgailėtinas kun. 
Steigmano likimas. Apie kun. 
Steigmaną galima daug kalbė
ti, nevien kaip apie kunigą, bet 
ir apie visuomenės veikėją.

— o —
Clevelande apsilankė svečiai 

iš Chicagos, būtent Stasys Pie- 
ža, kuris dirba prie Chicagos 
laikraščio, Chicagos American. 
S. Pieža aplankė įvairesnes mie
sto vietas, ir Liet. Kult. Dar-

lėj yra rengiamas pagerbimo 
vakaras. Vietos jaunimui, ku
ris dalyvauja sporte, kaip tai, 
lošime basketball ir kitų gėmių. 
Clevelaųdo jaunupliai yra gerai 
pasižymėję ir jie reikalingi pa
garbos.

— o —-
Dirvos Čalis aimanuoja, kad 

buk tai Mažukna,-Dargis ir Ba< 
kanas esą pirkėjai SLA centro 
namo. Ir jie buk tai galį kokių 
šmugelių padaryti.

Žinoma, čalis apgailestauja, 
kam ne jo klika ieško namo 
pirkti, o kiti. Tokiu budu jis 
negali savo nosies į tą tarpą 
įkišti. O jei galėtų, tai jis neži
nia ką padarytų. Čalis myli šeš
kus iš spąstų paleisti,' kad vi
siems dvoktų.

Toliau čalis pasigyrė, kad at- 
sisakęš Dirvoj atspausdinti pre
zidento Bagočiaus prisiųstą ra
šinį, kuris paliečia vien tik SLA 
narius. Tai gerai. Bet kodėl Ča
lis vis rašo apie visokias nesą
mones, kurios paliečia vien tik 
SLA narius? Jei Dirvos skaity
tojams teikia nesąmones, tai 
kodėl netalpinti ir teisingus raš
tus. Tai čia tau ir broliškumas 
broliškoj organizacijoj. Kaip 
sena patarlė sako, koks gimė, 
toks ir mirs. Tai tas pats bus 
ir su Čaliu.

— o —
Amerikos lietuviams gerai ži

nomas ristikas Karolis Požėla 
siunčia gerus linkėjimus vi
siems savo draugams ir pažįs
tamiems. Požėla jau kelinti me
tai darbuojasi su ristynėmis tar
pe Paryžiaus ir Londono. Da
bartiniu laiku gyvena Paryžiu
je. Jis ten labai pagarsėjo nu
galėdamas Europos ristikus.

—Jonas Jarus

Copyright 1939.liiau Brewln«c Co.. MUwaukee Wia.

MILWAUKEE’S 
MOSI EXQUiSITE BEER

Garantuotų Vartotų Karų

U BARGENAI
4 j A Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 
F yAtdara dieną ir vakarais.

jį9 Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 
\ BIZNIO KORTELES 
įDR-MS ATVIRUKUS 
įKONSTITUCIJAS IR 
(DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

* i

NAUJIENOS
1739 South Str.rt
< CHICAGO, HJUNOIS

JUSTIN MACK1EWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukfito. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 608 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. >

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG
'J — narys —

< ' 271 AM. LEGION POST 
CH1CAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

> — o —
Su birželio 30 diena, federalė 

valdžia žada paleisti apie šešis

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 Co.
30 East 147 Street

HARVEY, ILL
: -r-.....................- .'U . -------------

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

’ j <

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

- NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
■ •

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

po pietų.
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NAUJIENOS
Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanlan News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street \ 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
i.OO per year in Canada
.00 per year outslde of Chicago
(.00 per year in Chicago 
! per copy.

Užsakyme kabuli
Chicagoje—paštu:

Metams ---------------------
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ———- 

Savaitei -----------------
Mėnesiui .... .................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

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

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

Metams--------------------------- $5.00
Pusei metų-----------------------2.75
Trims mėnesiams ------- 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui ....... ... — <75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams------------------- ----- - $8.00
Pusei metų-------------- ------ 4.00
Trims mėnesiams — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos vyriausybės įsikišimo 
studentas! Curts po mėnesio lai
to liko iš kalėjimo paleistas.

• Tas mažas nuotykis aiškiai 
vaizduoja, kokiomis “laisvėmis” 
naudojasi Vokietijos žmonės. 
Jei kitos valstybės pilietis už 
tą nekaltą išdaigą turėjo visą 
mėnesį kalėjime praleisti, tai 
lengva suprasti, kas butų tokiu 
atveju atsitikę su vokiečiu: vei
kiausiai jis keliems metams bu
tų buvęs j koncentracijos 
vykią pasiųstas.

sto-

PAKAITAS

Nori diktatoriaus
Vos prieš kelis mėnesius Wisconsin buvo viena la

biausiai pažangiųjų valstijų visoje Amerikoje. Kai kurie 
buvo pradėję ją vadinti “Amerikos Šveicarija”..

Kaip Europoje švencarija pasižymi savo demokra
tiškumu, savo pažangumu, taip ir Amerikoje “Wisconsin 
valstija daugeliu atžvilgių buvo pavyzdys.

Per keturiasdešimt su viršum metų ten vyravo La- 
Follette’ų progresyvios idėjos. Tos idėjos darė įtakos vi
sam valstijos gyvenimui: jokia kita valstija negalėjo pa
sigirti tokiais pažangiais ir humanistiniais įstatymais, 
kaip Wisconsin.

Senasis LaFollette įstengė į savo pusę patraukti ke
turis milijonus su viršum balsuotojų, kai jis kandidata
vo į prezidentus. Ir tiek balsų jis gavo be paramos kurios 
nors stambesnės politinės mašinos. Tai buvo aiškus jo 
populiarumo įrodymas.

Jo du sūnus irgi sumaniai tęsė savo tėvo pradėtąjį 
darbą: vienas Jungtinių Valstijų senate, o kitas kaipo 
valstijos gubernatorius.

Bet štai pereitą rudenį reakcionieriams pasisekė at
sigriebti: vietoje Phil LaFollette gubernatorium liko iš
rinktas republikonas Heil, stambus pramonininkas. Pra
laimėjo ir kiti progresistų partijos kandidatai.

Ir vos tik reakcijos šalininkai atsistojo prie adminis
tracijos vairo, kaip jie ėmė naikinti visa tai, kas per dau
gelį metų buvo sukurta pažangiųjų. Galvatrūkčiais iš pa
žangiausiųjų valstijų tarpo Wisconsin nudardėjo i atža- 
gareiviškiausių eiles.

Prieš kiek laiko valstijos legislatura priėmė gana 
drakonišką įstatymą, kuris labai suvaržo darbininkų tei
sę streikuoti ir pikietuoti. Iš viso tas įstatymas gana ap
riboja darbininkų veiklą.

Bet tai vis buvo pusė bėdos, kadangi panašius įsta
tymus priėmė ir kitos valstijos.

Pradėjusi riedėti į atžagareiviškumo pakalnę Wis- 
consin valstija, matyti, tuo nemano pasitenkinti. Atrodo, 
kad ji savo atžanga yra pasišovusi pranešti visas kitas 
valstijas.

Ir tai nėra iš piršto išlaužtas tvirtinimas, bet laba) 
budingas faktas, dėl kurio turėtų labai rimtai kiekvie
nas susimąstyti. ;

Štai šiomis dienomis į Wisconsin legislaturą liko į- 
neštas naujas bilius, kuris siekiasi tiesiog suhitlerinti 
administracijos aparatą. Bilius siūlo suteikti gubernato
riui visai diktatoriškas teises. Jei tas bilius butų priim
tas, tai gubernatorius bet kuriai komisijai arba tarybai 
galėtų padiktuoti, kokią medžiagą ji turi pirkti, Jokis 
valstijos biuras arba departamentas negalėtų daryti iš
laidų be gubernatoriaus sutikimo.

Tačiau įdomiausias to biliaus punktas yra tas, kuris 
siūlo gubernatoriui teisę pasirinkti visus valstijos admi
nistracijos pareigūnus.

Tokiu budu gubernatorius galėtų visokioms parei
goms skirti vien tik savo žmones. Nuo jo valios priklau
sytų tiek valstijos įstaigos dženitorius, tiek valstijos uni
versiteto prezidentas. Tiek viepą, tiek kitą jis galėtų be 
jokių ceremonijų pašalinti.

Jei legislatura tą bilių priims, tai Wisconsin valstija 
pagaliau susilauks tikrai savo rųšies diktatoriaus.

vakų nusistatymas busiąs toks, 
kaip dabai*, tol Vokietija nega
lėsianti karo pradėti. Girdi, tu
rėti dešimt milijonų priešų vi
duje esąs labai pavojingas da
lykas.

Kita problema esanti Pietų- 
slavija. Vokietija turinti dėti vi
sas pastangas, kad Pietųšlavija 
nesudarytų sutarties su Anglija 
ir Praneuzija. Pageidaujama, 
kad karo atveju kalbama vals
tybė remtų vokiečius. 1 , '

Trečia problema, kuri turi 
būti išspręsta— tai sudarymas 
militarinės sutarties su genero
lu Franco. Tuo atveju operavi- 
mas Viduržemių juroje labai 
pasilengvintų.

Hitleris jau pradėjęs tas tris 
problemas Spręsti”. Birželio 1 
d. Von Neurath, Bohemijos ir 
Moravijos “protektorius”, turė
jęs su, Hitleriu konferenciją. 
Konferencijoje dalyvavę ir kiti 
nacių pažibos. Von Neurath ir 
Goering stoję už tai, kad dabar
tiniu laiku pavojinga naudoti 
griežtas priemones, nes tai dar 
labiau sukiršintų čekus ir slo
vakus. Bet Hitleris, Ribbentrop, 
Himler ir Hess pasisakę už tai, 
kad apie liepos 15 ar 20 dieną 
Bohemija, Moravija ir net Slo
vakija turi būti visiškai prie Vo-

Mažo žmogaus nepapras 
tas garbinimas

Hitlerio per radiją pasakyta kalba. — Versalio sutartis.
Jei ne toji sutartis, tai Hitleris ir šiandien Vieno

je sienas dažytų. — Neišprusintas chamas, kuris pa
sauliui grūmoja. — Hitleris turėtų būti dėkingas 
Lenkijai. 7

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

IŠDAIGA
Heidelberge (Vokietijoj) dvi

dešimt metų amžiaus Amerikos 
studentas WiUiam Bardwell 
Curts vienoje aludėje kiek įsi
linksminęs sumanė išdaigą 
(šposą) iškrėsti: svečių knygo
je jis parašė humoristinio 
rinio eilėraštį. To eilėraščio 
rinys buvo maždaug toks:

“Fiureris neturi žmonos, 
Dailidė neturi medžiagos. 
Mėsininkas neturi mėsos — 
Ir tai yra trečiasis reichas”.
Netoli buvęs nacis perskaitė

tu-
tu-

Iš Lietuvos
Smarkiai nubaudė žiau

rius ekrštininkus

Europoje labai yra įsigalėjęs 
nacionalizmas, kuris visais bu
dais siekiasi nepriklausomybės 
ekonominiame gyvenime. Vadi
nasi, stengiasi savo šalyje paga
minti viską, kas tik reikalinga.

Žinoma, bepigu tokios nepri
klausomybės siekti tiems kraš
tams, kurie turi pakankamai ža
liavos (mineralinių išteklių). 
Bet Europoje tokių kraštų nė
ra: beveik kiekvienam jų tai 
vienų, tai kitų dalykų trūksta. 
To dėka yra labai prasiplatinę 
pakaitai, suragatai. Vadinasi, 
tikrasis dalykas bandoma pa
keisti kitu, kuris yra panašus, 
bet daug menkesnės vertės.

Pakaitų naudojimas yra ypa-1 kietijos prijungtos.
čiai prasiplatinęs Vokietijoje, Padarinyje Berlynas jau or- 
kur pasireiškia didelis truku- Lanizuojąs “vyriausią tarybą” ir 
mas įvairių reikmenų. Pavyz- kvyriausifJ kulturos tarybą”, ku- 
džiui, ten tiuksta vilnų d! abu- rjog rųpjnsis visiškai sunacinti 
žiams. Vietoje vilnų yra varto- buvusi j? Čekoslovakiją.
jama nauja medžiaga, kuri yra
padaroma iš medžio. Iš tos med Konferencijoje Von Neurath 
džiagos pasiūti drabužiai atro- nurodęs, jog čekuose ir slova- 
do lyg ir vilnoniai. Tačiau tik kuose pasiryžimas priešintis vo- 
atrodo, o iš tiesų jų kokybe yra kiečių okupantams esąs nepa- 
kur kas prastesnė. laužiamas, bet Hitleris visvien

Europoje labai trūksta mine- nutaręs visiškai “suvirškinti” 
ralinio aliejaus (naftos), iš ku- buvusią Čekoslovakiją. Jei pasi- 

gazolinas priešinimo kitokiu budu nebus
' ‘ ‘ ‘ l de-

rio yra gaminamas c
O be gazolino jokis kraštas nę-1 galima nugalėti, tai busią 
gali apsieiti. Jis yra reikalingas portuoti tūkstančiai čekų, 
automobiliams, - lėktuvams, au- Taigi netolimoje ateityje 
įvežimams, i 
tams ir 1.1. ,

Kadangi ir' čia* bandoma eko
nomines nepr^laųsamybės siek
ti, tai liko išrastas pakaitas ir 
gazolinui. Tas pakaitas yra ga
minamas iš anglies tam tikru 
judu, kurį išrado vokiečių pro
fesorius Bcrgius. | Smulkmenos apie R. R.

Pakaitas visai neblogas, ta- R. g. lėktuvo Žygį j 
ęiau jis nepalyginti brangiau a t- Amerika
sieina, negu iš naftos gaunamas |  
gazolinas.

Dr. Gustav Egloff “Scientific 
American” f 
Europos žmonėms naudojimas 
pakaito gazolinui atsieina $300,- 
000,000 per metus. Vadinasi, jie 
tiek pinigų sutapytų, jeigu pirk
tų gazoliną iš tų kraštų, kur 
yra mineralinio aliejaus laukai.

Gazolino brangumas gal yra 
didžiausias stabdis tam, kad au
tomobiliai Europoje yra visai 
menkai prasiplatinę. Gyventojų 
Europa priskaito apie 500,000,- 
000, o automobilių turi tik 8,- 
189,000 su viršum. Tuo tarpu 
Jungtinės Valstijos su 130,000,- 
000 gyventojų automobilių pri
skaito maždaug 30,000,000.

Šia proga bus įdomu pažy
mėti ir kitą įdomų faktą, kurį 
nurodo Dr. Egloff, būtent, kad 
gazolino brangumu pirmą vietą 
užima Vokietija, antrą — Itali
ja ir trečią — Lietuva.

ga-
autobusams, tan-|yma tikėtis, jog buvusioje Če

koslovakijoje pradės siausti dar 
žiauresnis teroras, negu iki šiol.

M ar gumy nai

KAUNAS. — Vakar Kauno 
apygardos teismo išvažiuoja
moji sesija Raseiniuose svar
stė Povilo Minelgos nužudymo t 
bylą.

. Trumpai bylos aplinkybes to
kios:

Praėjusių metų rugsėjo 
d. vakare, savo bute, pro 
gą mirtinai buvo nušautas 
žažemis ūkininkas Povilas 
nelga, gyvenąs Pigai nių 
Ariogalos vals.

Kriminalinė policija išaiški
no, kad Povilą Minelgą nužu
dė susitarę jo brolis Petras Mi- 
nelga ir kaimynas Juozas Ra- 
mažauskas, kuriuodu pykosi 
su velioniu dėl žemės ir įskun
dimą už slaptą degtinės vary-

11 
lan- 
ma- 
Mi- 
k.,

Kaip ir daugelyje Europos I istoriniai kadaise tos valstybės 
valstybių, taip ir Lietuvoje Hit- valdė. Čekijos siena turėjo eiti 
lerio kalba buvo transliuojama, netoli Drezdeno, kur iki šiai dio- 
Iš tikrųjų jo kalba nebuvo toks nai dar gyvenama slavų! 
jau didelis susidomėjimas, bet Versalio sutartis turėjo visai 
spauda, radijas savo padare, panaikinti Vokietijos kariuome- 
Juk dar kelias dienas prieš tą nę ir nepalikti jos štabą veikti, 
kalbą spaudoje buvo visokie tą piktąją sėklą, kuri išaugino 
spėliojimai, ką Hitleris pasaky- Hitlerį! Jei kas turi būti dė
siąs ir pagaliau tos žinios pa- kingas Versalio sutarčiai, tai tik 
kartotinai per radiją buvo skel- patsai Hitleris, nes šiandien ji- 
biamos. Tad jau iš anksto jo sai ne Vienoje sienas dažo, o
tai kalbai buvo sudaryta rėkia- Berlyne sėdėdamas visam pa-lmU* 
ma. šiokia reklama Hitlerio kai- šauliui karu grąsina. Lietuva] Petras Minelga su J. Barna
bai ne vien tik Lietuvoje buvo 
sudaryta, bet visoje Europoje,' 
todėl jos daug kas atsidėjęs 
klausė. Štai Lietuvoje vokiečiai 
dirbą kai kuriose įmonėse net 
pareikalavo, kad tai dienai bu
tų iš darbo atleisti, ked galėtų 
Hitlerio kalbos klausyti. Kažin 
kas įvyktų, jei Prūsų Lietuvos 
lietuviai pareikalautų bent leis
ti per Kauno radiją evangeli
kams lietuvių kalba pamaldas I literatų pėdomis. O dabar vo-|10 d. pietų metu miesto sode 
išklausyti? Tur būt, visi parei-j 
galavusieji atsidurtų, geriausiu 
atsitikimu, darbo stovykloje. 
Taigi, spauda pati per save su
daro bereikalingą Hitleriui gar
bę. Iš esmės toji jo kalba nie
ko naujo nepasakė, kartojo tai, 
kas visiems seniai yra žinoma, 
tai yra kad vokiečiams reikalin
ga erdvė ir visi tie, kurie 
kiečiams tos erdvės nenori 
pažinti, yra neverti šiame pa
saulyje gyventi, todėl su 
reiksią kariauti, o karo, anot I 
Hitlerio, vokiečiai nesibiją. Pa
galiau ir tai ne naujieną, — iš 
istorijos vadovėlį gerai yra ži
noma, kad vokiečiai yra iš se
no didesnių-karų dalyviai, arba 
samdyti, arba dėl savęs kariavę. 
Tai vis ne naujienos. Bet kaip 
kas iš jo kalbos įsidėmėtina, 
nors ir ne nauja.

Štai Hitleris labai sielojasi, 
kad Versalio sutartis buvo su
daryta ne teisybes ir lygybės pa
grindais. Tai visa tiesa, nors ir 
seniau be Hitlerio kartota ki
tų. štai pirmiausiai Versalio su
tartis nuskriaudė Lietuvą, nes 
jai bendrai sienų tvirtai nenu
statė ir neatidavė istorinius Lie
tuvos kraštus, — tuos, kuriuos 
vokiečių kryžuočiai iš Lietuvos 
atėmė, būtent, Prūsų Lietuvą su 
Tilžės, Įsrutės, Labiau ir kitais 
miestais! Lietuva gavo tik Klai
pėdos kraštą ir tai neiškarto tie
sioginiai, o turėjo jį pati atsi
imti ir atsiėmusi dar turėjo pri- 
simti niekam tikusį taip vadi
namą Klaipėdos krašto statutu, 
pagal kurį tame krašte negalė
jo pravesti žemės reformą ir iš 
palikuonių kryžuočių žemes at
imti ir jas atiduoti Lietuvos dar
bo žmonėms valdyti! Versalio 
sutartis tarp Lietuvos ir Vokie
tijos paliko tą pykčio obuolį, 
dėl kurio vis teko pyktis. Jei 
Lietuva į vakarus butų atgavu
si visa, kas jai istoriniai pri
klausė, ir Lenkija butų gavusi, 
kas jai istoriniai priklauso, tai 
nebūtų buvę to lenkiško korido
riaus ir kartu Dancigo klausi
mo, dėl kurio dabar vokiečiams 
su lenkais tenka pyktis!

Šiuo atsitikimu Lietuva iš vį- 
so nebūtų turėjusi su Vokieti
ja sienos ir jai visai nebūtų 
tekę su vokiečiais kada nors 
pyktis, šnairuoti, o Hitleris ne
turėtų dabay dėl ko sielotis, nes 
jis ramiai sau Vienoje dažytų 
Sienas.

Patsai Hitleris yra ne kas ki
ta, kaip tik Versalio sutarties 
kūdikis! Versalio sutartimi dar 
privalėta didesnius žemės plo
tus priskirti Belgijai, Danijai, 
Olandijai, — tas žemes, kurias

šiandien valdydama Prūsų Lie- žausku ir buvo patraukti tie- 
tuvą ramiausiai gyventų ir vo- son- 
kiečių tauta taip pat užsiimtų | Gegužės 23 d. apygardos 
kulturingu darbu, butų visiškai I teismas tą bylą sprendė, abu 
patenkinta turima erdve ir kaip teisiamuosius pripažino kaltais 
darbšti tauta, taikiai su kaimy-Pr nubaudė po penkiolika me
nais gyvendama sočiai mistų, HM sunk, darbų kalėjimo, 
niekam karu negrąsintų ir jos ----------------
žemės druska, poetai, literatai, | Lilldna meilės tragedija 
filosofai kurtų nuostabius vei
kalus, eitų savo senųjų poetų, MARIJAMPOLĖ. — Gegužės

vo- 
pri-

jais

kiečių toji inteligentija vietoje ties paradiniais varteliais J. 
knygos, lyros kardu švaistosi ir Į Sabaliauskas dviem revolverio 
pasaulyje neramybę kelia!

Jei 
sofai 
savo 
butų 
šai kaip patsai Hitleris dabar 
visai iiebutų kas^veikti, nes jam|d“"’r7ku^‘"b“"'^7 

pavo- 
mirė 

šiandien nebūtų | vjetoje, kulka pataikė į kruti- 
d. jis

šuviais sunkiai sužeidė mergai-
. . r įčių amatų mokyklos mok. Rūbe poetai, literatai, filo-L ... •. AU. . ./ ± leviciutę Albiną ir pats nusi-ne kazermese sėdėtų, bet *

kabinetuose rimtu darbu Mergina greit buvo pristaty- 
uzsiemę, tokiam nemok-|ta . apskr ligoninę> kur k()n_ 

statuota, kad suvis kliuvo į vi-
be Ničės kiti veikalai nėra j-L Jos gyvybei gresia 
kandami. |Jus jonas Sabaliauskas

Vokietija i
garsi savo generolais, bet moks-|nę Vakar, gegužės 11
lo vyrais ir ją, tokią vokiečių kukliai palaidotas vietos kapuo- 
tautą, mes visi labai gerbtume se
ir gražiai su ja bendradarbjau-^ T<5ftar Sabaliauskas ir|Albi- 
tume! Taigi mažiausiai Hitlc- na Rulevičiutė
iriui tenka skųstis Versalio pa- marijampoliečiai. Jis pernai pa
daryta taika, o juo labiau jam vasarį atsitarnavo vietos 'įgu- 
netenka užpuldinėti Londono, h0je būtiną karo tarnybą, kur 
Paryžiaus ir dalinai Washingto- pasižymėjo kaip sumanus, 
no vyrų politikų, nes tik šių vy- drausmingas ir kuklus karys, 
rų dėka Hitleris turėjo tokį gra- jį — neturtinga marijampo- 
žų Miuncheno mūšį, kurio dė- iietė, tik 17 metų.
ka be jokio šūvio užėmė žy- Karšti jaunuolio pažadai su-
miai kultūroje pranašesnę čeki- sitUokti ir kurti šeimyninį gy- 
ją, prietaringą Slovakiją ir pa- venimą ją tik gąsdino, nors 
galiau okupavo Klaipėdos kraš- abu buvo vienas antrą įsimy- 
tą. Įėję. Rulevičiutė pagaliau pra-

Tik dėl šių laikinų Paryžiaus dėjo vis mažiau dėmesio kreip- 
ir Londono politikų Hitleris tu- ti į J. Sabaliauską, kuris suži- 
ri tokius laimikius! Ir dabar jis nojo ją draugaujant su kitais 
vietoje padėkos tik iš tų vyrų vyrais. Jaunuolių santykiai pa- 
tyčiojasi! Bet iš sienų dažytojo, blogėjo.

I to menkai inteliktualiai pasi- Įvykio dieną į miesto sodą 
ruošusio vyro' kito ir laukti ne- atėjo J. Sabaliauskas su revol- 
galima. veriu kišenėje. Ji ėjo tarp drau-

Tlk dėka šiaurės Amerikos gių, ir jis atsiprašęs jos, kuri 
pirklių Hitlerio sąjungininkė laiką karštai kalbėjo, po ko 
Japonija turi Kinijoje laikinų {mergina truktelėjusi pečiais ir 
pasisekimų* tik dėka Londono, 
Paryžiaus bankininkų Hitleris 
turėjo Ispanijoje pasisekimų ir 
tuo pačiu įsigijo naują sąjungi
ninką pavidale kalvio vedamos 
Italijos.

Hitleris kaip tik labiausiai 
puolė tuos vyrus, kurie jam 
praskynė garbę! Hitleris visai 
savo kalboje nutylėjo SSSR, tai 
įdomu!

Vietoje SSSR jisai nuožmiai 
puolė Lenkiją, kurios dėka ga

ilėjo sustiprėti ir savo žygį Če
koslovakijoje atlikti!

Juk jei Lenkija butų visais 
atsitikimais padėjusi Čekoslo
vakijai, tikriausiai Hitleriui tos 
kalbos nebūtų tekę pasakyti. 
Veik neabejotina, kad šiandien 
Hitleris turėtų visa tai, ką prieš 
didįjį karą turėjo, tai yra vied- 
rą su dažais ir teptuką sienas 
dažyti.

(Bus daugiau)

abu jauni

Sovietų Sąjungos vyriausy
binė komisija, kuri organiza- 

žurnale sak°, jog | v0 skridimą be nusileidimo iš 
Maskvos į Jungtines Valsty
bes, paskelbė komunikatą. Ja
me sakoma, kad lakūnai Koki- 
nakiš ir Gordienkd iš Maskvos 
išskrido balandžio 28 d. 19 v. 
ir atskrido į Šiaurės Ameri
ką balandžio 29 d. 3,15 vai. 
Tiesia linija jie nuskrido 6516 
kilometrų per 22 vai. ir 56 mi
nutes. Iš tikrųjų su vingiais 
lėktuvas padarė 8,000 kilome
trų kelio, skrisdamas viduti
niškai su 348 kilometrų per 
valandą greičiu. Skristi teko 
labai nepalankiomis oro sąly
gomis, kurios toje srityje yra 
ypatingai komplikuotos. Lėk
tuvas savo 
galėti tris

Lėktuvas 
Amerikoje, 
liais sunkumais. Trukdė ne tik 
aštrus vėjas, bet ir pelkėta že
mė. Lėktuvas nukentėjo. Vie
nas iš lakūnų buvo lengvai 
sužeistas. Per visą skridimo 
laiką motorai ir radijo susi
siekimo priemonės bei visi ki
ti aparatai visai gerai veikė- 
Nuo pat išskridimo iš Mask
vos iki nusileidimo buvo pa
laikomas nuolatinis susisieki
mas radijo keliu su Maskva. 
Susisiekimas visu keliu vyko 
kuo geriausiai.

į Komisija reiškia nuomonę, 
Į kad lėktuvo “Moskva” nuskri- 
dimas į šiaurės Ameriką ir 
nusileidimas Miscou saloje,at
liktas 'komplikuotomis sąlygo
mis, esąs herdjiškas žygis, ku
ris galįs 
Čkalovo 
salą.

PRANAŠAVIMAS

“Ken” žurnalas vėl įdėjo iš
garsėjusios prancūzų žurnalis
tės Genevieve Tabouis prana
šavimą apie tai, ko netolimoje 
ateityje galima laukti Europo.- 
je. Esą, prancūzų rateliuose 
manoma, jog vėliausi įvykiai 
Bohemijoje ir Moravijoje nu
šviečia tikruosius Hitlerio pla
nus. Karo pavojus bent šiuo tar- 
pu atslūgę. Pasitarime su gene
rolais Hitleris priverstas buvęs 
sutikti su pastarųjų nusistaty
mu. O tų generolų manymu, 
pirmiausia teksią būtinai išr 
spręsti tris problemas, ir tik' po 
to busią galima galvoti apie ka
rų.

Didžiausia problema esanti

tą eilėrąštį ir tuoj skandalą pa
kele, Humoristiškai nusiteikęs 
Amerikos studentas liko areš
tuotas ir į kalėjimą uždarytas. 
Be to, priedu dar buvo skau
džiai sumuštas.

Kalėjime bebūdamas jis savo 
globotojui į Ameriką parašė vi* 
sai kitokio turinio laišką: labai 
išgyrė Vokietiją. Aišku, tai pa
darė tam tikrais sumetimais. 
Tą laišką, žinoma, irgi perskai
tė žvalgybos agentai. Bet laiš
kas jau žymiai prisidėjo prie 
nusikaltimo “suminkštinimo”.

To laiško dėka, o taip pat dėl į Čekoslovakija, Kol čekų ir alo-

kelyje turėjo nu* 
ciklonus (audras).
Miscou saloje, š. 

nusileido su dide-

bųti lyginamas su 
nuskridimu į Ouddo

VILNIUS, V/27 — Naujasis 
Vilniaus vaivada leido vėl veik
ti lietuvių sporto klubui, kurio 
veikimą buvo sustabdę lenkų 
valdžios organai. Klubo konfis
kuotas turtas busiąs grąžintas.

Sjusi šalin. Jis šuktelėjęs ją, 
ir kai tik ji atsigrįžo, paleido 
du šuvius, kurių vienas kliuvo 
jai į vidurius, kitas jam į kru
tinę.

Apie šitą tragingą meilės 
finalą marijampoliečių tarpe 
daug kalbama, nes J. Sabaliau
skas ir A. Rulevičiutė buvo la
bai populiarus tarp neturtingo
jo miesto jaunimo.

KAUNAS, V/30 — Iš Klaipė
dos girdėti, kad visas lietuvių 
privatinis turtas busiąs atiduo
tas savininkams. Busią atiduoti 
ir tie namai, kuriuos pasistatė 
Lietuvos Švietimo Ministerija. 
Juos busią leidžiama parduoti, 
o pinigus atsiskaityti prekėmis 
su Vokietija. Į vokiečių vyriau
sybės rankas pereisiąs tas tur
tas, kurį Lietuvos vyriausybė 
buvo Klaipėdos krašte radusi, 
be to, ir vietinių paštų ir susi
siekimo srities turtas. Tačiau 
jei Lietuva šioje srityje įdėjo 
savo kapitalo, tai jie pagal su
sitarimą busią grąžinti. Kaip 
toliau iš Klaipėdos pranešama, 
lietuviams busiąs grąžintas ir 
viešbutis “Viktorija”.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

(Tęsinys)
Dabar, nejau tas žmogus ga

li tiek daug ir tiek baisių nu
sidėjimų padaryti per tų 50 
metų laikotarpį, kad jam mi
rus tas romiškų kunigų skel
biamas išmintingas, gailestin
gas ir mielaširdingas Visaga
lis Dievas amžių amžius jį de
gintų ir spirgintų? Kr vis tai 
už tuos nusidėjimus, padary
tus per tuos trumpus 50 metų. 
Malonus mano draugai, paly
ginus 50 metų laikotarpį su 
milijardais metų kankinimo, 
su amžinybe, yra be proporci
jos, be saiko. Yra tai negali
mas dalykas, kad tas visaga
lis mielaširdingas Dievas taip 
negailestingai, taip žiauriai 
elgtųsi su savo žemės sutvė
rimais—žmonėmis.

JONAS — Tai, ištiktųjų, 
iki šiol lokių aiškinimų apie 
pragarų ir skaistyklų nebuvau 
girdėjęs. Labai įdomu dalykų, 
Jokūbai, šį vakarų pasakei. 
Bet sakyk, Jokūbai, kodėl mu
sų lietuviai Romos katalikai 
kunigai kaip kada sako, kad 
Dievas esųs labai piktas ir 
rePkalaujųs labai daug mišių 
aukų, kad išpirkti sielas iš 
skaistyklos kančių, o kaip ka
da esųs geras, gailestingas ir

JOKŪBAS — Romos katali
kų bažnyčios kunigai dėlto taip 
dažnai sako, kad jų Dievas 
yra labai piktas ir reikalauja 
labai daug mišių aukų pakol 
jis sutinka atsileisti, ir palei

BAHRICK’S
PAINI STORE

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

džia sielų iš skaistyklos 'kaiš
čių, Ikad žmones pirktų kuo- 
daugiausia mišių. O žmonėms 
parduodami mišias už įvairias 
kainas, iš tokio biznio turi sau 
labai puikių įeigų, Tik pagal- 
vokita. Musų lietuviai romiš
ki kunigai paprastas mišias 
parduoda už $5.00. O jau už 
numirusį žmogų už tokias pat 
mišias nuo $25 iki $150. Mat 
čia, jie galvoja, gyvieji neno
rės perdaug lygtis ir mokės 
tiek, kiek klebonas pareika
laus, kad tik butų užtikrinti, 
jog jų giminės siela nueis į 
dangaus karalystę, visai ne
kliudydama tos baisios skais
tyklos karštos ugnies.

Užtad, kad gauti kuodau- 
giau pelno iš savo parapijonų, 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai visados ragina juos pirk
ti kuodaugiau mišių už savo 
mirusių giminių sielas. Nes 
juo daugiau parapijonai pirks 
mišių, tuo daugiau pinigų į- 
plauks į jų kišenius.

Užtad, romiški kunigai ir 
sako, kad jie, kaipo Dievo 
tarnai, tikrai žiną, kad dūšios 
mirusių, nors ir labai teisingai 
ir gražiai gyveno čia ant že
mės, po mirties pirma eina į 
Skaistyklų. Ten tokios sielos 
patekusios, pačios jau nebe
gali iš skaistyklos išsiliuosuo- 
ti. O tik čia ant žemės jų gi
minės tegali pagelbėti ir jas 
išliuosoti iš tų baisių kančių, 
pirkdami mišias šventas už jų 
paliuosavimų. O jei niekas mi
šių už jas nenuperka, tai jos 
taip ir dega, kankinasi per vi
sus amžius. Mano mieli, ar 
nematota, kokis absurdas, ko
kia nesąmonė yra skelbiama 
(romiškų kunigų, kad tik kuo
daugiau pinigų iš parapijonų 
išviliuoti.
■ PETRAS :— Kodėl musų lie
tuviai Romos kunigai tankiai 
sako, kad gėlės už mirusius 
esančios nereikalingos? O ne
vystančios gėlės esančios tai 
mišių aukos.

JOKŪBAS — Jie taip prisi
spyrę gina savo parapijomis

NAUJIENOS, Chicagc, III.

Naujienų-Acme Telephoto
Du smarkus vyrai susikimba prie General Motors 

dirbtuvės, Flint, Micbigain, kur iki vakar dienos vyko 
AFL automobilių darbininkų “streikas”. G. I. O. streiko 
nepirjpažino.

PASINAUDOKITE ŠIOMIS ŽEMOMIS 
KAINOMIS — DABAR

1..G

2x4

1x4
100

Toungue & Groove Sheating

baltos eglės, gryna tiesi medžiaga Pėda gę

$4.80
$3.80

Grynos eglinės grindys už 
ketv. pėdų .................... .......

V2 6 Western Bevelcd Siding už 
100 ketv. pėdą ...........................

1x8 Hem. Ship'ap už 100 ketv. pėdų .... $2.80 
24x24—1% 2 LT WD & Frame, viskas QC 
su. trimaisk svoriais, virve ir gelžiais pcvW»vJ 
2/8'-6./8—P/s 6 LT kombinuotos durys CĄ 
su skrynais ir vielomis po .................

Visn kita medžiaga ‘proporeij^naHai Temomis 
kuinemis. Nepirkit pirm negu išbandysite.

TeL Vtctory 4565.
STOGDENGYST® » BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bixny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAJL CO.
3216 So. Halsted St

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

Popieriui
RENDUOJAM

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.
u ...................P. ..»<■.......................... II *

TURIME VISĄ EILE 
LANGAMS UŽLĄIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok 
Englewood gis?
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., SĖST,
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

dėl Vokietijos ir Austrijos- 
Vengrijos impeMjalistinių tik
slų. Vėliau, prisidėjus Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
prie Alijantų, prezidentas Wil- 
sonas paskelbė savo 14 punktų 
ir obalsį “To save the World 
for Democracy” Padaryti pa
saulį saugų demokratijai. Vie
nas iš tų punktų buvo mažųjų 
tautų teise apsispręsti kaip 
valdytis, ir prie ko priklausy
ti. Tačiau niekur ir 
man neteko girdėti, 
nors butų sakęs, jog 
kariauja už Romos 
bažnyčių.

Tuirite atminti, mano mieli 
draugai, kad Auslto-vengrija 
buvo daugiau kaip trečdalis 
katalikų. Todėl sakyti, kad 
Amerika kariavo už Romos 
katalikų bažnyčių, kariaudama 
alijantų pusėje, prieš Austro- 
Vengrijų ir Vokietijos romiš
kus katalikus, yra absuirdas,

G. Briedytė Nusilau
žė Ranką Dviračių 
Nelaimėj

SIBLEY LUMBER G0.
147th Street ir Vine Avė., Harvey, III.

Atdara 7:30 v. r. iki 5:30 v. p. p, kasdien. Telefonuoti Riverdale 4.4 
PRISTATYMAS DYKAI

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMT V AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

niekada 
kad kas 
A netik a

Iš South Bend, Ind., vakar 
atėjo žinia, kad ten 11 metų 
lietuvaite, Genovaitė Briedytė, 
nusilaužė ranka dviejose vie
tose', dviračių nelaimėj. Sužeis
toji yra duktė chicagietes Ur
šulės Briedienės, ir laikinai gy
vena pas savo gimines, Dr. ir 
p. A. Einorius, South Bende. 
Mergaitė buvo sužeista, kai jos 
dviratis susidūrė su kitu ir ji 
buvo numesta1 ant žemės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S, VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

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

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

Duodame išmokėjimais.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

nigal už gėles išleisti eina kvie- 
tkų augintojams ir pardavė
jams. O jei pirks vien tik mi
šias, tai pinigai plauks vien 
tik į kunigų kišenius. Supran
tama, daug daugiau naudos 
yra -jei žmones perka gėles, 
nes čia prie gėlių auginimo, jų 
prižiūrėjimo ir palrdavimo 
daug žmonių turi darbo. O pi
nigai patekę kunigams už mi
šias, niekam gero nedaro. Už 
tuos pinigus niekas darbo dau
giau negauna iš kunigų.

PETRAS — Klausyk, Jokū
bai. Ar praeitas Pasaulinis ka
ras buvo vedamas už bažny
čių? Kapinių dienų pralotas 
M. L. Krušas, pakrapinęs Da- 
rius-Girėnas posto 'karstų, sa
kydamas užbaiginį pamokslų, 
prisiminė, girdi, sukalbėkite 
po 5 poterius už kareivių sie
las, kurie padėjo savo galvas 
už tėvynę ir bažnyčių. Čia jis, 
be abejonės, turėjo mintyje 
Romos katalikų bažnyčių.

JOKŪBAS — Visai ne. Pra
lotas Krušas arba pamiršo a- 
pie tikslus dėl kurių buvo ve
damas Pasaulinis karas, arba 
tyčia taip pasakė. Praeitas 
Pasaulinis karas buvo kilęs

JONAS — Tai ikodel pralo
tas Krušas taip sakė?

JOKŪBAS — Pralotas Kru
šas pasakė taip dėl to, kad Ro
mos katalikų bažnyčia yra 
^riešinga visokiai demokrati- 

, ai. O juk negali būti kitokie 
ir musų lietuviai romiški ku
nigai. Tik prisiminkite, ma
no mieli, Ispanijos civilinį ka
rų. Čia Romos katalikų baž
nyčios galva, popiežius, kar
dinolai ir vyskupai, visi išėjo 
iries teisėta Ispanijos respub
likos valdžių. Jie visi, viso
kiais budais rėmė sukilėlių 
gendrolų Franko, ir pinigais, 
ir gųsdinimais paprastų žmo
nių, kad respublikos valdžia 
yra bedieviška ir griauja Ro
mos katalikų bažnyčių ir siun
tė palaiminimus gen. Franko 
kareiviams, kurie kariavo 
prieš respublikos valdžių.

Užtad ir musų pralotas ka
pų dienoje sakė, ir liepė mel
stis už tuos, kurie kairiavo už 
tėvynę ir bažnyčių, o ne už

KLAUSYKIME 
VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKU RALIO llf II I fl 
PROGRAMŲ „a... W H I P
NUO 7:0»-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■" 

KA8 VASARA—1480 R.

PETRAS — Ale jau nebeto
li 2 valanda po dvyliktos. Ačiū 
tau, Jokūbai labai už taip pla
tų visų mudviejų klausiimų iš
guldymų. Bėgsiu namo, kad 
negaučiau barti nuo savo žmo
nos.

JONAS — Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, Jok ubai. Ačiū už 
taip gražų pamokinimų.

JOKŪBAS — Likita sveiki, 
mano mieli draugai. Užeikita 
kitų šeštadienį. Rytoj šventa, 
tai turėsita gana laiko pasilsė
ti. Biskį užtrukome, bet tai 
niekis. —Cicero Jokūbas

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

o» your \ <57 mvwM«Nf ;

S. «jooo.

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 — -

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N

Garsinkites “N-nose”
»

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v« iki 8 v.

■ ■
Lietuvis Plumberis

— Laisnuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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.

.* •.niiiciinsv

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $j^.5O
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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



NAUJIENOS, Chięago, UI. Ketvirtad., birželio 22, 1939

ĮSTEIGTAS M

DR. SUSANNA R. ŠLAKIS PIRMOJI LIETU 
VAITĖ PROFESIONALE CHICAGOJE

Raso NORA GUGIENĖ

Dr. Susanna R. Šlakis
Kaip aš turėjau malonumo 

pasikalbėjime su Dr. Susanna 
R. šlakis, manau, kad Moterų 
Skyriaus skaitytojams bus

Deja, gaila, kad laikas taip 
viskų atmainė,” toliau pasa
kojo Dr. šlakis.

Birželio mėnesyje, 1914 me
tais, jaunoji, tuo laikine Dr. 
Rutkauskaitė, 3r taipgi jau
nas advokatas Antanas šlakis, 
apsivedė. Apsigyveno garsiam- 
jam Bridgeporte, ant Halsted 
prie 33-čios gatvės. Čia ji prak
tikavo apie penkis metus, bet 
neužilgo pertraukė savo darbą 
kaipo daktarė, kad atiduoti 
visų savo laikų ir dėmesį au
ginimui ir auklėjimui savo 
dviejų dukterų, Elenos ir Elca- 
noros. Nors iir buvo pertrau
kus savo aktualę praktikų, 
tačiau nuolatos sekė savo pro
fesijos progresų ir 
tais paėmė “post 
kursų vaikų ligose 
Memorial Hospital,
vyste Dr. Breneman. Nuo to 
laiko Dr. šlakis specializuo
ja vaikų ir motelrų ligų gydy
me ir jau suvirš penki metai 
kaip turi savo moderniškų ir 
gražiai įrengta ofisų po nu
meriu 6900 So. Halsted S t.

DAUG DALYVAUJA 
VISUOMENINĖJ VEIKLOJ

1929 mc- 
graduate” 
Children’s 
po vado-

terėti į gyvenimų tos lietuvai
tes, kuri turėjo garbę būti 
pirmoji lietuvė moteris profe
sionalė Chicagoje.

Susanna Rutkauskaitė gimė 
toj kalnuotoj Naujoj Angli
joj, Ansonia, Conn., (nuste
bau sužinojus, kad ji buvo ma
no netolima kaimynė). Rut
kauskų šeimoj buvo trys vai
kai ir viena mergaitė, Susan
na. Neužilgo šeima persikėlė 
gyventi į ūkį netoli Green Bay, 
Wis. Čia Susanna pradėjo lan
kyli pradinę mokyklą. Bet vėl 
netrukus Rutkauskų šeima 
permaino savo gyvenimo vie
tą ir šį sykį Cbicago 
pasirinkimas. Ir čia 
vena iki šiam laikui,

buvo jų 
jie Sy

ku r Su- 
ir vidu-

Be to, kad Dr. Šlakis yra 
labai užimta savo profesijos 
reikalais, ji visgi mato svarbų 
ir |r*anda laiko dalyvauti ir 
musų visuomeninėj veikloj, 
ypatingai moterų tarpe.

Ji buvo viena organizatorių 
Moterų Sąjungos 1914 metais, 
ir buvo jų daktarė kvotėja iki 
1919 metų. Vėliau, nuo 1933 
ir iki 1937 m., ji vėl ėjo tas 
pačias pareigas ir visų laikų 
bendradarbiaudama Moterų

Rašo L. NARMONTAITE

rie trokšta lankyti aukštesnius
T .. . - . ... iii mokslus, galimybėsJau pasibaigė kiti mokyklos. ” J

metai. Linkiu visiems vaikams 
laimingai praleisti atostogų

A r i • I atostogos nusibostamenesius. O tėvams linkiu,| ___
kad jie pasinauduotų proga 
šių vaikams laisvų dienų ge
riau susipažinti su savo vai
kais.

Linkiu tėvams paraginti 
vaikus gerai pailsėti, linksmai 
gyventi ir praleisti kiek ga
lima laiko saulės spinduliuose, 
kad jų sveikata sustiplrėtų.

Taipgi linkiu, ikad tėvai su
tvarkytų vaikų atostogų 
nas taip, kad jos nebūtų 
kai praleistos ir taip, kad, 
rint atgal, vaikai ir tėvai 
tytų, kas buvo atsiekta.

Linkiu, kad tie vaikai, kurie 
nori, lankytų vasarines moky
klas, o kitiems, sąlygoms lei
džiant, praleistų laimingų die
nų stovyklose. O tiems, ku
riems šitoks programas nėra 
galimas, linkiu progos susi
pažinti su naujomis knygomis 
arba tęsti tolyn tuos dalykus, 
kuriuos vaikai labiau mėgsta 
kaip plaukimą, arba kitokį 
spartą.

Linkiu baigusiems laimės ir 
pasisekimo savo naujame už
siėmime. Ir linkiu visiems, ku-

LINKĖJIMAI
patenkin-

ti savo norus. , 
Nes yra faktas, kad ilgos 

ir vaikai 
lieka ne- 
tėvų rim

die- 
dy-

ma-

i po poros savaičių 
kantrus, tai prašau 
tai pagalvoti apie šią proble
mų, kad brangus laikas nebū
tų už dykų praleistas. Linkiu, 
kad rudens laikas parodytų 
progreso sveikatoj, poilsyje, 
linksmybėje ir nuveikime.

Baigiant terminų mokiniai 
ir tėvai lieka labai pavargę. 
O ypačiai pavargusi mokytoja, 
matydama jų nekantrybę, o 
pati daug nekantresnė vis ran
da vietos savo širdyje linkėti 
vaikams ir tėvams laimingos 
vasaros, kad visi grįžtų ru
dens metu su nauju upu ir pil
ni energijos.

O pavargusi mokytoja, ap
griauta visokiais darbais pas
kutiniu momentu, tik nori 
bėgti iš mokyklos ir jos durų 
ir "vaikų daugiau nematyti. 
Bet po poros savaičių poilsio 
ji pasiilgs savo mokinių ir sa
vo darbo ir nekantriai lauks 
pradžios naujo bėHainio. Taip

* ir bus su vaikais ir tėvais.
Vistiek linkiu visiems lai-

• mingų ir sėkmingų atostogų.

pasakok man daugiau apiei 
Zigmutę.

—Taigi mamyte, Zigmutė 
prašė manęs, kad užeičiau pas 
juos po mokyklos, tai aš ir su
stojau valandėlei. Zigmutės 
mažas broliukas pasitiko ma
ne ir džiaugsmingai pasakojo, 
kad mamytė grįžo, ji esą bu
vo paklydusi, 'todėl jis nie
kuomet mamytės vienos' neįei
siąs, kad ji ir vėl nepaklystų. 
Namuose jaučiamas koks tai 
atkiutimas, džiaugsmas. Zig
mutė sako: Aš visus vargus, 
žmonių kalbas ir prasimany
mus baigiu užmiršti. Matau 
tik kad musų namus ir vėl 
laimė, nes mes visi kartu.

—Matai dukrelė, aš tau va
kar nesakiau, kad Zigmutės 
molina atėjo į mano darb- 
vietę ir prašė, kad aš nueičiau 
su ja pas jos vyrą, nes viena 
nedrįsta ir esą kitos atgailos 
nematanti, kaip lik grįžti prie 
šeimos ir vėl pradėti dorą 
pavyzdingą gyvenimą.

Bukim
Gražios
Rašo Nina

ir

MUSŲ VERTĖ GYVENIME
isa pinasi vaizduo-

visi: 
kiek 
dau-

vyresnis
Antanas

rinę mokyklą.
Tuom laiku jos 

brolis, dabartinis Dr. 
Rutkauskas, studijavo medi
ciną. Jis ir jų vykiausias bro
lis, Vincas, kuris vėliau stu
dijavo ir baigė advokatūrą, 
patarė savo sesutei studijuoti 
literatūrą, nes pasirodė, kad

Dirvoje.
Būdama n^rė Lietuvių Dak

tarų Draugijos, Dr. šlakis lai- 
kurios davė 
lankytojams

ji buvo pir-

MOTINA IR DURTE
1 » • • * y, . ; / ‘ ' 1

RAŠO LIUDA i! •

tyje. “Bet visos mano brolio 
Antano knygos taip intrigavo 
mane, be to, aš labai mėgau 
zoologiją ir chemiją, taip kad 
vieną gražią dieną stojau Il
linois Universitetan, kurį bai
giau su daktajro laipsniu 1911 
metais. Savo “interneship” 
įgijau Mary Thompson ligo
ninėj (dabar vadinasi Wo- 
men’s and Children’s Hospi
tal), ir tuoj aus pradėjau prak
tikuoti. Mano pirmas ofisas 
buvo ant kertės 18-tos ir Ca- 
nalport gatvių,” trumpai ir 
aiškiai pasakė man Dr. šlakis.

Ir su kokiu ypatingu sma
gumu daktajrė prisimena savo 
studentavimo ir pirmųjų me
tų praktikavimo dienas. “Pri
klausiau tada prie Birutės 
choro. Musų mokytojas buvo 
gerbiamas Mikas (Petrauskas 
ir dainininkų tarpe buvo Bro
nius Balutis, Jonas Ilgaudas, 
Petras Sarpalius, Antanas Po
cius ir daugybė kitų, kurie 
dabar užima svarbias vietas 
musų lietuvių gyvenime. Pri
klausiau ir prie “Aušros”, ir 
atsimenu, kaip debatuodavau 
su Kleofu Jurgelioniu. Tai bu
vo iš tikrųjų įdomus laikai. 
Draugijinis gyvenimas buvo 
toks linksmas, malonus. Visi 
lietuviai buvo lyg viena di
delė šeimyna, kuri stengėsi 
viens kitam pagelbėti, džiau
gėsi viens kito atsiekimais...

skai (meilingiems 
nemažai naudos.

Per kelis metus 
mininkė 208tos SLA Moterų
kuopos ir vėliau jų daktarė 
kvotėja. Dabartiniu laiku Dr. 
šlakis yra tos visų didžiausios 
lietuvių organizacijos Susivie
nijimo Lietuvių AmeTikos 
sveikatos komisijos narė. Jos 
frimti ir daug pamokinantys 
straipsniai tankiai dedami 
“Tėvynėje” yra populiarus ir 
laukiami svečiai narių namuo
se. /

Mums labai malonu priskai- 
tyti Dr. šlakis kaipo vieną šio 
Moterų Skyriaus bendradarbę, 
ir gauti jos žodį dažniau lan
kyti mus savo straipsniais atei
tyje.

Labdaros dirvoje Dir. šlakis

O, sveika mamyte! Aš lau
kiu ir laukiu tavęs sugrįžtant 
iš darbo ir niekaip sulaukti 
negaliu. Vakarienę pagaminau 
ir stalų priruošiau, o mano 
mielos mamytės kaip nėra, 
taip nėra...—nutęsė, nukle
gėjo, tarytum daug linksmes
nė negu visada, Elenutė, bu
čiuodama motinų.

—Dukrelė, juk aš tuo pat 
laiku grįžtu kaip ir visuomet. 
Žiūrėk, tik 6 valanda.

—Tiesa ... O gal man lai
kas prailgo dėlto, kad aš tu
riu didelę naujienų tau pasa
kyti, mamyte. Gi Zigmutės 
mama jau grįžo j namus!

Šiandie Zigmutė atėjo į mo
kyklų taip linksma ir kupi
na susijaudinimo, kad apka
binusi mane, karštai prispaudė 
prie savęs ir apsiašarojo .. .

gai būdama pirmininkė Chi- 
tagos Lietuvių Moterų Klubo.

Ir kasgi iš mus, kuriems dai
lės srities veikimas yra arti 
širdies, nepažino Dr. šlakis 
visuomet nuoširdžiai teikia
ma paramą šiame da|rbe. Jos 
gražus žodžiai, visiems tiems, 
kurie dirba kulturinį darbą 
yra paremti jos pačios dar
bais. Žodžiu, ji tiki į tą, kad 
“ne tas, ką gauni, bet tas, ką 
duodi, matuoja vertybę 
gaus gyvenimo.”
LIETUVIUS GRAŽIAI 
REKOMENDUOJA 
SVETIMTAUČIAMS

Dr. šlakis paskiausias pasi
žymėjimas yra tas, kad pra
eitų savaitę ji užėmė vietą kai
po prezidentė Moterų Daktatrų

Klubo Chicagoje. šio Klubo 
narystės skaičius siekia iki 
dviejų šimtų ir daugiau. “Mu
sų Klubas, kartu su Moterų 
Daktarų Taryba rengia įdo
mias moksliškas programas, 
kartu su draugišku pobūviu. 
Rengiuos sekančio sezono pro
gramoj turėti taip sakant Lie
tuvių Dienų, kad supažindinti 
svetimtautes su tuo, kaip mus 
lietuvės daktarės veikia, svar
biausia Lietuvoje., Norisi 
naudoti kiekvienų progų 
nažindinti svetimtaučius 
musų 'kultūrinių augimų
tais kreditais, kuriais mes ga
lime tikrai gėrėtis,” atsakė 
man daktarė, kuomet paklau
siau apie jos veikimo planų.

Nėra abejonės, kad Dr. šla
kis veikimas tarp svetimtau
čių atneš visokeiriopo kredito 
lietuviams.

Todėl sveikiname savo ben
dradarbę su jos naujai užimta 
vieta, linkėdamos, kad visi jop 
planai pasekmingai įvyktiį ir, 
kad ji nuolatos progresuotų 
visuose savo, darbuose.

iš- 
su- 
su 
ir

žmo-

Mažai kalbėjo, tartum visų sa
vo džiaugsmų, karštu apsika
binimu ir ašaromis teistengė 
man išreikšti. Aš ilrgi susijau
dinau ir ... abir verkėm ... Aš 
p!irmų kartų gyvenime iš 
džiaugsmo verkjau. Niekuomet 
bučiau netikėjusi kito pasa
kojimui, jog ir svetima laime 
galima džiaugtis iki ašarų . ..

—Taip dukrelė, tyru ir ne
kaltu jausmu perpildyta šir
dis, visuomet atjaus kito lai
mę, džiaugsmų, ar vargų ir 
liūdesį. Daug yra gerų žmo
nių, kuirie liūdi ir verkia ma
tydami kitų varguos/ ar nelai
mės ištiktų; bet mažiau to
kių, kurie apdovanoti širdim 
pripildanČia jo krutinę džiaug
smu ir iššaukiančia ašaras jo 
akyse, matant ką nors esant 
laimingu. Ir aš labai džiau
giausi, kad tarp to nedaugelio 
ir tu mano dukrelė randiesi.

Matai, Elenut, liūdėti ma
tant kų nors nelaimingu ar 
skriaudžiamu esant, vdrčia 
mus prigimtis. Malant kų nors 
verkiant žmogus instinktyviai 
susigraudina ir jam būna' taip 
gaila, taip graudu, kaip ir 
tiems artimiems, tos nelaimės 
ištiktiems. Bet visai kijas rei
kalas su džiaugsmo ašara. Jų 
galime matyti tik nedaugelio 
akyse, nes panašiais atvejais, 
mums pastoja kelių pavydas, 
tas žiauriausis žmogaus kilnių 
jausmų kirminas — naikinto
jas. Kai atvejų-atvejais žmo
gus galėtų džiaugtis kito pa
sisekimu,’ kito laime ir pats 
jaustis linksmiau ir lengviau— 
jis jaučia didžiąusį sunkumų, 
kuris slegia jo krutinę ir tem
dina jo gyvenimo holrizoiitą. 
Todėl, mano didžiausiu troš
kimu yra, kad tavo dukrele, 
gyvenimo horizonto-, joks blo
gas jausmas nepajėgtų užtem
dyti, kad tu išmoktum džiaug
tis kito laime ir per tai, pati

Daržovių sultis, morkų ir ki
tų, galima išspausti tam tikru 
spaustuvu, kuris dair neseniai 
pasirodė krautuvėse. Kaina šio 
naudingo dalyko nėra aukš
ta ir visiems prieinama.

Gali atrodyti, kad visai ma
žai sulčių gaunama iš daržo
vių, bet reikia atsiminti, kac 
tai vra aukštai koncentruotas v
skystis, ir galima atskiesti, jei
gu reikalinga. Pridėjimas vai
sių sulčių padaro malonių at
mainų.

yra taip gerai žinomas, kac 
nereikalauja specialio pami
nėjimo. šios sultys, kuriose 
randasi organiškos druskos, 
yra gamtos gyduolės, kurios 
palaiko kraujų tvarkoje, kar
tu veikia kaipo tonikas ir kai
po maistas viduriams liuosuo- 
ti.

Lietuvaitė garsėja
Argentinos scenoje

Argentinos Lietuvių Balsas 
iš gegužės 24 d. praneša, kac 
gegužės 20 d. Argentinos Mo
terų Tarybos bibliotekos salės 
scenoje, vaidino Olga šimaity- 
tė, kaipo- Buenos Aires miesto 
valdvbos išlaikomos teatralės 
studijos . “Labarden” dalyvė. 
Vėliaus tame pačiame veikale 
Olga vaidino “JoseVerdi” tea
tre vietinių mokyklų moki-
niams.

Mes atidžiai sekame musų 
lietuvaičių veiklų pietinėje A- 
merikoje, ir visuomet gėrimės 
jų pasisekimais. —N.

Gamta ir žmogus. Diena ir 
amžius.
tėj, visa miglomis susisupę. 
Ar musų čia buvimas bendrai 
imant naudingas kam? Ar mes 
tik betiksliai čia šliaužiojame 
iš nežinios atėję į nežinių 
slinkdami? Ar mes visi gali
me kuo nors prisidėti prie ben
dros žmonijos laimės?

Tokių mintį pergyvena 
paprasčiausi žmoneliai, 
daugiau prasilavinę ir
ginusia tie, kuriems lemta pla
čiau gyvenimų pažinti, kurie, 
rodos, geriau turėtų apie tai 
ir nusimanyti. Deja, pastarie
ji daugiausia galvas šiuo klau
simu suka, daugiausia stengia
si išspręsti jų paskirtį šioj že
mėj ir daugiausia už kitus lie
ka nežinioj. f

Ypač moterį tokios mintys 
dažnai kankina. Ne viena net 
neretai pajaučiame save tokia 
menka, tokia nežymia esant, 
kad be jokio dvejojimo nu- 
mojame ranka, pasakydamos: 
“Kų gi aš galiu, būdama pa
prasčiausia žemės dulkelė, aš 
tokia menka ir veltui kas nors 
mano mane galint kų žymesnio 
atlikti, kam nors naudinga bū
ti.” Jautresnė moteris tam tik
rais momentais net balsu sau 
tokias mintis kalasi.

Paprasčiausias tvarinėlis, 
niekam naudingu negalįs būti 
Baisu, jei iš tikro gyvenime tai 
dėtųsi. Kam tada mumyse gy
vybė plaka? Sau gyventi? Juk 
tai visai butų beprasmiška ir 
neįdomu, jei musų egzistavi
mas niekam kjtam naudos 
duotų, jei niekam kitam 
teiktų džiaugsmo.

O tačiau tokios mintys 
vienų moterį kankina, jos 
siog ne vienų smaugia.

O tačiau tokios mintys 
vienų moterį kankina, jos 
siog ne vienų smaugia.

Viena žymi šios šalies mo
teris, kurios žodį milijonai 
žmonių skaito, irgi skundžiasi, 
kad jų panašios mintys apgu
lančios. Ji kartais pasijau
čiant! tokia menka esybe esan
ti, kad net savęs išsigąstanti. 
Tik ji kovojanti su tomis min
timis. Ji ieškanti, kas jai jos 
vertybę primintų.

Pastaruoju laiku ji laikanti 
savo (rašomojo stalo stalčių 
įvairių augalėlių sėkliukių. 
Kuomet jų susupančios minė
tos mintys, kuomet ji pasi
jaučiant! visai nereikšminga 
esybe,—ji išsiimant! iš stal
čiaus saujelę sėkliukių ir žiū
rėdama į jas galvojanti apie 
jų paskirtį. Pavyzdžiui, žiūrė
dama į aguonos grūdelį ji sva
jojanti: sėkliukė, kuri vargu 
butų galima išmieruoti, kuri 
sunkiai akie pastebima ir ku
rios ne vienas nuo žemės ne
atskirtų, jei ji ten nukristų, 
savy stebuklus turi. Apiber 
jų žemėmis, pašlakštai van
deniu ir ji auga, gražiu žiedu 
pražydi, išduoda vaisių, ku
riuo skaninamies valgius,
niekas tuo neapsiviliame. “O 
gi aš?” ji surinkanti ir tuo
jau imantis darbo.

Žmogus ne aguonos grūde
lis. Moteris pasaulio tikroji 
motina. Tai argi galimas toje 
moteryje tuščias gyvenimas? 
Argi ji ir aguonos grūdelio ne
būtų verta?

Taip, jei ji bus užmesta už- 
pečky, jei ji tenkinšis tik duo
na ir pridengtu kunu, jos ver
te nepasieks ir aguonos grūde
lio. Tokia moteris nepastebi
mai išnyks iš gyvųjų tarpo, 
niekam gražių atsiminimų ne-

ne
ne

jaustumeis

SAUGUMAS
Visus mažus daiktus taip 

rėkite padėję, kad maži vaikai 
negalėtų įsidėti į burnų ar nu-

tu-

Naudokite tik užgirtus elekt
ros “fikčerius”. Turėkit užtek
tinai išlaidų, kad lempų vielos 
nesidraikytų po visų kambarį 
ar vyniotųsi apie kėdės ir t. t. 
Tuo budu išvengsite perpuoli- 
mų ir skaudžių nelaimių.

palikus, nieko savo gyvybe 
nepadžiuginus. Reiškia, bus 
gyvenus beverčiai.

Moteris turi eiti į gyveni
mų suprasdama savo pašauki
mų. Toji, kuri tik sau pasi
ūloj usi savo gyvenimo dienas 
skirti, turi būti kitų išjudinta 

darbų. Turime jų įvesti į 
lendrų žmonijos dirvų, turi
me įduoti jai įrankius ir įkin
kyti naudingai! darban, kad 
ji pati apsidžiaugtų, suprasda
ma pagaliau, kad tik kitiems 
gyvendama ir sau jaučia ma
lonumų.

O savo vertę mes visur ga
lime įrodyti. Daug pasauly nu
skriaustųjų, kuriems reikalin
ga musų ranka. Ir nors vie
nam jų galėdamos padėti, 
nors vienam jų nušluosčiusios 
ašara, mes jau galime pasi
justi žmonėmis, gyvenančiais 
naudingu gyvenimu.

Nemairinkime savy vertybių, 
naudokime jas bendros žmo
nijos gerui, o tuomet nerei
kės mums abejoti, kokia musų 
paskirtis gyvenime, nes musų 
darbai jų mums rodys.

—Pr. Lapiene

ŠIRDINGAI DĖKOJU

ne 
tie-

ne 
tie-

Ir

Moterų Skyriaus Vedėjai, po
niai Norai Gugienei, už prisimi
nimų manęs ligoje taip malo
niu budu.

Taipogi visoms M. S. bendra
darbėms, kurios buvo malonios, 
prisiųsti užuojautos laiškus, sti
prinančius ne tik fizines, bet ir 
dvasines jėgas. Visuomet skai
čiau sau už didelę garbę, pri
klausyti “N-nų” Moterų Sky
riaus bendradarbių eilėms; bet 
ši mane ištikusi nelaimė paro
dė tikrų jūsų širdį, brangiosios 
sesutės, ir aš žinau, kad pasa
kyti jums ačiū — butų perma- 
ža. Žinau, kad tinkamas jums 
atlyginimas, tai bendras darbas 
ir kad aš esu jums daug sko
linga. Tad didžiausis mano troš
kimas yra: kuo greičiausia su
stiprėti ir stoti jūsų eilėsna.

Visuomet su jumis,
Marie F. Yokubynienė

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

2 
1

Burokų Želatino 
Saladas

šaukštas želatinę miltelių 
šaukštus šalto vandens 
verdančio vandens puoduką 
selierų (Celery) druskos šauk

štuką
1 sutaisytų krienų šaukštą
3 sutaisytų rukščių burokų (su- 
piaustytų) puodukus
2 rukščios sunkos nuo burokų 
šaukštus

' salotų arba selierų
Mayonnaise
Suminkštink želatiną šaltame 

vandenyje, užpilk verdančiu van
deniu ir maišyk, kol ištirps. įdėk 
krienų, selierų, druskos, burokų 
sunkos ir burokų. Kuomet pradės 
tirštėti, įdėk į paprastą “mould”, 
kuris buvo įmerktas į šaltą vande
nį. Padėk šaltoj vietoj, kol sušals, 
ir kai sušals išversk ir pagražink 
su salotom arba selierais ir “May
onnaise”. Taipgi galima supjausty
ti į kubus (ketvirtainius) ir pa
gražinti.

GKRB. Kmfieną skaityta- 
fM ir skaitytojoj. pnsioml 
pirkini* reikalais eiti į 
kts krtutum, karias 
Artistai Naafiataoa.
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MABŲUETTE PARK.—Bif- 
želio 4 d., popiet, erdvų ir sko
ningai įrengtų Alekso ir Onos 
šturmų namą užplūdo rinkti
niai svečiai, didžiumoje žymus 
biznieriai, kad pasveikinti ma
lonius šeimininkus jų 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Namuose, ištik- 
rųjų, buvo šviesu, gražu ir vi
sur sidabrinėm gėlėm papuošta, 
o stalai lūžo nuo rinktinių ir 
skaniai paruoštų gerybių.

Per vakarienę svečiai jubi
liatams pynė vainikus kuo gra
žiausių linkėjimų ir džiaugėsi 
turį progos dalyvauti toje puo
toje, o jubiliatų duktė, žinoma 
dainininke Aniceta Kraujelio- 
nė, visų susirinkusių svečių 
vardu savo brangiems tėve
liams įteikė stambių dovanų. 
Visas svečių kalbas ir linkėji
mus vainikavo sutartinas iš vi
sų krūtinių išsiveržęs bendras 
“Ilgiausių metų, ilgiausių”.

Gerb. jubiliantai ilgus metus 
gyveno West Side kolonijoj ir 
laikė biznį (saliunų). Būdami 
malonaus budo ir užjaučiantie-

ji kiekvienų lietuviškų kilnų 
reikalų, apie s&ve suburė didelį 
būrį kostumerių* su kuriais gra
žiai šUgyvėno. Tufėjo didelį bū
rį draugų ir kitose kolonijose. 
Prieš kelis metus pardavę biz- 
fiį, hUšipifko apAflaftianlinf na
mų naujoje lietuvių kolonijoj, 
Marąuette Park, kur 
apsigyveno.

Jubiliatai* palyginti, 
iii žmonės. Iš pirtno
mo niekas negalėtų sakyti, kad 
jAu butų pradėję antrų šimt
mečio 
nifno. 
moję 
meilė
ir sveikų ir gražų.

Ilgiausių A. ir O. Šturmams 
mėtų!

Didžiule Lietuvių 
Dainų ir Sporto 
Diena

ir patys

dar jau- 
pažvelgi-

ketvirtį vedybinio gyve- 
Be abejonės, gražus šei- 
sugyvenimasj saVytarpč 
palaiko žmogų ir jaunų,

Ta frati.

t

šį Sekmadienį, Liberty 
Parkfe

GroVė

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

paveikslą 
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 68 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir VVabash 
Vėdinamas — vėsu ir patogu 
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

Serga Kristina 
Milleriutė

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Kristina Milleriutė. Jau
noji Kristina buvo prisirengu
si prie Graduation Party, ir 
kai jau buvo pristatyta sukne
lė ir atsiųsta daug gėlių, ji tu
rėjo atsigulti į lovų ir pasiduo
ti gydytojo priežiūrai.

Kristina yra duktė Alex ir 
Kazimieros Millerių, 4258 So. 
Western Avė.

Kristina priklauso prie Bri- 
ghton Parko Jaunuolių Drau
gijėlės. Ji yra gera pianistė 
ir dainininkė, nes turi 
suprano balsų.

Reiškiu širdingiausių 
jauta jaunajai Kristinai
tėvams Milleriams. Atrodo, kad 
pavojus jau perėjo ir jaunoji 
ligonė pasveiks.

— Steponas.

Moderniškame pasaulyje yra 
kelios tautos, kurios kulturiniAi 
mažiau ar daugiau yra paki
busios už kitas.

Tauta, nors ji butų didžiau- 
šia* kaip, pav.* Kinija, ir tūrė
tų didžiausių armijų, kaip, pav., 
Rusija, arba daugiausia milio- 
nierių, kaip, pav., Suvienytos 
Valstijos, bet jei visuomenė: 
nebus kultūringa ir gyvėhs 
skurde, tai jų skaitlingūiUas, 
didumas armijos ir skaičius 
milionierių neturės jokios reik
šmės kultūriniam pasaulyje. 
Vietoj pagerbimo tik bus pa- 
j nokiami.

Mes žinom kelias mažytes 
tauteles* kaip: Šveicarija, Da
nija, Švedija ir dar kitas, ku
rios yra visų, gerbiamos ir sta
tomos pavyzdžiu didelėms tau
toms.

milžiniško daiftlĮ ir š$6Pto Su
važiavimo.

Kad patyrus kiek Amerikos 
ietuviai yra pažengę dainos^ ir 
sporte, galima bus spręsti tik 
tai pę šio išvažiavimo* išklau- 
sus chorų it pamačius sporti
ninkų miklumų.

Taigi, šį sekmadienį, visi į 
Liberty Grove.

Jonas A—11a.

Gedimino Įstaiga 
Padvigubino 
Savo Biznį

švęs 25 Metų Sukaktuves

gražų

uzuo- 
ir jos

AmericaibLith- 
uanian Athletes 
Hold Re-union

CLASSIFIED ADS

Ir Lietuviai Stoja Į Kultūrin
gųjų Eiles

Lietuviai, praradę savo ne- 
priklaufsomybę, neturėjo pro
gos vystyti savo meiio ir spor
to jėgos, o reikėjo daug ir sun
kiai kovoti, kad vien tik išlai
kius gyvybę pačios tautos. Bet 
dabar,

Gedimino Building - and Loati 
Asšociation pilnai prisirengė 
prie 25 kių metų gyvavimo Jū-4 
bilėjaus. Jos valdyba ir direk
toriai šįmet yra pasiryžę pada
ryti $1,00'0,06'0 vajų (drive).

šita įstaiga yra pilnai ap
drausta Fėdėral Saving and 
Loan Insurance korporacijos, 
Washihgton, D. C.

Ji taipgi priklauso prie Fe- 
deral Hoine Loan Bank.

Kiekvieno asmenio .padėti pi 
nigai yra apdrausti ant $5000.

ši įstaiga visada išmokėjo 
dividendus ir sutaupąs.

Dabar įstaigos sekretorium 
pastojo Visiem žinomas Real- 
eštatininkas Chas. Zekas, ku
ris tūri 28-nių metų 
toj šakoj.

Įstaigos antrašas yra 4425 
So. Faii*field Avė.
skelbimų “Naujienose” kas šeš- 
Įadiėnį. — Steponas.

patyrimų

ir lietuviams atsistojus 
gyvuojančių tautų, pra- 
atsistoti į kultūrines ei-

balTramejus gogis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 d. 6:10 vai. vaka
re 1939 m., sulaukęs pusam
žio; gimęs Ukmergės apskr., 
Deltavos parapijoj, Jurginių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime 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 patarnauja lai
dotuvių direktotius S. P. Ma
žeika. Tel. Yards 1138-39.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Vanagas, 23, su Emi-

ly Pranaitis, 18
Anthony Onofrio*, 27, su Jo- 

sephine Regovich, 27
Raymond McCoy, 20, su Ma- 

rie Malėta, 18
Edward Schapendonk, 28, sū

Jehnie Tūbelis, 21

Reikalauja
Perskirų

Lula RėadUs rtuo Whitt Rea- 
dus

Gavo
Petskiras

Myrtle M* Normile nūo Daį 
riiel D. Norrtiile

dedam 
les.

Štai, 
birželio 25 d., p. j. Pilkio dar
že (buvūsioj p. Dambrausko 
farma), o dabar Liberty Grove, 
kuris dabar yra 
pertaisytas ir 
įvyks 
dieha.

Šiai 
riūusi 
jai. Į šį .dainų ir sporto išva
žiavimų; arba;r Tiėtu'viškai ' ta
riant “piknikų”, suvažiuos nė 
tik geriausi dainininkai ir spor
tininkai, bet ir dainos bei spor
to kritikai ir mėgėjai. Kiti at
važiuos susitikti su savo drau
gais bei pažįstamais ir pasi
džiaugti savomis meno bei 
sporto jėgomis ir jų gražiu iš
silavinimu.

Tėmykitė

Metines mirties sukaktuves

ateinantį sekmadienį,

moderniškai 
pagražintas, 

lietuvių dainų ir sporto

dienai yra sutraukti ge- 
lietuvių chorai ir lošė;

Dalyvaus Būriai Jaunimo

Elena Šlakis Baigia 
Chicagos Dramatinę 
Mokyklai

šiandien baigia 
t“bf FxprcSsiort'

LOVEIKIS'IS"
KVIETKININKAŠ

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7398

11 R R A Gėlės Mylintiems K K fl Vestuvėms, Bah- UlIUrl kietamš, Laido* 
tųvėms, Papuosi- 

GELININKAS matas-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809

JONAS DARAŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

23 dieną birželio mėn. 1938 
m., sulaukęs 43 metų amžiaus, 
gimęs Kėdainių apskr., Kuo- 
lunų kaime. Baisogalos par.. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Rut- 
kauskytę, 4 brolius: Kazimie
rą, Antaną, Juozą ir Jurgį ir 
jų šeimynas ir brolį Lietuvoj 
Mykolą, gimines ir draugus.

Liūdnai ^atminčiai musų 
brangaus vyro ir brolio bus 
laikomos Šv. Mišios Saint 
Agnės parap. bažnyčioje 24 
dieną birželio m. 1939 m. 7:Š0 
vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tavęs, musų brangusis 
vyre ir broli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka
Motelis Ona, Broliai 

ir Giminės.

čia susirinks visa musų kul
tūringiausia jaunuomenė, var
de “Birutės”, Naujosios Gady
nės ir “Pirmyn” chorų ir Uni
versiteto studentų kliubo, Kul
tūros Ratelio ir daugelio kito
kių jaunimo organizacijų. G 
senesniųjų kartų reprezentuoš 
Chicago Lietuvių Vyrų Choras* 
kuris ir yra iniciatoriumi šio

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

‘ ... i - ----------------------

' NAUJAUSI m GERIAUSI h

! RAKANDAI 1
1 PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
. 4*THE HOME OF FINE FiJĖNiftURĖ* StNCĖ 1904 
11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

01
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ANTANAS MIKAšAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 20 dieną 11:30 vai. 
ryto 1939 m., sulaukęs pus- 
amžiaus; gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Skaudvilės par., 
Zeluipių kaime. Amerikoj iš
gyveno 24 metus. Paliko di
deliame nuliudime brolį Mo
tėj ų, brolio sūnų Antaną, se
serį Marijoną ir jos šeimyną 
Radvilius, pusbrolį Izidorių 
ir jo šeimyną Mikalauskus, 
pusseserę Agnešką ir jos Šei
myną Ličkus, Lietuvoj seną 
tėvelį, brolį Kazimierą ir jo 
šeimyną ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Pri
klausė American Legion Da
rius ir Girėnas Post 271, Kū
nas pašarvotas randasi 405Ž 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. 8:30 vai. ryto 
iŠ * hatnų į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. <

Visi a. a. Antano Mikašau- 
sko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsė 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisvelkihifną.

NUliUdę liekame’
Brolis, Sesuo ir kitos 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių ,direktorius J. Liule- 
vičiuš, tel. Lafayettė 3&72.

Gavo Mokytojos cerlijikatų 
, Jaunoji Elena šlakis* duktė 
advokato Antano ir Dr. Sw- 
samia Šlakį 
Chichgo4 Sėt
and Dralnatic Ajrt”, vienų iš 
geriausių tokių mokyklų Chi
cagoj.

Ši gabi jaunuolė neseniai 
laimėjo tfečiį vielų oi'atoriš- 
kam kohteste! Būdama moki
nė Wilšon Kblėgijoš, ji laimė
jo pirnių vietų šiame skyriuje, 
ir dalyvavo kbnteste su laimė
tojais septynių kitų kolegijų^ 
Visi kiti kontestantai buvo 
jaunuoliai vyrai ir Elena vie
na mergaitė. Jos kalbos tema 
buvo “Europos karo situacija 
šiandien” ir tęsėsi apie valan
dų laiko.

Šiandien ji baigs minėtų 
dramatinę mokyklų su moky
tojos ėertifikatu.

Elena ima aktingų rblę ir 
Lietuvių Universiteto Klubo 
veikloje, kuria ji yra labai šu- 
sidofcnėjUš; Ji yra ir narė vie
tinės SLA jaunuolių kuopos 
ir ten irgi veikia.

Pavyzdinga jaunuolė. “Morė 
power to you, Helen”. —V. G.

Indrioniškiečiu 
Susirinkimas

BangUėt and dance — June 25th
Back in 1935 a group of athletes ! 

from Chičago, headed by šuch stata
Ed. Kfaūsu, jotlrheyed to Lithu- 

nnia to patticipėte ih thėt ybūhg 
Rėpublic’š first International Spbtt 
Festival. The American boys took 
top honors in every event they 
pariieipated in and shdtoėd all- 
itodhd stipėčiority over .rėpitesenta- 
tivfeš frorh bthėr sectiohš Of the 
toofld. Aftar thė regular fevehts one 
of the Ahiericah boys rėmained in 
Kaunas for a year to teach basket- 
ball and šubseąuėhtly little Lith- 
uėhia bėat Italy ih the finai game 
tčf thė Ėutopean Ėasketball Chatn- 
piortšhip. This championship wės 
žlgaih wt>n by Lithuania in May, 
1939.

In the summer. of 1938 athletės 
of Lithuanian extraction from all 
corners of the United States parti- 
čipatėd ih the first Lithuanian 
Olympiad at Kaunas. Funds wete 
raised by popular subscription to 
pay for the transportation to Ed- 
fopė. This time Notre Dame was 
i'ėpi'ešėhtėd by itš All-Americah 
footbėll štar, Joe Beinot; Pitt Uni- 
versity sent Pete Bennett, its 
track star. Most of the middle wešt 
statės sent števeral parfioipants, būt 
the majotity came • from Chicago 
which has abOut 150,000 Lithuanians 
a's fėšidents thefein.

These sport stars formed the 
strohg American-Lithuanian Olym- 
pic Club, with headąuarters in 
Čhicago, td get togėther octašion- 
aūy and to ihake it possiblė fot 
d'ešerving athletes to participate in 
future Olympic games at Kaunaš. 
Their keep there is taken care of 
by the Government of Lithuania.

Many Prominent Guests to 
Attėnd

This year the Club members will 
meet in Chicago and finish up 
their progtam with a banąuet and 
dance on Sunday, June 25th. The 
bahąu'ėt xyill be held at the Syrena 
Cafe, 4270 South Archer Avenue, 
at 2:00 P. M. and the dance at 
the Michael J-. Flynn Hali, 3236 
Wešt Š3rd ŠtFeet at 8:00 P. M. with 
Emil tflindt, nationally known or
chestrą reh'dėring thfe music and 
entertalnment.^ Gųest stars at thė 
Banąuet wlll inčlude sports wri- 
tėta of note, pro and college foot- 
bail stars, J’oseph Platak, the pre- 
sent national AAU handball cham- 
pion> Joe Beinor, Captain of the 
AIl-American football team o: 
lašt seašoh; Ed. Krause, former 
Ail-Amefičan ahd foOtball player 
of Notre Daine; Jack Sharkey, for
mer heavy-weight title holder; 
Johnny Goodman and Billy Burke, 
forniėr national open golf cham- 
pionš. Spėciai gūešls of the even- 
ing ’Vvill include Mayor Ėdward J. 
Kelly, Judge John T. Zuris, the 
Hbnorary Presiderit of the Ameri
can Lithuanian Olympic Club; The 
Lithuanian Consul, Peter Dauzvar- 
dis; Ėišhop Bėrnafd J. Sheil; Ro- 
bert j. Dunhain, President of the 
Čhičhgo Park District; County 
Clerk Michael J. Flynn; George T\ 
Donoghue, President of the CAAU 
and general superintendent of the 
Chicago Park District; Arch Ward* 
Sporte Editor bf the Chičago Tri
būne; Warreh Brewn, Sports Edi
tor of the Chicago Herald and Ėx- 
aminėr; Mdrvin McCarthy, Sporte 
Editor of the Chicago Times, V. K 
Brown, Director of Recreation o:: 
thė Chičago Park District and Fk 
Lytnan Bingham, Assistant to Pre
sident bf thė National AAU.

The committee bn arrangehiehtš 
is headed by Al G. Kumskis, Pre
sident of the American Lithuanian 
Olyrhpič Club, 2324 West 71st St., 
ahd iš being ašsitėd by Konstant 
Sąvickaš* 2054 N. Campbell Avė., 
Peter Barskis, 1748 W. 47th St., 
Joseph Žukas, 1739 S. Halsted St., 
jack Jatis, 6822 S. Rockwell St., 
Vihcėnt Rėkus, 1850 Wabansia, 
John Tėhzie, 843 W. 33rd Stteėt 
ahd Frank Alis, 10319 Muskegon 
Avehue.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON štoras su taverno fik- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

31 MĖTŲ AMŽIAUS vaikinas, 
nevedęs, paieško darbo kaipo bat- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb- 
Š1U bile kitokį darbą. Gali draivy- 
ti iroką. Bok 1002, Į739 So. Halsted 
St.

TO RENT—VVANTED

KAS turite krautuvę tinkamą dėl 
siuvėjo, taisymo, prosymo ir valy
mo drabužių ? Praneškite — bile 
'apielinkėj. F. K. Tverionas, 615 W. 
18 St. Canal 8889.

SITUATION VVANTED 
ieško Darbo

PAlEŠKAŲ darbo už bartenderį, 
garantuotas teisingumas, patyrimas 
16 metų. Kam reikalinga — nesi- 
gailėsit. Pašaukit Canal 0243 8 A. 
M. Stip.
i<» r«i t*

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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.

REIKALINGA mergina kūdikiui 
prižiūrėti. Bogusiewicz, 2845 Palmer 
St. Tel. Armitage 7949.
II l|» Ii I I

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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.

REIKALINGA gėrimų pardavi
nėtojų su trekais. Alga ir komi
sija. Proga pasidaryti pinigo. Gerai 
žinomi gėrimai. Chicagoj ir arti
nuosiuos miesteliuos. C. Jarkson, 
1502 S. Michigan Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

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. Pulaski Savings & Loan Ass’n, 
3156 S. Morgan St. Tel. Yards 3500. 
Priimsim 20% rankpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktu.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

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

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenue 

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

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI taverno biznis su 
namu, biznis geras ir gera ateitis; 
parduosiu už labai prieinamą kai
ną. Turiu apleisti šį biznį, nes tu
riu kitą biznį.

3116 W. lllth St.

$5000 pinigais nupirksi kampinį 
apartment 3x5 — 1x4 kambarių 
apart. Rendos $5800 metams, grei
tam pardavimui $16,000.00.

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

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

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

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 apart- 

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

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

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

PARDAVIMUI George’s Tavern. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Sa
vininkai išeina į savo namą.

837 W. 34 Place

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

PARSIDUODA taverna viena iš 
dviejų — 673 W. Madison St. Su 
namu ar be namo.

PARDAVIMUI tavernas, 
biznis, gera vieta - 
4624 S, Western Avė.

PARDAVIMUI tavernas Mar- 
ųuette Parke už pasiūlymo kainą. 
Dan’s Tavern, 2449 W. 69 St.

geras 
nebrangiai.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 
prie 71-os ir Artesian gat. šiaurės 
rytų kampo. Man kainavo $21,000. 
Turiu parduoti už $5,000, privačiam 
asmeniui. Alex Alesauskas, 6343 S. 
Western avė.

PARDAVIMUI namas — 2 flatai 
po 5 kambarius, karšto vandens 
apšildymas, stokeris. 1918 — 48th 
Ct., Cicero.

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

M

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

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
NamųL Patarnavimas ir Reikme^^^

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

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 
bargeną, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILLIMAS, 
6800 S. Maplewood avė. 

Tel. Hemlock 2323

BUILDING MATERIAL 
S taty^ai Materiolas

PARDAVIMUI vartotos durys 
visokių mierų, taipgi apie 20 žie
minių langų ir apyie 20 paprastų 
langų. Kam reikalinga, kreipkitės, 
o pirksitę/pigiau, kaip manote. K. 
Poška, 5345 S. Emerald avė. Tel. 
Boulevard 4476.

fArms for sale 
Ūkiai Pardavimui

A

gerą

Nori pasit'arii džiovininkų 
sanatorijos reikalu 

m — «iiirrtrirr,

Pereitų šeštadiėnį turėjd 
įvykti indridttiškiečių susirin-4 
kimos. Bet dėl labai nepalan
kaus oro suširinkiiiids negalė
jo įvykti* tad indriuniškiečių 
susirinkimas yra šaukiamas 
šio šeštadienio vakare, birže
lio 24 d.* ptts K. Baronų, 8605 
S. Mėjrshfifeld A Ve;* prie 86 gt.» 
pirma gatvė į vakarus nuo 
Ashland avė.

Visi indrioniškiečiai kvie>- 
čiami atsilan/kyti ir pasitarti 
dėl statomos Ind-Tioiiišky džio
vininkų sanatorijosk

Atskiri kvietiniai nebtis Sitin-; 
|inėjami, nes jų adresų neta
riu, tad atvykite be pakvietė _ 
muk —Kk Baronas. Ji jau turi keturis vaikus.

Al G. Kumskis.

Nenori 13 Vaikų, 
Prašo Divorso

Mrs.29 metų čhieagiete 
nes Cebrat, nuo 203? 
Street, vakar aiškino 
Finnegan, kad ji nenori turėti 
13 vaikų, tai perdaug moderniš
kai motinai.* Bet jos vyras, 
Frank Cebrat nori tiek vaikų ir 
ganai Mat jo tėvas turėjo 13- 
kų, ir jisai nori jam prilygti.

Mrs.. Cebrat perskiras gaus* ir

Ag- 
W. 19th 

teisėjui

PARDAVIMUI tavern su visais 
įrengimais. Pigi renda. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 1337 S. 49 
Avė., Cicero.
■„..A.-.r.- ' . ' n.—- į,, .j;. . —

RENDON štoras su tavemo fik- 
čeriais. Einamas biznis. Pigi renda 
SU 5 kafnb. užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai

4213 S. Campbell

PARSIDUODA taverhas, aukštai 
8 kambariai. Turi būti parduotas 
gfeitai, nes savininkas verčiamas 
apleisti Šitą šalį. Rėnda pigi. 10737 
S. Michigan Avė.* Roselande.

PARSIDUODA tavernas su gėru 
bizniu. Savininkas turi kitų bizhį. 
48Į6 S. Wentworth avė.

iŠ k . 1 .C ’ ■ «■
——

• Pardavimui tavernas 2003 s. 
Jefferson st. kartu su sale. Biznis 
gerai išdirbtas nuo 1904.
4—X- kM----- u.---- U—i------------------ —

j, PĄRSIDUODA tavernas geritu
vvrns turės mokėti Yni alimoni- laiku ir 4 formšiai. Pigivyras turės mokėti jai aumom važiuoju į Liėtuvą.

.................... > I 3111 S. Halštėd St

40 AKRŲ vaisių ir grudų far
ma, 7 kambarių namas, elektriką, 
furnaso šildymas, 2 arkliai, 2 kar
vės, vištos, visi įnagiai, braškės, avė
tės, vynuogės, pyčiai, kraušės, obuo
liai, vyšnios, Šienas, komai, avižos, 
kviečiai. Tai yra viena iš geriau
sių Michigane farmų. Kaina $7500. 
Tuojau nuosavybė. Priverstas par
duota

CHAS. YANK, 
Stevensville, Michigan

PARSIDUODA farma 80 akerių 
už morgičių^S.OOO* arba 40 už 
$2000. Viena mylia huo miesto, ge
roj apylinkėj, gera žemė, maišyta 
prie molio su juodžemiu; nauji bu- 
dinkai. Tikrai norinti atsiliepkite. 
Mta. B. Misevich, Scotville, Mith.

80 AKRŲ farfna 112 rhyllų ’hub 
Chicagos, % mylios M-40 —- upfe, 
kiek vaismedžių. $2,500 pinigais. 
Stakas, įrengimas, pigiai bėt6, 
20 akrų be budinkų — $400 pinin
gais. Chas. Sibley, Dovvogiac, Mich.

ko »

FARMS—To EXCHANGfc 
Ūkiai Mainais

MAtNUI 100 akrų farma 50 my- 
ių nub Chicagos. Geri budihkai. 
fauna pilnai įrengta ir pilnas sta
tas. BogUšiėVvicz, 2845 Palmer St.

Armitage 7949. • '•
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SIŪLO ROOSEVELTUI SUORGANIZUOTI 
“JUNGTINES PASAULIO VALSTYBES”

i u;...
Ketvirtai, birželio 22, 1939

Nauja Ir Įdomi Organizacija Chicagoj

Roselando Lietuvių 
Kultūros Draugija 
Sujudo — Sukruto

VAKAR
, > • a. ;

CHICAGOJ
Veda—NORA

Jeigu chicagiečio VVilliam 
B. Lloyd svajonės išsipildys, 
tai netrukus turėsime “Jungti
nes Pasaulio Valstybes”. Ir 
Lloyd nori, kad musų Jungti
nės Valstijos jas suorganizuo
tų. * '

Lloyd ir būrelis draugų šio
mis dienomis suorganizavo 
draugiją, kuri skelbs Jungti
nių Pasaulio Valstybių obalsį 
Amerikoj ir svetur. Draugijos 
centras laikinai liūs adresu 
4p5 Birch Street, Chicągos prie- 
miestyj — VVinnetkoj.

Tarp Lloyd’o sumanymo ša
lininkų yra kongresmonas iš 
California valstijos, Jerry 
Vodrhis.
konkretų 
kongresui
prikalbinti savo kolegas tą pla-

Voorhis jau įteikė 
sumanymo planų 
ir deda pastangas

Voorhis siūlo įgalioti prezi
dentų Rooseveltų sušaukti vi
sų pasaulio valstybių atstovus 
konferencijai suorganizuoti 
“demokratinę sąjungą”, pana
šių Jungtinėms Valstijoms ir

Rengiasi Metiniam Piknikui
Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos piknikas įvyks sek- 
Imadienj, birželio 25 d., Rossi’^ 
Grove, prie 130-tos Št. ir Stony 
Island Avė.

Roselandiečiai yra labai 
tenkinti su šia draugija, 
labai paranku. Nereikia toli
žinėti į susirinkimus, kad už
simokėti duokles. Daug yra 
šiais bedarbės laikais negalin
čių iš anksto už visus metus 
užsimokėti, ir, žinoma, jeigu 
reiktų kas mėnuo važinėti,

pa- 
nes 
va-

tai

ten pat paruošti tokios Sąjun
gos, arba Jungtinių Pasaulio 
Valstybių konstitucijų.

Lloyd’o organidacija skel
bia, kad toks pat sumanymas 
neseniai buvo įteiktas Wiscon- 
sino valstijos legislatu|rai, ir 
kad legislatoriai palankiai į jį 
žiuri.

'Panašų obalsį neseniai pra
dėjo skelbti ir pasaulinė mote
rų organinei j a, Women’s In
ternational League for Peace 
and Freedom, kurios centras 
yra Amerikoj. Moterys pir
miausia noiri suorganizuoti kiek bereikalingai kelionės le- 
visų Amerikos kontinento vai- šuotų?
stybių “Jungtines Valstybes” o
ir tada eiti prie viso pasaulio *
valstybių sąjungos. štai, viena vietinė draugija

Jos, ir chicagietis Lloyd yra yra tempiama į Chicagą prisį- 
tikri, kad tokią pasaulio vals- dėti prie vieno kliubo. Tempė 
lybių sąjungą suorganizavus, jai, rodos, yra net advokatą 
pranyktų karai, kitokie tarp- nusisamdę, kad tik į kliubą 
tautiniai ginčai ir pasauly už- tempti. Žiuriant iš šalies, 
viešpatautų tokia taika ir v i e- rodo, kad tempėjų siekis 
nybę, kokia dabar džiaugiasi sai neapgalvotas, jei bent 
musų Jungtinių Valstijų žmo- žemos rųšies politika, nieko
nes. —R. ro nariams neteikinti. O gal,

'jei neturi prieš ką kovoti, tai 
kovok pats prieš save.

Roselando Kultūros Draugi
joj viskas tvarkoj. Dabar Chi- 
cagos Liet. ( D-jos vajus naujų 
narių gavimui, tad ir Roselan
do draugija vis daugiau narių 
gauna į knygas įtraukt, ir ta 
proga sekmadienį, 25 d. birže
lio, sueisime piknike ir arčiau 
susipažinsime. Gal kaip ką ir 
laimėsime, nes ir Budrikas au
kauja elektrinį skustuvą. Na, 
apie kitus vėliau.

— Stepukas.

nu- 
at- 
vi- 
tai 
ge-

zitorius, kuris tikrai gyvenime 
vykdė populiarią idėją kūrybi
nės inspiracijos. Jis praleisdavo 
mažai laiko tikrai sunkiai be
dirbdamas. Muzika,jrfodės, šok
te šokdavo iš jo širdies, jo sme
genų ir pirštų. Didžiausia pro
blema buvo tiktai ta, kad pa
spėti viską greitai užrašyti.

Pasaka, kaip ijs parašė 
“Hark, Hark, the Lark” yra į- 
domi. Eidamas kartą pro išori
nį restoraną Wahringe ir pa
matęs kelis savo draugus, nuė
jo ir atsisėdo prie jų ir pradė
jo vartyti lapus vienos Shakes- 
peare’o knygos, kuri gulėjo ant 
stalo.

♦

O Iš Washingtono praneša, kad 
chicagietis O. John Rodge buvo 
paskirtas ir Senato patvirtintas 
U. S. generalio prokuroro asis
tentu.
• Burnsidės nuovados policija
suėmė keturis jaunus chicagie- 
čius, kurie pavogė automobilį, 
jo savininkų Julius Gordonų iš 
Galumet City pririšo prie me
džio, ir apiplėšė keturias gaso 
lino stotis. Suimtieji yra, 19 
metų Robert Ward, 1423 E. 
63rd st.; 18 metų Robert Mur- 
ray, nuo 6214 Ellis avenue, 21 
metų Ehner Kahler, 5004 Sto
ny Island avenue, ir 33 metų 
Emmett Howell, nuo 6429 Har- 
per. i
® Garsi Chicągos dailininkė- 
portretistė Violet B. Wenner 
skaitė paskaitų motery simfo
nijos narėms, ir pareiškė, kad 
moderniškoji dailė veda žmo
nes prie savižudybiy. Dailės tik
slas, ji aiškino’ yra pabrėžti 
meilę, santaiką ir grožį gyveni
me. Modernišką dailė gi pirmoj 
vietoj stato šių dienų gyvenimo 
triukšmų, bildesį, chaosų, pa- 
dindama to gyvenimo sumišimų 
ir tendencijų žudytis. Moderniš
ka dailė, ji baigė, yra “kuku”.
• Chicągos poličijos departa
mentas griežtai draudžia parda
vinėti fejerverkus miesto ribo
se ir nusikaltusius biznierius 
aštriai baus. Taip skelbia poli
cijos komisionierius James P. 
Allman.

niausios tokios organizacijos 
Anglijoje.

Jonuškaites-Zaunienes 
Gastroles Varšuvoje

Kauno Operos artistė, Vincė 
JonuŠkaitė-Zaunienė, neseniai 
koncertavo Varšuvoje, kur ji 
užsirekomendavo kaipo “negin
čijamo aukšto lygio lietuvė dai
nininkė.” P-ia Zaunienė ypatin
gai sužavėjo klausytojus kon
certo dalyje, skirtoje lietuvių 
liaudies dainoms. Programoj 
buvo kuriniai Čiurlionio, Tallat- 
Kelpšos, Gruodžio, Petrausko, 
Šimkaus ir Banaičio.

—• o •— 
Bronė Drangelienė 
Grįžta Namo

Musų dainininkė Bronė Dran
gelienė, kuri išgyveno Lietuvo
je apie tris metus, rengiasi grįž
ti Chicagon pabaigoj šio mėne
sio.

Būdama Lietuvoje, p. Dran
gelienė dainavo kaipo viešnia 
artistė Kauno operoj. Ji taipgi 
tankiai rodėsi koncertuose ir 
radio programose, ir gastrolia
vo po Europą. Visi jos pasiro
dymai buvo pasekmingi, ir kri
tikų recenzijos labai prielan
kios.

Bus malonu susilaukti savo 
chicagietės ir išgirsti ją dainuo
jant, po trijų metų patyrimo 
įgyto Europoje.

— o — 
Šimkaus Sūnūs 
Eina Jo Pėdomis

Skaitau Lietuvos Aide (VI. 
J—as), kad E. Hanzen-Herbe- 
kienės mokinių koncerte, kuris 
įvyko Valstybės Teatre, stip
riausią vakaro įspūdį padarė 
Algirdas Šimkus, Stasio Šim
kaus sūnūs, štai ką recenzentas 
rašė apie šį jaunuolį muziką:

“Jis parodė milžinišką pažan
gą; jo grojimas įgijo griežtų 
kontūrų, aiškumo; jėgos; jo as
menyje turime jau beveik su
brendusį pianistą. Sunkų Bee- 
thoveno koncertą Es Dur jis 
laisvai suvaldė techniškai (y- 
pač pirmą dalį; finale buvo ke
letas smulkių nepataikymų); jo 
grojimas gyvas, temperamen
tingas, kartu yra ir nemažai 
švelnumo bei spalvingumo už- 
gavime. Painus veikalas buvo 
pagrotas aiškiu individualiu pri
ėjimu, logiškai ir įdomiai iš
vystytas. Kaip atrodo, A. Šim
kaus asmenyje turėsime 
mokantį pagauti publiką 
skonio pianistą.”

— o —
Juozas Babravičius 
Pasitraukė iš Operos

— o —
Florence Easton, kuri per 

daugel metų buvo viena žy
miausių Metropolitan Operos 
artisčių, nori įsteigti organiza
ciją dainuoti operų angliškai, 
vienoj mažoj operos patalpoj, 
kur galėtų būti 8 iki 10 mėne
sių sezonas. Ji trokšta, kad jau
ni dainininkai turėtų progos į- 
sigyti reikalingą patyrimą, kad 
gauti vietą vienoj didžiųjų A- 
merikos operų.

— o —
Ponia Aino Acktc, impresari- 

ja ir direktorė Suomių Operos, 
Helsinki, tur būt, yra vienintelė 
moteris, laikanti tokią svarbią 
vietą muzikos pasaulyje. Turė
dama gan ilgą karjerą Pary
žiaus didžiojoj operoj, ji pilnai 
pažįsta operos eigą, ir turi ge
rą supratimą parinkime operų 
ir tinkamų interpretatorių kiek
vienai rolei.'

o —
Originale scenerija ir kostiu

mai naudoti pirmame Mous- 
sorgskio operos “Boris Godou- 
noff” pastatyme buvo nupirkti 
Gatti-Gasazzos Metropolitan O- 
perai ir kainavo $25,000.00.

— o —
Mariau Anderson, tarptauti

niai žymi artistė-dainininkė, 
bus pagerbta su dideliu pieši
niu jos atvaizdo, kuris bus pa
talpose Department of Interior 
Washington’e. šis yra rezultatu 
jos koncerto tenai, kuriame bu
vo 75,000 žmonių, ir kuris įvy
ko prie Lincoln Memorial, Ve
lykų Dienoje ir “kuris taip gra
žiai parodė progresą jos rasės.”

— o —
Iš Didžiųjų Kompo
zitorių Gyvenimo

Handel, kuris tapo Anglijos 
piliečiu, turėjo patenkinimą ma
tyti Bononcini, jo kpnkurentą 
kompozitorių, prašalintą iš An
glijos, kuomet Bononcini buvo 
sugautas už pasisavinimą kuri
nio Antonio Lotti. Jis prezenta
vo tą kurinį Senovinės Muzikos 
Akademijai kaipo savo. Yra sa
koma, kad ironija šio viso įvy
kio yra ta, kad nebuvo kito 
kompozitoriaus, kuris “skolin
davo” daugiaus muzikos nuo ki
tų, kaip patsai Handel. Bet jo 
argumentas buvo — “jie neži
no ką daryti su šiomis meliodi- 
jomis, o aš žinau.” Tai jis ra
miai sau pasisavindavo tą, kas, 
jis jautė, bus jam naudinga.

— o —

Žiūrėdamas per puslapius 
“Cymbeline” jo akys krito ant 
eilių “Hark, Hark, the Lark”. 
Jis tuoj buvo sužavėtas. “Tokia 
graži meliodija atėjo mano gal
von” jis tarė, “kad tai turėčiau 
ant ko rašyti.” Tuojau draugai 
padarė linijas ant užpakalio 
vieno “menu”. Schubert kuo- 
greičiausia padarė užrašus ir 
taip gimė dar kita jo nemirtina 
daina. Jis paėmė šią Shakespea- 
re knygą namo su savim ir tą 
patį vakarą parašė muziką 
“Who is Sylvia?” dar kitam 
šedevrui.

Nuostabu iŠtikro pagalvoti, 
kiek savo muzikos kurinių 
Schubert gal niekados negirdė
jo. Jis turėjo paprotį, užbaigęs 
kokį kurinį, tuojau padėti jį į 
stalčių, ir pradėdavo dirbti ką 
kitą. Kartą jis nepažino savo 
parašytos dainos išreikšdamas 
nuoširdų komplimentą išgirdęs 
ją, visai pamiršęs, kad tai buvo 
jo paties parašyta.

Jis kartais parašydavo net po 
šešias dainas į dieną, kai ku
rias tuojaus parduodamas po 
dvidešimts centų už vieną. Schu- 
bertas niekados negavo užtekti
nai atlyginimo už savo darbą, 
ir retai žinojo, kad publika į- 
vertina jo genijų. Jo artimi 
draugai buvo jo mylimiausia 
audiencija.

— o —
Iš visų muzikų Mendelssohn, 

rodos, buvo daugiausia visapu
siškas. Jis puikiai piešė ir brai
žė, buvo geras atletas, gražiai 
šoko, ir turėjo literatiško gabu
mo — sprendžiant iš jo laiškų 
ir eilių.

— o —
Berepetuodamas vieną savo 

operų, Rubinstein buvo taip pa
tenkintas su orkestras grojimu, 
kad prižadėjo jiems vakarienę 
su šampanu, jeigu opera bus 
pasekminga. Bet nežiūrint jų 
gero prisirengimo ir grojimo, 
buvo nepasekminga, ir kompo
zitorius pasipiktinęs nuėjo na
mon ir atsigulė lovon.

Neužilgo išgirdo bildesį prie 
durių. Buvo tai jo basso muzi
kantas. “Eik šalin” šaukė Ru
binstein, “nebusi jokios vakarie
nės, nes opera neturėjo pasise
kimo.” I tai muzikantas atsakė 
“man ji labai patiko...”

— o —
“Viskas pasaulyje gali būti 

atimta iš musų, tik ne tai, ką 
turime įgiję musų vidujiniam 
žinojimui ir pasiekimui...”

Vėl Areštuoja Už 
Neturėjimą Inspek
cijos Ženklų

Chicagoje yra apie 100,000 
automobilių, kurių savininkai 
dar neatvežė juos inspekcijai. 
Kadangi inspekcijos stotys, 
kurių yra 13 Chicagoj, pasku
tinėmis dienomis buvo beveik 
tuščios, tai policija pradėjo 
neinspektuotų automobilių sa
vininkus areštuoti. Suėmė 13.

Judėjimas inspekcijos stoty
se tuojau padidėjo.

K

Inland PralaimėjoMiesto Taryba 
Bandys Sutaikinti Svarbių Bylą 
Armour B-vę ir C.I.O. Prieš N.L.R.B

Ragins Skerdyklų Bendrovę 
Pripažinti Unijų

Miesto tarybos darbo komisi
ja vakar nutarė kreiptis į di
džiulės skerdyklų bendrovės, 
Armour, viršininkus, su paragi
nimu pripažinti C.I.O. skerdyk
lų darbininkų unijų ir užvesti 
derybas dėl sutarties.

Komisijų sudaro aldermonai 
Rowan, prof. Douglas ir 14-to 
vvardo aldermonas, McDermott. 
Jisai padarė įnešimų.

Miesto taryba nutarė bandy
ti C.I.O. ir Armour bendrovę 
sutaikinti, kai išgirdo iš unijos 
viršininkų, kad liepos mėnesį 
kils streikas, jeigu keturios di
džiosios mėsos bendrovės — 
Svvift, Wilson, Cudahy, o svar
biausia, Armour, nesutiks derė
tis.

Unijos viršininkai, Henry 
Johnson ir Don Harris, liudijo 
aldermonams, kad prie unijos 
priklauso beveik visi Armour 
darbininkai, ir net federalė dar
bo taryba pripažino unijai tei
sę darbininkus atstovauti. Vie
nok Armour bendrovės virši
ninkai darbininkų prašymus ir 
pasiūlymus deryboms ignoruo
ja, ir visai nenori apie pripa
žinimų kalbėti.

Johnson ir Harris pareiškė, 
kad liepos 17 d., Chicagoj į- 
vyks nacionalė skerdyklų uni
jų konferencija, kurioj streiko 
klausimas bus svarstomas.

782 Gavo
Universiteto
Diplomus

782 Cook County gyvento
jai gavo Illinois universiteto 
medicinos, dentistprijos, far
maceutinius ir kitokius diplo
mus.

Diplomai buvo išduoti Civic 
Operoj užpereito penktadienio 
rytų. Kiti diplomai buvo išda
linti universiteto patalpose.

W.P.A. Mokina 
Beraščius

Turi Pripažinti Darbininkams 
Teises

Federalė Darbo Santykių Ta
ryba (N.L.R.B.), po “mažojo 
dieno” streiko Chicągos plieno 
distrikte, tyrinėjo darbininkų 
padėtį Inland Steel Co., bendro
vėj.

Tyrinėjimų rezultate, taryba 
surado, kad firma kliudė dar
bininkams organizuotis, naudo- 

. o diskriminacijų ir kitais ne-į 
eistinais budais kovojo C.I.O. 

unijos organizavimų. Taryba į- 
sakė Inland viršininkams pri
pažinti savo darbininkams tei
ses organizuotis ir tų organiza
vimų netrukdyti unijistų atlei
dinėjimu, terorizavimu, ar ki
tomis nelegalėmis priemonėmis.

Inland bendrovė to įsakymo 
nenorėjo pripažinti ir kreipėsi 

federalį apeliacijos teismų Chi- 
cagoje su prašymu jį panaikin
ti. Jos advokatai argumentavo, 
<ad tarybos nariai liudininkų 
tyrinėjimo negirdėjo ir neskai
tė jų liudymų, tokiu budu ne
turi pamato sprendimus daryti 
ir įsakymus davinėti.

Apeliacinis teismas vienbal
siai vakar Inland prašymų at
metė, pripažino Darbo Tarybos 
sakymų legališkumų, taipgi 
pripažino Darbo Tarybai teisę 
tokius įstatymus duoti.

Tokiu budu Inland firma pra
laimėjo. Bet jos advokatai tur 
būt dar kreipsis į Aukščiausį J. 
V. Valstijų teismų ir ten ban
dys šį nepalankų nuosprendį pa
keisti.

Inland plieno liejyklose, East 
Chicagoj, dirba didelis skaičius 
lietuvių. Kai kurie turi atsako- 
mingus darbus pačiose liejyk
lose ir administracijoj.
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Pasikorė Bedarbis 
Kepėjas

Uždaręs savo buto rūbų klo
zete pasikorė 52 metų chica- 
gietis George Walter, nuo 113 
West Elm Street. Walter ama
tu buvo kepėjas, bet per ilgų 
laikų negalėjo gauti dairbo.

Nužudė Sargą 
Teatre

| KINO TEATRAS
(MOVIES)

“Goodbye Mir. Chips” galė
site pamatyti Apollo teatre šį 
šeštadienį. Robert Donat (ku
ris jums davė j avino daktaro 
charakterizacijų veikale “Cita- 
del”) lošia rolę to nuostabaus 
profesoriaus, kurio vardas bu
vo Chipping, kuris įaugo į 
mokyklos būklę taip giliai, 
<ad jis turėjo neapsakoma įta
ką keletui gentkarčių studen
tų.

Nejaunas jis jau buvo, kai 
vedė% bet jo laimė buvo trum
pa. Žmona mirė, bet jos ma
lonus būdas, sveika filosofija 
pasiliko su “Mr. Chips”, ir jis 
jos niekad neužmiršo.

“Blind Alley”, iš kitos pu
sės, visai kitoks veikalas— 
State Lake teatre -su Ghester 
Morris, Ralph Bellamy, Ann 
Dvorak. Čia jau ne vien įdėjų 
kova kaip toj mokykloj kur 
Chipping mokina, bet kova 
tarpe proto ir spėkos, tarpe 
psichologijos ir kulkosvaidžio 
kaip kaliniai įsibriauna į psi
chologijos daktaro namus, kur 
jis vaišino būrį draugų. Kad 
išvengus kraujo Įėjimą, tas 
daktaras savotiškai suvaldo 
piktadarius, čia rasit daug 
veiksmo ir žingeidumo.

Chicągos teatras rytoj per
statys žavėtina Irene Dunne 
naujame veikale—“Invitation 
to Happiness”, Fred MacMur- 
ray suteiks romantiškų intere
sų.

Eikit ir atveskit geram kino 
teatre.

—Suzanna Viliutė

Sudegė Penkių 
Metų Kūdikis

y ge

• Keleivinių lėktuvų bendrovės 
skelbia, kad per gegužės ^mėne
sį jų lėktuvai' padarė 571M07,- 
080 mylių vežiodami kelejvius. 
Palyginus su pereitų
gūžės mėn., keleivių skaičius 
padidėjo 36.3% J'

f-

• 48 metų .chįę.agietis C. II. 
Woodwell prarącjo darbų. Nu
tarė ieškoti laiiųęs. kitur, ir iš
ėjo pėkščias pasaulį pamatyti. 
Pasiekęs Hagerstown, Md., jisai 
nusipirko dviratį1 už $8.69, ir 
su juo jau keturis kartus išva
žinėjo Jungtines“ Valstijas sker
sai ir išilgai, šęiY,,ir ten uždar
biaudamas: *’■ '

•' t ' I > ! j < ' ' ‘s .■ \

• Ar norite laimingai šeimyni
niai gyventi? Prof. Laird T. 
Hites, Y.M.C.A. kolegijos psi
chologijos profesorius, skelbia 
štai kokį receptų. Pirmiausia, 
reikia išsirinkti gerų merginų 
ar vaikinų, ir tada jų arba jį 
pamilti, o ne pamilti, ir paskui 
žiūrėti ar ji arba jis yra 
šeimyniniam gyvenimui.

Aplankys Oak 
Foresto Lietuvius 
Su Vaišėmis

ge r i

Roselandiečiai Jau Surinko 
Pinigus Vizitui

ROSELAND. — Roselando 
Draugijų komiteto parengimas, 
įvykęs šeštadienio vakare, bir
želio 17 d., Darbininkų svetai
nėj, nusisekė neblogai.

Parengimas buvo rengtas 
naudai Oak Forest prieglaudo
je esančių lietuvių (piety su
rengimui). Pietus bus rengti 
kaip 
teks 
nigų 
kia,
tikslui pinigų nesigaili, 
bai pagirtinas dalykas.

švęs Jonines
Ateinantį šeštadienį, 

24 d., įvyks SLA 139
piknikas, kuris prasidės nuo 
pietų ir nusitęs iki sekmadie
nio ryto. Tai bus atvaizdavi
mas, kaip būdavo k Lietuvoj e, 
Joninių naktis, • Johai bus svei
kinami ir vaišinami.

Piknikas rengiama 
Grove 
St. ir

oras atvės, rudenį. Kiek 
girdėti nuo komiteto, pi
jau turi užtektinai. Reiš- 
roselandiečiai labdaringam 

Tai la-

birželio 
kuopos

gabų, 
rimto

WPA yra pasiryžusi 
kinti beraščius visoje žalyje. 
Tuo tikslu pirmiausia bus su
rašyti visi beraščiai, o paskui 
jiems bus įsteigtos mokyklos, 
kurias, tikimasi, lankys ik 
30,000 mokinių. •

išmo-
arNežinomas piktadaris 

piktadariai nužudė sargų App- 
East 47th 

buvo 5f 
nuo 3525

llo teatre, ties 426 
Street. Nužudytasai 
metų James Hayes, 
Federal Street. .

Gary pakraščiuose vakar 
pietų užsidegė iš lentgalių 
kalta trobelė, kurioj gyveno 
turtinga negrų šeimyna, našlė 
Jennie Wasp ir jos keturi vai
kai. Gaisre penkių pietų sūnūs 
žuvo, o motina buvo skaudžiai 
apdeginta, begelbėdama kitus 
tris vaikus.

po 
su- 
ne-

Rossis 
piknikų darže, prie 130 
Stony Island Avė.

Untanas.

Juozas Babravičius ir šeimyna
Del etatų ir sąmatos sumaži- Gluck vedė turtingą mergai- 

niino, ir ministerių tarybos nu-|tę, Marienne Pergin, bet laukė 
tarimo, liečiančio vyro ir žmo
nos tarnybą, iš Valstybės Tea
tro pasitraukia trylika artistų, 
tarp kurių randasi ir amerikie
čių mylimas dainininkas, Juo
zas Babravičius.

— o — 
AR ŽINOTE, KAD?

Vienas ponas, J. J. Manning, 
išbuvo nariu Norwich Katedros 
choro 65 metus, šią sukaktį ap
vaikščiojo ypatingomis cereino- 
nijoipis. - .

P-as Manning yra^ įsteigėjas 
Norwich Choristų Gildijos, se-

iki jos tėvo mirtis paliko jai 
turtų, nes tada jis galėjo ekspe
rimentuoti su kompozicijoms į- 
vairių stylių, be pavojaus bada
vimo.

— o —
Mozart turėjo labai daug 

vargti davinėdamas lekcijas, 
koncertuodamas, rašydamas 
muzikų dėl mekaniškų muzikos 
dėželių, etc. Jo operos padarė 
pinigų visiems kitiems, bet la
bai mažai 
riui.

pačiam kompozito-

Schubert
— o —
yra vienas koinpo-
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