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JOE LOUIS LAIMĖJO
NEW YORK. — Joe Louis, pasaulio bokso čempionas, lai

mėjo bokso rungtynes iš Tony Galento ketvirtame raunde tech
nišku “knockout’u”.

_ Unlvralty Ot lūinota 5c/

AMERIKOS JAPONŲ
REIKALAVIMU

Japonai liko įspėti, kad jie bus atsakingi už 
amerikiečių saugumą

TIENTSIN, birž. 28. — Cla<- padariusi su Kinija. Jeigu ja- 
rence E. Gauss, Jungtinių Vai-Į ponai bandys Amerikos laivams 
stijų generalis konsulas Šan
chajuje, atmetė japonų reika
lavimą, kad kitų valstybių pi
liečiai išsikraustytų - iš Foo- 
chow ir Wenchow uostų, ku
riems liko paskelbta blokada. 
Japonai įspėjo, jog jie nebus 
atsakingi, jei kas bloga atsi
tiks kitų kraštų piliečiams. Sa
vo notoje japonai reikalavo, 
kad ir kitų valstybių laivai ap
leistų kalbamus uostus.

Konsulas Gauss atkreipė ja
ponų vyriausybės dėmesį, kad 
Amerikos laivai turi pilną tei
sę sustoti Kinijos uostuose be 
jokio trukdymo. Tą teisę jai 
duoda sutartys, kurias ji yra

Atims pašalpą, kurie 
nenorės siūlomą 

darba dirbti
HARRISBURG, Pa., birž. 

28. — Arthur H. James, Penn- 
sylvanijos republikonų guber
natorius, pasirašė įstatymą, ku
ris patvarko, kad visi darbin
gi asmenys, kurie gauna pą- 
šalpą, negali atsisakyti nuo siū
lomo darbo, susijusio su val
stijos finansuojamais projek
tais. Jei asmuo be svarbios 
priežasties nenorės dirbti, tai 
jis neteks pašalpos.

Prieš tą įstatymą buvo ke
liami griežti protestai svar
biausia dėl to, kad jis suteiks 
progos nesąžingiems politikie
riams išnaudoti bedarbius, ku
rie bus verčiami dirbti už vi
sai menką atlyginimą.

Sovietai atšaukiu iš 
Japonijos savo pa

siuntinį
“Yo-TOKYO, birž. 28. 

miuri” laikraštis paskelbęs ži
nią, kad Konstantin Smetanin, 
einąs Sovietų Rusijos pasiun
tinio pareigas Japonijoje, likęs 
atšauktas. Liepos 5 d. jis iš- 
vyksiąs į Maskvą.

Laikraštis mano, kad tasai 
atšaukimas greičiausiai yra su 
sijęs su paskutiniais įvykiais 
Mongolijoje. Tačiau Japonijos 
užsienių reikalų ministerija 
apie Smetanino išvykimą į 
skvą oficialaus pranešimo 
turinti.

Ma- 
ne-

Lenkai uždarė sienų
DANCIGAS, birž. 28. — 

Vietos laikraštis paskelbė, kad 
lenkai uždarė sieną tarp Zopo- 
to, Dancigo ir Gdynios. Esą, 
jie ten rengia obstrukcijas tan
kams. •

statyti kokias kliūtis arba 
griebsis kitoniškų priemonių, 
tai jie bus atsakingi už pasė
kas.

Laukiama, kad lyginai tokį 
pat įspėjimą padarys ir admi
rolas Harry E. Yarnell, Ame
rikos laivyno Tolimuose Rytuo
se komendantas.

Britų konsulas išsigando ja
ponų įspėjimo, nors iš valdžios 
ir gavo patvarkymą nekreipti 
dėmesio ’ į statomus reikalavi
mus. Pranešama, jog iš Foo- 
chow net kariniais laivais pra
dėta gabenti Anglijos pilie
čiai.

Amerikoje gyveną 
vokiečiai raginami 

stoti j armiją
28.
De-

DETROIT, Mich., birž. 
— Arthur A. Kuecken, 
troito Turners viceprezidentas, 
pranešė, kad toji organizacija 
gavo “proklamaciją”, kuri ra
gina Vokietijos piliečius, gimu
sius 1920 metais, atlikti šiais 
metais militarinę prievolę rei
che.
’ Proklamacija**ragina tuos pi
liečius užsiregistruoti 
konsulate Clevelande 
kaip liepos 15 d.

Kuecken parašė 
protesto laišką pareikšdamas, 
jog jo organizacija jokiu bil
du nesutiks iškabinti kalbamą 
proklamaciją.

vokiečių 
nevėliau

konsului

Naciai pasiryžę siek 
ti savo tikslo

BERLYNAS, birž. 28. — 
Ryšium su besiartinančiomis 
sukaktimis (karo pradžios ir 
Versalio taikos) vokiečių laik
raščiai su pasididžiavimu rašo, 
kad naciai vienokiomis ar kito
kiomis priemonėmis atsieks sa
vo tikslo. Girdi, naciai esą lin
kę pasitikėti darbais, o ne žod
žiais. Jei Anglija mananti nu
gąsdinti vokiečius savo jėga, 
tai ji labai

Amerika 
nukamuota, 
danti savo 
o Prancūzija be milijonų juod- 
veidžių nepajėgtų stambiųjų 
valstybių tarpe išsilaikyti.

klystanti.
esanti depresijos
Anglija tik ban- 

pozicijas atlaikyti,

Rumunija gink 
luojasi

BUCHARESTAS, birž.
— Armand Calinescu, Rumu
nijos premjeras, informavo at
stovų butą, kad ginklavimąsi 
eina smarkiu tempu. Ypač daug 
dėmesio esą atkreipta į sustip
rinimą sienų, kurios ribojasi 

■su Bulgarija ir Vengrija. Mat, 
į tos dvi valstybės norėtų sie
nas pakeisti: atgauti iš Ru
munijos tai, ką jos pasaulinio 

, karo metu prarado.
I Premjeras aiškiai davė su
prasti, kad tų valstybių norus 
Rumunija nėra linkusi paten
kinti. O kad tie nepatenkinti 
kaimynai kartais neužkluptų 

įjuos, tai ji smarkiai ginkluo
jasi.

28.

f-i
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Naujienų-Acme Radiophoto
DECATUR, III. — Hunterj Moody (po kairei) ir Wilbur Parrish, kurie savo 

lėktuve' jau išbuvo ore 218 valandų/

Lenkai nušovė vo 
kiečių lėktuvą

VARŠUVA, birž. 28. — Vo
kiečių lėktuvas, kuris skrido 
viršum Hela pusiausalio, neto
li Dancigo, liko lenkų artile
rijos nušautas.

Heloje lenkai turi įsteigę lai
vyno jbazę. Vokiečių lakūnas 
buvo įspėtas neskristi viršuje 
tos bazės. Kai jis nepaklausė, 
tai tąsyk šūviai buvo paleisti 
j lėktuvą.

Lėktuvas nukritęs į jurą, o* 
vokiečių laivas išgelbėjęs lakū
ną. " . •/, v...

/ .«* y ■- ----------------- -Į • -

Rado nužudytą 
aktorę

HOLLYWOOD, birž. 28. s — 
Policija ieško Cambell Mac 
Donaldo, 23 metų jaunuolio, 
kurio motina liko kirviu nu
žudyta. -

Jo motina Margaret Cambell 
juvo 56 metų amžiaus ir vai
dindavo krutamuose paveik
sluose. Jos nužudymo aplinky
bės yra tokios, jog policija pra
deda įtarti jos sūnų.

Amnestija Karpato 
Ukrainiečiams

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 28. — Nicholas Horthy, 
Vengrijos regentas, paskelbė 
amnestiją visiems politiniams 
ir militariniams kaliniams Kar- 
pato-Ukrainoje, kurią prieš 
kiek laiko vengrai atplėšė nuo 
Čekoslovakijos. Apskaičiuoja
ma, kad ta amnestija palies 
apie 1,500 asmenų.

Duonos riaušės 
Maskvoje

RYGA, Latvija, birž. 28. — 
Donald Day iš Rygos praneša, 
kad Maskvoje įvykusios “duo
nos riaušės”. Vadinasi, dėl duo
nos trukumo gyventojai pra
dėję maištą kelti. Esą, Mask
vos apylinkėje streikai ir riau
šės padarę fabrikams daug 
nuostolių. Maištą likvidavusi 
slaptoji policija.

Kiaulė sužalojo 
moterį

28CENTRALIA, III., birž.
— Čia skaudžiai liko sužalota 
p-ia Brown, kai ji bandė pa
imti paršelį, kuris buvo sužeis
tas, Mat, ją puolė netoliese bu
vusi kiaulė ir pusėtinai sukan
džiojo

b

DIDELIS GAISRAS 
LONDONE

Sudegė visas kvartalas
LONDONAS, Anglija, birž. 

28. — Čia įvyko didelis gąįs- 
ras, kuris Barbican distriįte 
sunaikino visą kvartalą namų. 
Viename trobesyje gaisro bų- 
vo užklupti 30 žmonių. Tačiau 
jiems pasisekė atsargos laip
tais išsigelbėti.

' Sakoma, kad tai buvęs di
džiausias gaisras per paskuti- 
nius.^4.2 '' metus.A

įstatymas prieš 
komunistus

WASHINGTON, D. C., birž-. 
28. — Atstovų buto juridinis 
komitetas užgyrė naują patvar
kymą, kuris yra atkreiptas 
prieš ateivius. To komitetų pir
mininkas Emanuel Celler pa
reiškė, jog tas patvarkymas 
gali visiškai užkirsti kelią So
vietų Rusijos piliečiams atvyk
ti į šią šalį. Patvarkymą bu
sią galima pritaikyti ir visiems 
nepiliečiams komunistams. Bū
tent, juos busią galima depor
tuoti.

Vienas to patvarkymo • punk
tas nusako, jog į Ameriką ne
bus įleidžiami anarchistai ir 
asmenys, priklausą organizaci
joms, kurios stoja už nuver
timą valdžios jėgos pagalba.

Nacių šmugelis
VARŠUVA, birž. 28. — čia 

gautas pranešimas, kad nakties 
metu naciai vėl įšmugeliavo 1,- 
400 vyrų “laisvam korpusui”. 
Tokiu budu tas “laisvas kor
pusas” turi 2,400 iš Vokietijos 
atgabentų vyrų,

Be to, einąs didžiausias šmu
gelis ginklais. Naciai stengiasi 
kaip galima geriau apginkluo
ti Dancigo vokiečius, kurie, 
matyti, rengiasi “pUčūi”.

KOBE
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: *

Debesuotum^; galimas lie
tus ; permainos temperatūroje 
nebus. Saulė teka 5:17, . leidžia
si 8 :29. Mėnulis leidžiasi 3:47 
ryto

Treniruos 95,000 
lakūnų

WASHINGTON, D. C., birž. 
2*8. — Patvarkymas, kuris au
torizuoja .šį rudenį pradėti tre
niravimą 95,000 lakūnų preky
bos ir militariniams reikalams, 
liko prezidento Roosėvelto už- 
girtas.

Kalbamas bilius numato iš
leisti $5,675,000 treniravimui 
šį rudenį naujų lakūnų. Paskui 
kiekvienais metais bus. skiria
mi $7,000,000 treniravimui 
20,000 lakūnų.

U i i ’. > ' ..

Amerikos lėktuvas 
pasiekė Airiją

28.FOYNES, Airija, birž.
— Amerikos lėktuvas (“klipe- 
ris”), kuris pradėjo vežioti pa
štą tarp Amerikos ir Europos, 
pasiekė Airiją.

“Ya^ikee Clipper” išskrido iš 
Newfoundlando. Atrodo, jog 
netrukus oro paštas tarp Ame
rikos ir Europos bus papras
tas dalykas.

Princas Olav rengia 
si grįžti namo

WASHINGTON, D. C., birž. 
28. — Norvegijos sosto įpėdi
nis Olav sustojo Amerikos so
stinėje. Per devynias savaites 
jis aplankė 20 valstijų. Drau
ge su juo keliavo ir jo žmo
na.

Liepos 6 d. princas Olav su 
savo palydovais rengiasi grįžti 
į Norvegiją.

Nacių mielaširdystė
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

28. — Vokietijos valdžia pa
skyrė dar $200,000 Ispanijos 
pašalpos organizacijoms, kurios 
rūpinasi dėl karo nukentėju
siais gyventojais, šelpiami, ži
noma,-yra tik tie, kurie nėra 
nusidėję dabartinei fašistų val
džiai.

Skrenda penkiolika 
bombonešių

SAN DIEGO, Cal., birž. 28. 
— Penkiolika milžiniškų Ame
rikos armijos bombonešių su
stojo čia pusiaukelėje skrisda
mi j Hawajų salas. Iki šiol 
viskas ėjo sklandžiai.

Bombonešių eskadrilei vado
vauja leitenantas Sam La Ha- 
che.

Iš Lietuvos
Birželio 17 irKAUNAS.

18 d. įvairiose Lietuvos vieto
se siautė nepaprastai smarki 
audra, 
truko 
tokia 
namų 
laužė 
džių ir nudraskė šakų, žmonės 
panikos pagauti, nežiūrint, kad 
lietus pylė, kaip iš kibiro, be- 
go iš namų. Tokios audros čia 
niekas nepamena. Šiaulių mie
ste staiga užėjusi nepaprastai 
smarki audra išvertė kelis šim
tamečius ąžuolus, daugelis 
ąžuolų ir kitų medžių nulauž
ta tiesiog per kamienus. Elek
tros apšvietimas visame mies
te nutrauktas. Audra užėjo ne
tikėtai ir praėjo per keletą mi
nučių, todėl miesto sode užtiko 
žmonių, kurie paskubomis pa
sislėpė po medžiais. Vienas me
dis virsdamas mirtinai sužei
dė po juo stovėjusį 19 metų 
vaikiną Nagrockį. Griūvant gy
vulių paviljonui, kuriame taip 
pat buvo pasislėpusių žmonių, 
sunkiai sužeistas 13 metų mo
kinys Bloškis. Senosios bažny
čios stogas dengtas čerpėmis 
po audros atrodė lyg rėtis, nes 
daugybę čerpių audra išplėšė 
•ir nubloškė žemėn. Laimei žmo
nių arti-nepasitaikė. Daugelių 
namų stogai nuplėšti ir su
griauti iki pastatų. Berčiūnų TDIIMPflC GIMTAS! 
kurorte taip pat padaryta žy-j IKUMFUb ZlJNiUb 
mių nuostolių. Nukentėjo ke
lios vasarinės ir miške išversta 
daug medžių.

Marijampolėje audra 
tik 5 minutes, bet buvo 
didelė, kad nuplėšė daug 
stogų, išmušė langus, iš
tverus, išvertė daug me-

KAUNAS. — Sąryšyje su 
darbo talkos ruošiamais šios 
vasaros darbais birželio 17 d. 
į šventosios uostą buvo nuvy
kusi iš Kauno speciali tarpži
nybinė komisija, kuri vietoje 
apžiurėjo busimojo geležinkelio 
Darbėnai—šventoji kelią. Anks
čiau buvo nusistatyta, kad dar
bo talka pajūryje vykdys Pa- 
langos-šven tosios plento staty
bos darbus, tačiau komisija 
priėjo išvados, kad šventosios 
uostui pirmiausia reikalinga 
turėti geležinkdį. Todėl nusi
statyta, kad darbo talkos sa
vanoriai greitu laiku pradės ka
sti geležinkeliui pylimą ir nu- 
tęs jį nuo juros iki Palangos- 
Liepojos vieškelio.

Tuo pačiu metu Geležinkelių 
Valdyba pradės tiesti geležin
kelį nuo Darbėnų stoties šven
tosios link. Darbėnų-šventosios 
geležinkelio* linija turės 12 km. 
Tikimasi, kad naujas geležin
kelis bus atidarytas jau atei
nančiais metais.

Japonai giriasi su 
naikinę sovietų 

lėktuvų bazę
28.TOKYO, Japonija, birž.

— Japonų žiniomis, Mongoli
joje likusi sunaikinta sovietų 
lėktuvų baze. Girdi, japonai 
netikėtai užkulpę tą bazę prie 
Tamsko ir sunaikinę 104 lėk
tuvus. Nuo gegužės 20 d. iki 
dabar sovietai praradę 251 lėk
tuvą.

Tie nuostoliai esą ‘ tokie di
deli, kad per kai kurį laiką ja
ponams toje vietoje nebusią 
jokio pavojaus.

Hornerio adminis 
tracija esanti 

blogiausia
SPRINGFIELD, Ilk, birž. 

28. — Penki legislaturos na
riai, kurie priklauso republi- 
konams, padarė pareiškimą, 
kad gub. Hornerio administra
cija esanti blogiausia iŠ visų, 
kokią Illinois valstija kada 
nors yra turėjusi. Girdi, graf- 
tas ir korupcija esanti įsiga
lėjusi labiau, negu kada nors.

Matyti, tie republikonai ma
no, kad piliečiai užmiršo gub. 
Small’o laikus, kada su teismo 
pagalba korupcija buvo iškel
ta į aikštę.

Ragina lėktuvų dirb 
tuves iškraustyti

WASHINGTON, D. C., birž. 
28. — Kongresmanas Church 
nurodė, kad Amerika turinti 
labiau apsižiūrėti su lėktuvų 
dirbtuvėmis. Dabar nemažas 
skaičius tų dirbtuvių yra ne
toli jurų. Jei karas kiltų, tai 
priešui butų nesunku jas su
naikinti. Todėl, esą, reikalinga 
kalbamas dirbtuves nukelti gi
liau* į žemyną.

IŠ VISUR
• BRATISLAVA, Slovakija, 
birž. 28. — Slovakijos valdžia 
panaikino visas bendras ber- 
niukų-mergaičių mokyklas ir 
pareiškė, kad merginų pareiga 
kurti šeimynas, o ne mokslus 
eiti ir karjerų ieškoti. Valdžia 
suvaržė merginų įstojimą ir į 
krašto universitetus.

• ELMIRA, N. 
— U.S. armijos 
bert M. Stanley 
mylių su savo 

28.
Ro- 
100

Y., birž. 
kadetas 
nuskrido 
namų darbo

sklandytuvu (bemotoriniu lėk
tuvu). čia dabar vyksta 10-tos 
metinės Amerikos sklandytuvų 
lenktynės.

• HARRISBURG, Pa., birž. 
28. — Vietos teismas nuteisė 
Roy E. Brownmiller, buvusį 
Penna., valstijos vieškelių vir
šininką kalėjimu už išmėtymą 
valstijos $600,000 “politikos rei
kalams”.

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, III.



Žiburiams užgesus

LIETUVIAI

si. Kutena jalisinus, stiegia pro-

t ll» U

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. W este r n av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Bėverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3
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(Iš Lietuvos)
Vidunaktis, šąla; Shiegas di

delėmis gniūžtėmis ktihia že
mėn. Mieste jau seniai visi ži
buriui Užgeso. Vlškas balldojat 
Tyla. Jis svyruodamas eina gat
ve. Gal dėl svaiginamų gėralų 
jisai prarado kūne lygsvarą? Oi 
ne!

šiandien jo protas kiaurai vi
są dieną įtemptai dirbo. O jaus
mai, jaušiUai įkyriai prieštara
vo. Ii* dubai*, dabar visokią inln-

tas jisai lygsvarą visame praras 
dęs vienas eina gatve.

—Ilgėsis, — prabilo jisai. It 
taręs tą žodį apsidairė. Tasai 
žodis lyg nejučiomis išspruko, 
o gal jis jį tik hilgitdb? Ramy
bė žemėje. Letai krinta sniego 
gabalai. Kažkur sukaukė auto 
signalas. Sulojo šUo. Girdi savo 
žingsnius. O tasai ilgėsis, nepra-

- Žaliasis ilgėsis, — lėtai ta
rė jisai tuodu žodžiu.

—Žaliasis, — nutruko min
tys.

Jo akyse gimė žalios lankos 
vaizdus. Upės užliejainos lan
kos, kur pavasaryje aUgh švel
nutė žolelė. Žolelė Vėjo pučiama 
tyliai, tyliai šnabždėta šnabžda. 
Ne, tai ne žolė šnabžda, šnabž
da jo jausmai.

Susipynė, susinarpliojo jaus
mai. Asmeniniai pergyvenimai 
ir visuomenės gyvenimo įvy
kiai. Vieni kilus lydi. Ilgėsis 
gimdo skausmus, skalisiiiai ža
dina mintis. Jos skrieja laksto 
kaip bičių spiečius. Suka štai 
aukštyn galvas ir visus spiečius 
užgrius ant jo. Jis nejučiomis

Norėdami pigiai pirkti lurtiberį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda
2x6 haiijos 36 Bb. IT.
čia taip viskas pigiai.
Kreipkitės po anjjfjfu

Sibley Lumber Co.
30 Kast 147 Street - 

HARVĖY, ILL

—Klaipėda! — skausmingai 
išsiverkia žodis, lik vienintelis 
žodis.

—Taip prarasta, — lyg sapne 
taria jisai.

—Nida, tai pasaka»%; — nu
truksią žodžiai ir svajonių gija 
auga, auga ir bujoja^ — Ramiai 
ošia jllrai vėjo pučiama smiltis 
bangUOjai rūksta auksinės smil
tys, gimsta vaizdai.

—Nida, tai pasaulio vienu
ma. Tarp mėlynų vandehų riog
so vienišas smilties kalnas. Tai 
auksinė svajonė. Auksinė sva
jonė jaukiomis mintimis pa
puošta. LiilHUOja j urh,' ramiai 
tyso žalsvas marių vanduo, 0 
tenai apačioje žaliuoja jaunos 
pušaitės. Mariose baltuoja žvė- 
jo laivelio burės, vienišos bu
lės, kaip ir vienišas jos savinin
kas žvejas lietuvis. Amžiais ki
tų niekinamas jis atsiskyrėliu 
patiko, nekalbus, savyje užsida
ręs.

—Ilgu, —- kartoja žodį.
Nustojo snigę.; nutruko jo 

mintys. Padangė blaivosi. Pa
dangoje rioglina vienas debesys 
dnt kito. Painiojasi mintys, 
skaidrėja jausmai.

—Štai tasai ilamas, ji čia gy
vena; Gal miėga, o gal... —Su
stojo; atšisėdo ant trepu.

Tylu ir rantu.
Eidamas pro šalį aš čia jį 

užtikau. Užtikau ir nUstebaU. 
Jis manė pažinb.

—Kogi taip nustebai? štai sė
džiu ir ilsiuos!

—Ir suradai sau vietą? Eina
me namo!

—Sakai namo? O kas gi yra 
naihaš? Tai sava pastogė, tu 
man atsakysi. O kas jei gyveni 
svetimoje pastogėje, tai juk na
mo bėra? Tai kur gi eiti?

—Keistai galvoji; Kiekvienas 
žmogus turi savo pastogę, nors 
ir svetimą..t

—Taip; kiekvifeham žHiogili 
^ėikaimgd užvėja; kur jis save 
idUkiai pajustą, kur atsikvėpti 
galėtą. Taip lygiai kaip kiėkvie- 
Hairi žmogUi rėikhlihga, kad ka
da nors kas jį paglamonėtą, 
liuli tarp daugelio ir visuomet 
jhdšliš SveiiiiiU; skaudu... Ir pa-

vejos! Supranti mane?
—RtesūfirantU, tti šią valandą 

.abai keistas !
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AKIU SPECIALISTAI

NAUjlenu-Aeme Tdephoto.
PRINCETON, N. J. — Vienos mylios distancijos lenktynės Princeton univer

sitete, kuiros buvo surengtos anglų bėgikui Šydnėy NVoodersdh’ui pageidaujant. 
Wooderson, pereitos olimpiados čampionaš, norėjo lenktyniuoti su garsiu Ame
rikos bėgiku Glcnn Cunningham. Bet jisai pralaimėjo. Lenktynes laimėjo buvęs 
Wisėonsino sportininkas, Charles Fenskc.

—Keistas? Keista musų visa 
tauta! Mes visi ilgus amžius ki
tų įtakoje gyvenome ir jaučia
mės vienišais, tais atsiskyrėliais 
lyg svetimoje užvėjoje.

—Atrodo lyg bukim visus at
ramos taškus praradęs?

pasijuto svetima, kaip ir Afri
koje gyvendama tarp savų jau
tėsi svetimoje pastogėje... Par
vyksi! į Liettivą ilgesio kupinas 

. j.fc.------------------------------------------------ -- ------------------ - -------------------------4 .

ir čia
Ieškai,

lasai ilgėsis nenurimsta, 
trokšti ir pats nežinai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastifni 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 Av.

Phonfe YARDS 1373.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

ptahgijos Nariai_
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėlibmis pagal sutartį.
Rež. 4910 SO. MIC1IIGAN BLVD. 

TeL Kenvvood 5107.
Phone CANAL-6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šerėdomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenuė 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL V ir ginta 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYbYTbJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yardš 1821
Pritaiko Akinius 

Kfeivas Akis 
Ištaiso-

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

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

, i ; ■ i i t i ..■■■i................ ...

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

BUpėrior 9454 ar Central 7464

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Bruiiswick 0597

Dr. F. PulsUcki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

—Pranešėjas p. ŠALTIMIERAS*

Dr. V. E. S1EDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

DR. ST. NA1KEL1S
Physician and Siirgeoh 

3261 So. Jlalsted Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

visi tą atramą esame praradę.^ 
Sakyk, kaip šiandien jaučiai 
tasai Nidos žvejys, ar jisai turi 
tą atramos tašką, ar jis džiū
gauja dabar vokiečiams tą kra
štą užėmus? Jis nesidžiaugė, 
kaip./tautos ( dalųjį prijungi 
prie bendros mus^TaTltos žemės 
ir besidžiaugia ir dabai* vokiė 
čiams tas žemes užėmus. Jis 
vienišas, jis vienas sau gyveno, 
nes niekuomet neturėjo savo 
tikros užvėjos? Gyvenimo and' 
rų blaškomas jis niekuomet ne
galėjo jaustis esąs savo namų 
tikras savininkas. Sakyk, kaip 
jaučiasi tasai musų tautos sū
nūs išeivis Chicagoje gyvenda
mas? Ar nepasiilgsta jisai savo 
tikros užvėjos, kuk* jis butų nuo
širdžiai glamonėjamas, kur 
jaustųsi tarp savųjų lygtis tarp 
lygių? Ar ilgesio šėlusio ilgesio 
jisai 
uitis

seniausia ir Didžiausia laidojimo įstaiga

AMBUL ANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

• I

Telefonas LAFAYETtL 0727

_ 1. __ • koplyčios visose
—' Chicagos dalyse

Dr. Charles Segal
O F t S A S

4729 So?4 Ashland Avė.
-2-roslUbt>s — 2=

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nUo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuq 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J

Rėž. Telephone PLAZA 3200
.........  ■■■■■ u-l- i

ĖST.

ADVOKATAI
Laidotuvių Direktoriai

8

Kiti Lietuviai Daktarai

ta.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEtatOCK 6111

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

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

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir t iki 8 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ų? Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST
Joseph V. Mockus 

ADVOKATAS
Chicago, Illinois

1664 W. Madison SL
Telefonas MONROE 0701

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

nUkaiintojamas, paskuti- 
centus nesutaupęs ncsilei- 
į tą tolimą kelionę, kad 
kartą savo gyvenime pa-

DR. C. Z. VEZEL’IS
denTistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandose nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir huo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarti*.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rėž. Hyde Park 3395

Dr. Susannn Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St» 

Vaiandbs—1—4 po pietų, 7—8 
išskyrus seredomis ir subati

| nemėgau k. nemėgau; nors iŠ 
h mažų dienų prie jos pripratau. 
| Ji iųan buvo ne sava, o žalia 

svetima. Štai ir ji atvykusi čia

K. P. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dėarborn SL 
Kamb; 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dėarborn SL 
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1624. 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

5332 Šo* Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Minė Ruil $7.00
(Scyęened) Tonas ................ ........... _ I
PfcTkOLEUM CAKBdN COKE $7.25
Perkant 5 tohiis ai* daugiau Tonas ■ 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tdk ekstra. # „ 

w .Į,, ■ ĮĮ, IH j

APRON , PATTEtfbl 2027
No. 2027—Puikus žiurstas, kuris labai lėhgva padaryti

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPTų 
1739 šo. Halsted st, Chlbago, UL

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

ir pavardė —

No. 2027

bent
siekti užvėją? O ką jis parvy
kęs čia Lietuvoje randa? Ar ne
pajunta jisai čia, kad taip pat 
yra svetimas, kad ir čia los už
vėjos hėhplinka? O ir aš ilgai 
gyvenau taip svetinių! Žinah 
Kas yra pasiilgti savo kaimo, 
kuriame gimiau, kur tiek daug 
giružių vaikystės prisiminimą li
kę! Pamatyti savo gimines, ar- 
iymus, atgaivinti tas jaunų die
nų sVajOitcs, troškimas, pama
tyti Lietuvos lygumas, žaliuo
jančius laukus! Žalias pievas! 
štai kai ilgėsis mane vargina, 
jisai lasai jausmas man visuo- 
iilėl atrodo žaliu, žaliu žaliuo
jančiu, kaip žalios berybės, di
džiules musų, paupių lankos! 
Juk ta žaluma giliai musų pa- 
sampnyje įsiskverbė! Pereitais 
metais aš susėjau su viena lie
tuvaite atvykusia iš Afrikos. Ji 
tenai gimė, augo ir pirmą kar
tą atvyko į Lietuvą. Išvydo Lie
tuvą ir iiustebo. Nustebo, kad 
Lietuva žalia, nes tenai kur ji 
gyveno viskas ruda, plika..; Su
prantu, sako ji man dėlko iki 
šiol visi man pergyvenimai at
rodė žaliais... Nors žalia spalva 
man visai svetima, o rudos aš

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Vardas

. AdrešaS

Miestas ir valstija -

I iin^fi' I n tįi

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS
4704 {So4 Western Avė. Phone Lafayettė 8024

/ ANTANAS M. PHILLIPS
#307 Lituanica Avehue Phone Yards 4908
” ANTHONY B. PETKŪS
6834 So. Wėštern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sbiith 49th Cotirt Cicero Phone Gicęro 2109

j. LIULEVIČIUS
4348 S. Caiiforhia Avenue Phone Latayfette Š572

- v '' ■. n'11 ** . . u.v...ė...,4.ii. i ui,t h , „i j n,,,į

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street

4‘. '' • . • •

■ ■ ■■■ ------------------------------------

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1640 West 46th Street Yards 07ftJ

YARDS 1419 
4 . - • *.

• ' I. • I..-

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yhrds 11311

........................................................................................... ......................................................................................................... ............ ................................. ................. ...... ............. ■ -

LAUKAWICZ IR SUNŲŠ
2Sl4=Wpst ŽSrd Mače Phone CattM 2515
SkrhltiSt 4Ž-44 fiasi l#8th Siteėi t«l. Puilinaii 1»7»

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI
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kalai
valierius. — Lenkai nebenori savo darželio. — Mirė 
Morta Rudaitienė. — Moterų Ratelio išvažiavimas. 
— Įdomus kongresas. — Susirūpinkime Seimu. — 
Du Susivienijimai.

Bekolektuodama $37.00, prikišo $10,000. — Lietuvos rei- 
Permaina transportacijoje. — Gąsdina ka-

Clevelando ir Ohio Žinios
Į tijos veikėjų kalbėtis, ir visi la
bai tuo yra susiinteresavę. Pa* 
žangiųjų tarpe yra noras ir pa
geidavimas, kad ateityje kai ku
rie dalykai butų pertvarkyti 
centro viršininkų klausime.

Taigi, ir yra pageidavimai. 
kad kai kurie 
šiuo klausimu 
ir tartis.

Kai kuriose

geras draugiškumas dviejų su-'< 
sivienijimų narių, būtent, SLA kainos ir kokybės darbas

veikėjai pradėtu 
šiek tiek veikti

kolonijose yra

mų kuopos turi bendrus paren
gimus ir bendrai veikia. Kai 
kurie iš veikėjų pradeda many
ti, kad gal nėra reikalo turėti 
du susivienijimus. Kodėl neglau- 
sti juos į daiktą?' Taigi, ar tat 
butų galima įvykdyti, tai tik at
eitis parodys. Jonas Jarus

P-as Bishop, skulptorius, bu
vo skolingas $37.00 East Ohio 
Gas Co. už> gazą, ir jis negalėjo 
užsimokėti. Kada kompanijos 
pasiuntinys atėjęs negavo pini
gų. tai jo studiją išdaužė ir pa
darė nemažai nuostolių. Šiomis 
dienomis buvo teismas, ir tei
sėjas priteisė, kad kompanija 
užmokėtų dešimtį tūkstančių 
dolerių už padarytus nuostolius.

Kai kuriems Lietuvos valdi
ninkams pasikeitus liaudis bu
vo pradėjusi džiaugtis, kad į- 
vyksianti kokia permaina ir 
darbininkų būklė pagerėsianti. 
Bet dabar ūpas vėl pradeda nu
pulti ir reiškiasi nusivylimas. 
Jau prabėgo keli mėnesiai nuo 
įvykusių permainų valdžioje, 
bet nieko geresnio dar nesima
to. Atrodo, kad vieni pasitrau
kė, o kiti į jų vėžes įlipo, ir tuo 
pačiu keliu važiuoja.

Amerikos lietuvių tarpe pasi
darė nemažas sujudimas; be
veik toks pat, koks buvo ir po

MODERNIŠKAS’!!
Materiolas namų pagražini
mui. Plaster board 2c už ket
virtainę pėdą. Šie- CO 
tinęs (sceen durys
Ivory coat insulation lentos
3 ¥4 c kvt. pėda. Mes dastato- 
me. Pirkit ant kredito.
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

pasaulinio karo, kada Lietuva 
> atgavo nepriklausomybę. Dau- 
‘ gelis lietuvių siuntė pinigus 

kiek galėdami, kad padėjus Lie
tuvai ant kojų atsistoti ir susi
tvarkyti. Na, ir visi tikėjosi, 
kad tai' bus laisva Lietuva, ku
rios piliečiai bus laisvi. Visi ma
nė, kad lietuviai turės pilną lai
svę savo gyvenime. Bet štai vi
si liko suvilti, ir daugelis apgai
lestavo savo aukotų dolerių.

Dabar įvyko nauja mažulė 
permaina: pasikeitė keli minis
trai. Tuo bandoma gyventojus 
šiek tiek apraminti. Vadinasi, 
liko įmesta meškerė į vandenį 
žuviai pagauti.

Tuo pačiu sykiu įvyko ir ki
tas incidentas. Hitleris užpuolė 
Lietuvos dalį, Klaipėdą. Tas dar 
daugiau paskatino visus prie 
darbo. Dabar renkamos aukos, 
organizuojamos draugijų gru
pės. žodžiu, visi šaukiami į dar
bą, kad- rinktų aukas ir pirktų 
ginklus Lietuvos apgynimui. Na 
ir ant tos meškerės daugelis už
kibo.

Komunistai, kurie Lietuvos 
ilgai nepripažino ir norėjo, kad 
ji sau atskirai gyvuotų, staiga 
virto ura-patriotais. O pirma 
jie pageidavo, kad Lietuva kaip 
galima greičiau prie Rusijos dė
tųsi. Jie labai neapkentė Sme
tonos ir jo šalininkų. O šian
dien ir jie patys perka ginklus 
ir siunčia Smetonai.

Taigi, dabar ir yra klausimas, 
ar toks sujudimas yra reikalin
gas, ir ar esame tikri, kad Sme
tona nevartos tų ginklų prieš 
tuos pačius darbo žmones, ku- < 
rie jo tvarka nepasitenkina.

Mano manymu, mums nėra 
ko džiaugtis Smetonos pažadais, 
kol jis nesuteiks Lietuvos gy
ventojams pilną laisvę, ir neį
ves demokratiškos santvarkos. 
Tegul išlaisvina politinius kali
nius ir suteikia pilną demokra
tišką žodžio ir spaudus laisvę. 
O kitaip vėl visi pasiliks apsi- < 
vylę, kurie tik perka ginklus ir 
paduoda juos į Smetonos ran
kas.

Visą reikalą rimtai apsvars- ■ 
čius galima padaryti išvada, < 
kad Lietuva su ginklu negali 
savęs apginti nuo didelių prie- ; 
šų, kurie ją puola. Puolė lenkai 
ir puolė Hitleris, ir abudu per 
stiprus, prieš kuriuos Lietuva 
kad ir norėtų, bet negalėtų pa
sipriešinti. O mažutės kaimy
niškos valstybės vargiai kėsin
sis prieš Lietuvą. Tai ką tie 
ginklai gali reikšti, ir prieš ką

STANDARD
FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N 

OF CHICAGO 
4192 S. Archer Avė.

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avenue)

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WARRENGTON, Va. — Coliu Montgomery (po kai

rei) ir jo brolis lan, kurie liko areštuoti už'Igor Cassini 
išsmalavimą, apabarstymą plunksnomis ir sumušimą. 
Jie padėjo užstatą ir liko paleisti. (

Turtas—Virš $3,300,000.00. — Rezervas—virš $250,000.00
United States Government priežiūroje ir kiekvienai 

ypatai pinigai apdrausti iki $5,000.00.

Už padėtus pinigus mokame gerą dividentą kas pusę metų

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

jie bus naudojami? Jie likt ii šaulio kraštų. Atidarymo die- 
gali būti naudojami savo žemei ' 1 ' ' ‘ 1 ’
prieš savo piliečius.

jasi ir rengiasi prie kilų sker
dynių. Tačiau, kad ir didelės 
valstybes dedasi po kelias į blo
kus, kad galėtų atsispirti. O vie
na Lietuva vargiai gali ką at
siekti su ginklu.

Lietuvai reikia žengti pirmyn 
apšvietoje ir kultūroje bei su-

savo piliečiams. Tokiais dar
bais ji gali atsiekti daug dau
giau, negu sekant diktatorių ke
liais ir pavergiant savo žmones.

permaina 
Sako, kad gat- 
operuos busai. 
gatvekarių sis- 

busus. Dabarti- 
visai

noje bus paleista 1,500 karve
lių susyk. Vadinasi, vidurmies- 
lyje. pasirodys lyg didelis debe
sys. Tai bus ženklas parodos 
atidarymo. Atidarymui bus pa
gamintos tani tikros uniformos 
ir maršuos apie penkiasdešimt 
uniformuotų žmonių. Miestas 
tikisi, kad šis kongresas paliks 
milijonus dolerių Clevelande. 
Viešbučiai daro didžiausius pri
sirengimus, kad galėtų sutalpin
ti svečius. Užsakymus kamba
riui gauna jau apie metai lai
ko atgal. Daugelis mano, kad 
nebus galima kambarių gauti. 
Visi tikisi, kad tai bus istorinis 
kongresas. Mano, kad ir pats 
prezidentas Roosevellas daly^ 
vaus kongreso atidaryme.

Duodame Pasoklas ant 1-mų Morg/cių 
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTES GALIMA PASIRENDUOTI 

JUSTIN MACKIEWICH, Prosident

' 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- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu 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. Western Avė. Phone Grovehill 0306Miesto valdžia praneša, kad 

netrukus bus didelė 
transportacijoj. 
vekarių vietoje 
Nori panaikinti 
temą, o sudėti
niu laiku transportacija 
nekokia. Gatvekariai seni, aplū
žę, ir žmones nebenori jais va
žinėtis. Daugelis žmonių prade- 
o miesto valdžią spausti, kad 
<ą nors darytų. Taigi, dėl to 
majoras ir pradėjo daryti spau
dimą į kompaniją. Žinoma, ne 
dėl to, kad majoras nori kom
panijai pasipriešinti, bet tik dėl 
to, kad jau to pradėjo reikalau

—•—
Miesto valdyba pradėjo jau

nikaičius gąsdinti. Sako, kad 
visi nevedę vyrai busią paleisti 
iš WPA darbų ir padėti ant pa
šalpos. Vadinasi, užuot gauna
mų penkiolikos dolerių per sa
vai tį prie WPA darbų, gaus už 
kokį dolerį ar dolerį ir pusę per 
savaitę maisto. Kiek toks gąs
dinimas turi pamato, tai pama
tysime vėliau. Tačiau kai ku
rie tuo susirūpino.

Jau tik metai laįko beliko iki 
kito SLA seimo, T) iki viršinin
kų rinkimų dar, mažiau laiko. 
Taigi, jau butų laikas kuopų 
veikėjams pradėti dalykus svar
styti ir pradėti ką nors veikti, 
kad prieš pat galą nebūtų kaip 
katė iš maišo paleista. Šie rin
kimai ir šis seimas turės gana 
daug svarbos, todėl ir prisiren
gimas reikalingą#: £

Teko su daugeliu Ohio vals-

CermakConstruCiionOo. 
. NAUJŲ NAMŲ 

PERTAISYMAS 
MODERNINIMAS 

PAMATAI 
KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
V1ŠKŲ FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO

1 IKI 15 METŲ 
2207 Arclier Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967
VICtory 9526

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.

Znlp MHwork & Lumber Co. 
3551 S. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

KLAUSYKIME
VASARA ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO 1 ■ J B B B A 
PROGRAMŲ STžU W H I r
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■■

KAS VAKARĄ—1480 K.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš StotiesA

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

£ PATTERN BOOK į

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kai kurie žmonės sako, jog 
Lenkų Kult. Darželį jau paė
męs miestas, bet nežino, ką su 
juo daryti. Mat, lenkai kaip ir 
kitos tautos buvo gavę darže
liui vietą miesto parke, ir bu
vo pradėję darbą. Bet jau per 
ilgą laiką niekas nieko nedarė 
ir negražino. Paskiau paaiškėjo, 
jog lenkai nenori to darželio, 
nes vieta jiems nepatinka. O 
gal ir kita priežastis yra, kad 
jie darželio įrengimu visai ne
sirūpina.

PAVASARINIŲ

MADŲ

: ŽIŪRĖK!Spausdinam

HOOO.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
1739 So. Halsted Street

Vietos veikėjas Feliksas Ba
ranauskas buvo išvažiavęs ato
stogų. Aplankė Kanadą ir dau
gelį kitų vietų. Kelionę atliko 
automobiliu.

Moterų Ratelis turėjo išvažia
vimą į A. Šimkūnų farmą. Visi 
turėjo gerus laikus praleisdami 
dieną tyrame ore.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Pasaulio paukščių kongresas 
atsidarys liepos 28 dieną. Tiki
masi, kad bus svečių iš viso pa-

NAUJIENŲ SPULKA
Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS • 
Tel. Canal 8500

1

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

■

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

IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga
li atsiimti ant pareikalavimo.

Mirė Morta Rudaitienė nuo 
3212 W. 31 St. sulaukusi tiktai 
46 metų amžiaus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Paliko 
vyrą, du sūnūs ir dvi dukteris. 
Taipgi ir daugiau giminių.

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newe

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

17X9 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

Enlered as Second ęiass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111 under the act oi 
March 3fd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halflted Št, 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Uteky»« kaišai
Chicagoje—paštu:

Metams .......        |8.00
Pusei metų . ............ <. x
Trims mfinesiamš --------
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus: 
Vieną kopija ... ......

Savaitei ................ ....... .
Mėnesiui --------------- *—

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj* 
paštu. 

(Atpiginu)
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

4.00

Orderiu

Bedarbių šelpimo reikalas kongrese

4.00

.75

ge 
18c 
75c

Rytoj baigiasi finansiniai federalinės valdžios metai, 
bet dar iki šiol kongresas nėra paskyręs pinigų bedar
biams šelpti ateinantiems metams. Valdžia prašo paskir
ti $1,735,000,000. Jeigu prieš 1 dieną liepos mėnesio tas 
bilius nebus priimtas atstovų buto ir senato, tai penkta
dienį turės būt sustabdytas pašalpų teikimas daugiau, 
kaip dviem su puse milionam bedarbių ir jų šeimų.

I

Administracijos atstovai kongrese tikisi, kad tas pi
nigų paskyrimas šelpimo reikalui dar bus kongreso pa
tvirtintas laiku, taip kad bedarbiai nebus palikti duo
nos kąsnio. Bet yra labai keista, kad atstovai ir senato
riai Washingtone šitokius svarbius sumanymus palieka 
paskutinėms valandoms. Milžiniškos aprppriacljos karo 
laivynui, tvirtovių statymui ir panašiems dalykams, ku
rie nėra skubus, buvo jau seniai nubalsuoti.
alaiM, n7u.w.w.■

Bedarbių šelpimui daugelis kongresmąnų ir sena
torių yra priešingi. Jeigu jie, galų gale, reikiamas su
mas paskiria, tai tiktai dėlto, kad jie bijo sukelti prieš 
save milionus žmonių, kurie gauna pašalpą*

Versalio taikos sukaktis

-APŽVALGA-^
................................................. ........ . . .■■■■ , ...

Lietuvos gyvenimo margumynai
ANGLIJOS RINKIMAI 

RUDENYJE?

~.l*wl.*ll ¥»****< I,-,-I*į
buvo tusų Imperijos dalis, ir 
nėra abejonės, kad šiandien ir 
bolševikai n^atsisakyįų, jei tik 
gautų progą, tas šalis vėl prb 
juttgtj prie Rusijos. Sovietų iratp 
donoji armija Jau buvo bąn* 
džiugi 1919 m. jas “išvaduoti iš 
buržujų ir buožių priespaudos”*

Konservatorių organizacijos 
pirmininkas, Sir Douglas Has- 
tlngs, neseniai viename susirin
kime pasakė, kad šį rudenį Bri
tanijoje numatoma paskelbti 
naujus rinkimus į parlamentą, I iri jos turėjo ginkluota jėga Vy* 
jeigu iki spalių mėnesio nebus ti tUos^ “vaduotojus” laukan, 
karo. Dabartinio parlamento Dar ir dabar tose šalyse veikia 
terminas baigiąsi tiktai ateinan- slaptos komunistų partijos, ku* 
čiais metais, bet valdžia turi rios juk yra ne kas kita, kaip 
teisę paleisti parlamentą anks- sovietų valdžios agentūros* 
čiau. Tai kaip tą klausimą išspręs*

Premjeras Chamberlaina-s iki Į ti, kad hutų “ir vilkas sotus, ir 
šiol laikėsi tos nuomonės, kad 

į rinkimus, skelbti patogiausia bti-1 Guardian” bendradarbis mano, 
tų ateinantį pavasarį. Jeigu iki 
to laiko nebus karo, tai Angli
jos valdžia rinkimuose savo 
kampaniją rems tuo, kad ji ap
saugojo pasaulio taiką.

pa
sa

štai 
kad

avis čiėla”? * ‘‘The Manchester

PABALTĖS VALSTYBIŲ 
PADĖTIS

Vakar sukako 20 metų nuo Versalio taikos pasirašy
mo. Per tuos dvidešimts metų pasaulis patyrė praktiko
je, kad ta sutartis turi daug stambių ydų. Šiąndien tai 
pripažįsta net ir kai kurie jos autoriai — pav. buv.. Ang
lijos premjeras David Lloyd George.

Kuone kiekvienas svarbesnis Versalio sutarties 
straipsnis buvo sulaužytas arba pakeistas po to,, kai ji
sai pasirodė neįvykdomas gyvenime. Apgailėtina, kad tie 
pakeitimai buvo daromi ne susitarimo keliu, bet dažniau
sia vienpusiškais savivališkais aktais arba net smurtu. 
Nors pačiame Versalyje buvo įsteigta Tautų Sąjunga, 
kuri butų galėjusi taikiu budu taikos sutarti peržiūrėti 
ir pakeisti, bet valstybių vyrai, kurie toje įstaigoje daly
vavo, neturėjo pilietinės drąsos pripažinti, kad taika tik
tai tuomet yra pastovi, kuomet ji yra teisinga.

Jeigu Versalio konferencija butų laikiusis tų princi
pų, kuriuos išdėstė prezidentas Wilsonas, siūlydamas 
musių paliaubas Vokietijai, tai pasaulis butų išvengęs il
gų metų suirutės, pilietinių karų, diktatūrų, ginklavimo
si lenktynių ir naujo pasaulio karo pavojaus. Bet tie, ku
rie laimėjo pergalę, norėjo ją - panaudoti imperialisti- 
niems tikslams, o ne tam, kad butų “apsaugota demokra
tija pasaulyje”, šiandien ir tie pergalėtojai mato, kad 
jie padarė klaidą, neatsižvelgdami į visos žmonijos rei
kalus. \

Bet, kaltindami žlibumą tų valdžių, kurių atstovai 
Versalyje padiktavo taikos sutartį, neprivalomo užmirš
ti, kad ir antroji pusė nebuvo be nuodėmės. Jeigu butų 
laimėjusi karą kaizeriškoji Vokietija, tai pasaulis; butų 
turėjęs antrą Brest-Litovską, kurio vaisiai butų buvę, gal i 
būt, dar kartesni, negu Versalio. Kai Rusijos bolšeyikai 
pasidavė Vokietijai, tai ši ne tiktai pareikalavo sau' tei
sės spręsti likimą tų tautų, kurių teritorijas buvo užė
musios jos armijos, t. y. Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Baltgudijos, bet ir paėmė savo “globon” Ukrai
ną. Tik Santarvės valstybių pergalė paliuosavo tas tau
tas nuo vokiečių jungo. •.

Tačiau, karą pralaimėjusi Vokietija savo kaizerį iš
vijo ir įsteigė demokratinę valdžią. Su demokratine Vo
kietija anglai ir franeuzai turėjo kalbėti kitaip, negu su 
kaizeriu. Bet, deja, jie to nesuprato. Pergalė apsuko 
jiems galvas, Vokietijos demokratijos atstovus jie trak
tavo Versalyje, kaip nusidėjėlius. Per ilgus metiis jie ne
turėjo susimylėjimo ir Vokietijos respublikai. Ir rezul
tate Vokietijoje vėl atgijo militarizmas, tiktai dar aršes
nėje formoje, negu kaizeriškas. Ir štai dabar, prieš tą 
vokišką militarizmą anglai ir franeuzai jau tūpčioja ir 
siūlo jam visokių koncesijų, kad tik jisai nusimalšintų J

Ne tiktai Versalio taika, bet ir šie 20 metų po tai
kos pasirašymo, parodė, kad kapitalistinių valdžių tarp
tautinei politikai yra svetimi paprasčiausieji dorovės ir 
žmoniškumo dėsniai. Žmonių išnaudotojų valdžios išnau
doja ir tautas. Tiktai tuomet bus sutikimas tarpe tautų, 
kuomet valdžią paims į savo rankas darbo žmonės. Ir 
tiktai tuomet nebebus ginklavimosi lenktynių ir karų/

Dabartinėse rungtynėse tarpe 
didžiųjų valstybių yra be galo 
keblu mažomsioms tautoms 
prie Baltiko juros — Suomijai, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai. Jos 
bijo, kad, kilus Europos karui, 
jų teritorijos nepavirstų vokie
čių, rusų ir lenkų 
mūšių lauku. Antra 
nepasitiki didžiųjų 
protekcija, nes po 
priedanga bet kuris stambiųjų I 
kaimynų gali jas okupuoti ir 
paskui po karo nebeiti namo J

Pabaltės valstybės jau seniai 
pasirinko neutralumo kelią, sek
damos belgų, šveicarų ir skan
dinavų pavyzdžiu. Bet po toj 
kai Vokietija sudraskė Čekoslo
vakiją ir Britanija su Francu* 
zija davė garantiją Lenkijai, pa
dėtis pasidarė dar painesnė. 
Lenkijai apginti nuo galimo vo
kiečių puolimo ytaiįhevęlk ne
apsieinama Rusijos’pagalba, ka- 
danig Anglijos kariuomenė ma
ža, o Francuzija guli kitame ga
le Europos kontinento. Iki ang
lų ir franeuzų jėgos suspėtų 
padaryti vokiečiams daug žalos, 

i šie įsibriautų Lenkijon ir, gal 
būt, ją visą okupuotų.

Todėl anglai stengiasi įtrauk
ti Rusiją į “anti-agresinį f romi 
tą”, kad, reikalui esant, rusų 
armija galėtų padėti Lenkijai 
atsiginti nuo vokiečių. Bet Mas 
kva stato sąlygas. Ji reikalauja, 
kad butų apsaugotas priėjimas 
prie jos vakarinių sienų, o tai 
reiškia Pabaltės valstybių ne
priklausomybes garantiją. Ru
sai sako, kad, jeigu Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos 
teritorijos nebus ginamos, tai 
vokiečiai gali įsiveržti į tas ša
lis, užimti visą Baltiko juros 
pakraštį ir iš tenai pulti sovie
tų žemę.

Tačiau kas tų Pabaltės vals-J 
lybių teritorijas gins? Jas ginti 
gali tiktai lenkai arba rusai, čia 
tos valstybės kaip tik ir mato 
sau pavojų. Jeigu jos sutiktų 
pasiduoti Šitų dviejų kaimynų 
apsaugai, tai Vienas arba antras 
jų gili bet kuriuo laiku pa
skelbti, kad, akivaizdoje agre
singų planų iš Vokietijos puses, 
jisai yra priverstas pasiųsti sa
vo armiją į tas šalis, ir gali jas 
okupuoti. Ir ką jos tuomet da
rytų, patekusios po svetimos 
kariuomenės leteha?

Anglijos liberalų laikraštyje 
j “The Manchester Guardian” vie- 
Įnas rašytojas, svarstydamas ši
tą problemą, nurodo, kad pra
eities rekordai duoda rimto pa
grindo Pabaltės valstybėms bi
joti ir Vokietijos ir Rusijos 
(reikia pridurti: ir Lenkijos).] 
Latviai ir estai dar ir šiandien 
neužmiršo “Pabaltės batonų” 
viešpatavimo laikų. Be to, Hit
leris neslepia savo svajonės at
gaivinti Pabaltės kraštuose “vo
kišką kultūrą”. O kai dėl Rusi- 
Ijcfei tai iki pasaulio karo Suo
mija, Estija, Latvija ir. Lietuva,

armijoms 
vertus, jos 

valstybių 
protekcijos

kad tinkama formula, visoms 
suinteresuotoms šalims paten
kinti gali būti franeuzų-britų 
pasiūlymas “užtikrinti, kad 
(svetimos) armijos, teikiančios 
pagalbą, nepasiliktų Pabaltos 
teritorijose ilgiau, negu abso
liučiai reikalinga.”

Be to, Pabaltės valstybės rei
kalauja, kad karo pagalba bu
tų joms teikiama tiktai tuomet, 
kai jos pačios tos pagalbos pra
šys.

Jeigu Sovietų valdžiai iš tie
sų rupi tas šalis apginti, o ne 
pavergti, tai ji turėtų su šitomis 
sąlygomis sutikti.

STAMBUS HONORARAI 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

—-------
Lietuvos rašytojas Liudas Gi-

• i 1ra, kuris neperseniai lankėsi 
kartu su kitu rašytoju, P. Cvir
ka, ir prokuroro padėjėju p. 
Pakarkliu sovietų Rusijoje, sa
ko, kad Rusijoje leidžiama daug 
knygų, taip kad “trūksta net 
popieriaus (!) knygoms spaus
dinti.” "j

“Rašytojai yra gerai aprū
pinti. Gauila aukštus honora
rus, iš kurių puikiai pragyve
na. Yra rašytojų^ kurių ho- 

i notarai siekia kelių šimtų 
tūkstančių litų už knygą.”
O tuo tarpu darbininkai so

vietų Rusi j dj e vosf Uždirba tiek, 
kad šialp-taip išsimaitintų. Tai
gi ta komunistinė lygybė, kurią 
bolševikai žadėjo Rusijos žmo
nėms, yra išnykusi.

Bet rašytojai Sovietų Sąjum 
goję yra valdininkai, kaip ir 
tie asmens, kurie dirba valdžios 
kanceliarijose. Jie gali rašyti 
tiktai tą, ką jiems komisarai 
leidžia arba paliepia. Rašytojas, 
kuris drįstų parašyti tą, kas 
valdžiai nepatinka, nė tik ne
gautų honoraro, bet patektų į 
kalėjimą arba koncentracijos 
Stovyklą.

Taigi rašytojams, kurie yra 
valdžios pataikūnai, Sovietų 
Sąjungoje neblogas gyvenimas. 
Jų raštus pati valdžia išplatina. 
O kadangi žmones negali skai
tyti kitokių raštų, kaip tiktai 
tuos, kuriuos gamina valdžios 
kontroliuojaipi rašytojai, tai jų 
raštams yra užtikrinta rinka.

Šitoks literatūros monopolis 
(kaip kad prie caro buvo degti
nės monopolis) gyvuoja ne tik 
sovietų Rusijoje, bet ir kitose 
diktatūrose — Italijoje ir Vo
kietijoje. Ir reikia pastebėti, 
kad ir fašistiškose diktatūrose 
rašytojai, kurie tarnauja val
džiai, uždirba gerus pinigus; 
pav. Hitleris už savo knygą 

| “Mein Kampf” gavo milionus. 
Bet tie rašytojai, kurie savo įsi
tikinimų nenori išsižadėti, pū
na kalėjimuose arba yra pabė
gę į užsienį.

Tačiau musų komunistui, pa
siskaitę apie tai, ką Liudas Gi
ra, P. Cvirka ir P, Pakalnis pa
pasakojo apie “rašytojų gero
vę” Sovietų Sąjungoje, džiau
giasi ir negali atsidžiaugti, kad 
Stalino karalystėje esąs neap
sakomas “progresas”. Jiėms Uc 
į galvą neateina, kad svarbiau
sias progreso pagrindas kultū
ros dirvoje yra 
dos laisvė.

žodžio ii1 spau-

*........... įfc—MJM*4M****>.

Lietuvos politiniai emigrantai, ** Pirmi kartų LietuvO 
je dienraštis išeina tris kartus per dienų. — Svajo 
nė, kuri gali tapti tikrenybe. — Inž. St. Kairys 
rašo stambų mokslo veikalų* Baltijos tautų 
vaitė. -—Klaipėdoje armotos gaudžia.

(Mųsų specialaus korespondento Lietuvoje)
Ml .............

Lietuva, kaip ir daugelis EU-ilietuvių dienraščiai! O juk 
ropos valstybių, turi savo poli- taip yra! Drįskime svajoti,
tinius emigrantus, kurie Vidaus jūsų dienraštis turės telefonų 
politikos turėjo išsibastyti visa- ] 
me pasaulyje. Lietuvos' politi
nių emigrantų užtiksite dauge
lyje Europos valstybių* Jų da
lis grūmėsi Ispanijos civilinia
me kare vyriausybininkų eilė
se. štai dėlko vos spėjo susida
ryti naujoji vyriausybė, tuoj 
iškilo amnestijos klausimas, 
juo labiau, kad politinių kali
nių keletas šimtų dar sėdi Lie
tuvos kalėjimuose. Buvo tikėta
si, kad amnestija busianti tuoj 
paskelbta. Jos laukė visi, bet 
štai laikas bėga ir kalbos dėl 
amnestijos tilsta. Iš vyriausy
bės lyg ir buvo duota suprasti, 
kad politiniams emigrantams 
ir kaliniams reikia įteikti malo
nės prašymą ir jie busią paleis
ti, arba jiems busią leista grįž
ti į tėvynę.

Bet duoti malonės prašymą, 
tai tuo pačiu prisipažinti bu
vus kaltu, o juk jie nesijaučia 
nusikaltėliais, nes kovojo tik 
dėl Lietuvos gero! Taigi ir ta-1 
sai klausimas kažkur taip ir 
įstrigo. Kur ir kaip visi tie 
opus Lietuvos visuomenei klau
simai ir .reikalai įstringa, visi 
gerai žino, adreso šiuo atsitiki 
mu nurodinėti netenka... 

» £ »
Lietuvos visuomenės gyveni

mas tiek įsisiūbavo, toksai di-l 
delis yra žinių pareikalavimas 
ir noras skaityti spaudą, kad 
štai “Lietuvos Aidas”, kuris 
lyg ir eina dabar oficiozo pa
reigas, pradėjo eiti tris kartus 
pet dieną!

Tai Lietuvos periodinėje 
spaudoje istorinis įvykis. Pir
mą kartą Lietuvoje dienraštis 
išeina tris kartus'per dieną!

Amžius žada jau du kartu ei
ti — dieną ir 
žinios, rodos, 
eiti du kartu

Be to, visi 
čia! turi savo 
poildentus, kurie kasdien tele
fonu ' Iš Paryžiaus, Berlyno, 
Varšuvos praneša naujausias 
politines žinias. Jie ne tik ži
nias suteikia, bet ir užsienio 
spaudos trumpą apžvalgą. Taip 
kad kas, sakysime, Paryžiaus 
spaudoje rytą rašyta, jau Lie
tuvos dienraščiai tas apžvalgas 
pirmą valandą dienos metu 
praneša. Tai jau džiugu!

O be to, Lietuvos telegrafų 
agentūra Elta taip pat gražiai 
ir skubiai patarnauja. Elta tris 
kartus per dieną savo praneši
mus duoda per radiją. Taigi 
Lietuva dabar turi visai tinka
mas ir skubias informacijas. 
Skaudžiai apgailestauju, kad 
savo pažadų dar vis negaliu 
tesėti ir jums iki šiol iš Lietu
vos negaliu telefonu pranešti 
svarbesnius įvykius, bet viltį 
neprarandu. Tikiu, kad per te
lefoną išgirsite mano gyvą bal
są! Kantrybės, kai tik Lietuvo
je gyvenimas išlaisves, susi
lauksite ir jus tokių naujienų. 
Spėju, kad jūsų skaitytojai taip 
pat tokių pageidavimų kupini. 
Dabar tik tejlka rūpintis tech- 
hiškai ir finansiškai tasai klau
simas išrišti. Spėju, kad visds 
kliūtis nugalėsime jr jus tokias 
skubias žinias gausite. Sakysi
te, tai svajonė*

• j antį svajonė!
Sakysite, ztai 
Buvo kadaise

Lietuvoje
tris kartus per dieną ir vie- 
tokių svajotojų buvau aš! 
štai toji svajonė jau realy- 
Kas savo laiku drįso sva- 
kad Čikagoje net eis trys

kad 
eiti 
nas 
Bet 
be!

tarp lietuvių ir vokiečių kultū
ros esama! Darbo vaisiai lietu
vio Ir vokiečio labai ir labai 
skiriasi!

Lietuvis didžiavosi, kiek ji
sai per savaitę iš to uosto į pa
saulio didžiulius miestus veža 
sviesto, kiaušinių, bekono ir 
kitų gėrybių, o vokietis dabar 
didžiuojasi savo armotų galy
be!

M ar gumy nai
X

Ir Kalėjime Kuriami 
Veikalai

pranešimus iš Lietuvos!
Tikrai jausiuos laimingas, jei 

tokiu jūsų korespondentu bu
siu
'me ir gal bendromis pajėgomis 
i tai
tos sūnus skrido lėktuvu į Lie
tuvą. Vyrai, tai yra kuo pasi
didžiuoti! Tai buvo ne šiaip 
sau pramoga. Tai buvo mokslo 
bandymas, tai buvo technikos 
stebuklas, tai kadaise buvo ne
drąsi svajonė!

Bet faktas faktu pasiliko ir 
į istoriją jisai bus įrašytas, kad 
lietuvių tautos sūnus buvo vie
ni iš pirmųjų, kurie vis dėlto Į besėdint kalėjimuose.
Atlanto vandenyną plieniniais! Jau senovės Ryme pasilaiky- 
paukšČiais nugalėjo!

Ne, kada nors į jūsų redak
ciją iš Lietuvos per erdvės 
bangas prabilsiu! Tai kietas ir 
tvirtas mano pasiryžimas 
mes bendrai su jumis

J kliūtis nugalėsime!
O dabar visokie

Tamošiui lai skaito, 
tuščios 
kurias 
ti!

aš! Subruskime, sukruski-

atsieksime! Juk mažos tau

Kur geriausiai rašytojas gali 
kurti savo veikalus? Į šį klau
simą yra įvairių atsakymų. Vie
ni teigia, jog jiems reikalinga 
kuo didžiausia ramybe, kiti 
priešingai ieško triukšmo, ap- 
Įsigyvena didmiesčio centre ar 
kitur. Yra rašytojų, kurie stve
riasi plunksnos tik skrisdami 
lėktuvu ar plaukdami per van-

je literatūroje sutinkame nema
ža kurinių, parašytų autoriams

svajonės! Tai 
mes ryžtamės

ir
čia visas

netikėliai 
kad tai 
svajonės, 
realizuo-

vakare. Lietuvos 
taip pat pradėsią 
per dieną!
šie trys dienraš- 
specialius kores-

bet labai vilio-

tuščią svajonė! 
tuščia svajonė 

dienraštis galės

daVo panašių pavyzdžių. Toks 
Ovidius, aštuonerius metus pra
leidęs ištrėmime, mirė nema
tęs savo tėvynės. Vis dėlto ir 
ištrėmimo metu Ovidius nenu
leido rankų, o atsidėjęs kūrė 
savo Metamorfozes. Nukilę į 

į artimesnę praeitį, pastebėsime 
tą patį. Voltaire, pavyzdžiui, 
savo nuotykingo gyvenimo me
tu daug ką išgyveno, daug ką 
matė. Ne kartą dėl budo karš
tumo jam teko atsisėsti į ka
lėjimą. Sulaukusį 23rjų metų, 
Orleano herzogas už įvairius 
prasižengimus jį nubaudė 11 
mėnesių kalėjimo. Į Bastiliją 
Voltaire galėjo atsigabenti du 
tomus Homero raštų ir įvairių 
aprangos bei tualeto reikmenų. 
Tiesa, rašalo ir plunksnų jis 
neturėjo galimybės pasiimti, 

j bet apsiėjo ir be to. Pasiėmęs 
atsiskleidė 

iuiu_ I Homerą ir tarp( eilučių rašė sa
vo pastabas. Baigęs kalėti, Vol
taire tas pastabas aptvarkė ir 
netrukus pasirodė du veikalai: 
tragedija “Edipas” ir vieno epo

Inžinierius Stepas Kairys iš
leido labai rinitą pagrindinį di
džiulį mokslo veikalą Kanaliza* 
ciją. Tai didžiulis mokslo la
bai vertingas leidinys, kuris 
įneša į Lietuvos mokslo litera
tūrą vertingą lobį ir kartu pra
turtina lietuvių tautos moksli
nę literatūrą.

Tikrai džiugu, kad tasai žy
mus Lietuvos politikas, visuo-| pieštuką, Voltaire 
tnenininkas, socialistinės 
ties Lietuvoje kūrėjas tiek daug 
specialiam mokslui nusipelnė.

» » 0
mėnesio pradžioje 

vyksta taip vadina- 
savaitė. Tą 
iš Latvijos, 
tautų atsto-

teko neilgai, nes po -kelerių me
tų Voltai re vėl pasibeldė į ka
lėjimo duris, šį kartą jis įkliu
vo už dvikovę su kažkokiu 
Rohanu.

Vokiečių rašytojas Fritzas 
Reuteris iškilo > veikalu, para
šytu atliekant kalėjimo baus
mę. Už dalyvavimą bruzdėji
muose, Reuterį nubaudė mirti
mi, bet pasigailėjo ir mirties 
bausmę pakeitė 30 metų kalėji
mu. Sunkus, neįprastas gyveni
mas vis dėlto nesugniuždė en
tuziastingo rašytojo ir jis rašė 
nuotaikingus veikalus, kelian
čius nusišypsojimą. Ta pat pro
ga prisiminta, jog ir Hitleris 
savo evangeliją “Mano kova’’ 
parašė ne kur kitur, kaip už 
grotų.

taikiai, 
Platųjį 
negrU-

uoste 
skynė kelius į 

ir niekam karu 
siuntė savo darbo pro*
į didžiulius pasaulio

Birželio 
Lietuvoje 
ina Baltijos tautų 
savaitę atvažiuos 
Estijos žymesni tų
vai ir čia tars bendrus kultūros 
reikalus. 
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Klaipėdoje armotos gaudžia! 

Tame ramiame kampelyje, kur 
tiek daug metų lietuviškas dar
bas skyhė takus į geresnę atei
tį it glaudesnį žmonių sugyve
nimą, kur rūpestingai ir krupš- 
čiai buvo kuriamos ūkiškos gė
rybės ir kultūriškos vertybės, 
dabar jau gaudžia armotos!

Matykite, vokiečiai tą ramų 
Ūkišką uostą okupavę čia įtai
sė karo sustiprinimus, pastatė 
ir įtvirtino armotas ir dabar 
jas mėgina. Naktimis gaudžia 
armotos ir ramiems gyvento
jams neduoda ilsėtis.

Lietuvis tame 
ramiai 
pasaulį 
mojo, 
duktus
miestus, vežė savo laivais mais
tą ir kitas gėrybes į platųjį pa
saulį, o štai dabar “kulturinga- 
sai” vokietis čia vos pradėjęs 
kurtis, jau anuotomis apsigink
lavęs kelia visiems neramybę. 
Gaudžia armotos, uostas veik 
tuščias, vieton prekybinių laivų 
Švaistosi karų laivai.

Sočiai gyveno vietos gyven
tojai, d dabar jie visai savaitei 
gauna vOs šimtą gramų svies* 
to ir vieton sultingos lietuviš
kos duonos dabar gauna vokie
čių duoną su japonų augalu 
SOja sumaišytą!

Jis rytą vakarą gėrė braziliš
ką kavą su grietinėle, o dabar 
tasai uosto gyventojas geria ka
vą nedarytą ir kavą iš vokiečių 
atmiešų sudarytą! •

Taigi šiokio tokio skirtumo

rašytujų, daugiau ar mažiau ra
gavusių kalėjimo duonos. Pa
minėtinas ispanų dramaturgas 
Lope dc Vega. Kalėjime būda
mas jis nė kiek ncpffirado sa
vo kUryblhgtimo jausmo, bet 
atsidėjęs rašė dramas, kurios 
išėjo nė kiek neblogesnės, kaip 
laisvėje sukurtos. Panašiai nu
tiko sU anglų Defosc, nemirš
tamo Robinzono kūrėju. Pra
leistas už grotų laikas jam iš
ėjo tik į naudą. Kristijonas 
Schubertas, satyromis įžeidęs 
Viurtelibergo kunigaikštį ir pa
sodintas į kalėjimą ir ten kiek 
Įstengė rašė eilėraščius. Pabai
gai galima paminėti Servantus. 
Jis išgyveno apsčiai nuotykių, 
buvo pakliuvęs į Alžyro piratų 
nelaisvę, po to, kai kovėsi prie 
Lopanto. Piratų žiaurus elge
sys, ją stačiokiškumas padarė

kėlė matytus tipus į literatūrą. 
Vis dėlto ir tėvynėn grįžęs Ser- 
yantes pateko už grotų, čia ir 
parašė “Don Kišotą”.
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Norvegijos sosto įpėdinio prin
co Olav atsilankymas ir kaip 

kas daugiau

Birželio 23-čią dieną, 11:45 
vai. prieš piet, atvyko Ann 
Rutlige traukiniu į Alton sto
tį Norvegijos sosto įpėdinis 
princas Olav. Traukiniui pri
siartinant prie stoties, karališ
ką svečią pasveikinta šešiais 
kanuolės šūviais. Iš traukinio 
išėjo pirmiausia linksmai šyp- 
sintis patsai princas, o paskui 
ir, jo palydovai.

Princas yra gražios išžiuros 
jaunas vyras. Apsirengęs pa
prastu apsiaustu ir užsidėjęs 
pilką minkštą skrybėlę. Sve
čius pasitiko miesto majoras

MADOS

No. 4166—Jaunoms panelėms va
sarinė suknelė. Sukirptos mierofc 
10, 12, 14, 16, 18, 20 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adrešą. Kiekvieno pa
vyzdžio kalną 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kdtttl SU Užsakys 
mu- Laiškus reikia adresuoti t 
Naujienos Pattern Dept» 1730 
So. Halsted SU Chicago, DL

Jkįhn W» kapp, skandinavų 
draugijos Telowski prezidentas 
O. T. Olsen, gubernatoriaus se- 
kretoriusArthUr O’Brien; šta
to iždininkas Louie Lewis, tei
sėjas L. E. Stone it daugelis 
kitų tūzų. Jiems besisveikinant 
Springfieldo Municipal benas 
grojo Norvegijos ir Amerikos 
himnus. Potam paraduojant 
gatvėmis nuvažiuota į Leland 
hotelį ir Mid-day Kliube laiky
ta pietus^ čia irgi Killians or
kestras grojo abiejų šalių him
nus it abiejų šalių vėliavomis 
svetainė buvo išpuošta. Kalbė
ta ir nesiskupėta vieni kitiems 
kotnplimentų. Princas sakė, 
kad jo šalies žmonės yra labai 
užinteresuoti prezidentu Ab
rakam Linkolnu ir jo atliktais 
darbais. Todėl ir aš, sako, atvy
kau čia kaipo didžiausį visam 
pasaulyje herojų Abrakam 
Linkolną pagerbti ir jo na
mus ir kapą atlankyti.

Pagerbimui svečio princo 
steito iždininkas Louie Lewis 
varde gubernatoriaus Horner 
įteikė svečiui kopiją legisla- 
turos priimtų rezoliucijų pa
gerbimui gimimo dienos nor
vego Leif Eriksono, kursai 
buvo pirmas baltas žmogus 
prieš 1,000 metų atradęs šią 
šalį—Šiaurės Ameriką.

Po užkandžių 3 vai. popiet, 
atlankė Linkolno namus. 3:30 
popiet.-atlankė Kapitelių legis- 
laturos ritmus it čia princas 
pasakė prakalbą, kad šias abi 
demokratiškas šalis riša abie
jų vienodi demokratiniai įsi-* 
tikinimai ir kad demokratiška 
sistema yra geriausia civilizuo
tiems žmonėms tvarkytis.

Priminė taipgi, kad jų ša
lies protėvis norvegas Leif 
Erikson buvo pirmutinis žmo
gus, kuris atrado šią šalį—A- 
meriką. Apgailavo, kad jo 
žmona su juo negalėjo į 
Springfield atvykti ir šį isto
rišką miestą pamatyti. Esą, 
perdaug pavargus nuo nuolati
nių važinėjimų, todėl pasiliko 
Chicagoje pailsėti.,

Kaip 4:00 po piet princas 
Olav atlankė Linkolno kapą 
ir Uždėjo ant kapo gėlių vai
niką.

6:18 vai. vakaro princas ap
leido Springfieldą ir grįžo į 
Chicago. Lankėsi abiejose pa
saulinėse parodose, San Fran- 
ciseo ir Ncw Yorke. Jam ge
riau patikę San Francisco pa
roda. Liepos 6-tą grįš namo.

— o —
Birželio 25-tą dieną progre

syviai angliakasiai apvaikščio
jo atmintį žuvusių savo drau
gų savitarpinėje kovoje su 
U. M. W. unija. Sprlngfieldė 
yra užmušti šie: Tomas Urbo
nas, lietuvis, Edris Mabie, Fred 
D. Granllich ir Glenn Stugle- 
beani'

Birželio 26 dieną įvyko pil
domieji progresyVcs angliaka
sių unijos viršininkų rinkimai, 
nes tarpe 34 nuteistų ir į kator- 
gq| išsiųstų už bombų dėlio
jimus buvo 7*ni viršininkai.

■ . o m m i.

Nedarbas didžiausias. Tik 2 
angliakasyklos šiek tiek dirba. 
Naujų prie WPA darbų ne
priima. Tie, kurie, pernai dir
bo, tie ir šiemet gauna dirbti.

—V. Černauskas

CEDAR RAPIDS, la. — Harry A'rhey, kuris yra kal
tinamas nužudymu Clyde IlHover ir jo žmonos.

Oito Etich tturltebetl*

Margasis paukštis
Žemės iškyšulio paskutinia

me name, kuris stovėjo prie 
pat švyturio, gyveno senas ži
labarzdis jurininkas, kitų apy
linkės jūreivių pramintas Iš
minčiumi.

Visą savo gyvenimą jis taip 
protingai tvarkė, kad dabar, 
kai pasiekė gražaus amželio, 
tebebuvo < dar gana tvirtas iir 
sveikas vyras; kita vertus, ir 
gerą krūvą pinigų susitaupęs 
turėjo. Todėl galėjo ramiai 
džiaugtis savo senatve.

Pačios ir vaikų niekada ne
turėjo, mėgiamiausias jo užsi
ėmimas ir tikra laimė visa
da buvo mąstymas. Sakydavo 
sau i jei moteris mano mą
stymui padėtų, tada netra rei
kalo ją vesti, nes tai, ką ji 
man duotų, galiu ir taip be 
vargo išgauti iš pasikalbėjimų 
su ja, o jei ji mano mąsty
mui nepadėtų, tai butų kvai
lybė imti ją žmona, nes ji 
lengvai galėtų nukreipti ma
ne nuo mano minčių ir su
griauti manąją laimę.

O laimė jo buvo — gražio
mis dienomis, kai jura ilsėda
vus, įsėdtis į sa5te laivą pa
lengva išplaukti' visiškai vie
nam su savo protingomis ir 
mylimomis mintimis. Nei ve
žė jis prekių į kitą krantą, nei 
metė tinklo žuviai žvejoti, o 
tik sėdėjo tylus prie vairo, ir 
mąstė, mąstė... ,

Ir vieną dieną, kai saulė 
jau linko į žemė, o jos spindu
liai žibėjo bangose, it aukso 
blizgesys tamsioje kaukėje, 
atsitiko-, kad ant žilojo juri
ninko laivo nutūpė didelis, 
puošnus paukštis, panašus į 
garnį-. pirmiausia žmogus pa
stebėjo laivo dugne priešais 
save šešėlį, kurį metė paukš
tis, ir tik paskui jį patį.

Ilgai galvojo jurininkas, 
stebėjo nedraugiškai paukštį, 
o paskui pasakė:

—Man rodos, tu busi pauk
štis, nes turi dvi kojas ir du 
sparnus, o visas tavo kunaS 
padengtas plunksnomis.

Paukštis atsakė:
—Tave mintys atvedė tavfe 

į lildrą pažinimą, aš esu iš tik
rųjų paukštis ir prašau tave 
priimti mane kaip svečią į 
laivą.

Nustebo jiiriniiikUs, kad 
paukštis šnekėti mokėjo, ir 
tarė:

—Kodėl ne, prašom. Buk

sada akreipli į save ypatingą 
dėmesį.

iP'aukštls plačiai pražiodė il
gą, smailų snapą — bet nė žo
džio helaręSį vėl jį užvėrė. 
Mažos, pilkos jo akys švietė 
kažkokiu vidaus pasitenkini
mu. Jis pakreipė kiek šonan 
galvą ir draugiškai žVClgė J 
senąjį jurininką., šis' klostė to*- 
liau:

—Ir baisiai jau keistai su
darkytos atrodo dar tos abi 
ilgos, plonos, riestos plunks
nos, siūbuojančios ant tavo 
galvos, tartum išjuokai viso 
to, kas tvirtai stovi. Tučtuo
jau dabar teks tau pirmiausia 
jas nukirpti.

—Tu taip manai? — pa
klausė paukštis. — O ką pas
kui daryčiau?

—Tatai tau pasakysiu. Tu
riu čia geros ir naudingos der
vos, kuria aptepu savo laivo 
lentas, kad nekirmytų. Ištep
siu ja tavo sparnus ir užgesin
siu jų spindančias spalvas. Ta
da tu busi juodas kaip var
nas — toks galėsi pasilikti 
svečiuotis mano laive, nes tu
rėčiau su tdvim kai ką pakal
bėti.

Tada atsakė paukštis:
—Ačiū už gerus norus ir 

protingą patarimą. Esu man
dagus ir taikingas paukštis ir, 
žinoma, mielai prisitaikinčiau 
prie tvarkos, kuri čia tavo lai

kartu nepasitaikė man išgirsti 
paukštį kalbantį todėl tikino 
slį kad šneka su tavimi ga
lėtų būti mano mąstymui nau
dinga. Tik įspėju, kad tu* kaip 
mano laivo svečias, turėsi lai
kytis tvarkos, kokia jame nu
statyta ir kurią aš saugau, 
kaip mano nuolatinio ir ilga
mečio galvojimo išdava.

Linktelėjo paukštis galvą:
—Tai pasakyk, — tarė, •— 

kokia ta tvarka?
—Toji tvarka draudžia sto

tis ant vienos kojos, kaip tu 
kad stovi, nes jei aš panašiai 
pabandyčiau, laivas susiūbuo
tų, ir aš tuojau pargriučiau 
arba liet per šoną išvirsčiau į 
jurą. O kadangi aš negaliu te 
daryli, ir tu neprivalai, neš 
tai atdodo, kaip įsivaizdcyi* 
mas. ’

Ištiesė paukštis kantriai ąp*- 
trą koją ir pastatė ant laiyo 
krašto:

—Kodėl nepastovėti šį kar
tą ir ant dviejų kojų?

Ir vėl kurį laiką stebėjo, a- 
kimi matavo į jurininkas pauk
štį, paskui vėl prabilo:

—Beje, taivo , pilvas baltas, 
kaip' daugelio kitų paukščių. 
Toks jis ir žmonių iš prigim* 
ties būna, bet; va, khs man at
rodo keista, ko niekaip supra
sti negaliu, kad tavo nugaros 
plunksnos yra ' visiškai mar
gos—žalios, raudonos, auksi
nės; rodosi, ir pati saulė 
džiaugiasi, kai mirguliuodama 
nuplieskia tavo sparnus ir ap
velka tave geltonu rubu. žmo- 
nėš, išmintingiausia giminė 
žemėje, paprastai, rengiasi 
juodu arba pilku, (rudu arba 
šiaip ryškios spalvos švarku, 
o paukščiai juk mažiausiai 
geba žmOhOs pamėgdžioti. Ir 
jei tu priešingai pasirodai to
ki it/neįprastu, margu, į akis 
krintančiu, dėmėtu apdanga
lu, tai, man atrodo, tuo šiurkš- 
čiai įžeidi bendrą visų gyvųjų 
padarų kuklumą. Mario dėta, 
butų geriau, jei iiusimestum 
nuo savęs tuos kvailus ir pil
nus tuštybės skarmalus! Tik 
pagalvok, liet paukštis strau
sas, kurio plunksnomis varo
ma tokia didelė, gyva preky
ba, ir tas bėgioja tik dviem 
ar trim paprasčiausiomis spal
vomis pasipuošęs. Ir dar pa
galvok, ar protinga i!r pado
ru skirtis savo išore iš kitų, 
kelti pavydą ar pajuoką ir vi-! 
mano svečias! Ligi šiol nė 

ve ir mąstingoj galvoj viešpa
tauja, jeigu tai butų reikalin
ga ir to norėčiau. Tačiau dau
giau man nebereikia tavo sve
tingumo. Kol taip išmintingai 
mudu šnekučiavomės, aš pa
kankamai pailsėjau, ir man 
grįžo jėgos naujam skridimui. 
Viso labo!

Ir išdidžiai surikęs ištiesė 
paukštis savo ilgus, hiilrgUlitiO- 
jančius sparnus, pakilo ir nu
skrido į mėlyną Vakaro daii- 
gų ...

Jurininkas buvo Visiškai ap
stulbęs. Norėjo žiūrėti į nu- 
skrendahtį paukštį, bet nega
lėjo: saulė akino jį.

Pridėjo senis pirštą prie no
sies, giliai susimąstė ir tarė 
sau:
—Nuostabu, kokie tie paukš

čiai lengvabūdžiai. Bet aš ma
nam kad tai pajreina nuo to^ 
kad jie gali skraidyti.

Išvertė Ben. Rutkunas

*Otto Erich Hartleben, gi
męs 1864 m., miręs 1665 m. 
yra vienas tų vokiečių rašy
tojas, kuris savo paprastu, 
jaunatviškai satiriniu stiliu
mi skelbė meniškąją revoliu
ciją miesčioniškumui, rutinai.

Vert.

Remkitu ūbi:..
garsinasi 

"NAUJIENOSE’

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir .vakarais.

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

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NA't+JIENOS dubda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

h

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

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

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

1803 WEST 47 th STREET (ARTI WOOD ST.)

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLtNOiS ,

■ a i bu m < *

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virs 300 garantuotų karų. 

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

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 
tdkią kainų, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
galite Išsimokėti per 

DVEJUS METUS.
Mūšų 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

Victor Bagdonas
LOCAL A LONG DTSTANCF 

MOVING
Perklaustom forničiuš, pianus ii 
visokius rankandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

PETER.PEN .

• LIGONINES- 
HOSPITAl^S 

^SVEIKATOS KLINIKAS^

TONSILAI IŠIMAMI Jz SJJ.SO
GYDYMAS LIGONINĖJ $§Q.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ IŠ-00
REUMATIZMAS $2.00
Greitai Palehgvinama.... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS P ARK HOSPITĄL 
1900 So- Kedsiė Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis it Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
gatahtuotas.

420 VV. 68rd SL 
tel. ENG. 5885-W4e
—,, T,
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LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS DRAUGIJA 
ŠVENČIA SAVO DARBUOTĖS 20 

METŲ SUKAKTI i

Išaugino 1,780 našlaičių

; Vaikas Ir
| Mbkykla
Į Pvašo

L. Narmontaitė
i . 5

Musų Bukime Gra- Drauge Ir Bendra 
žios’ Bendradarbe TSlvdint Apleidžia Chicagą darb£ Įs,ydlnt

“Mes esame turtingais tiktai per tai, ką kitiems 
duodame; biednais tiktai per tai, ką atsako
me ir sau pasilaikome.”

Lietuvių Mot. Globos Drau- da laikoma valdine, tik draugi- 
gija,* kurios įsteigėjos buvo Do- ja jų administruoja. Kadangi 
ma Šleževičienė, L. Raupienė, J. draugija perėmė valdinę prie- 
Damijonaitiene, J. Naujalytė ir glaudų, ji kasmet pradėjo gauti 
M. Kimontienė, šiuo laiku šven- daugiau pašalpų iš iždo. Bet sa- 
čia savo veiklos 20 metų sukak- vo įmonėms plėsti teko ieško- 
tį. Ši draugija yra viena pirmų-(ti k paskolų, kurios ekonominės 
jų tokių labdaros draugijų, su
sitvėrusių karui baigiantis ir 
nepriklausomai Lietuvai ku
riantis. Jos statute tikslai buvo 
šiaip apibudinti: “globoti vai
kus, senius pavargėlius, nuken
tėjusius kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę ir aplamai teik
ti moralę ir medžiaginę pagal
bų visiems reikalaujantiems.” 
Vėliau draugija apsiribojo lik 
vaikų globa nuo 3 ligi 18 me
tų amžiaus.

Lietuvos Aidas, iš birželio 1 
d. sekančiai rašo apie šios drau
gijos veiklų:

“1919 m. liepos mėn. 22 d. 
draugija iš vyriausybės gavo 
namus Mickevičiaus g. 2 (kur 
ir dabar yra jos centras) su 28 
vaikais našlaičiais. Pradžioje į 
prieglaudų priėmė tik karo naš
laičius, kurių metų gale buvo 
jau apie 50. Reikėjo lėšų. į Pi r- 
mųsias aukas suteikė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovė A. | 
Lihdhagen ir musų Darbo bei 
Socialinės Apsaugos Departa
mentas. Taip pat pirmoji auka 
buvo gauta iš visuomenės per 
M. Merkienę. Aukas, sUruošusi 
rinkliavų, sukėlė moterų grupė. 
Karo našlaičių ir Rusijoje žuvu
sių lietuvių tremtinių vaikų 
skaičius nuolat augo, o lėšų 
jiems išlaikyti buvo sunku gau
ti. Buvo ruošiamos rinkliavos, 
loterijos ir įvairios pramogos 
aukoms sukelti; bet pinigai tais 
laikais buvo reikalingi krašto 
gynimui, administravimui, įvai
rių įstaigų kūrimui. Kreiptasi į 
Amerikos lietuvius. Bacevičie
nės iniciatyva įsteigtas našlai
čiams šelpti komitetas, iš kurio 
gautos pirmos Amerikos lietu
vių aukos. Gauta aukų iš Šve
dijos, Anglijos ir kitur. 1922 m. 
buvo pasiųsta delegacija į Ame- 
rikų aukų rinkti. Tais pat me
tais Dr. Griniaus iniciatyva iš 
leisti pašto ženklai “de jure” ir 
“karo našlaičiai”, iš ko turėta 
penio draugijos darbui tęsti.

Pradžioje prie prieglaudo 
buvo pradžios mokykla, o jų 
baigusius Įeidavo į gimnazijas, 
vidurines mokyklas, mokytojų 
seminarijas ir įvairius kursus. 
Vėliau įsteigta amatų mokykla. 
Nuo to laiko į kitas mokylas 
globojamųjų nedaug buvo lei
džiama. Mokykla turėjo stalių, 
Kurpių skyrių panaikinus, iš
plėstas stalių skyrius ir įreng-

krizės metais kiek pasunkino 
būklę, bet valdybos nergingų 
pastangų dėka draugija 
sunkumus nugalėti.

Nuo 1932 m. Švietimo 
terija leido draugijos

pajėgė

Minis- 
amatų

klasių su dviem skyriais val
džios amatų mokyklų teisėmis. 
Prieš tai amatų mokykla buvo 
išleidusi per 50 paruoštų ama
tininkų, o praplėsta mokykla 
išleido 47 paruoštas amatui siu
vėjas ir 37 stalius. Per amalų 
mokyklų viso yra perėję 358 
mokiniai; šiuo metu mokykloje 
yra 145 mokiniai. Prie mokyk
los yra bendrabutis, kuriame 
visai išlaikoma 65 mokiniai, o 
10 ateinantiems neturtingiems 
mokiniams duodamas dalinis iš
laikymas. Mokyklos dirbtuvės 
turi daug užsakymų.

Gelgaudiškio vaikų prieglau
doje dabai* yra 81 vaikas ir ten 
veikia dviejų komplektų pra
džios mokykla. Raudondvario

kai. Ten veikia 5 komplektų 
pradžios mokykla ir dviejų 
komplektų vaikų darželis.

Per visų veikimo laikų drau
gija suteikė globų 1,780 vaikų, 
jų dalį paruošė savarankiam 
gyvenimui — išmokė amato ar 
išleido kitų mokslų. Draugijos 
darbas yra didelis indėlis į' tau
tos kultūros kėlimų. Didelis 
nuopelnas tų pasišventusių mo
terų visuomenininkių, kurios 
per 20 melų be pertraukos va
dovavo draugijai, ja išplėtė į 
didelę įstaigų, jos teisingai turi 
teisę vadintis tų našlaičių tik
romis, nuoširdžiomis molino
mis. Ypač iškeltinos draugijos 
ilgametės pirmininkės Liudos

savo laisvų laikų skiria tik šios 
draugijos gyvavimui ir klestėji
mui. Nemažesni nuopelnai ir ki
tų, šiai draugijai atsidėjus dir-

tos stalių dirbtuvės.
Nesutarpindama 

vienoje prieglaudoje, 
nuomavo, o vėliau nupirko Gel-Į 
gaudiškio dvarų ir ten įrengė: 
antrų prieglaudų, perėmė Sur
degio prieglaudų su 30 vaikų. 
1924 m. perėmė Vaitkuškio prie
glaudų (Ukmergės apskr.) su 
160 vaikų. 1927 pi. ši prieglau
da buvo perkelta į Raudondva
rį, į buvusius grafo Tiškevičiaus 
rumus. Čia našlaičių skaičius 
padidintas ligi 250. ši prieglau-

našlaičių 
pirmiau •

-J

Liepos 4-ta Diena
Kas metai daugiau ir daugiau 

žmonių kreipia atydų į labai 
svarbų reikalų — tai yra, klau
simų saugumo musų vaikų per 
šias pavojingas iškilmių dienas. 
Paprotis šioje šalyje yra ap-
vaikščioti Liepos 4-tų dienų, 
dienų Suvienytų Valstijų nepri
klausomybės, su įvairiais gar
siais šaudymais.

Šitie šaudymo reikmenys, ku
rie yra labai įdomus ir viliojan
ti vaikams tuo pačiu kartu yra 
abai pavojingi. Kad apsaugoti 

ne tik vaikus, bet ir suaugusius,

tikrų taisyklių ir draudimų par
davinėti fejerverkus, bengalines 
ugnis ir kitus šaudymo dalykė
lius. Ypatingai Chicagoj šitos 
taisyklės yra labai aštrios. Gai- 
a, kad tarp suimtų pardavėjų 

randasi ir keli lietuviai.
Kad apeiti tuos aštrius už

draudimus, gobšus pardavėjai 
išvažiuoja už miesto sienų ir 
lenai parduoda' fejerverkus. Bei 
šiemet ir tie priemiesčiai pra
dėjo susijungti prieš šiuos par
davėjus, taip kad bus sunkiau 
tų “fireworks” nusipirkti. Bet 
vis tiek, taisyklės ar ne taisyk- 
ės, atsiras tokių pardavėjų,

erverkus tarp žmonių, ypatin-

Dabar, atostogų laiku, kuo
met vaikai nelanko mokyklų, 
didžiausia atsakomybė puola 
ant tėvų pečių pamokinti vai
kus saugumo ir uždrausti jiems 
vartoti “fireworks”. Paprotis 
auga rengti vaikams susirinki
mėlius, kad atkreipti jų atydų 
nuo pavojaus ir sudominti juos 
su įvairiais žaislais. “Fejerver
kų” paroda gali būti laikoma 
tiktai po tinkama priežiūra ir 
toli nuo vaikų.

Tad, saugokite vaikus, kad iš
vengti pavojaus susižeidimų ar
ba net mirties. Stenkitės sureng
ti vaikams susirinkimėlius, kad 
jie galėtų gražiai laikų praleis
ti paminėjimui šios šventės. Ta
da vaikai nesijaus nuskriausti 
ir bus patenkinti šia švente.

šeštadienį draugija iškilmin
gai minės savo veiklos sukaktį, 
kviestiems svečiams parodys vi- 
.as savo įstaigas.”

Lietuvos moterys, tos kurios 
Atjautė reikalų ir įvertino svar
bų šio labdaros darbo, kurios 
steigė šių draugijų ir per dvide-. 
šimts metų pasišventusiai dir
bo, užsitarnauja gilios pagar
bos ir dėkingumo visų lietuvių, 
kaip Lietuvos taip ir Amerikos.

šis Moterų Skyrius sveikina 
Lietuvių Moterų Globos Draugi
jų šia reikšminga sukaktim. Lai 

i jūsų gyvenimo kelias būna il- 
Igas ir laimingas. Lai visi tie ju- 
! sų gražus ir naudingi darbai 
išauga ir plėtojasi ir visuomet 
būna malonumu jums ir kredi
tu lietuviams. N. G.

Rašo Nina

Bukim 
Gražios

vakare

Ona Sęhultz
šiandien, kaip 4:30 valandų 

po piet, Chicagos laiku, musų 
gera naujienietė ir šio skyriaus 
bendradarbė, Ona Schultz, ap
leidžia Chicagų ir vyksta pas 
savo sesutę, Mariutę Stanelienę, 
į Elizabelh, N. J.

Mariutė Staiielienė yra savi
ninkė didelio ir moderniško 
grožio saliono, kurį ji turi jau 
apie penkiolikų melų. Kadangi 
Ona irgi yra grožio ekspertė ir 
turi daug patyrimo šioje srity
je, tad abiems sesutėms dir
bant kartu, bus galima dar dau
giau padidinti ! jįl( grožio salio- 
nų, ir geresnį patarnavimų su
teikti moterims.

; ' i-

Šio skyriaus bendradarbės ir 
vedėja linki Onai geros sveika
tos, daug laimės ir pasisekimo 
sugrįžus savo senon tėvynėn. 
Turime vilties, kad ji nepamirš 
savo senų draugų Chicagojė ir 
lankys šį skyrių savo naudin
gais patarimais kuotankiąusia.

Moterų Skyriaus Vedėja, 
NORA GUGIENĖ

.....................

KINO TEATRAS
| (MOVIES)
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Julia

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kac. 
pačios Naujienos yra 

naudingos

LINKSMAS VEIDAS
Kad veidas butų linksmas, jū

sų mintys turi taip pat būti gra
žios ir linksmos. Niekas taip 
veidų nepaveikia ir daro senu, 
raukšlėtu ir labai nepatraukian
čiu, kaip jūsų charakteris iš vi
daus. Todėl rusti ir neapykan
tos pilna moteris visuomet at
rodo daug senesnė už tų mote
rį, kuri yra linksmo budo, gra
žių minčių.

Visoms atsitinka, laikas nuo 
laiko, kad saulė ne taip gražiai 
šviečia musų kasdieniniam gy
venime, bet negalima tam vi
sam pasiduoti. Reikia taukiaus 
prisiminti kų nors linksmaus, 
malonaus. Nebijokite retkar
čiais ir nusišypsoti. Pamatysite 
kiek jaunesnis ir linksmesnis

Kai vasaros karščiai užeina, 
daugelis randa vėsų poilsį ki
no teatruose. Tiįę patartina ne
apsivilti. Pasiimkit nors leng
vų “ jacketukų” pečiams ap
supus—kaip kadfi muvėse oras 
yra gerokai atšaldytas—ir jus, 
žinoma, norit vengti vasaros 
“slogų”.

“GOOD BYE MR. CHIPS” 
žada pralenkti populiarumų to 
nepaprastai jpasekmingo fil
mo “Pygmalion”. Galima ma
tyli AiPOLLO teatre šių savai
tę., t

“WINNER TAKE ALL” yra 
lengvas veikaliukas apie du 
gražius jaunuolius, apie meilę 
ir gyvenimo klintis. Daininin
kas Tony Martin ir Gloria 
Stuart yra tie jaunuoliai. Ko
medijų priduoda Henry Armet- 
ta ir Slim Summerville. 
(STATE-LAKE).

Palace turi žingeidų progra
mų gyvais — “importuotų iš 
New Yorko. Frank Fay diri
guoja. O veikalas parodys jums 
du gabius artistus — ilgavei- 
džius Basil Rathbone ir Doug- 
las Fairbanks, Jr. — neminint 
visų mėgiamo senelio C. Au- 
brey Smith, ir “nedorėlio” 
Lionei Atwill. “THE SUN NE- 
VER SETS” nusako žingeidžif. 
pasakų, kuri yra gan jdom 
šių veikėjų karakterizacijomis.

O jeigu senai betųrėjot pro-

Praeito penktadienio 
Nora Gugienė užsikvietė būre
lį draugių dalyvauti p-lčs Onos 
Schultz išleistuvių vakarėlyje. 
Nors labai liūdna, kad musų ge
ra draugė ir bendradarbė aplei
džia Chicagų, bet vistiek links
mai ir draugiškai praleidome 
vakarų, linkėdamos Onai links
mos kelionės ir pasekmingos 
ateities rytuose.

Vakarėlyje dalyvavo
Augusi, Josephine Budrik, Ge- 
nevieve Francis, Irane Michael, 
Petronėlė Miller, Ksavera Nag- 
evičiutė, Louise Narmontaitė, 

Edith Rimkus, Juzikė Rašins- 
<aitė, Josephine Valavičienė, 
Ona Schultz ir šeimininkė, No
ra Gugienė.

Be abejonės, vakaras turėjo 
būti pasekmingas, nes sunku 
surasti tokių malonių ir vaišin
gų šeimininkę, kaip musų Nora. 
Nelengva buvo atsitraukti nuo 
artistiškai papuošto stalo ir ska
nių valgių. Dar sunkiau buvo 
susilaikyti nuo prašymo antros 
porcijos kugelio ir tų kitų su 
skoniu paduotų lietuviškų val
gių, musų pačios Noros paga
mintų.

Nors linksmoj nuotaikoj pra- 
leidoms vakarėlį, Noros gražių 
gėlių darželyje, kurį apsupa di
deles baltos ir ružavos olean- 
dros, bet musų širdys buvo ku
pinos gailesčio, kad aplinkybės 
verčia musų Onai apleisti Chi
cagų. Išgyveno ji čia suvirš 22 
metus. Per visų tų laikų buvo 
gera naujienietė ir turėjo daug 
draugų, ypatingai progresyvių 
veikėjų tarpe. Kuomet įsisteigė 
Moterų Skyrius, Ona pradėjo 
bendradarbiauti, rašydama į 
Grožio Skyrių, kuriame darbe 
ji ir yra specialistė. Tikimės, 
kad gyvenant ir rytuose ji ne
sustos rašinėti ir sųlygoms lei
džiant, vėl grįš Ciiicagon.

Tuo tikslu įteikėm Onai ke
lionei didelę skrynių, kurioje 
tarp jos prikimštų rūbų, mes 
dar sudėjom savo geriausius ir 
širdingiausius linkėjimus lai
mingai kelionei ir visuomet pa
sekmingai ateičiai. O atėjus pro
gai grįžti į Chicagų, p-lė Schultz 
galės vėl savo daiktus greitai 
sudėti į tų skrynių ir vėl būti 
su mumis. „

Linksmos kelionės tau, Ona. 
Lauksime tavęs ir vėl sugrįž
tant. Žinok, kad visuomet bu
si “wėlcome”. žibuoklė

jūsų veidas ištikro atrodys.
ONA

Sveika Sugryžusi 
Musų Bendra
darbė Adelė!

Moterų Skyrius nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad šiandien, kaip 
9:30 valandų vakaro, (Chicago 
daylight) La Šalie Street stoty
je susilauksime musų tarpan 
grįžtančių iš Kalamazoo ligoni
nės musų geros draugės ir ga
bios bendradarbės, Adelės Nau- 
siedienės.

šiuomi sveikiname tave, A- 
dele, linkėdamos,x kad ateities 
gyvenimas bus kupinas geros 
sveikatos ir visokių laimių.

Moterų Skyrius

gos rusų kalbos pasiklausyti, 
tai pamatykit “OPPENHEIM 
FAMILY” SONOTONE teatre, 
šiandien paskutinė diena ro
dymui šio Rusijoj gaminto vei
kalo apie žydų persekiojimų 
Vokietijoj.

—Suzanna Viliutė

Jau senai buvau susikrovu- die pasakyti ... Panašiai rašy
si savo atmintin Moterų Sky- ti gali labai jautrus—sentiinen- 
riaus apžvalgų, ruošdamosi iš- talus žmogus, kuris seka kiek- 
dėstyti jų ant balto popierio ir ' 
pasiųsti ten kur reikia; vadi- ’ 
įasi, M. S. Redakcijom žino- i 
ma, su gražiu priedu; vadi- i 
naši, taip ir taip, kerbiama - 
M. S. Redakcija, malonėkit 
neatsisakyti ir t. t. ir t. t.

Bet, žinote, gerbiamieji, 
žmogaus gyvenimas (panašaus 
žmogaus kaip aš) tai kaip tas 
karo frontas. Eini žmogus 
Spygliuotais takais, gyvenimo 
naštų ant kupros tempdamas, 
steilgdamasis visokias kliūtis 
apeiti ir kai jau drįsti pama
nyti, kad šiek tiek iš jų išsi
narpliojai — bomba sprogsta 
ir visiškai tave parbloškia ... 
Aišku, kad ir viskas, kas bu
vo sukrauta atmintin—pasilie
ka tūnoti kartu su tavim žmo
gau, tol kol tu neatsipeikėji. 
Ir panašus dalykai kartais už
trunka-1—tuo tarpu, kai laikas, 
prisilaikydamas greitojo tak- 
tm bėga riščiom. Taip atsiliko 
ir su manim: laikas nubėgo— 
o aš su savo apžvalga pasili
kau toli, toli... Dar toliau ne
gu “N-nų” jubiliejinė laida. 
Bet kadangi ši laida buvo 
svarbiausia nuo “N-nų” įsikū
rimo, tai nuo jos ir pradėsiu.

Daug kartų, nuo M. Skyriaus 
įsikūrimo, to skyriaus bendra
darbės — moterys po vadovy
ste A. A. Marijos Jurgelionie- 
nės, užpildė daugel puslapių, 
savo raštais, įvairiausiais klau
simais, parodydamos jog tu
rint norų, jos gali ne tik daug 
ko gražaus, bet ir naudingo 
spaudoje pareikšti. Vienos; 
sveikatos klausimu, kitos mok- f 
slo; trečios socialiu klausimu, 
ketvirtos kulinarijos, penktos 
grožio, šeštos dailiosios litera
tūros po žiupsnelį, tai pasakė
lę, tai eilėrašti ir t.t. žodžiu; 
visko po biskį ir susidarydavo 
gražus rinkinys vien mote
rų pagamintų raštų. Jubilie
jinė Moterų Laida išėjo net 
aštuonių puslapių. Tuose pus
lapiuose užtikom kelias ben
dradarbes net iš Lietuvos. 
Kiekviena bendradarbė stengė
si parašyti tam momentui ko 
tinkamiausį straipsnį, bet lau
rų vainikų laimėjo A. A. Ma
ria Jurgelioinienė parašydama 
editorialinį straipsnį: Dvide
šimts Penkiems Metams Pra
ėjus.

Tų pirmenybę ji laimėjo ne 
principiniai, bet faktiškai. Ne 
dėl to, kad ji buvo vyriau
sia šiame darbe esybė—'bet 
dėl to, kad jos straipsnyj kiek
vienas žodis buvo auksu pa- 
grystas. Jo vertė niekuomet 
nenustos savo pagrindo, nes 
kaip auksas nerūdija ir visuo
met turi savo aukštų vertę, 
taip jos išreikšti žodžiai am
žiams bus tinkami, štai ke
letas jų kreipiantis į jauni
mų:

—Dabar pasiekę dvidešimts 
penkis metus savo darbo—ne- 
sudėkim rankas, nes darbas 
dar nebaigtas—Kas liko, pa
švęstom jaunimui. Toliau ji 
rašo: Pasakykim jam (jauni
mui) kad tauta ir ypata pa
siekia aukštumos tik per ap- 
švietų ir darbų, ir kad tas, kų 
jie šiandien turi, yra ne jų, 
bet tėvų atsiekimas. Bet ryto
jus yra jų...

Taip tai ji rašė, nelyginant 
testamentų jaunajai kartai, 
lyg butų jautusi, kad slenkstis 
visai arti, per kurį žengdama 
į amžiniastį nesuskubs net su-

vienų pro jo akis lekiantį gy
venimo vaizdų—arba tas, kuris 
buvo to gyvenimo dalimi. Ir 
štai mes matom, kad A. A. 
Maria Jurgelionienė, beveik 
vienu trečdaliu savo gyvenimo 
buvo pasišventusi ir neatskL 
riama “Naujienų” dalimi, o 
“Naujienos” jos ' nepamaino
ma šventovė, štai kodėl ji jdu- 
tė kiekvienų to kultūrinio dur

žodžiais jį mums pareikšti. 
Džiaugėmės ir didžiavome ta 
musų ideale, darbšbia ir iš
mintinga moterim, bet ... ne
ilgai. Štai tik dviems savai
tėms praėjus ir vėl Moterų 
Skyriaus laida padidinta. Su
šaukė, sukvietė visas bendra- 
darbias, tik jau ne j/, o jos 
draugai; ne linksmos apeigos 
švęsti—"bet ją palydėti amžin- 
astin ... Daug širdžių raudojo, 
daug akių liejo- ašaras, daug 
graudžių ir gražių žodžių bu
vo prirašyta, bet jeigu butų 
buvę dar kelis kart tiek rašy
ta—už jos darbus nebūtų bu
vę perdaug.

Kai ji gyveno, ji mums ne- 
skupėjo laiškelį parašyti* Mus 
pamokint kų nors primint, ar 
ačiū pasakyti. Todėl, ar never
ta, kad ir mes jų prisimintum 
dabar, kuomet ji miega amžinu 
miegu.

Čia aš noriu siūlyti labai ku 
klų r sumanymų, būtent: kad 
mes Moterų Skyriaus bendra
darbės jaustum sau už parei
gų popuošti Marijos Jurgelio- 
nienės kapų nors kartų per 
metus, Kapų Puošimo Dienoje, 
Nemanau, kad atsirastų bent 
viena, kuri atsisakytų šiam rei
kalui, savo centais prisidėti. 
Jeigu šis sumanymas butų 
remtinas, gal tuomet musų 
gerb. Vedėja p. N. Gugienė su 
vietinėm bendradarbėm paruo
štų šiam reikalui planų.

M. F. Y-nė 
(Bus daugiau)

j Maistas Į
i Veda MORTA RUGIENfi

Rusiškas batvinių 
prieskonis

2 vidutinio dydžio virtus batvi
nius, 1 vidutinį svogūną, ar-ba ry
šulėlį žalių, l/z puoduko salerų, 1 
skeltelį česnako, 3 kietai virtus 
kiaušinius, šaukštą gero kavioro. 
Viską smulkiai supiaustyti, pridė
ti sulig skonio druskos, pipirų ir 
vartot “mayonaise” arba “French 
dressing”, galima ir grietinę.

O. V.

Krakuvos mazurka
1 sv. migdolų, 2 puodukus cuk

raus, 1 svarą sviesto, 6 kiaušinis, 
4 puodukus miltų (gerų), 1 šaukš
tą grietinės, 1 šaukštuką vanilijos. 
Sumalti smulkiai migdolus, cukrų 
su sviestu ištrinti į košelę, pride
dant kiaušinius. Tada pridėti po 
biskį likusias dalis, ir išklojus ble- 
kutį vaksotu popierių, sudėti ne 
storai mišinį. Kepti lengvai apie / 
valandą laiko. —O. V.

Šeimininkėms
Chicagos MėSos Taryba praneša 

šeimininkėms, kad ekonomiškiau
sias mėsos pirkinys šį savaitgalį 
bus lašiniai — šmote ir supiaustytL 

Iš lašinių galima sutaisyti įvai
riausius valgius, taipgi naudoti 
kaįp prieskonius su kitokia mėsa, 
sriubose ir “saladuose”.
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Diena Iš Dienos ‘ - - - - - -
Baigė Aukštąją
Mokyklą

felebnora Yuška, Stanislavo 
ir Mares YUškų duktė, 8241 
S. State St., sėkmingai baigė 
aukštąją mokyklą. Jbs “gtad- 
uation” proga tėveliai suruošė 
šauną pokilĮ.

Eleonora savo tėveliams ir 
svečiams pareiškė rimtą norą 
lankyti College, tat jos tėve
liai sutiko ir pasižadėjo remti 
ir finanstioti jos tolimesnį 
mokslo eigą. Svečiai ir aš taip 
pat jai linkėjome ištvermės td- 
limesniuose siekimuose ir pa
sisekimo. Jūsų Ona.

fi.

Gėlės Mylintiems^ 
Vestuvėms, Ban-K 
kietams, La i d o-m 
tuvėms, Papuoši-g

GĖLININKAS “““• į 
4180 Archer Avenue I

Phone LAFAYETTE 589«

Baigė Pradinę 
Mokyklą

Justina Miller, 4258 South 
Western Avė., birželio 22 — 
sėkmingai baigė pradinę moky
klą ir užtai jos tėvai suruošė 
jaukų šeimynišką pokilį. Tuom 
pat laiku pripuolė ir jos tėve
lių, p-nų Millerių 26 metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktis ir 
kartu su dukrelės “graduation” 
proga tą sukaktį šventė.

Justina Miller nuo giminių 
ir draugų gavo daug dovanų, 
kurias ji labai vertindama vi
siems širdingai dėkoja.

Jūsų Ona.

“Mano Talkos” rimtas talkinin
kas, “Naujienų” mėgėjas ir rė
mėjas visų, kurie veikia visuo
menės darbuose. Jis taippat 
širdingai dėkoja visiems sve
čiams už atsilankyihą ir svei
kinimus, bet jis dar nori, kad 
jo draugai jį lankytą ne tik jo 
vardadienio proga, bet ir kiek
viena proga.

jūsų Ona.

URBA

Gimtadienio Pare
TOWN OF LAKE. — Perei- 

tą šeštadienį buvo namiškių su
ruošta Adelės Pocius, 4612 S. 
Maršhfield Avė., gimimo die
nos (birthday) šduni pare, į 
kurią atsilankė Pocių giminės 
ir draugai. Visi prie geros mii- 
zikos gražiai linksminosi, lin
kėdami biznierei p. Pocius daug 
laimės ir ilgiausių metų.

Kaimynas.

Mokytoj’auj’a < 
Konservatorijoj

CHICAGO. LAWN.—Jati ku
ris laikas kaip smuikininkas 
Mikas Petrosevičiuš mokyto
jauja vienoj muzikos įstaigdj- 
konservatorijoj.

Jis yra virtuozas smuikinin
kas, ir jam lygių nedaug te
rasi lietuvių tarpė.

Tenka pridurti dar ir tas; 
kad Mikas yra vedęs jauną, 
gražią p-lę. Zavistaitę, su ku
ria dabar gyvena ties 3^12 W. 
62nd S t. čia jis turi įrengęs 
ir savo privatinę muzikos stu
diją, kurioj mokina norinčius 
smuikuoti ir gitarą grbti.

Juos žinąs;

MEMPHIS, Tenn. — Per- 
ry Pipkin, kuris liko išrink
tas vadinamo “junior” pre
kybos buto prezidentu.
.1 ■ . „ i'.Į i ----------------------------

Čiai Važiuos Pas 
Suvalkiečius

Lietuviai Sportinio- GLASSiFIED ADS 
kai Surado Lietuvis* II _ _ _ _ _ —

*

ką Valgių Chicagoj
Sekmadienį Įvyko Sportininkų 

Reunija

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PAIEŠKAU Prano Letuko ir Ig
no Palekaitis. Prašau atsiliepti, 
pėr daug metų aš nežinau kur 
nate. Charles Palekaitis, 460 N. 
St., Terre Haute, Indiana.

' • • ................................ ......... ■ ■

nes 
bu- 
2nd

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų skudurų Junk Shapoje. 
Tik patyrusios atsišaukite. Central 
Paper Stock Co., 1265 W. North 
Avė.

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
avenue, Aurora, I1L

PARSIDUODA tavernas greitu 
aiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
caina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.
PARDAVIMUI tavernas Mar- 

ąuette Parke. Dan’s Tavern, 2449 
W. 69 St.

ni/C||/| O'telegrama Į 
LUVlIMu PasauUtt 

KVIETKtNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietadis 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

TeL VAROS 7388

Vienas iš Jony
Jonas Nakrošius, 5930 So. 

LaSalle St. smagiai sutiko sa
vo vardadienį, nes pas jį su
sirinkęs skaitlingas būrys sve
čių smagiai pasilinksmino, pa
sisvečiavo ir jį pasveikinę lai
mingai išsiskirstę. Jonas yra

Išsiėmė Leidimus
Vedybotns

(Chichgoj)

Sekmadienį Suvalkiečių 
Piknikas

Pereitą savaitgalį Chicagoj 
įvyko Lietuvių Olimpinės ko
mandas metinė “retmija” kurt 
sutraukė beveik visus ameri
kiečius sportininkus^ dalyvavu
sius Lietuvos Olimpiadose 1935 
ir 1938 metais.

Žymi dalis atletų Chicagonl RJEiKIA patyrusios veiterkos, 
atvyko iš Pittsburghoj Phila- 20—25 metų amžiaus. 2145 South 
delphijosj Elizabeth, N. J. lHalsted st-__________________
Keamy, N. J. ir kitų žymes- reikalinga moteris virėja ta-j 
niųjų kolonijų. Prieš pradėsiarit Vernui. Patyrusi; geras mokestis, 
numatytas rbdnijos ceremom-ĮAtsižauktt greltai 5305 w~ Lake st 
jas, sportininkai suvalgė ben- ------Help wanted—Malė
drą lietuvišką yakariehę Uni- Darbininkų^j^^Įa 
versal restorane, 750 W. 31st REIKIA selesmenų, dirbti dalį 
St., kurio savininku yra A. A. arba . P.nną laiką. Darbas prie sę-

J mai išdirbto anglies biznio. Pagei-
Norkus. daujama patyrusių vyrų, kurie tu-

Jie pareiškė, kad kaip barfe-|ri daug pažinčių. Gera proga tin- 
čių sriiiba, taip ir kiti Norkads 
valgiai yra lygiai toki 
viski kaip ir tie, kuriuos 
tininkai valgė Lietuvoj.

PARSIDUODA tavern geroj vie
loj, išdirbtas biznis. Pigiai dėl prie
žasties ligos. 5339 S. Halsted St.

DELICATESSEN ir pieno krau- 
,uvė, seniai įsteigta, 4 kambarių 
flatas, apšildoma, shower, 2 karų 
garažas, rendos $35.00, kaina $1700.

Portsmouth 6411

PARDAVIMUI tavernas airių ir 
vokiečių apylinkėj, biznis išdirbtas. 
Pigiai. 2853 W. 63 St.

lietu- 
spor-

kantiems vyrams. Naujienos, Box 
1012.

John Bojnhiisky, 23, su Jo- 
sephihe Puksnis, 22

Reikalauja
Perįskirų

Lillian įtuda nuo Abraham
Rudh >'

4-riti Metų Mirties 
Sukaktuves

Gavo 
Pei^skiras

Elsie Nares nuo* Oliver Nares

Visiems jau yra žinoma, kad 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Drailgijos piknikas įvyks se
kantį sekmadienį, Liepos 2-rą 
d., Jurgio Kubiliaus Darže.

Kadangi žemaičiai su suval
kiečiais draugiškai sugyvena, 
tad* vieni ir kiti dalyvauja pa
dengimuose bendrai.
Virvės Traukimu Rungtynės

Suvalkiečiai Šaukia 
Mitingą Ginčų 
Sprendiniui
Įvyks Ketvirtadienį, Birž. 29

RĖIKALlNGA patyrusių proso 
operuotojų prie marškinių ir kitų 
drabužių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 2816 Addison St.
.■ įn'nia —      Į Illl'lq.l■ III   ■■■■ i ■ i . į į■ n ■■

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKAU našlės ar merginos į 
partnerius prie taverno biznio, su 
mažai pinigų. Turi suprasti biznį.

3359 Š. Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas lietuviš
koj kolonijoj. Kampinis namas, 4 
kambariai pagyvenimui, gerai biz
nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
priežastis — esu našlė, negaliu at
laikyti. 2301 S. Leavitt St.

PARSIDUODA taverno barai, 
nebrangiai. Kas norite, galite atsi
šaukti. 3416 S. Wallace St.

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 29 dieną birželio 
1935 m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje Ža
garės mieste, Šiaulių apskrity. Amerikoje išgyveno 35 
metus, 7101 So. Chicago Avenue.

Paliko dideliame nuliūdime mylimą moterį Juliją
, po tėvais Matkaitę, 3 dukteris — Julia, Ftąncis ir Ber- 

nice; brolį Stąulęy,. seserį Suzaną ir daugintis giminią 
Lietuvoje.

Nors 4 metai laiko jau prabėgo, kai žiauri mirtis 
tave, mylimas vyre ir tėvelį, atskyrė nuo musų ir mes 
gyvieji žinome, kad nesugfrįsi niekados, bet mes anks- z 
cinu ar vėliau pas tave ateisime.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys ir Giminės.

Visi a. a. Veronikos Daudėris giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir sutelkti jai paskutinį jmtarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame:

Molina, Broliai, švogerkos, Dėdės, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius P. 
J. kirtikas. tfel. Yards 1419.

M

VERONICA DAUDĖRIS
.PO TĖVAIS BIGELIUTĖ

WILLIAM LEWIS 
(Vincentas Lušaitis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 dieną 5:15 vai. ry
to ,.193^ m., sulaukęs pusam
žio; gimęs Suvaiką rėd., Mą- 
rtąmpolės' ApskE, 'KVietiskių 
valse. Amerikoj išg’yvę^o 45 
metus. Paliko dideliam^ nu
liūdime 3 seseris: Agnešką 
Salasevičienę Springfieldj Ilk, 
Magdaleną Adomaitienę, Pet- 

' ronelę Stankevičienę, švoge- 
rius Petrą, Juozą ir Mykolą 
it kitas gimines, Lietuvoj bror 
lį Juozą. Priklausė Keistučio 
Kliubui. Kūnas pašarvotas 
randasi Lachavičiaūs koply
čioj, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 29 dieną, 1:30 
vai. po pietų iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. William Lewis gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
it at$isveikinimą.

Nuliūdę liekame
Seserys, Šyogeriai ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Lachawicz 
ir sunai. Tel. Canal 2515.

šiomis dienomis gavau' pa
kvietimą nuo vfeno suvalkie
čių veiklaus nario, kad parink
čiau 12-ką vyrų ir 12-ką mo
terų virves traukimui. Kadap7 
gi žemaičių Kultūros Kliubo 
susirinkimaSr-.jau praėjo, to pk- 
daryti negalėsiu kliubo vardu;

{> ! ' i G' f

Bet jeigu atsiras ant vietos 
minėtas skaičius žemaičių, tai 
galės persitikrinti su; suvalkie
čiais, bet tik, ,nę žemaičių Kul
tūros Kliubo vardu.

svarbus susirinkimas

d, “Hbllywood Inn°,

Kliubo' ■žemaičių/Kultūros 
pirmininkas i.U-'i'

1 Steponas Narkis. į

O Vakar vakare susisiekimui 
buvo atidaryta naujai išgrįsta 
gatvė Southsidėj, lOOth Street. 
Naujoji gatvė palengvins 'susi
siekimą South Chicagoj, taip
gi susisiekimą tarp Chicagos 
ir Gary, Ind. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo apie 5,000 žmo
nių.

Chicagos Suvalkiečių Drau
gijos, 
įvyksta šį ketvirtadienį, birže
lio 29
2417 W. 43rd St., 7:30 v. v.

Susirinkimas bus svarbus 
tuom, viena, kad pusmetinis, o, 
antra, kad pas mus randasi na
rių, kitrie reikalauja atlygini
mo už jų kiekvieną “slenkščio” 
peržengimą. Už tokius atlygi
nimus pas mus tęsiasi kova 
nuo pat šios draugijos susior- 
gamzavimoM. .. ,, .

Tie žmonės, kurie teisėtai 
organizavo — dirbo, tie nerei
kalauja jokio atlyginimo, 
jie daug daugiau turėjo 
dų, bet jie dirbo iš savo 
šventimo šios draugijos 
dai.

Bet ta ypata, kuri lig 
dienai tik tuščios garbės
ko, nori ir fiiiansiškai nelega
liu bildu sau užmokesčio iš
ieškoti. Tad draugai -ges! žino
kite, kad šiame susirinkime bus 
paskutinis išsprendimas to be
reikalingo mokesčio ir to gin
čo, kuris tęsėsi per ilgą laiką.

Dalykus spręskime visi na
riai, ne vienas koks “bobelių” 
suagituotas smarkuolis, kuris 
kiekviename susirinkime mėgi
na tik valdybą šmeižti. Jo ma
nymu, negeri ir tie, kurie per
daug pelno padarė surengtuose 
baliuose ir t.t...

Laiickaiiniškė.

nors 
i šiai- 
pasi- 
nau-

šiai 
ieš-

3 Mėtų Mirties Sukaktuves

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—-Bendrai

RENDON storas su taverno fik- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.
■......      i.

MODERNIŠKAS tavernas parda
vimui, 24 pėdų baras, virtuvė, daug 
likerių. stako, 6 kambąrių apt. Ren
da ilgam laikui. Pirkėjas turi tu
rėti $1500 cash pradžiai. Tikrai ge
ra proga.

2747 W. 63 St. 
Hemlock 0499

PARSIDUODA tavern, 4631 So.
Ashland avė. Tel. Yards 1098.

BUILDING SERVICE & SUPPLIEŠ 
Namų Patąrnayjmąs  ir Reikmenys

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

PARDAVIMUI 
įrengimais. Pigi 
dirbtas per daug 
Avė., Cicero.

tavern su visais 
renda. Biznis iš
metu, 1337 S. 49

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNAS rendon, pilnai įreng
tas, gera vieta lietuviui, nebrandi 
renda. 3545 W. 16th St. Matyk Mr. 
O’Brien, 3810 Ogden Avė.

SUSIRINKIMAI
Chicagos Suvalkiečių Draugijos 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 29 d. 7:30 v. v. Hollywood 
Inn salėj, 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite visi nariai-rės dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus pusmetinis. 
Taipgi ir nauji nariai prašomi pri
sirašyti. —Sekr. O. V.

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 27 dieną 2:10 
vai. ryto 1939 ih. sulaukus 38 metų amžiaus; gimus 
Chicago, III. Paliko dideliame nuliūdime vyrą Povilą 
Dauderį, motiną Veroniką Bigelichę, tris brolius, Vin
centą, švogerką Emily, Kazimierą, švogerką Hclen ir 
Juozą, švogerką Btelen ir jų šeimynas, d ii dėdes, Anta
ną ir Vincentą Leškauskus ir jų šeimynas, dėdienes: 
Auna Zubris ir Mary Shalnahski iš Pennsylvania ir 
daug kitų giminių ir draugų. Priklausė Chicagos Lietu
vių Draugijai (Waukegano skyriui). Kūnas pašarvo
tas randasi 4529 S. California Avė. Tel. Virginia 1331.

Laidotuvės įVyks penktadienį, birželio 30 d. 1:30 
vai. po pietų iš namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA <1

LKNGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“THB HOME OF FINE F

1748-50 West 47th St

M

Phone Yards 5069

i

ti
c
J

STELLA dzimidas 
po tėvais Andrijauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d. 8:10 valandą ry
to 1939 m., sulaukus 32 me
tus amžiaus; pimus Chicagoj. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mykolą, 4 dukteris: Do- 
rothy, Eugenia, Jeanette ir 
Joan, motiną Antaniną, 2 
brolius Julius Dilius, jo mo
terį Oną, seserį Bernice Nel- 
son ir jos šeimą, uošvienę So- 
phie, protėvuką, dėdes, dėdie
nes, švogerius, švogerką, 
pusbrolius, pusseseres ir gi
mines, Kūnas pašarvotas ran
dasi koplyčioje 4704 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Penelėš šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stellos Dzimidas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą Į 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Dukterys, Motina, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas

BENEDIKTAS BRAZAUSKiS

=<atiio
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Chesterfield 
Radio Programai

Visą vasaros laiką Columbižl 
tinklu eis Chesterfield cigatė- 
tų radio programai.

Kas
Paul
Kitais
ing ir

Chesterfield 
yra prasidėję.

trečiadienio vakarą bus 
AVhitertiano programai, 
vakarais bus Fred War- 
jo Pennsylvanians.

programai j ad

Dvikova 
Su Peiliais

Skelbimai Naujienose 
natidfi dėlto, 

Vhd pačios Naųjiėnos 
yrk naudingos.

JOHN J. KNASH, Jr.
John J. Knash, Jr. - gimė 

balandžio 8, 1913, Centralia, 
III. Tėvų vardai: Jonas ir Ro
žė. Jonas įaugo ir mokinosi 
Frankfort, III.

Baigęs mokslą, apsigyveno 
Chicagoj. čia jis mokinosi 
kumštynių pas J, F. Corbett. 
Buvo nariu Draugo atletų 
kliubo. Tai kataliku jaunimas^ 
kurie ėmėsi su atletais iš Lie
tuvos.
. Jonas buvo laiinėjęs daug 
gražių taurių už kumštynes. 
Jis buvo nuvažiavęs į Lietu
vą. Ten jis bUvo atletų in
struktorius ir bankoje per- 
valbėtojUs. Jonas planavo 
grįžti Amerikon, bet /netikė
tai mirė birželio 13, 1936.

Jonas paliko dideliame nu- 
udiihe motiną, sesutę Ber- 
ice ir daug giminią ir drau-

lipdilpe motiną, sesutę Ber 
gų Amerikoje ir Lietuvoje. '

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
birželio 27 dieną 7:10 vai. ry
to 1939 m., sulaukęs pusam
žio; gimęs Raseinių mieste. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, po tėvais Ka- 
roliutę, ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus. Hunas pa
šarvotas randasi Žolpo koply
čioj, 1646 W. 45th St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, birželio 29 d. 1 vai* 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Benedikto Bra- 
zaųskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyVatftl laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarhavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame
Moteris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Zolp. Tel. 
Yąrds 0781.

Vienas Negyvas, Kitas Sunkia 
Sužeistas

Du chicagiečiai draugai, De- 
metrios Papapastolu, 57 metę 
amžiaus, ir George Bourdes, 51 
(abu gyveno adresu 1137 So; 
Mozart st.) susiginčijo ir pa
sigriebę po peilį pradėjo “dvi
kovą”.

Papapastolu sunkiai sužeidė 
Ėoūrdes’ą, bet jo oponentas pa
sirodė vikresnis ir jį nudurti 
ant vietos.

Abu vyrai dirbo National 
Paper Rapkin bendrovėj, 1011 
SS./ California aveniie.

Skelbimai Naujienose 
duoda bauda dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

REAL ESTATE FOR SALE

INVESTORU>kDĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 ąpart- 

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

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

, 4754 W. Fullerton Avenue
/ Spaulding 1500

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metinė renda $5820. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmęntai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MtDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 870i).

PARDAVIMUI ar mainymui ta
verna su namu, daranti gerą biz
nį. Storas ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisatns, MartĮiiette 
Park kolonijoj, apie 10 metų senu
mo, apšildomas. Pigiai UŽ cash ar
ba maino ant mažo namo, fahnos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukite pinti liepbs 1 
dienos,

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323

PARDAVIMUI 2 flatų natnas, 
po 4 kambarius, su groserne. Vis
kas naujausios mados įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
CICERO, ILL.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA ant pardavimo, 1 mylia 
ndo miesto ir mokyklų, 93 akerių 
žemės, 20 akerių gerų gteipsų, 10 
akerių miško, dauginus geras lau
kas. Visi nauji budinkai, gražus di
delis staldas, 12 bumų namas, yra 
gesas, elektra, maudynė, vanduo 
namie, namas ant ceiyento funda
mento, geras beismėhtas, dviejų 
karų garažas, vištininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir žuvauti. Kai
na $4,900 su visu krapu, be greip- 
sų krapo $4,400.00.

Nereikia agentų, ne visų pinigų, 
savininkas turi gerą biznį mieste 
ir duoda savd paskolą pusei šutoos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti.

ANDREW WASKO, 
Pa^ Paw, Mich.

mile East of Paw Paw City

80 AKERIŲ farma parsidliodĮ su 
mašinom, javais, gera 

geros trobos, 
cementinio /ke-

gyvuliais, i--------
žemė, vįskas auga, 
elektra įvesta, ant _ ____  _
lio. mailė nuo mįęšto. /

KITA tarima TO akerių, . geros 
robos, gera žemė, viskas auga, 
1^ meilės nuo miesto, parsiduoda 
tigiai. Platesnių žinių klauskit 
aiškų.

PDTER WBSTON,
R. No. 3, feox 35, 

SCOTTVILLE, MICH.
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Ketvirtad., birželio 29, 1939

CHICAGOJE W.P.A. ATLEIDŽIA 11,800 
BEDARBIU IŠ DARBO

Galės Gauti Nedarbo Apdraudos Pensijas

dieną.
bedarbiai yra atleidžiami 
kad jiems priklauso ne- 
apdraudos pensijos, ku-

mo-

šis

W.P.A. Administracija Chica
goj vakar pranešė 11,880 bedar
bių, kurie dirbo prie pašalpos 
darbų, kad jie bus atleisti lie
pos 1

Tie 
todėl, 
darbo
rias Illinois valstija pradės 
keti liepos 1-mą dieną.

Visi bedarbiai, kuriuos 
WPA patvarkymas paliečia, pri
valo tuojau kreiptis į artimiau
sią Nedarbo Apdraudos pensi
jų raštinę ir tenai paduoti ap
likaciją. Raštinės aplikacijų ne
priims prieš liepos 1 d., bet vi
si bedarbiai, ar tai atleisti iš 
W.P.A. ir visi kiti, kuriems pen
sijos priklauso, privalo tuojau 
nuvykti artimiausion raštinėn 
ir tenai pasidaryti “apoinlmen-

Informacijos Apie Pensijas
Nedarbo apdraudę gali gauti 

visi bedarbiai, kurie pereitais, 
1938 metais, ar anksčiau dirbo 
fabrikuos^ ir kitokiose įstaigo
se, kurios mokėjo nedarbo ap
draudos premijas valstijai. Pen
sijas gali gauti visi bedarbiai, 
kurie išdirbo pilnus 1938 metus 
arba tiktai dalį ir per išdirbtą 
laiką gavo nemažiau $225 al
gos.

Pensijų mokėjimas oficialiai 
prasideda liepos 1-mą, bet visi 
aplikantai už pirmas dvi savai
tes nieko negaus. Pirmi pensijų 
čekiai bus išsiuntinėti apie lie
pos 25 d.

Nedarbo Apdraudos raštinės 
Chicagoj ir priemiesčiuose ran
das^ sekamose vietose: (žemla- 
pis telpantis prie šios žinios pa
rodo kokius distriklus raštinės 
aptarnauja. Bedarbiai privalo 
nueiti į savo distriktO raš|inęi 
kitur aplikacijos nepriims.)

(Iškirpkite šį sąrašą ir laiky
kite atsargoj).

1. 5306 Lavvrence Avenue;
2. 5960 Broadway;
3. 4207 Arinitage avenue;
4. 813 Montana Street;
5. 4812 W. Madison Street;
6. 1335 W. Lake Street;
7. 817 Exchange avė. (sker

dyklose) ;
8. 4711 Parkway;
9. 453 West 63rd street;

10. 6760 Stony Island avė.;
11. 10807 S. Michigan avė.;
12. 8655 Coinmercial avė.;

» »
26 Illinois street, Chicago

Granite City, 2046 Madison 
Avenue;

Harrisburg, 100 North Vine 
Street;

Herrin, 209 South Park Avė
Joliet, 120 Scott St.;
Kankakee, 198 N. Schuyler 

Avenue;
Kewanee, 224% No. Main St.;
LaSalle, 736-8 Second St.;

•Mattoon, 1414 Broadway;
Moline, 1630 Fifth Avė.;
Mount Vernon, 1306 West 

Broad'vay;
Olney, 121-5 S. Fair St.;
Murphysboro, 1103 Chestnut 

Street;
Pekin, Suite No. 1, Grings 

Building;
Peoria, 411 Liberty St.;
Quincy, 801 Maine St.;
Rockford, 211-213 N. Church 

Street;
Rock Island, 208 W. 18th Si.;
Springfield, 412 So. Fifth St.;
Sterling, 212 Third St.;
Waukegan, 14-20 S. Utica St.
West Frankfort, 128

Main Street.

Rūpinasi Palaikymu 
Chicagos Operos

Pradėjo Vajų Sukėlimui
- $50,000

30 žymių biznierių ir pilie
čių sudarė komitetą, kurio tik
slas bus sukelti $50,000 palai
kymui ir ištobulinimui operos. 
Jie atsišauks į miesto vyrus 
ir moteris sukelti minėtą su
mą pinigų.

Tarybos pirmininku yra Ro
bert Hali McCormick. Jis sa
ko, kad ložų pardavinėjimas 
jau prasidėjo, taip kad visuo- 
henei teks mokėti tik dalį 
trūkstančios sumos.

Nedarbo Apdraudos Pensijų Raštinių Distriktai Chicagoj ir 
PriemiesčiUše

DU PAGE CO.
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Areštavo Du Real- 
estatininkus Už 
Melagingą Prašymą

VAKAR 
ČfflČAGOJ

15422 Ccnter Street, Harvey;
1042 Lake Street, Oak Park;
616 Burlington avė., La Gran- 

ge;
4810 Cermak Road, Cicero;
1033 Davis Street, Evanstone;
106 Liberty St., Wheaton ave

nue; „4
Raštinės Kitur

Raštinės už Chicagos randa
si sekamuose Illinois valstijos 
miestuose:

Alton, 7 Alby Street;
Aurora, 86 South River St.;
Belleville, 512 Main Street;
Bloomington, 212-14 N. Ma

dison St.;
Cairo, 214 Seventh St.;
Canton, 122 East Ehn St.;
Champaign, 340 No? Hicko- 

ry St.;
Danville, 218-220 No. Vermil- 

v ’ fhon; . « •,
Decatur, 329 No. Main St,; '
East St. Louis, 437 Missouri 

Avenue;
Edwardsville, 11 North Van- 

dalia Street;
Effingham, 206% West Jef- 

ferson Street;
Elgin, 56 South Grove SL;
Freeport, 108 W. Spring St.;
Galesburg, 272 East Simmons 

Street;
Gillespie, 105% S. Macoupin 

Street;

Pastaraisiais metais operos 
deficitas siekdavo tik apie $24,- 
000 į metus, kuomet pirmiau 
deficitas siekdavo apie $400,- 
000, kas rodo, kad tapo įvesta 
geresnė tvarka vedimui operos 
reikalų.

Operos Komitetas
Vajus sukėlimui $50,000 bus 

vedamas tik per vieną mėne
sį. Komitetas susideda iš pir- j 
mininko, Robert Hali McCor- 
mick, vice-prezidento Albert N. 
Williams, prezidento Western 
Indiana Beit Line R.R., Fred 
A. P-oor, prezidento Poor & 
Co., L. E. Block, pirmininkas 
nland Steel Corp., Laurence 

H. Armour, prezidentas Ame • 
rican National Bank ir Hill 
Blackett, prezidentas Blackett- 
Sample-Hummert bendrovės. 
Vajaus tikslas.. yra pritraukti 
kuodidžiausį skaičių žmonių 
prie palaikymo operos, o iš to 
bus naudos visai Chicagai.

Opera samdo apie 100 dar
bininkų, o ir kitos išlaidos ten
ka daugiausia Chicagai.

27.” —- 
važinė- 
Harold

1 Ip.i I/I WVadinamas vitaimnas, K, kuris 
sulaiko įraujeį ^|$imą. xTo vi
tamino pagalbą bus galima iš
gelbėti gyvastį tį žmonių, ku
rių kraujo bėgimo negalima su
stabdyti.

sulaiko
ir jurininkų ,tyrinės ledynų ypa
tybes. Kęjioųė užtruks 11 sa
vaičių.

Renka Žibias Apie
Lietuvius-es
Vaistininkus

Atsišaukimas

• PEORIA, III., birž. 
čia liko areštuotas už 
jimą automobiliu 
Svvords, kuris yra aklas. Poli
cijai jis aiškinosi, jog “jau
čiąs” kelią.

Kadangi pasižadėjo daugiau 
nebevažinčti automobiliu, tai 
liko paleistas be bausmės.

• BERLYNAS, birž. 27. — 
Grafas Friedrich von der Schu- 
lenburg išvyko į Maskvą baig
ti tartis dėl sudarymo preky
bos sutarties tarp Vokietijoj 
ir Sovietų Rusijos.

• WASHINGTON, D. C., birž 
27 - U.S. karo departamen- 
as skelbia, kad ivystė lengvą

ja! artilerijai patrankų, kuri 
gali numesti 100 svarų kulką 
25 mylias. ■ * :

• BOOTHBAY H A R BO R, 
Maine, birž. 27. — Iš čia laivu 
“Bowdoin” į šiaurės ledynus 
išplaukė mokslininkas-eksplora- 
torius Donald MacMillan. ’ Jis 
ir grupė 12 kitų mokslininkų

• SHELBYVILLE, Ky., birž.
27. — 50 žymių politikų 
tų žmonių buvo sunkiai 
sti, kai laike politinio 
go sugriuvo platforma.

ir ki- 
sužei- 
mitin-

• BELLEVILLE, Iii., birž. 27. 
— Bepurendamas žemę kieme 
pievai užsėti, George Wetten- 
gel rado savo vedybinį žiedą, 
kurį pametė 20 metų atgal.

• Alinėj ties 5432? Wentworth 
avenue policija suėmė bridge- t 
portietį George Henneman ir 
apkaltino jį nešiojimu ginklų
be leidimo. Henneman’o nuosa
vybėj rado du revolverius. Ji
sai gyvena adresu 3116 Lowe 
avenue. Ties ta vieta 1938 me
tais buvo nušautas bridgepor- 
tietis James Dungan. Henne
man yra viršininkas lokalo 191 
maliorių unijos.

« » » ’
• Nusiminusi, kad buvo pri
versta persiskirti su savo vy
ru porą mėnesių atgal, vakar 
nusižudė 24 metų moteriškė 
Mrs. Georgia Camos. Ji iššoko 
iš antro aukšto lango ties 623 
South Halsted street.

' » » »
• Chicagos universitetas skel
bia, kad buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas Dr. Eduard Beneš 
priėmė pasiūlymą' palikti uni- 
versiteto nuolatiniu profeso-( 
rium. Iki šiol, Dr. Beneš skai
tė paskaitas kaipo vizituojan
tis profesorius. Dr. Beneš dė- ; 
stė politinius mokslus. Specia- '■ 
lizavosi demokratijos filozofi-
• • 
JOJ.

W
• šeštadienį Chicagos Parkų 
distriktas atidarys 12 papludy- 
mių (“byČių”) ir 44 tvenkinius. 
Parkų administracija betgi va
kar pridūrė, kad blogas oras 
šeštadienį gali atidarymą užvil
kinti iki sekmadienio.

■» »
• Federalė grand džiury pa
traukė atsakomybėn 30 metų 
Peter Nowak, ūkininką iš Bee- 
cher, III. Po žeme savo ukyj 
Nowak operavo 1,000 galionų 
įtalpos samogono varyklą.

Buvusių “Mainierių” 
Išvažiavimas
Rugsėjo 3-čią

18-TOS APYLINKĖ. — Lie
tuvių Mainierių draugiškas 
piknikas įvyks 3-čią d. rugsė
jo, Liberty Grove, Willow 
Springs, III.

Reikale to Lietuvių Mainie
rių pikniko, bendras draugijų 
atstovų posėdis įvyko 23 d. 
birželio, J. Petrausko svetainėj. 
Prisidėjo dar dviejų draugijų «
atstovai, L.D.S. 112 kp. O. Re
meikienė, B. Aluzas ir P. A. 
Deveikis, ir S.L.A. 129-tos kp., 
K. Matuliakas. Pavienių prisi
dėjo F. M. Valaitis ir M. Va
laitienė.

Bendro komiteto raštininkui 
B. Žolynui nepribuvus, jo vie
ton išrinkta P. A. Deveikis.

Į spaudos komisiją darinkta 
du nauji nariai, O. Remeikienė 
ir P. A. Deveikis, kurie vėliau 1 
praneš apie programą ir kito
kius paįvairinimus. J. G.

Nusišovė
Bedarbis

Kieme ties 5420 South Ar- 
tesian avenue vakar nusišovė 
53 metų bedarbis Carl Sweit- 
zer. Jisai gyveno ties tuo ad
resu, kur nuomavo kambarį 
nuo Mrs. Elizabeth Harris. 
Svveitzer buvo “boilermakeris”, 
bet nedirbo per tris metus lai
ko.

Prigėrė 
Bebraidydamas 
Tvenkinyj

Jackson Parko tvenkinyj už
vakar vakare prigėrė 9 metų 
berniukas, Edward Newell, nuo i 
7329 University avenue. Jisai 
ir trys jo draugai braidė tven- 
kinyj. Newell nemokėjo plauk- v 
t i ir labai bijojo vandens.

Bandė Prigauti Federal 
Housing Administraciją

Federalės valdžios agentai 
suėmė du Chicagos real-esta- 
tinįnkus ir apkaltino juos me
lagingos aplikacijos padarymu, 
kad išgauti pasoklą iš vald
žios įstaigos, Federal Housing 
Administration.

Agentai pirmiausia padarė 
kratą jų raštinėj, L. B. Harris 
Real-Estate Company, adresu 
111 West Monroe street, ir už- 
areštavo visas knygas ir doku
mentus.

Suimtieji yra Joseph Gold
man, 33, firmos architektas, 
nuo 2251 Rosemont avenue, ir 
Maurice Lippman, viršininką 
lentų sandėlio ir real-estate 
firmos partnerio, 3058 Chica
go avenue.

Federal Housing Administra 
tion sako, kad areštuotieji pri
davė tai įstaigai aplikaciją, 
neva prašydami morgičiaus mo
dernizavimui namo prie Round 
Lake. Pinigus gavę, jie namo 
nemodernizavo, bet juos sunau
dojo savo privatiškiems tiks
lams.

Abu areštuotieji dabar sėdi 
apskričio kalėjime. Jų byla pa
sieks teisėją liepos 7 d.

Riverview
Parkas

Birželio 23 d. užsidarė mo
kyklos. Nuo to laiko Riverview 
parke prasidėjo pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
2’ centų dienos.

Reiškia ne tik įžanga bus 
2c, bet ir dauguma pasivaži
nėjimų irgi nupiginta iki 2c. 
Specialė dalio parko yra pa
švęstą mažiems vaikams. Ten 
yra įrengti saugus pasivažinė
jimai.

šeimynų piknikams River- 
view parkas teikia patogias są
lygas, nes turi medžiais apau
gusį nedidelę daržą mažiems 
piknikams. (Sp.)

—■    I

Arlington Arklių 
Lenktynių Laukas

Arlington arklių lenktynių 
parkas, kuris buvo atidarytas 
pirmadienį, yra žymiai page
rintas. Tam buvo išleista $140,- 
000, taipgi buvo pakeisti par
ko viršininkai.

Arlington parko džiokiejų 
kliubo prezidentu paskirtas 
Otto Lehmann, o Christopher 
Fitzgerald paskirtas Illinois 
valstijos atstovu. Kiti virši
ninkai irgi nauji.

Arklių lenktynės prasidėjo 
birž. 26 d. ir tęsis 30 dienų 
iki liepos 29 d. (Sp.)

jITokai
TINKAMIAUSIAS SIMBOLIS

Kai Napoleono laimės žvaigž
dė nusileido, nuo jo nusigrįžo 
ir liaudis. Nuo išdidžių Vendo- 
mes kolonų nuvertė imperato
riaus statulą ir ją apspiaudė, 
supurvino. Rusijos ceras išsi
vežė ją į Peterburgą.

Kai Napoleonas sugrįžo ir 
vėl įžengė sostan, paryžiečiai 
ėmė apgailestauti savo veiks
mus. Statulos ‘nebebuvo, todėl 
nebežinojo, kas daryti. Pasiun
tė pas imperatorių delegaciją 
su prašymu, kad jis pats įsa
kytų, ką reikia įrengti ant Ven- 
dome kolonos. Imperatorius 
šaltai apžvelgė delegaciją, trum
pai pasakė:

— Pastatykite vėjo rodyklę, 
— apsigrįžo ir paliko žado ne
tekusią delegaciją.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

• SAN JUAN, Puerto Rico, 
birž. 27. — Gub. Blantcn Win- 
ship pasirašė įstatymą panai
kindamas mokesčius, kuriuos 
20,000 ūkininkų buvo skolingi 
valdžiai.

27.

Remkite Tuos Biznierius, ku- 
ie Garsinasi “NAUJIENOSE”

• BOSTON, Mass., birž.
— Sakoma, nėra tekio blogo, 
kas neturėtų savyje šiek tiek 
ir gero, štai džiovos ligos pe
rai yra tikrai biaurus ir žalin
gas padaras, o vienok ir jie 
gali naudą atnešti. Dr. William 
O. White padarė pareiškimą, 
jog iš tų perų yra gaunamas

Renku žinias apie lietuvius- 
ves vaistininkus-farmacininkus 
Amerikoje pasidarbavusius Lie
tuvai; visuomenės veikėjus, 
knygnešius, mecenatus, labda
rius, literatus dalyvavusius 
1905 m. revoliucijoje; 1863 m. 
sukilime, ar kitaip prisidėju
sius prie atstatymo Lietuvos 
ir lietuvybės Amerikoje ar Lie
tuvoje.

Už suteiktas žinias busiu dė ■ 
kingas. Rašykit:

A. Mačius—Vaistinė, 
Prezidento g-vė 2, 

KAUNAS-LITHUANIA.

N Ai iJlE-N Ų-ACME Telephoto
WASHINGTON, D. C. — 

Grafas Igor Cassini, laikraš
tininkas, kuris liko smala 
išteptas ir plunksnomis api
barstytas už rašinėjimą gan
dų. r

Naujienų-Acme Telephoto
WASHINGTON, D. C. — 

Igor Cassini, jaunas > kolum- 
nistas, taip atrodė po to, kai 
liko smala apteptas ir 
plunksnomis apibarstytas.

ACME-NAUJIEN Ų Telephoto
DETROIT, Mich.—George 

G. Hali, kurio kūnas liko 
. surastas netoli Lainsburg, 

Mich. Drauge su juo buvo 
Ruby Doty, kuri papasako- 
jd policijai, jog Hallą nužu
dęs kažkoks vyras, kurį jie 
pasiėmė pavežti.




