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Naciai Organizuoja Lenkijos Vokiečius
REIKALAUJA PILNOS LAISVĖS SAVO 

POLITINEI VEIKLAI
Instrukcijos organizuotis ir programa 

darbuotei gautos iš Berlyno
LONDONAS, Anglija,

5. — Dienraštis 
Mail”

geg. valdžios ofisuose; griežta opo- 
The Daily zicija prieš taikymą Lenkijos 

pranešime iš Varšuvos ūkio reformos vokiečių dva- 
ketvirtadienį sako, kad nacių rams; daugiau vokiškų moky- 
vadai Lenkijoj paskelbė penkių. klų vokiečių vaikams ir reika- 
punktų programą Lenkijos vo- lavimas 
kiečiams organizuoti vienoje 
politinėje organizacijoje.

Pasak “Daily Mail”, Lenkijos 
naciai gavo instrukcijas orga
nizuotis iš Berlyno. Taip pat 
iš Berlyno gauta ir programa, 
kuri yra toki:

Pilnas visų Lenkijos vokie
čių kooperavimas pagal nacių 
politinę platformę; reikalavi
mas, kad vokiečiams butų tei
kiama pilna lygybė Lenkijos 100.

susivienijusiems vo
kiečiams Lenkijoje pilnos lais
vės jų politinių tikslų siekti.

Paskutiniojo cenzo laiku, 
1931 m., Lenkija priskaitė 32,- 
107,300 gyventojų. Tame skai
čiuje pačių lenkų buvo 21,993,- 
400, ukrainiečių — 3,222,000, 
žydų — 2,732,600, rutėnų — 
1,219,600, baltgudžių — 989,- 
000, vokiečių — 741,000, rusų 
— 138,000 ir lietuvių — 83,-

[ACME-NAUJ1EJNŲ Jjoluj

Trys Nacionalės Darbo Santykių Tarybos nariai, 
kuriuos Nebraskos senatorius Burke kaltina, kad jie 
kiršina darbą prieš pramonę. Iš kairės į dešinę: Edwin 
S. Smith, J. Warren Madden, pirmininkas, ir Donald 
W. Smith.

Jau turi 200 prižadų Įspėja apie diktato

Vienoj valstijoj ke- Kviečia biznierius ir 
turi gubernatoriai darbininkus taikytis

algų-valandų 
peticijai

nų pavojų

Iš DARBO LAUKO
DETROIT, Mich., geg. 5. — 

Ketvirtadienį kilo nesusiprati
mas tarp samdytojų ir darbi
ninkų Briggs Manufacturing 
kompanijos įmonėje. Tarp 800 
ir 900 darbininkų išėjo iš dirb
tuvės. Reikšta viltis, kad gin
čas bus greitai likviduotas.

BAY CITY, Mich., geg. 5.— 
Chevrolet dalių išdirbimųi įmo
nė tapo atidaryta ketvirtadie
nį. Sugrąžo i darbą dalis dar
bininkų. Grįžti į darbą įsakė 
unijos vadovybė Detroite.

DETROIT, Mich., geg. 5. — 
Automobilių darbininkų unija 
trečiadienio vakare suruošė de
monstraciją prie Michigan 
Steel Casting Co. įmonės, ku
rioj laikoma ir m: itinama apie 
30 skebų.

Lietuvos Naujienos
KO PAGEIDAUJA ŪKI

NINKAI
BYLA DĖL AMŽINO VALDI

NINKO ATLEIDIMO

WASHINGTON, D. C., geg.
5. — United States Chamber

GUERNAVACA, Meksika, 
geg. 5. — Morelos — mažiau
sia iš visų paskirų Meksikos of Commerce ketvirtadienį ne- 
vaJstijų — ketvirtadienį turė-' oficialiai užgyrė Amerikos Dar- 
jo keturis gubernatorius ir ke-,bo Federacijos pildomosios ta- 
turias legislaturas. ' ' ’v

Visi šie keturi valdžios “se
tai” skelbėsi buvę išrinkti ne- 
nesiai įvykusiuose rinkimuose. 
Trys valdžios įsisteigė Guerna- 
vaca mieste, ketvirtoji Teteca- 
la miestelyje.

Padėtis atrodo taip kebli, 
kad pasitraukiąs iš tarnybos 
gubernatorius Refugio Busta- 
mante atsiklausė prezidento 
Cardenas, kas tenka daryti, 
kuriai iš keturių vyriausybių 
gubernatoriaus ofisą užleisti.

Gal leis ginklus par 
duoti Ispanijai

VVASHINGTON, D'. C., geg.
— Neoficialiu antradienio5.

pranešimu prez. Roosevelto ad
ministracija nutarusi paremti 
senatorių Nye ir Norris rezo
liuciją, kuri reikalauja, kad 
Jungt. Valstijos panaikintų 
drausmę parduoti Ispanijai gin
klus. Reiškiama vilties, kad 
embargo ginklams Ispanijai 
bus panaikintas pirm negu 
kongreso sesija pasibaigs.

rybos pakvietimą samdytojams 
ir darbininkams taikytis. Tarp 

Į ko kita ADF atsišaukimas sa
ko: “Nedarbą galima įveikti 
tik sudarius progų darbinin
kams vyrams ir moterims dirb- 

iti privačioje pramonėje... Pra- 
’ monė ir darbas turi kooperuo
ti suradimui efektyvių priemo
nių nedarbui pašalinti.”

Toliaus pareiškimas aiškina: 
“Amerikos Darbo Federacija 
yra priėmusi principą priva
čios nuosavybės, privačios ini
ciatyvos ir privačios nuosavy
bės apsaugos. Teisė valdyti ir 
tvarkyti nuosavybę turi būti 
pripažinta ir apsaugota.”

D: rbininkams ADF reikalau
ja teisės organizuotis ir kolek
tyviai derėtis su samdytojais 
dėl darbo sąlygų.

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Penktadienį atstovų bu
te prasidės rinkimas parašų 
peticijai tikslu atimti algų- 
darbo valandų bilių iš b Vo 
tvarkos komiteto ir pateikti jį 
visam atstovų butui svarsty
ti. " ' ■ 7 ... . ' '

Ketvirtadienį peticijos- šali
ninkai sake, kad' jie jau turi 
200 atstovų prižadus peticijai 
pasirašyti. Reiškia, reikia dar 
18 parašų. Jei pavyks surink
ti 218 parašų peticijai, tai al- 
gų-darbo valandų bilių atstovų 
butas paims svarstyti šioje 
kongreso sesijoje gegužio 23 
dieną. -

WASHING.TON, D. 
5. — Jungt. Valstijų 
kretorius Woodring 
ketvirtadieni, kad nepaliauja
mas diktatorių agresingumas 
gili kurją nors dieną priversti 
demokratiškas šalis stoti ka- 
ran ir kad tokiam įvykiui 
Jungtinės Valstijos turi būti 
prisiruošusios. •

Woodring šį įspėjimą padarė 
kalbėdamas U. S. Chamber of 
Commerce suvažiavimui. Jis 
betgi akcentavo, kad nemato 
visuotinio karo’ pavojaus.

..........- 'j; Oi ■'jįV~-*

Pagimdė septynis. 
kūdikius

c., geg. 
karo se- 
pareiškc

Dega franeuzų pa- 
sažierinis laivas

LE HAVRE? Francuzija, 
geg.' 5. — Naktį ketvirtadieni 
kilo gaisras dideliame pasažie- 
riniame laive LaFayette. Gais
ras dar nebuvo likviduotas nė 
ketvirtadienio rytą. Ugniage
siai negesino paties gaisro, tik 
stengėsi apsaugoti artimuosius 
laivui uosto pastatus nuo užsi
degimo, Kiek ž: los gaisras pa
darė, pavyks nustatyti tik kai 
jis, pasibaigs.

ŽADEIKIAI, Pasvalio valsč. 
— Jau treti metai, kaip j šį 
kaimą buvo atkeltas grietinės 
nugr. punktas. Ūkininkai, tu
rėdami pieno nemažai, veža į 
punktą. Kasmet vis daugiau ir 
daugiau atsiranda pieno staty
tojų. Visa bėda, kuri ne vieną 
ūkininką sulaiko statyti pieną, 
tai sugaišimas k iko, kol išsu
ka su rankomis. Apylinkės ūki
ninkai ir dabartiniai statyto
jai nori, kad punkte butų įtai
sytas motorinis sukimas. Be to, 
kažkodėl bute neįtaiso venti
liatoriaus, dažnai reikia dirbant 
nuo dūmų, kurie atsiranda šil
dant pieną, lieti ašaras. Taigi, 
tokie pageidavimai.

, Muitinės valdininkas J. dar 
1922 m. buvo priimtas Klai
pėdos Krašto Direktorijos į 
tarnybą ligi gyvos galvos. 1923 
jn. Klaipėdos krašto muitinių 
įstaigas perėmus Finansų Mi
nisterijos žinion. Finansų ,Mi- 
nisterijos tarnybon perėjo ir 
muitinės valdininkas J. Toje 
tarnyboje jis dirbo ligi pat 1936 
m. kada J. buvo pasiūlyta per
sikelti į kitą muitinę. J. su 
tuo nesutiko pareikšdamas nie
kur nesikelsiąs, o dirbsiąs kaip 
dirbęs toje pačioje vietoje. Jo 
vyresnybė tą nepaklusnumą ir 
pasipriešinimą pripažino nepa
teisinamu ir J. iš muitinės tar
nybos atleido. Atleistasis J. iš
kėlė Finansų Ministerijai by- 

patiekė savo civilinį ieš- 
Skunde 
muitinės tarnybą buvęs

J. nurodė 1922
m. į 
direktorijos priimtas tarnauti 
ligi gyvos galvos ir todėl be 
disciplinarinės bylos jis nega
lėjęs būti iš viso iš tarnybos 
atleistas. Valsčiaus Teismas ir

ši

Hitleris Italijoje
ROMA, Italija, geg. 5. — 

Ketvirtadienį Hitleris atlankė 
miestą Naples, kur Mussolini 
vyriausybė parodė jam Italijos 
laivyno jėgas.

Korespondentų manymu, ita- 
lų-vokiečių ašis pasilieka taip 
stipri, kaip kad buvo iki šiol.

Gumos darbininkams 
gal teks streikuoti

kad darbininkai priimtų al- 
nukapojimą daugiau kaip 

nuošimčių. Gumos darbinin- 
Goodrich kompanijos lokr- 
2,251-nu balsu prieš 210 

priimti kompanijos

■ AKRoSl, Ohio, geg. 5. — 
Goodrich kompanija reikalau
ja, 
gu 
12 
kų 
las
atsisakė 
reikalavimą.

T. G. Graham, Goodrich Cq 
viceprezidentas, tuomet įspėjo 
darbininkus, kad kompanija 
esamus Akrone darbus paskir
stys tarp dirbtuvių, kurias tu
ri kitose vietose. ' Dėl šitokio 
žygio gali kilti streikas.
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Rezignavo Meksikos 
ministeris

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

Debesuota; šalčiau; vėsus 
pietų vakarų vėjai, pasikeičia 
j vakarų ir šiaurės vakarų vė
jus; saulė teka 5:41, leidžiasi 
7:53 valandą.

Reikalauja daugiau 
pinigų Švedijos 

ginklams

Stabilizavo franką
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

5. — Francuzijos vyriausybė 
paskelbė ketvirtadienį, kad 
frankas (Francuzijos pagrindi- 
riis pinigas) tapo stabilizuotas 
šitokiu pagrindu: 35.80 frankų 
doleriui ir 179 frankai svarui 
sterlingų. Kiti ip sakant pa
grindinė franko verte nusta
tyta lygi 2.79 Jungt. Valstijų

TERORU NORĖJO NUPIRK
TI KAIMYNŲ ŽEMĘ

Butrimonių valsč., Daugonių 
k. gyventojas Juozas Paleckas, 
50 m. amžiaus, Kauno Apygrr- 
dos Teismo nubaustas šešeriais 
metais sunk, darbų kalėjimo. 
Jis norėjo iš savo kaimynų
pirkti kelis ha žemės, bet kai-įveliu Apygardos Teismas J. 
mynp vis delsė pardavimą, pretenzijas pripažino. Byla pa- 
Kad kaimynai • butų ekonomjš- siekė Vyr. Tribunolo Klaipė- 
kai susilpnihti, jiems labiau dos skyrių, kuris ją šioje se- 
reikėtų pinigų, o tada greičiau* sijoje ir išsprendė. Finansų Mi- 
žemę parduotų, jis padegė kai-! nisterijos skundas patenkintas, 
mynų kluonus. Anksčiau pana- o pirmųjų dviejų teismo in-
šių budu vėl iš trijų kaimynų 
norėjo pirkti žemės ir vėl bu
vo nubaustas tokia pat baus
me.

STOCKHOLM, ' Švedija geg.
5. — Švedijos valdžia reika
lauja, kad parlamentas pridė
tų prie seniau paskirtų fondų 
karo reikalams dar $17,990,- 
000. Iš šios sumos $4,392,400 
norima, paskirti armijos reika
lams, $5,011,500 laivynui ir 
$6,116,600 lėktuvams. Reikia
mus priedui pinigus manoma 
sukelti didesniais taksais. /

Tyrinės smulkius 
taksų mokėjimus
WASHINGTON, D. C., geg.
— .Vidaus pajamų komisio-5.

nierius Helvering ketvirtadienį 
paskelbė, kad jo agentams ta
po įsakyta daryti tyrinėjimus 
ir tų asmenų, kurių pajamos 
yra mažesnės nei 
tams.

Iki šiol valdžia 
dėmesio kreipdavo 
taksus mokėtų 
didelių pajamų.

$5,000 me-

daugiausia 
į tai, kad 

asmenys turį

Popiežiaus pasiunti 
nys serga

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 5. — Meksikos už
sienio reikalų ministeris, Ed
uardo Suarez, įteikė rezignaci
ją ketvirtadienį dėl nesusipra- 5. —- Ketvirtadienį pranešta, 
timų kilusių jo lankimosi Jung- kad popiežiaus pasiuntinys Vo- 
tinėse Valstijose pasėkoje. Sa- kieti jai, Cesare Orsenigo, ser- 
koma, prez. 
rezignaciją.

BERLYNAS, Vokietija; geg.

Cardenas priims ga ir kad artimoje 
gal apleis Berlyną.

ateityje jis

•h*
ų'Zh’ A

HAVANA, Cuba,;įeg. 5. — 
Dr. .Roberto Fdnsea, Bayamo 
(Oriente provincijoj) ligoninės 
direktorius, pranešė Havanos t---- _
vyriausybei ketvirtadieni, kad'centams. Jei franko vertė tarp- 
Bayamo apielinkės ūkininkė, | tautinėje rinkoje kils, vyriau- 
Rafaela Casanova Corrias, p ( 
gimdė pirm laiko septynis ku- sakosi neleisi: nti franko ver
diktus. Ne vienas iš pagimdy- tei kristi žemiau nustatytos 
tų kūdikių neišliko gyvas. kainos.

sybė kilimo nevaržys, tačiau ji

. ....................................Naujienų-Acme Telephoto
Du diktatoriai Hitleris ir Mussolini Rymo mieste 

prie nežinomojo kareivio kapo. Abudu fašistiškai sa
liutuoja. Fotografija^ atsiųsta per radio.

Rumšiškių valsč., Dovainių 
k. ūkininkas Antanas Raudoni
kis buvo praleidęs mokėti že
mės mokesčius už 1928 m. an
trą pusmetį. Kai buvo paragin
tas mokėti, jis pristatė Lietu
vos Banko kvitą. Bet paaiškė
jo, k: d x kvitas buvo išduotas 
už tų metų pirmojo pusmečio 
mokesčius, Raudoųįkis gi kvi
tą suklastojo, jį perdirbdamas 
į antrojo pusmečio kvitą. Apy
gardos Teismas ūkininką nu
baudė vienu mėnesiu kalėjimo.

stancijų sprendimai p:naikinti 
ir J. ieškinys atmestas. Vyr. 
Tribunolo Klaipėdos skyrius 
savo motyvuose tarp kitko pa
žymėjo, kad Finansų Ministe
rija yra Kaune, o ne Klaipėdo
je, tad ir valdininkas J. šią by
lą turėjo kelti ne Klaipėdos, o 
Kauno teismo įstaigose.

BUMBLIAUSKAS PALIKTAS 
NEBAUSTAS

Kinai spaudžia 
japonus

SHANGHAI, Kinija, geg.
— Ketvirtadienį gauta prane
šimų, kad kinų, armija, prasi
mušusi per japonų eiles, buvo 
tik septynių mylių atstumoje 
nuo Nankingo, buvusios kinų 
sostinės, kurią paėmė japonai. 
Tenka manyti, kad tai yra vie- 
jias kinų partizanų burių, ku
rie vargina japonus fronto už
pakalyje.

Shrntungo pietinėje dalyje' 
kinų armijos pasistūmė pirmyn’ 
ir randasi tik keletą mylių, 
Tanchengo. < i

Prieš kurį laiką Kauno Mie
sto Savivaldybės buhalterijoje 
tarnavo sąskaitininku. Jis pa
gelbėdavo tarnautojams įvai
riose firmose kreditan gauti 
prekių, gi sąskaitose, nors ir 
neteisėtai, netiksliai perrašyda
vo atskaitymus biudžetui su
balansuoti. Už tai jis buvo kal
tinamas pasisavinęs 4,667 lt. 
Bet teisme ir prokuroras pa
keitė kaltinimo kvalifikaciją, 
būtent, keltino ne už pinigų 

I pasisavinimą, bet už netinka
mi mą sąskaitybos vedimą. Kadan

gi buvę dėl tokios sąskaitybos 
nuostoliai jo paties padengti, 
niekas nenukentėjo, tai Apy
gardos Teismas Bumbliauską 
pripažino kaltu pagal antrąją 

į kaltinimo kvalifikaciją, bet dėl 
I pasenėjimo paliko nebaustą.

b.

Japonai mobilizuoja 
jėgas karui Kinijoj

TOKIO, Japonija, geg. 5. —. 
Remdamasi nacionalios mobili
zacijos aktu Japonijos vyriau
sybė ketvirtadienį pr skelbė, 
kad paimama valdžios kontro- 
lėn Japonijos, Korėjos ir Fpr- 
mozos pramonės. Valdžios kon- 
trolėn pereina taipgi pramonės 
salų, kurias globoja Japonija.

Nuo
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ RAŠTINE bus 

atidaryta kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vat vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUUBNŲ’’ Adm.
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mmMMi rašo frank bulaw

(Tęsinys)
Imigrantas vėl paskirtą dieną 

atvyksta į agento kambarį ir 
čia jam sumoka pažadėtus pi
nigus. Ir iš čia juodu nuvažiuot 
ja į uostą, iš kur išplaukia lai
vas į Ameriką. Kai į laivą pra
deda išsodinti keliauninkus* tą
syk agentas paduoda imigran
tui visus reikalingus dokumen
tus, už kuriuos jis jau seniai 
buvo sumokėjęs pinigus. Agen
tas atsisveikina ir nueina sau, 
o imigrantas lipa per iškeltus 
laiptus į laivą. Laive paskubo
mis patikrina * dokumentus... 
Viskas gerai. Laivas pradeda 
judėti ir kaip bematant pasine
ria į atvirą jurą ir jau po die
nos kitos imigrantas išvys A- 
merikos žemę.

Linksma kelionė
Laive niekas neklausia* nesi- 

teirauja, kokiais ir kieno doku
mentais tu plauki į Dėdės Ša
mo žemę. Tędėl turi progos pa
sidžiaugti net tris paras, iki 
nuplauki į New Yorką. Kai pa
sieki New Yorką, tai vi
si trobeliai prasideda. Ypačiai 
kai reikia eiti prie imigracijos 
inspektorių dokumentai patik
rinti. Prieini prie staliuko.

Prasideda bėdos
Inspektorius paėmęs imigran

to dokumentus! žiuri, kad ant 
paso parašyta akys juodos. Tuo 
tarpu • imigranto akys mėlynos.. 
Dabar jis dar atidžiau žiuri, 
kad ant paso pažymėta aukštis 
kokių šešių pėdų, o čia prieš jį 
stovi tik kokių trijų pėdų žmo
gus. Ir nei plaukų spalva, nei 
odos, nei kitokios kūno žymės 
neatitinka, kaip ant imigranto 
pa?o yra pažymėta. Dabar se
nyvas žilais plaukais gerai iš
prusintas inspektorius žiūrėda
mas per akinių viršų klausia,— 
tai po galais koks gi tavo var
das. Imigrantas paduoda tikrą 
savo lietuvišką vardą ir pavar
dę, o ten ant paso parašyta sta
čiai “makaroiliŠka pavardė.”

Toliau inspektorius klausia, iš 
kokios valstybės paeini? Imi
grantas atsako, kad tokio ap
skrities ir tokio kaimo, o čia 
ant paso pažymėta, kad Kolum
bijos pilietis. Ir pilhai inspekto
rius persitikrina, tai dar pa
klausia!

—Kieno gi tamsta dokumen
tus pasivogęs bandai pereiti A- 
merikos sieną?,

Vietoje Amerikos patenka 
j kalėjimą

Kai šį klausimą imigrantas 
išgirsta, jo visas kūnas nutirps
ta, pakinkęs pradeda drebėti ir 
jis tik žiopso, o žodžio ištarti 
jau negali. Tuojau čia ant vie
tos pašaukia jurų policiją ir 
pastaroji paėmus imigrantą 
nuveda į kalėjimą. Nereikia nė 
sakyti, kad imigrantas patekęs 
ir būdamas ištisas savaites ir 
mėnesius kalėjime turi pakan
kamai laiko “apdumoti”, ko
kiais dokumentais Kubos agen
tai bandė jį nugabenti į Ameri
ką. Būdamas kalėjime, jis turi 
Amerikos atstovybei nurodyti, 
kas jam parūpino klasluotus 
dokumentus, nurodyti tas vie
tas ir tuos žmones; žodžiu, at
likti išpažintį iš viso gyvenimo. 
Kai surenka visas informacijas 
apie imigrantą, tada Amerikos 
valdžia įsako jį grąžinti ten, iš 
kur jis yra kilęs arba į tą pačią 
šalį, iš kurios jis bandė pereiti 
Amerikos sieną. Įsakymas val
džios būna įvykintas ir, kai lai
vas grįžta, surakinę tarp gele
žinių pančių, kaip kriminalistą, 
grąžina atgal.

O kągi Klibos valdžia daro 
su tokiais piliečiais, kurie spe
kuliuoja savo pilietybę ir to
kiais agentais, kurie sužiniai 
klastingai apgauna imigrantą, 
apgauna Amerikos konsulą ir 
apgauna pačią Kubos valdžią.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Aš mačiau mirštant 
Austriją...

I- . .... . ............>-

(Tęsinys)
šalia Burgtheater, atsišliejusi 

į mūrą sena moteriškė žiuri 
siaubo išplėstomis akimis į 
slenkančią srovę. Stambus la
šai rieda jos skruostais. To pa
kanka, kad išduotų ją praei
nantiems triumfatoriamsi: ją 
kolioja. Mudu su vienu pažįs
tamu atsistojam šalia jos ir 
priimame šaU dalį koliojimų. 
Mus apsupa, ir kadangi aš sve
timšalė, šaukia, kad aš kišuos 
ne į savo reikalus. Bet čia vis 
dėlto dar austrai... Jokio bruta- 
liškumo. Vokietija dar nebaigė 
čia savo darbo. Mes nusiveda
me senąją moteriškę šalin, kur 
jai nebūtų pavojaus.

Aš matau, kaip pro šalį bė
ga, slėpdamies tarp mūrų, ke
letas valdininkų iš Arbeits— 
Kammer, buvusio kadaise Aus
trijos profsąjungų centro.

Kartu su jais — žurnalistai, 
bendradarbiavę krikščioniškuo
se liberalinės tendencijos laik
raščiuose, man pažįstami žmo
nės. Tai lyg bėgimas' nuo lie
taus. Sakytumei, ji0 jau pradė
jo savo klaidžiojimą po pasau
lį. Jie eina susigužinę, juos sle
gia visas pralaimėjimo nusimi
nimas.

Staiga mums užkerta kelią 
žibintų eisena, netvarkinga, ne
susirikiavusi; ugnies nešėjai bė
ga tekini, kaip netekę proto.

Viena staiga patrako.
Iš kur jie visd išlindo, tie, ku

pierius, padedame draugams 
pakuoti valizą. Musiį tarpe — 
tas 24 metų jaunuolis, apie ku
rį jau kalbėjau:

■ -Aš niekur nevyksta, sako 
jis. Aš pasilieku vietoj. Bent 
keletas musų turime čia paąF 
likti ir rizikuoti viskuo, palai
kyti dvasią draugų tarpe.

Pas liberališkus žurnalistus 
mes deginame popierius; ren
giamos valizos. Pas monarchis* 
tas, pas katalikes moteris degi
nama popieriai. Nėra Vienoje 
antihitleriškos šeimos, kur ne
būtų deginama ir plėšoma. Gas- 
tapo jau čia, kratos prasidėjo. 
Keletas mano pažįstamų jau 
suimti. Laikraščių redakcijos 
užimtos. “Teįęgraf” vadinsis 
rytoj “N. 3* Telegraf” (Nacio
nalsocialistinis T.).

Ketvirtą valandą ryto aš ri
zikuoju išeiti į gatvę. Truputį 
sninga. Taksių šoferiai jau pri
sisegę nacių vėliavėles. Kareivi
nės miesto centre pilnos jaunų 
vyrų, kuriems dalinami ginklai.

Visa tai dominuoja lėktuvų 
užimąs. Į Vieilą be paliovos nu
sileidžia vokiečiai. Man sugrį
žus į Motei Imperial, girtas, 
šiurkštus tipas su sva&tika rei
kalauja portier, kąd duotų jam 
svetimšalių sąrašą.

Rytą apie septintą valandą,

NESUŽALOKITE Savo 
nVidurhn tu Aštriais 

liuosuotojais!
Jei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 
hotit gero išvalymu, jums reikalin
ga liuostuotojo—bet jums nereikalin- 
ga tarn jokio šiurkštaus gydymosi! 

Ad'angi yf-a toks liuosuotojas, kuris 
suteiks gerą, visišką išvalymą—bet 
be to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — 
bet švelniai, be sukrėtimo jūsų vi
durių, be koktumo ar nusilpnėjimo. 
Ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį skonį, kaip gar
dus šokoladas!
Daugiau kaip 30 ihėtų Ex-Lax buvo 
Amerikos nlėgiamiaUsias šeimos Vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, lt suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingų ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

I ............................. ' .... ....

ėmė musų kareivines, šušnigas 
areštuotas. (

Aš panorau pamatyti dar 
kartą savo pažįstamus Florids*- 
dorffe, Ottakringe, Kari Marš 
Hofe. Kai aš atvykau prie pir
mųjų namo, ten stovėjo Gesta-, 
po sargy ba^ Kitur —- niekas 
man neatsakė. Ottakringe aš 
veltui beldžiausi pas vieną 
draugą, kurį dieną prieš tai bu
vau dar susitikusi. Jo kaimy
nas, pažinęs mane, sumurmėjo 
pro skylę duryse: “Eikit grei
čiau iš čia, jis areštuotas, bė
kit Šalin.”

Buvo baigta, i ■ 
(Bus daugiau) 

I

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phonfe CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir, 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rėž. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

—- - 1 *...... ....................... . *

ku koridoriuje tris “S.S.” vy
rus ir vieną Reichswehro karei
vį. Halėje pataikau ant vokie
čių policijos generolo Dahiege, 
kurį kaip tik neseniai turėjau 
progos pamatyti Miuiichene.

—Pas mus yra 31 vokiečių 
karininkas, sako man pašnibž- 

- išeidama iš kambario, aš sutin- domis portier. Jų kareiviai už-
____ A___________________ :...   —---------------——--------------------------------

10 pas

JUOKAI

Ofiso TeL Boulevard BDU

DR. BERTASH
7® W«t 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107

Maža ligone:—Bobute, 
duok tu man tą šaukštelį 
vaistais. Iš Mortos aš neimsiu.

—Tai mergytė, tai myli ma
ne,—džiaugiasi senoji.—O ko
dėl neimi iš Mortos?

—Ji pripilta pilną šaukštelį 
if kai phduoda jos ranka visiš
kai nedreba... 
_ _ X. --- ----- --- 1. _:■■■■ -t »
Mrs. Anelia K. Jarusz
t Physical Therapy

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote- 
rims ir merginom 
padariniai dykai.

ADVOKATAI

su

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 8—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDVTOJAS-CHIRURGA8, X-RAY 

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

A. Montvid, M. D.
West Town State7 Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrUnswick 0597

APVALYKITE su 
PILSEN KWIK KLEAN

1 Pašte Muilo Valykliu
Modernas lengvesnis bodas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliutls patenkinimas užtikrina
mas arba pinigai grązihami.

Pas Jūsų MaleVos ar Geležies Dylerį.
Aįs Niekur Negalite Rasti Pilšen Kwik Klean Pavaduotoj4
* ■' ■! ■ .................. . III!.............Ji. I. M,,,................... f.H na.nt.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinds)
SAULES UŽDANGAS, DRAPĖKES 

Ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKli
>>

A I KOPLYčIOS visose
Lz I lv/\.l CHICAGOS DALYSĖ. W

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ I B

I Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

----  --   —     *——-  1 -*"T- ‘

niekur gatvėse nebuvo matyti?
Iš kurių pakampių?

Atsakyti nesunku: iš Vokie
tijos, arba — iš žmogiško bai-

yynės Fronto” nariai bus nuta
rę, kad protingiau'1 yra mestis 
į stipresniąją pusę, taip bent 
atrodo, kad netektų duonos 
kasdieninės.

Per radio pranešama šušni- 
go atsistatydinimas, burmistro 
Šmičo areštas. Iki vienuoliktos 
valandos — valsai, pakaitomis 
su informacijomis. Aš sėdžiu 
namie, ir lėktuvų ūžesys toks 
smarkus, kad negalima susikal-
kėti telefonu.

Radio urnai pakeičia toną. 
Vienos valsai metama. į šalį, 
duodama vokiečių himnai. Seis- 
Inkvartasi sako: “Niekas negali 
spirtis prieš vokiečių kariuo
menės jėgą”, šušnigas, kuriam 
duota kalbėti, atsisveikina: “Ta- 
gul Dievas jums padeda!” sako 
jis austrų, tautai.

Paskui mes susirenkame tai 
pas vieną, tai pas kitą. Pas ko
munistus draskoma propagan
dinė medžiaga, kemšama į pe
čių. Mesi susėdame ratu vidury
je kambario ir skirstome po-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagie
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Eudeikis
, * • • ■ Į .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
-v C -m:./'.' ir:AMBULANCE

DIENĄ IK NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447* South Fairfield Avenue

, . , „ Tėl. LAFAYETTE 0727
. •• • . ' 7 v .j ... •' •__________ ,_______________________________________

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakarp iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį /

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westęrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LI ULEVIČIUS
4348 So. California Avenuė Phone Lafayutte 3572

R J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

, . v •

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
■„.fe, ■ ,>fe... —i. • I ■ ■■■■— ■■■■* .   ■ ■■

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place , Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKŪS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

st.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfiėld Avė. Lat. 8040

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Westetn Blvd. Laf. 0361-8016

Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
,4632 SO. ASHLAND AVENUĖ 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 46« SO. ASHLAND A VE.

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų 

Ofišo Tel.J Bomevafd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

t

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tfcl. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. ŠLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wėstern Avė.
VALANDOS:

. Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. •

Seredoj ir Pėtnyčioj hub 2 iki 6 v.v,
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

JKiti Lietuviai Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8488

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyae park 3395

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

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

*.......................................... .

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausius 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be Ūkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akuSferis.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TfeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar CentrAl 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tek Yards 1629
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir huo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampus Halsted St. 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki S p< 
pietų, 7 iki 8 vai. Neg* nUp 10 Oį. U

Rez. Telephone PLA2A 2409
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ATSIMINKITE!
Kad VVidman turi malevos ir sienų popieriaus viso-. 
k lems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas >
Štai čia musu keli specialu!:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ..................................... .............
GARANT. QUICK-DRY VARNIš TIK ................ . ...

30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS .............   R<

7 P®DŲ LANGŲ UŽLAIDAI ..........................................  po

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 3918

$1.79 
$1.19 
12/2C

1 Motinos Dienai
• N i ' . •

DUOK JAI

BOSTON Pritaikytus

M Cross BateliusB

Macio over exclu*ivo

$650 f ®
AMŽINA DOVANA ... ILGAM NEŠIOJIMUI... IR 

DIDŽIAUSIAM PATENKINIMUI...

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Vynai ir Likiera
PENKTADIENI IR ŠEŠTADIENI

10c Degtinė
MAŽIUKAI 2 už 11c

KENT’S IMPERIAL
SCOTCH

Importuotas Scotch 12 metų se
nas produktas—pinch buteliais. 
Pilnas 5-dalis $1.19

King of Kentucky
Kentucky Straight švelni de
gtinė—Kol užteksime QQA 
Kvorta .......................... UvC

ALUS
x/z Galiono 25c
6 už $1.39

4 Metų Sena 
Bonded 
Whiskey 

Specialiai šiam 
pardavimui 

Pilna Kv.
$1.95

iš-

PILNA PTS................
Kol užteksime

99c

CALIFORNIA STALO VYNAS 
5-dalis 29c ar 4 už

LABAI SPECIALUS
BR0ADM00R

3 metų sena straight degtinė.
Pilna kvorta . $1.35

ir kiti įvairus Likierų Bargenai

ARMANP
■^LIOUORS X

7040 South Western Avemie At vist st. 
GREITAS PRISTATYMAS PROSPECT 0460

) PRAŠOME ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ Į

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir

Literatūros Žurnalas į
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gemusių kurinių rinktinė knyga.
ii

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS** kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Estų kalba skirstosi į dvi 
pagrindines tarpies. Talino tar
mė, arba Estijos šiauriečiai, at
seit estų aukštaičiai, žiūrint 
musų akimis, šita Talino tar- 

x., , . ,7. . , , .. mč turi literatūrinių tradicijų,tikslais. Viena tos bendraties ' . . , , ,„ . , ,. , . , . ; ,ne$ pirmasis dokumentas ras-forma atsako Uetuv.ų dalyvių tu atspausdintas jau
h, um. J" Prieš ketonus šimtus metų, ir,

i kaip tik tct pačia Talino tar
me. Tai pirmoji estų kalba, 
katekizmas, kuris, neseniai at
šventė keturių šimtų metų su
kaktį. Antroji estų pagrindi
nė tarmė yra pietiekiai, arba 
Tartų tc^mė, atseit žemaičiai, 
kuri taip pat turi literatūrinių! 
tradicijų, nes 1632 metais bu
vo atspa usdinta pirmoji knyga * 
ir ta tarmė. Be abejo, kad šalia į 
šitų pagrindinių tarmių yra vi-' 
sa eilė dar kitų šnektų, kur’ 
svarbiausią skirtumą sudaro 
salų gyventojų kalbos arba 
tos, kur yra estų mažumų gy
ventojų. Tačiau “Tallinna keel“ 
šiandien yra bendrinė estų kal
ba arba “Eesti keell”.

Baigi: nt tenka pabrėžti, kad 
sstų kalba pradėta interesuo
tis gana seniai. Pirmasis dė
mesys buvo tikybinis, nes pa
dėjo skleisti tikybą, vėliau pra
sidėjo mokslinis laikotarpis, o 
dabar vyksta tautinis, kurį va
ro patys kalbininkai ir moksli
ninkai. J. žl.

lie-1 bendraties fąrmos, kurios vėl ' 
ne savaip santykiuoja su veiksmo '

pa-
ne-
nei

Kalba labiausiai skiria 
tuvius, nuo estų. Tai jau 
kartą musų spr udos buvo 
žymėta. Ir iš tikro, iki šiol 
turime didesnių vertimų
lietuviai, nei estai, kurie butų 
padąryti iš originalų. Tuo bų- 
du atrodo, kad verta butų 
abiem tautom kalbų pasimo
kyti. f Tačiau šia proga nubrė
šime kelius skirtingus estų kal
bos bruožus.

Estų ir lietuvių kalbos yra 
visai skirtingų šeimų. Estų 
kalbą priklauso vadinamajai 
ugrių-suomių kalbos šeima', 
kuri savo rėžtu yyra kilusi nuo 
Uralo papėdžių ir Volgos išta
kų. Labii usiai giminingos tos 
šeimos kalbos yra suomių, estų, 
madjarų (vengrų), libių kal
bos, kuria bekalbama tiktai 
2,000 žmonių Latvijoje. Tačiau 
vogulų kalba dar mažiau te
kalbama, tiktai apie 1,000 žmo
nų, kuri yra taip p.r t ugrių- 
<uomių šeimos kalba. Estų kal
ba yra gimininga suomių kal
bai, nes pirmaisiais musų ga
dynės amžiais ir yra kilusi iš 
suomių kalbos. \

Ar didelis tų kalbų praktiš
kas skirtumas ? Tektų pasaky
ti, kad tos kalbos, tur būt, la
biau nutolę, kaip latvių ir lie
tuvių. Tačiau panašiai santy
kiuoja kctip rusų ir lenkų, ar
ba italų ir ispanų. Aplamai, 
estas su suomiu visados gali 
praktiškai susikalbėti. šiek 
tiek tolimesnė kalba yra mad
jarų, nes praktiškai suomis ar 
estas su madjaru nebegali su
sikalbėti, nors tai yra tos pa
čios šeimos kalba savo gramati
kos formomis ir konstrukcija.

Verta pažymėti kelies estų 
kalbos ypatybes, kurios pir
miausia ir kreipia savo dėmėsi. 
Estų kalba neturi švogždžian- 
čių garsu, nors tokie garsai yra 
vartojami svetlmietūs žodžiams 
pažymėti, jei^ttb^žtfdžiai flėVa 
suestinti. Vienas iš skirtingiau
sių estų garsų yra balsis o, ku
ris svetimos kalbos atstovui ne 
visados pasiseka, bent iš pirmo 
karto, gerai ištarti. Jis lygina
mas su rusų y, tačiau vis dėl
to tas garsas yra šiek tiek 
skirtingas nuo paminėto rusų 
garso. Estų tas garsas taria
mas iš kalboš/padargų gilumos, 
smarkiai suspaudžiant ir trum
pai išstumiant garso tarimo 
bangas. Be to, visi žodžiai es
tų kalboje kirčiuojami ant pir
mojo skiemens, išimtį sudaro 
tik svetimieji žodžiai, .tačiau 
tenka . pažymėti,. kad ir prie
gaidės vaidina didelį vaidmenį 
kurios kartais pažymi net skir
tingą linksnį.

Antras budingas estų kal
bos bruožas yra linksniavimas 
arba linksnių skaičius. Estų 
kalboje yra 15 linksnių. Tuo 
budu linksnių galūnių didesnė
mis f lėksi jomis estai labiau ir 
tiksliau pažymi /daiktų santy
kius. Tuo pačiu jie atstoja dau- ■ 
gelį kitų kalbų prielinksnių. 
Tyčia priminsiu genetyvą ir 
acuzatyvą, kurie yra kilminin
kas ir galininkas, bet jau par- 
tatyvas yra dalies linksnis. Be 
to, visa eilė kitų linksnių pažy
mi daugiausia vietos daiktų 
santykius. Pvz., ellatyvo links
nis, kaip vienas iš vietos links
nių atsako į klausimą kur link,? 
kur? iš kur? Todėl tok? saki
nys : “tūli sellest kulias t“—
atėjo iš šito kaimo. Ir tai nu
rodo galūnė st,' tačiau reikia 
galūnę pakeisti į lt, štai1 gau
name naują .aplatyvo linksnį, 
kuris jau nusako kitą santykį. 
Pvz., “tūle pollult“—eina nuo 
lauko, kaip kad musų butų pa
sakoma “eina nuo girios“, nuo 
miško. Be to, yra šešios links
niuotės, kurios suskirstytos pa
gal žodžių skiemens ilgį.

Trečias budiifgas estų kai- Į 
bos skirtumas bus veiksmažo
džiai. Nors estų' veiksmažodis 
turk gana daug skirtingų kitų 
ypatybių, tačiau pirmiausia 
tenka pabrėžti, kad yra trys Į

formai. Budinga ir tai, kad es- 
tų kalba neturi busimojo lai
ko. Bet čia busimasis laikas iš-' 
reiškiamas linksniais. *Papras
tai busimasis laidąs išreiškia
mi s esamuoju laiku su papildi
nio galininku, kai tuo pačiu 
esamasis laikas išreiškiamas 
mU partaityvu. Pvz.,... “ehida- 
yad Jauta“—stato laidarį, bet 
“ehidt vad laųda“—pastatys ląi- 
darį. Be to, estų veiksmažo
džiai budingi savo neigimo ir 
teigimo formomis. Pvz., mina 
olen leedulane—aš esu lietuvis, 
bet mina ei ole—aš nesu. Veik
smažodis taip pat turi šešias 
asmenuotes, kurios sudarytos 
pagal estų kalbos žodžių skie
menų gtusumą.

Estų jaustukas taip pat skir
tingas, kaip skirtingas jis dau
geliui tautų, žinom, jaustukas 
verčiarųas tiktai kitų tautų 
Jaustukų ekvivalentais. Rodos, 
kad lietuvių jaustukas yra la
bai turtingas ir nežinia, ar ku
ri nors kita kalba lietuvių jau
stuką s:.vo gausumu pralenk
tų.

Ateik į didžiausį naujų i c at
imtų automobilių išpardavimą— 
tokį, kokio Chicago nėra bet ka
da mačiusi pas
Cook County Finance

Company,
ties 1340 West 63rd Street
Virš 300 naujų ir vartotų ka

rų bus parduodama tiesiog pub
likai. Jus galite nusipirkti tikrą 
1938 metų karą už tik $395 ir 
1937 karą už tik $295. Ne dau
giau. Taipgi senesnių modelių 
karai už taip pigiai .kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikri
name, kad sutaupysime jums 
šimtus dolerių. į

Visi karai turi ;:jnusų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo ban
dymą. Jums nereikia ir grynų 
pinigų, mes priimsime jūsų se
nąjį kaipo rąnkpipigius, o jus 
galite pasiimti dyięm metams iš
simokėti. ■« ‘ V

Nesvarbu kur gyveni, neprą- 
leisk nuostabios progos.
Atdara kas vakarą iki 9:30 P.M. 

ir visą dieną sekmadienį.

Cook County 
Finance Co.

1340 W. 63rd St.
. Ties Loomis s

IŠ LIETUVOS
VAKARUŠKININKŲ ATSI
SVEIKINIMAS ŠŪVIAIS

Vienoje salėje žiemą suruoš
tose vakaruškose dalyvavo An
tį nas Kučas, čia jis susipažino 
su dviem merginomis ir jų 
draugu. Su naujais pažįsta
mais ėjo namo. Užėjo į vienų 
namų koridorių. Kaip tik tuo
se namuose gyveno viena mer
gina. Kučas norėjo merginą pa
lydėti į jos-butą, bet mergina 
nesutiko, o Kučas veržėsi. Mer
ginų draugas jam sudavė per 
žandą, o paskui visi trys Ku
čą išstūmė pro duris. Jis į du
ris. šaudė ir vienai merginai 
sužeidė koją. Apygardos Teis
mas Kučą nubaudė vieneriais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti,

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. « \

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda

• ir pašelpa yra ^užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. -

Apart apraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas ŠLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Maitot Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ“ yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ“ kainuoja tik dų doleriu metams.

'“Tai nedaug. ;
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunČiu $................už “NAUJĄJĄ GADYNĘ“ ir 
i ' 

meldžiu ją siuptinėti sekamu adresų;
Vardas......................
Numeris ir gatvė .....
Miestas ir valstija ...

Geriausios Vertės
KOKYBES VALGIAI—ŽEMOS KAINOS 

PAS “MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., GEG. 6 IR 7 D.

“CERESOTA” GRYNI NEBALTINTI

Miltai 85c
FANCY U. S. I SOUTHERN NEW

Bulvės
A ______________________________ .___________________

“MJDVVEST” F1NEST GOLDEN SANTOS
A A ŠVIEŽIA
U fflTUšlNTAIU M H Mkasdien

10sv.23
Sv 14®Maiš. I*t

KARO SYRUP “Blue Labcl 
“GERBER’S” KOŠTI VALGIAI ĮVAIRIAUSI 3 kenal 25c

iy2 s v. ken. 100

N. B. G. GRALIAM GRAGKERS.................. Sv. Pak. 170
CRĘAMFILLEI) SANDWICH COOKIES 2 sv. 25<
NOODTjFS “midwest” gerų kiaušinių o 
x^YVfx^xjxjo t sy CELLOPHANE pAKAI fc už

“PILLSBURY’S” PANCAKE MILTAI ...... 2 Pakai 190
“MIDWEST” CHILE CON CARNE .......... 3 kenai 250
TOMEITĖS KPNAq 10c
RATVTNTAT “midwest” xxxxx ▼ DIDELI 2M» KENAI ...... 2 už 19c
VIRTAS KUMPIS ............................................ y2 sv. 23^
PRESSED~COTTA"GE"SURIS ......................... 2~šv^ 150
Piaustyti Lašiniukai “spečial” % Sv pak į 3c 
NAUJI NAMIE 'AUGINTI SVOGŪNŲ LAIŠKAI ~ 2 saujos 5c 
EKSTRA DIDELI FLORIDA GRANDŽIAI Tuz. 27tf 
FANCY-VVASHINGTON WINESAP~OBUOLIAI 4 sv7 19c?

"PAUKŠČIŲ GRUDAI’IO unc. pak. 2 už 25c x aviulv vii o PAUKŠČIAMS ŽVYRAS 23 unc. Pak 9c 
“S. O. S?’ CLEANING PADS ....................... . 2 už"25^
“PALMOLIVE” MUILAS 4 už 23c
“SUPĖR SŪDS” .............. Didelis Raudonas Pakas 180
“SUPER~SUDS“ .................. Didelis”Mėlynas Pakas"l9į
“OCTAGON” MUILAS Dideli"Gabalai .... ...Z 3~ūž~ 140

............. 290
DIDELIS O 4 - 

PAK. I V
STIPRIOS ŠLUOTOS 5 siuvimai
“bXYbOL” 2MA2I17C

VTFNĄ PAKELI IR GAUK KITĄ DYKAI!
PU«ox , 2 25c

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

• ’ • J

PIRK NUO IMIDVVE NES PIGIAU

M|DWESTfflSTQRES
400 VAtatŠl -

Šitą Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečią ekskursija birželio 11 dieną, 
ChicagosTiietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aouitania”.

Penktą ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Grinsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aouitania”. ‘

Prie visu čia nužymėtu kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00. ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalves.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti. , '

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, HL



BESARMAČIO PLEPALAS
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18c 
75c

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Tba Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

1739 Sotith Habted Street 
Tetaptame CANAL 8500 .

tenai per 20 metų turėjo šiltą vietą provokatorius Tulčinskis? Juk, kaip sakoma toje patarlėje, “toks tokį pažino ir ant alaus pavadino!”
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Sutacription Rates:
$8.00 pet year in Canada
$5.00 per year Outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entėred as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Matčh 8rd 1879.

*
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Mtaakynie kalnai
Chicago je—paltu:

Metams______~________
Pusei metą _ _________
Trims įpinesiams______
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui ..____

Chicagoje per išneliotojus:
Viena kopija _______
Savaitei______________
Mėnesiui ______ _______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui . ,

Metams ______    $5.00
Pusei metų _______   2.75
Trims menesiams __________ 1.50
Dviems menesiams________1.00
Vienam menesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ______   $8.00
Pusei metų ___—__________  4.00
Trims menesiams ___ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Trečio termino klausimas

♦

Kai kurie Amerikos liberalai labai karštai agituo
ja už tai, kad Franklin Delano Roosevelt kandidatuotu 
į J. V. prezidentus 1940 m. Vienas tokių agitatorių yra 
žinomasis laikraštininkas Heywood Broun (išt. Brun). 
Jisai sako, kad Amerikoje nėra kito asmens, kuris ga
lėtų apsaugoti valdžios laimėjimus pažangos kryptim, 
įgytus per paskutinius keletu metų.

Bet Rooseveltas tarnauja jau antrąjį terminą, o 
Amerikos tradicija nuo Jurgio Washingtono laikų yra 
priešinga tam, kad tas pats asmuo butų prezidentu tris 
terminus paeiliui. Jeigu Rooseveltas priimtų kandida
tūrą 1940 m., tai jisai šitai tradicijai nusidėtų, ir dau
gelis žmonių vien tik dėl šitos priežasties atsisakytų už 
jį balsuoti. Kaip apeiti šitą keblumą?

Paminėtasai žurnalistas mano, kad tai menka kliū
tis; esą, pakaktų Rooseveltui paskelbti, kad po to, kai 
jisai bus išrinktas 1940 m., jisai daugiau jau nebekan- 
didatuos, — ir atliktas kriukis. Vadinasi, Rooseveltui 
siūloma sulaužyti senąją tradiciją, nuraminant žmones 
tuo, kad jisai nebusiąs prezidentu daugiau, kaip tris 
terminus. Bet kažin, ar viešoji opinija tam pritartų?

Amerikoje net ir liberalai nefhėgsta laužyti įsigyve
nusius papročius valdžioje. Sakysime, daugelis liberalų 
atkakliai kovojo J. V. kongrese prieš Roosevelto suma
nymą padidinti Vyriausiojo teismo narių skaičių. Nė 
Roosevelto autoritetas negalėjo šitos reformos išgelbėti. 
Paskui vėl kilo kongrese griežčiausia opozicija prezi
dento sumanymui perorganizuoti federalinės adminis
tracijos įstaigas. Ši «reforma irgi buvo užmušta, nors 
joje nieko baisaus nebuvo. /

Todėl ir tas sumanymas “draftuoti” Rooseveltą tre
čiajam terminui vargiai butų priimtinas daugumai 
Amerikos balsuotojų. Rooseveltas gali, žinoma, būti no
minuotas, nes demokratų partijoje nėra jam pakanka
mai stipraus oponento. Bet nominavimas partijos kon
vencijoje yra vienas dalykas, o išrinkimas visuotinu 
žmonių balsavimu — kitas.

bet dagi sumažėjo i Vinikas neteko .95 balsų* o Mockus — 51 bal. \Jeigu jiem dviem panašiai atsitiks ir likusiose kuopose, kurių balsavimų rezultatai iki šiol nebuvo paskelbti, tai jie bus žymiai atsilikę nuo Bago- čiaus, Mažuknos ir kitų dabartinių viršininką. Vienas stebėtojas, pasirašęs Stdtistiku, spėja net, kad Vinikas ir Mockus gali visai pralaimėti. Bet tai neatrodo pamatuotas spėjimas.Nominacijose Vinikas buvo gavęs viso 3,684 b., o Mockus 3,581 b. Iš šitų skaičių Vinikui teko tose 159 kuopose, kurių rezultatai rinkimuose dar nėra paskelbti, 2,056 b.,, o Mockui tose pačiose kuopose teko 1,976 b. Jeigu rinkimuose dalyvavo tiktai tiek pat kuopų, kaip nominacijose, tai Vinikui ir Mockui dar prisidės po dvejetą tūkstančių balsų, budu juodu gaus po 3,500 arba 3,600 balsų, jau sudaro neabejotiną m rt. tBet rinkimuose galėjo dalyvauti didesnis skaičius kuopų, negu nominacijose. Todėl Vini- ko ir Mockaus balsai galėjo pakilti ir virš 3,600.Štai dėl ko mes manome, kad pranašavimas apie Viniko ir Mockaus pralaimėjimą nėra pagrįstas.

TokiukokiusO tai daugu-

KOKIŲ ESAMA “REVO
LIUCIONIERIŲ”

—

Penktadienis, gėguž. 6,1538

Atviras laiškas ‘Naujienų’ redakcijaivadai, tai ko čia stebėtis, kad Lietuvai”, ir jisai dar drįsta per akis mulkinti publiką, neva nurodydamas “Naujienų” numerį ir datą, kada tas tariamas “©balsis” tilpęs.Jisai sako, kad tai buvę “Naujienų” 142 nr. birželio 7 d. 1921 m. Tuo gi tarpu tokio “Naujienų” numerio su tokia data, kokią jisai paduoda, visai nebuvo! Birželio 7 d. 1921 mr išėjo 131-tas dienraščio numeris, o 142 num. išėjo birželio 20 d., ir nė viename tų numerių jo minimų žodžių nėra.Tai ar ne sarmata tam Vitai- čio'stilių ir “filosofiją”jaučiam slapukui šitaip žmones I nepirko ir iš jos nei cento neapgaudinėti? gavau. Laivakortę man suteikė.................. -■■■----------- ------  ' Į laivu linija, kaip žurnalistui.Tomis laivų bendrovės lengvatomis aš naudojausi 1931 m. ir i935 metais, kai plaukiojau po Viduržemio juras ir Atlanto vandenyną po visą mėnesį, stu-s dijų reikalais.Dar keisčiau, kai korespondentas padaro mane kažin kieno emisaru . . . kai pats kores- Ipondentas tikiuos mane pažįstaJ ir žino, kad aš niekuomet jo- 
juokiasi iš tų, kurie užsimerkę deklamavo “Mes be kiai srovei nepriklausiau ir ne- 
Vilniaųs nenurimsime ...” priklausau, dirbau tik grynai

/nr . t-------- :-------------- ;—“ T . . .v kultūrinėse organizacijose ir(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) spaudojeI Man iš viso labai keista, kad

Po pseudonimu “Buvęs socialistas” viena žmogysta parašė ‘‘Vienybėje” vitaitiŠku stilium dvejetą su viršum špaltų apie jisai nesi-nesąmonių Daugiausia“radikalus”.plepa apie “Naujienas”, drovėdamas kartoti ir tą' nudėvėtą Sirvydo melą, kad jos skelbusios “nei vieno ' cento

Gerbiamas Pone Redaktoriau!Maloniai prašau atspausdinti Tamstos redaguojamame dienraštyje šias mano pastabas:Jau du kartu Tamstų korespondentas rašydamas iš Lietuvos paminėjo mane ir, deja, a- bu kartu smarkiai suklysdamas. Pirmoje žinutėje jis parašė, kad aš gavęs laivakortę iš l Vidaus reikalų ministerijos. Šiuo viešai pareiškiu, kad mini-varto- ma ministerija man laivakortės
Sunkios dienos užgulė Lietuvą
Lenkija primygtinai spiria įvairias sutartis daryti.

Klaipėdos naciai atkuto ir kelia galvas. — Darbi
ninkų organizacijos butų geriausia atspara prieš na
cius. — Monopolistų trumparegė politika. — Vol-Į"' 
demaro klaida. — Pavojus iš Lenkijos pusės dauge
lio buvo iš anksto numatytas. —- Likimas skaudžiai

Tikrai sunkios dienos užgulė kad tokį balsavimą čia praves- Uek daug reikšm& duo jamaLietuvą. Lietuvos valstybės likimas atsidūrė klaikioje padėtyje. Lenkija Lietuvai ultimatumą įteikusi žnybčioja ir be atleidimo primygtinai spiriasi įvairių sutarčių, kurias daryti ir dėl jų derėtis Lietuvai yra labai nepatogus laikas. Hitleriška Vokietija nepaliauja dirigavusi Klaipėdos krašto vokieti-“Laisvė” praneša, kad šiomis dienomis Leningrade buvo nuteistas 10 metų katorgos vienas buvęs sovietų valdininkasil ^♦njta‘s, įr galvas aukštyn Tulčinskis, apie kurį dabar Lejįat §tai įvykusiame Klaipė- f trockistų gaudytojai patyrė, Į ]tra§t0 seimelyje balandžio 13 d. vokietininkų frakcija pareikalavo, kad iš Klaipėdos krašto butų atšaukta valstybės policija ir kad tenais butų panaikintas* karo stovis.

KAS LAIMĖJO SLA 
RINKIMUOSE?SLA. Pildomosios Tarybos rinkimai kuopose pasibaigė su paskutine balandžio mėnesio diena. Dabar tų rinkimų rezultatus skaito speciali komisija New Yorke. Už keleto dienų ji savo darbą pabaigs ir tuomet spaudoje bus pranešta, kas rinkimus laimėjo.Pagal SLA. konstituciją kiekvienas kandidatas, gavęs daugiausia balsų visuotinuose balsavimuose (kad ir negavęs absoliučios daugumos visų paduotų balsų), yra laikomas išrinktu, su tąja betgi sąlyga, kad seimas tokį visuotinu balsavimu išrinktą viršininką gali atmesti dviejų trečdalių balsų dauguma.Kurie kandidatai laimėjo daugumas balsų, tuo tarpu galima tiktai daryti spėjimus. “Naujienos” paskelbė rezultatus iŠ 98 kuopų (kiti laikraščiai kartojd beveik išimtinai tiktai “Naujienų” paduotus rezultatus; o tautininkų spauda skelbė - pranešimus tik iš pustuzinio kuopų, ir tai tiktai, tų, kur laimėjo “sargybininkai”). Tose 98 kuopose buvo paduota viso 3,300 balsų. Reikia manyti, kad tai sudaro pusę arba daugiau, kaip pusę, paduotų balsų visose kuopose, dalyvavusiose rinkimuose.

kad jisai 1912 m. buvo caro valdžios provokatorius Lepos aukso kasyklose, kur caro valdžia nužudė arba Sužalojo šimtus darbininkų. Komunistų organas sako:. '^Bet provokatoriui Tulčin- skiui pavyko tuomet išsilaikyti slaptybėje ir darbininkai jo negalėjo atidengti. Po revoliucijos', šis sutvėrimas nusidavė sovietinės tvarkos rėmėju ir dirbo kasyklose inžinierium.”“Laisvė” džiaugiasi, kad, galų gale, tas provokatorius tapo susektas ir nubaustas. Bet ji turėtų rausti iš gėdos, kad toks gaivalas, kaip Tulčinskis, per 20 s<u viršum metų galėjo vedžioti už nosies bolševikus!Rusijos komunistų partijoje ir sovietų valdžios įstaigose buvo padaryta nesuskaitoma daugybė “čistkų” (valymų). šimtai tūkstančių darbininkų, uki-

jis staiga sprogs ir sugriaus organizacijos ar tam tikros visuomenės dalies nusistovėjusią politiką?Čia, Amerikoje, jau iš senesnių laikų įprasta žiūrėti į atvykusius iš Lietuvos žmones, kaip į atstovus kurios nors grupės ar srovės. Užtat, matyt, ir keista ne vienam, kad atsirado td- kis, kuris grupių neatstovauja, kuris drįso atstovauti pats save. Nustebo čia kai kurie ma- ,no kolegos spaudos darbuotojai, kad aš pažadėjęs eiti pas visus lietuvius. Esą negalima su visais bendradarbiauti. O mano darbui, kaip tik reikalingi visi: aš noriu visus (kiek tai įmanoma!) pažinti, su visais sueiti, jų gyvenimą pastudijuoji ir aprašyti. Rašysiu viešai, spaudoje ir knygose.Savo nusistatymus turiu, bet jų niekam neužmetu ir apie juos net nekalbu. Aš studijuoju, keliauju, rašau, čia ilgai neužtruksiu, nei vienam sosto nenugriausiu, darbo neatimsiu. Aš visa širdimi džiaugiuos matydamas čia tiek daug lietuvių, Į džiaugiuos galėdamas kuo plačiau su jais sueiti ir eisiu pas visus: ir dešinėn ir kairėn, ir pas turtingus ir dar labiau pas suvargusius, ir pas senus ir dar maloniau pas jaunuosius.Esu lietuvis ir visus lietuvius myliu kaip savo brolius. Lietuvio vardas mums bendras, lietuvių kalba ir lietuviškas kraujas mus riša. Nekenčiu tik lietuviškojo kraujo Judų, kurie su lietuviais gyvena, lietuvių duona minta ir iš lietuvių biznį daro, o pačius lietuvius parduoda, iš jų švenčiausių jausmų tyčiojasi... Yra, deja, ir tokių. Pas tuos aš neisiu, su jais kiek galėsiu—kovosiu.Čia pat, Amerikoje, vienoje lietuviškoje mokykloje vaikučiai rodė man žemės žemėlapį (gaublį) ir prikišę pirščiukus Baltijos pakraštin sakė: Žiūrėk, Misteri, Lietuva panaši į širdį... Mes mylime savo senąją tėvynę, kaip savo širdį... Iš tos širdies visi mes esame kilę. Ir ta Širdis, Lietuva, vistick mus jungia visus, vistick kur esame, kurioje žemės vietoje gyvename. Ir jei kas galima šitai Širdžiai padaryti gera—darysiu, jei kas galima padėti iš tos Širdies kilusiems ir su ta Širdimi labiau surišti—padėsiu ir ri- šiu...Jei Tamsta, riau, leisi, aš parašysiu j ienoms” ir daugiau, viro laiško formoje, prašau priimti mano garbos pareiškimus už atspausdinimą šių

tų patsai Hitleris. mano privatiškam gyvenimui.Bet kas visoje toje byloje y- L gi mes> Iietuviai> jau tiek ra liūdniausia, tai tas, kad mu-Lj esame) kad |ime sų gyvenimo dienų monopolis- savo gyvenimo tvarkyti, lle. tai, kurie užuot saukę ir ragi- gaUme> anot Vyd būti sau nę budėti savo valstybės reika- Žmon-Sj kad butinai turime lų sargyboje, vis dar dėklą- L nors dangstylis?... muoja pasakas apie viso kraš- _ , . „ _ , . , .7. . , Tamstai, Pone Redaktoriau,to susiklausymą, santurumą, y. . ,.v. . . ...i rašiau pnvatiskai, dabar darramumą ir klusnumą... L x .v, . ’kartą pareiškiu šiame atvirameDabar yra nuumausias rei-| laiške: esu žurnalistas, pasiža- kalas visuomenei socialine prasme leisti kristalizuotis, šitokia kristalizacija tiek Klaipėdos krašte, tiek visoje Lietuvoje kaip tik išjudintų tuos gyventojų sluogsnius, kuriems visai nepakeliui eiti nei su lenkų bajorais, nei įsu . vokietininkais. Klaipėdos krašte^ jei butų leista laisvai darbininkams organizuotis, jie tuoj susimestų į savas* klasines organizacijas marksistų vedamas, o jie tikriausiai nepasiduotų hitlerininkų įtakai ir eitų savais keliais. Jie tikriausiai butų Klaipėdos krašto ir kartu visos Lietuvos saigai. Juk paskutinių dienų Austrijos įvykiai tai gražiai į- rodo. Tik vos vienai dienai darbininkai spėjo į gatvę išeiti, jie tuoj pasis*akė, kad hitleriškos Vokietijoj užsimojimams jie e- są aršiausi priešai^ bet vėlai buvo leista jiems organizuotis... Austrijos darbininkai nesuspėjo savas organizacijas atgaivinti ir jas išvystyti. Pačioje Lietuvoje lenkiškoji biednuomene taip pat aiškiai yra priešinga Lenkijos užmariams. - Reiktų leisti tik atvirai lenkiškam proletariatui Lietuvoje pasisakyti ir jie kartu su visa Lietuvos darbininkija stotų ginti Lietuvos valstybės bendrus reikalus. Štai neabejotinai įvyktų ir jie kartu savo tvirtą žodį šioje sunkioje Lietuvos valstybės gyvenime tartų.Klaipėdos krašte visuomet buvo stiprus darbininkų judėjimas* sdcialdemokratų vadovaujamas. Klaipėdos kraštas turtingas savo dvarais ir pramone, kurioje tūkstančiai darbininkų dirba tiek iš visos Lietuvos atvykusių, tiek iš vietos. Juk Klaipėdos krašto mažažemiai ūkininkai išimtinai^lietuviai. Visoje Lietuvoje lenkų dvarininkų bus. ne daugiau vieno kito šimto, o šiaip jau daugumoje lenkiškasai gaivalas susidedąs* iš kelių dešimtų tūkstančių, tai ir yra darbininkai, amatninkai ir mažažemiai. Jiems visiems nepakeliui su bajoriška Lenkija. Jie yra tikri Lietuvos sūnus ir jiems kaipo tokiems, Lietuvos valstybės reikalai nėra svetimi, nors ir jie kitą kalbą vartoja ir yra lenkų kultūros įtakoje.
Išmanihgi politikai, nuošir-

dėjau Lietuvon rašyti bent keliems laikraščiams, atsivežiau vienintelį įgaliojimą iš “Pasaulio Lietuvio” ir esu čia jo oficialus atstovas, kas skaito šį žurnalą, tas matė mano nemažai straipsnių; pradėjau rašytiDėl karo* 'Stovio panaikinimo, kad ir visos Lietuvos teritorijoje, butų galima iš esmes net neprieštarauti, bet juk vokietininkai dabar šito reikalauja vien tik taktikos sumetimais. Jie savo ;/reikalavimą pagrindžia tuo, kad esą jau su Lenkija diplomatiniai santykiai už- megsti, tai atkrito reikalas Lietuvą laikyti karo stovyje...O ką tai reiškia valstybės policijos atšaukimas iš Klaipėdos krašto? Tai ne ką kitą, kaip tik Lietuvos sienų Vokietijai atidarymą, nes valstybės policija tas Sienas saugo ir kartų eina kitas valstybės policijos reikiamas pareigas. Klaipėdos krašto vokietininkai šituo reikalavimu siekia ne ko kito, kaip tik Dancigo miesto likimo, kuris nors ir šiuo metu skaitosi neva laisvu miestu, bet faktinai jau priklauso Vokietijai. Visoms Vokietijos vyriausybės derekty- voms jisai pasiduoda, net jaunimas prievartos keliu eina į Vokietiją atlikti karo prievolių.Be to, šitokiu reikalavimu Klaipėdos krašto vokietininkai nori įrodyti, kad štai lietuviai “barbarai” iki šiai dienai karo stoviu valdo “kulturingus” vokiečius, kurie pagalbos pas savo kaimynus ir giminiečius turi ieškoti. Tai jų reikalavimų tokia tiesioginė prasmė ir siekimai; Atseit, Klaipėdos krašto vokietininkai skuba paruošti dirvą hitleriškos Vokietijos invazijai. Jie Įnori padėtį tiek komplikuoti, kad derybas su Lenkija tik dar labiau paskubinus, kad Lietuvai dar daugiau baimės įvarius ir iŠvidaus ir iš oroNepamirškime, rudenį turi įųti Klaipėdos seimelį, reikia ir savusKlaipėdos krašte paruošti psichologiniai taip, kad jie teroro paveikti vis*u 100% atiduotų balsus už vokietininkų sąrašus, kaip tai įvyko Austrijoje su plebiscitu. O jei ištiktų kitaip, tai reikią viekas taip padaryti,

gą iš Amerikos įspūdžių, renku jai medžiagą; esu “Lietuviškos Enciklopedijos” bendradarbis., jai taip pat rašinėju iš Amerikos lietuvių bioj©grafines ir kitas reikalingas žinias šiam mokslo leidiniui, rašau savo į- spudžihs ir čia Amerikos spaudai... Ar prie mano šio darbo reikia dar daugiau? Galiu pasakyti ir daugiau: noriu gerai išmokti anglų kalbą, galvoju a- pie tai, kad įstosiu į kurį nors Amerikos universitetą.Į Amerikos lietuvių politinį gyvepimą ir veikimą nesikišau būdamas čia prieš metus, dirbau kas man buvo pavesta, nemanau kištis ir dabar. Kam busiu reikalingas, kaip kultūrinis darbininkas, kas pakvies kuria nors tema paskaityti paskaitą— jei galėsiu, neatsisakysiu. Noriu būti lietuviams naudingas, bet niekur pro uždaras duris nesiveršiu.Amerikos cijų srovinis tymas, mankarnai nusistovėjęs, tai ar turėtų bukštauti jų vadai, kad čia esąs atvežtas kažin koks “Trojos arklys”, kurį vidun įsi vedus

Pone Rcdakto-Nau- ne tik at- o dabar tikros pa- ir padėką mano pa-

KORESPONDENCIJA
Pittsburgh, Pa

lietuvių organiza- ir kitoks nusista- rodos, yra pakan*

DIDELIS MASINIS SUSIRIN
KIMAS (PRAKALBOS)

TamstosV. Uždavinys, žurnalistas.

Nominacijose dalyvavo 257 kuopos. Tokiu budu, jei rinkimuose dalyvavo toks pat skaičius (bet, veikiausia, dalyvavo keliolika kuopų daugiau, kaip būna paprastai), tai rezultatai nėra žinomi mažiausia iš 159 kuopų. Įdomu, kaip jose pasidalino balsai tarpe įvairių kandidatų?
Ką rodo nominacijosPer SLA. viršininkų nominacijas (lapkričio ir gruodžio mėn.) tose 98 kuopose, kurių rezultatai yra žinomi, F. J. Ba- gočius buvo gavęs 1,862 b., o V. F. Laukaitis — 842 b., taigi — apie 530 balsų mažiau, negu rinkimuose. Tas balsų priaugimas pasidalino tarp jų beveik lygiomis: vienam priaugo 266, antram 273.Tokia pat proporcija paaugo balsai rinkimuose, palyginti su nominacijomis, ir Mažuknos, Gugio,. Mikužiutės ir Dr. Sta- neslow. Aišku, kad jų laimėjimas užtikrintas. Bet priešingai atsitiko su Viniku ir Mockum.

IPer nominacijas Vinikas gavo paminėtose 98 kuopose 1,628 halsus; o per rinkimus 1,533 b. Mockus per nominacijas gavo 1,605 b.; 6 per rinkimus — 1,554 b. Vadinasi, abiem “sargybininkų” remiamiem seniem viršininkam tose kuopose per rinkimus balsų skaičius ne tik ne padidėjo,

žmonių buvo iššluojami lauk už visokias nuodėmes. Bet provokatorius Tulčinskis visą laiką sėdėjo sau ramiai valdiškoje vietoje ir ėmė aukštą algą. Jisai nebuvo nė' įtartas. Kodėl? Todėl, kad jisai mokėjo pasirodyti “ištikimas” diktatorių akyse!Iš to matytu kokia netikusi valdžios forma yra diktatūra. Po diktatūros skvernu gali puikiai gyventi visokie niekšai, jeigu tiktai jie mbka prisilaižyti savo viršininkams. Jų niekas negali nuihaskuoti, nes žmonės bijo atvirai kalbėti, o laisvos spaudos, kuri galėtų iškelti aikštėn tokių gaivalų niekšybes, nėra.Tačiau ką bekalbėti apie kokį ten Tulčinskį! Juk pati “Laisvė” seniai triubija, kad šnipai, fašistų agentai', žmogžudžiai ir kontrrevoliucionieriai sėdėjo per ilgus metus aukščiausiose vietose sovietų valdžioje, Rusijos komunistų partijoje ir komunistų internacionale: Trockis, Zinovj’evas, Bdcharinas', Rykovas, maršalas Tuchačevskis, GPU. viršininkas Jagoda ir šimtai kitų. <Kadangi jie buvo artimiausi Lenino bendradarbiai, sovietų valdžios šulai ir kominterno

tuo pačiu ją krikdžius.kad šiemet rinkimai į Taigi, jau vokietininkus

dus Lietuvos patriotai, kuriems valstybės reikalas užvis aukščiausia stovi, kaip tik dabar privalėtų Lietuvos gyvenimą šita kryptimi pasukti, ir pasukę daug laimėtų. Vokiškoji lenkiška įtaka tirpte tirptų ir Klaipėdos seimelis mažiausiai vokietininkų atstovų turėtų.Dabar, kuomet viskas viename kumštyje yra užgniąužta, šitas valstybiškai nusiteikęs luomas yra atsidūręs visai beteisėje padėtyje. Jiems niekas aiškiai negali pasakyti, ko ir kokiu keliu privalu jiems siekti. Juk kultūriniai ir savo kulto aprūpinimu tiek vokiečiai, tiek lenkai daug daugiau turi, negu jų tautiečiai pas save Vokietijoje, ar Lenkijoje.
(Bus daugiau)

Rengiamos Pittsburgho ir apylinkės Lietuvių Draugijų Sąryšio Komiteto prakalbos įvyks gegužės 8 d., 2 vai. po pietų, Liet. Pašelpinės Draugijos svetainėj, 424 Locust St., McKees Rocks, Pa. Kalbės J. Baltrušaitis, J. Bonžinskaitė ir S. Bakanas, Bus kalbama apie Lietuvą ir kitais klausimai^. Visus kviečia Komitetas.
“NAUJIENŲ” , 
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Iš Detroito lietuvių veiklos
SĘA 352 kuopos susirin

kimas
Gegužės 1 d. įvyko SLA 352 

kuopos susirinkimas Lietuvių 
svetainėje. Susirinkimų atidarė 
pirm. J. Galeckas 9 vai. ryto. 
Sekretorius peršaukė valdybos 
narius ir perskaitė protokolą, 
kuris* buvo priimtas. Taip pat 
liko priimti komisijų raportai. 
Buvo pranešta, kad šiuo laiku 
yra apie penki ligonys.

Prasidėjo naujų reikalų svar
stymas. Nariai pakėlė “Tėvy
nės” redagavimo klausimą. Pa
sireiškė didelis nepasitenkini
mas dabartiniu redaktorium. 
Kai kurie nariai tiesiog sakė, 
jog dabartiniam redaktoriui ru
pi ne organizacijos gerovė, bet 
tik savo klika, kurios gynimui 
jis net nesidrovi Susivienijimo 
organo puslapius* naudoti.

Išrinkti kuopos delegatai liko 
instruktuot, kad seime jie steng
tųsi redaktorių pakeisti: jei at
siras tinkamesnis asmuo, tai už 
jį balsuoti.

Pasisakyta ir dėl “Tėvynės” 
formato. Narių manymu, Susi
vienijimo organas turėtų būti 
leidžiamas žurnalo formoje.

Palyginti susirinkime nedaug 
narių tedalyvavo. Šia proga no
riu priminti, kad kuopos* susi
rinkimai bus laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį 9 
vai. ryto. —Narys

Aido choro parengimas
Detroito Aido choras visą 

laiką skelbė, jog jo parengime 
dalyvausią kanadiečiai iš To
ronto. Vadinasi, bus svečių.
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Sakytas parengimas įvyko 
šeštadienį, balandžio 30 d. Gar
sinama buvo, kad programa 
prasidės 6 vai. vakaro, tačiau 
prasidėjo “lietuviškai”: apie pu
sę valandos vėliau. Čia jau ne 
tiek rengėjų kaltė, kiek pačios 
publikos, kuri nesdstengiai laiku 
susirinkti.

Programo vedėjas A. Urbon 
pristatė kanadietį. Girdi, jis pa
aiškins apie tai, su kokia pro
grama kanadiečiai pasirodys.

Kanadietis pradėjo kalbėti. 
Esą, jus vietos draugai darbi
ninkai turite daugiau jėgų nei 
mes, tačiau ir Kanados lietu
viai stengiasi neatsilikti. Prieš 
kiek laiko jūsų Aido choras 
aplankė mus su dainų progra
ma. Didelių chorų mes neturi
me ir jais negalime pasigirti, 
bet vis dėlto veikiame įvairio
se meno srityse: vaidiname, 
rengiame vakarus ir fr 
jums mes šį vakarą suvaidin
sime “Pusseserė Solomėja”. Tai 
esąs kanadiečių parašytas vei
kalas*.

Veikaliukas labai jau tenden
cingas ir atsiduoda savotišku 
“duku”. Vaizduoja jis išgveru
sio burdingieriaus gyvenimą. 
Burdingierius mažai kuo domi
si ir jokiai organizacijai nepri
klauso. Visai kitoks yra “gas- 
padorius”, kuris priklauso K.L. 
D.L.D. ir kitoms organizaci-

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS:

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai. 
—P. Slavėnas.

Bel-etaŽas — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai — A Claire.
šeimos pametimas ir jos sankcijos 

;— L. Purenienė.
Kapitalizmas penpanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius*
Broluva — T. Tilvytis.
Šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas. 
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiaris Mokslas Apžvalga 

if * — KAINA 45 CENTAI —

Galima Gauti NAUJIENOSE.

r joms. Ne tik burdingierius, bet 
ir gaspadinė nepritaria organi
zacijoms. Gaspadorius su ke* 
liais kitais sumano burdingie- 
riui išdaigą iškirsti. Būtent, pri
kalbina, kad jis atsilieptų į 
merginos paieškojimą vyro. 
Burdingierius taip ir padaro: 
parašo laišką į Chicago ir lau
kia, kada jo “sužadėtinė” at
vyks.

Negaudami atsakymo, “są
mokslininkai” aprengia mergi
nos drabužiais vieną vyrą ir 
pristato jį burdingieriui. Esą, 
tai tavo s*užadėtinė' iš Chicagos, 
kurios vardas yra “Solomėja”. 
Burdingierius labai įsimyli chi- 
cagietę ir pasižada visą gyveni
mą jos neapleisti.

Kada išdaiga lieka išaiškinta, 
tai burdingierius, žinoma, jau
čiasi labai sugėdintas.

Po vaidinimo Aido choras 
sudainavo kelias daineles. Pro
grama truko maždaug dvi va
landas. Paskui buvo šokiai a- 
biejose svetainėse. Publikos* bu
vo susirinkę vidutiniškai.

—Svečias.

LSS 116 kuopos susi
rinkimas

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyksta IAS svetainėje (24 ir 
Michigan Avė.) gegužės 7 d. 
Prasidės 8 vai. vakaro. Visi 
draugai būtinai atsilankykite: 
mat, gegužės 15 d. Beechnut 
darže yra rengiamas piknikas. 
Taigi, kuopai teks* viską tinka
mai sutvarkyti, kad piknikas 
kaip galima geriau pasisektų. 
Juo labiau, kad reikia pinigų 
sukelti drg. Stilsono bylos iš
laidoms padengti. •—Valdyba.

Pirmas piknikas
Kaip aukščiau minėta, pir

mas pavasarinis piknikas įvyk
sta gegužės 15 d. Beechnut dar
že. Pikniką rengia LSS 116 
kuopa. Įžanga tik 15 centų. Vi
si kviečiami atsilankyti ir link
smai laiką praleisti. Šokiams 
grieš geras orkestras.

T.M.D. 68 kuopos susi
rinkimas

T.M.D. 68 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 8 d. pas J. 
Overaitį, 4689 Brandon Avė. 
Prašome visus narius atsilan
kyti. 0 jei pasirūpinsite atsi
vesti kandidatų į draugiją, tai 
bus dar geriau. -—Valdyba

MOTINOSDIENA
DETROIT, MICH. — Dailės 

choras rengia paskutinį žiemos 
sezono vakarą, kuris įvyks ge
gužės 8 d., atseit, “motinų die
ną”. Vakaras įvyks Lietuvių 
svetainėje.

Kadangi tai bus Motinų Die
na, tai ir choras po vadovyste 
p-lės O. Masalskytės mokosi 
specialių dainų, kurios yra ski
riamos* motinoms.

Iš anksto galiu pasakyti, jog 
vakaro programa publika bus 
patenkinta. Dalykas tokis^ kad 
per paskutinius kelis metus aš 
turėjau progos dalyvauti kiek
vienam Dailės choro vakare. 
Turiu pasakyti, jog nė vieno 
karto choras publikos nesuvy- 
lė. Nėra tad mažiausios abejo
nes, kad ir šį kartą choras pa
sirodys tikrai gerai.

Šia proga dar tenka pasaky
ti, jog Dailės choras tikrai rim
tai žiuri į meną. Jis dirba, sun
kiai, nes jam apeina visada rū
pestingai prisiruošti prie savo 
vakarų. *

Nuo savęs patariu visiems 
detroitiečiams gausingai atsi- 
laųkyti į sakytą vakarą. Tokios 
paramos Dailės choras yra tik
rai užsitarnavęs.

•—Beviltis

Lietuvos PadangėjeI
MI

Kaip statomas Šven
tojoj antrasis Lietu- 

voš juros uostas
Ant Baltijos juros kranto, 

kur į jurą įteka šventoji upė 
(tarp Palangos ir Liepojos) 
jau keliolika metų statomas 
Šventosios uostas. Tai bus an
trasis Lietuvos jurų uostas*. 
Pradžioje jis taikomas tiktai 
žvejų reikalams, o vėliau ma
noma paversti ir prekybos uos
tu. Uosto darbai pastaraisiais 
laikais ypač sparčiai vykdomi. 
Prie uosto statomas ir naujas 
užvėjų miestelis ir įrengiama va
sarvietė. $

Ligi šiol buvęs apleistas Šven
tosios žvejų kaimelis kasmet 
keičia savo veidą. Vidaus Rei
kalų Ministerijos inžinierius 
Mačiulskis paruošė miestelio iš
planavimą ir pagal tą išplana
vimą miestelis dabar kuriamas. 
Pernai žemės Bankas* pastate 
10 gražių mūrinių namų, kurie

mi kaip geras pašaras kiaulėms 
ir vištoms. Bendrovė žvejus ap
rūpina žvejybos įrankiais ir ki
tomis prekėmis. Ji padeda ir 
sugautas žuvis* parduoti. Koope
ratyvas ruošiasi ir valgyklą į- 
rengti, kuriame galės maitintis 
ne tik miestelio ir uosto staty
bos darbitiinkai, bet vasaroto
jai.

Miestelyje jau pastatyta ir 
baigiama įrengti mūrinė mo
kykla, kurioje bus ir žvejų nio- 
kyklelei patalpa. Be to, mokyk
los namUose įrengiamos patal
pos ekskursijoms* apsistoti. Ru
denį mokykla bus atidaryta.

Pernai pastatytų namų rajo
nai dabar aptveriami. Tvarko
mos alėjos ir gatvės. Parko so
dinimas toliau tęsiamas. Pernai/ 
apsodinta apie 20 ha, apie tiek 
ir šiemet bus apsodinta.

Modernusis miestelis po he
lerių metų puoš Baltijos* pajų-4 
rį, nes tai bus pirmas visame 
Baltijos pajūryje visai naujas, 
vien mūrinių trobų miestelis, 
pastatytas pagal moderniausius

nuo audrų 
fondo lėšas 

žemės

veikia nuo 1938 m. sausio 1 d., taip sakant, javais arba staty- 
nukentėjusiems nuo audrų ūki- bine medžiaga.
ninkams iš fondo lėšų bus duo- Nukentėjusiems 
damos pašalpos už sunaikintus ūkininkams šelpti 
ledų pasėlius, už žaibo ir aud- sudaro 4% valstybinio
rų sugriautus trobesius* ir žai- mokesčio ir kitos vyriausybės 
bo užmuštus gyvulius. skiriamos sumos. , Pašalpų tei-

PaŠalpos bus duodamos tiems kimas yra vidaus reikalų mi- 
ukininkams, kuriems ledai bus 
sunaikinę daUgiau kaip 30% 
pasėlių vertės. Pašalpos bus ne 
didesnės 70% viso nuostolio 
(pasėlių, trobesių ar užmuštų 
gyvulių) vertės.

Pašalpos nukentėjusiems ūki
ninkams nuo audrų bus duoda
mos pinigais arba natūra, ki-

histerio žinioje.
Jeigu kartais audros per me

tus daugiau padarytų krašte 
nuostolių, negu yra fonde lėšų, 
tuomet vidaus reikalų ministe- 
ris, susitaręs su žemės* ūkio fi
nansų ministeriais, gali įstaty
me nustatytas pašalpų normas 
surtiažinti. —Tsb.

BARRICK’S
MALEVŲ 
KRAUTUVĖ

TAIP IR aš! bet aš vyksiu su 
“PIRMYN” CHORU.

- ........- . ..

Aš I LIETUVA 
VYKSIU ŠIA 

VASARA,

Speciale Kelionė į

LIETUVĄ
Modernu motoriniu laivu BRITANNIGA—BIRŽELIO 11

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

Mes savo specialų neskelbia
me, bet jūsų apsilankymas į mū
sų krautuvę jus įtikins, kad mū
sų malevų, varnisių, sienų popie
rių, stiklų ir t. L kokios rūšies 
jie yra, kainos pernelyg žemos.

MES TAI SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NE MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS
RENDUOJAME

Sienų ’ popierių nuėmimo ir 
Floor Sanding mašinas 

INSTRUKCIJOS DYKAI

kartu su žemės sklypais atiduo
ti žvejams ilgiems metams iš
simokėti. Išsimokėti sudarytos 
tokios sąlygos, kad žvejai, par
duodami savo sugautą žuvį da
lies uždarbio negaus, nes jis 
bus* atskaitomas namams ir lai
vams — kuteriams išpirkti. Da
bar, vyriausybės nutarimu, 
Šventosios miesteliui pripažinta 
vasarvietės teisė, šiemet žemes 
Bankas stato dar 8 dviejų aukš
tų žvejams namus ir 5 vasar
namius. Taigi, ateinančiais me
tais, jau ten galės ir vasaroto
jai apsdgyventi.

Uostas plečiamas, stiprina
mas ir pradedamos naujos 
krantinės. Jau balandžio mėn, 
bus pradėta molų statyba. Pie
tinis, molas bus pailginamas ir 
nutiesiamas j jurą apie 500 me
trų. Dabar darbai taip vykdo
mi, kad ateityje uostui išsivys
čius i prekybini, atlik tieji dar
bai tiktų dideliam uostui ir be 
didelių išlaidų butų galima uos
tą pritaikyti naujam tikslui. 
Uostas suprojektuotas su viso
mis reikalingomis patalpomis-— 
sandėliais ir geležinkelio šako
mis, nes yra projektuojama at-

urbanistikos miestų steHybos 
pavyzdžius. /

Vas*arą vasaroj autiems Pa
langoje rekomenduojama ap
lankyti Šventąją, pažiūrėti, ko
kie ten atliekami darbai, kaip 
sparčiai keičiasi šios pajūrio 
vietos vaizdas, senieji žvejų na
mai nugriaunami, o jų vietoje 
išaugo mūriniai, gražus pasta
tai, smėlėti laukai virsta žaliuo
jančiu parku. Tsb.

LIETUVOS ŪKININKAI 
APSAUGOTI NUO AUD

RŲ NUOSTOLIŲ

Kasmet pasitaiko, kad ke
liems šimtams ūkininkų aud^ 
ros, žaibai bei perkūnija prida
ro didelių nuostolių — išmuša 
pasėlius, sudegina trobesius, 
užmuša gyvulių. Po tokių ne
laimių ūkininkai ilgai negali 
atsitaisyti. Dabar šitai negero
vei pašalinti1 imtasi naujoviškų 
ir tikrų priemonių. Seimas pri
ėmė vyriausybės patiektą rrib- 
dernų ir (svarbų nukentėju
siems nuo audrų ūkininkams 
šelpti fondo įstatymą.

Pagal šį įstatymą, kuris jau

Ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo! ; /

Dėl informacijų kreipkitės į

LITHUANIAN DAILY NEWS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR
L

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS ' “
Š A L T tM I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
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LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

eityje į Šventąją atvesti gele
žinkelį iš Darbėnų stoties. Jau 
dabar numatoma vieta, kur tu
rės būti geležinkelio stotis ir 
kiti geležinkelio reikalingi pa
statai.

Prie pat uosto pastatyta ke
letas pastatų dirbtuvėms, ku
riose remontuojami žvejų lai
vai ir statomi nauji laivai — 
kuteliai. Pernai pradėti statyti 
du kuteriai. Šie dabar baigiami 
įrengti, q šiemet statomi ketu
ri kuteriai. Kai dirbtuves bus 
pakankamai išplėstos ir kai bus 
paruoštas pakankamas skaičius 
meisterių, kasmet bus* pastato
ma ligi 10 kuterių. Jie žvejams 
bus duodami išsimokėti tokio
mis pat sąlygomis kaip ir na
mai. Laivų statybos meisteriais 
ruošiami jaunuoliai, baigę įvai
rias amatų mokyklas.

Vietos žvejų bendrovė “Žu
vėdra” šiemet jau statosi na
mus, o kiek vėliau ir fabriką 
pasistatys*, kuriame žuvys ne
tinkamos žmonių maistui bus 
perdirbamos į žuvies miltus, 
kurie dabar iš Užsienių įveža-

Turiu visą eilę 
LANGŲ UŽLAIDŲ 

Taipgi valome langų užlaidas 
už normales kainas

Tik Pašaukit 
Englewood S

ATDARA VAKARAIS 
ANTR., KETV., ŠEŠT. 
Sekmadieniais iki .pietų 

(Skubus pristatymas)

■'............ ...~=^,
AR ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
' Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj į rankas 
paimt. <

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

Dėl Didelio Pareikalavimo
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS 
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 14 d. 
Su šiuo kuponu ir 44 cetais gausit šias 
tris dideles paauksuotas pietų lėkštes. 
Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas.............................................................

Vardas.....................................................



Penktadienis, geguž. 6, 1988

Diena Iš Dienos

ligo-

BELIAJAUS ŠOKĖJAI WASHINGTONE

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pian is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i fermas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YAItDS 3408

Ligonė serga plaučių uždegi
mu. Ją gydo Dr. Naikelis.

x N. G.

Sunkiai Serga
Ona Byanskienė
' German Deaconess ligoninė
je, prie Morgan, netoli Garfieid 
bulvaro, guli Ona Byanskienė, 
Birutės vedėjo Jono Byansko 
motina. Ligonę prižiūri p. Van
da Byanskienė, J. Byansko 
žmona.

Akyvaizdoje ligonės rimtos 
padėties, iš rytų atvyksta p-a 
Mikolaitienė, Dr. Mikolaičio 
žmona ir p. Byanskienės duk
tė.

DABAR EINA
“AUDRA SU 

PERKŪNIJA”
Verdanti žmoniškų kančių drama, 

A. N. Ostrovskio veikalo, 

“Petro I” žvaigždės ir direktoriai

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren

Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

UžPRAšOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti j 
Naujienų Gegužinę Birutės

t

■y.

&
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i
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NAUJIENOS, Cįiicago, III

BELIAJUS SU SAVO ŠOKĖJŲ GRUPE JAU 
WASHINGTONE

Šiandien, rytoj ir po ryt dalyvauja nacio 
naliame folkloro festivalyje

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Minė Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6-75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

Susirgo p. Adelė 
Vaisin

Susirgo ir tapo išvežta 
ninėn p. Adela Vaisin, gyve
nanti adresu 237 W. Home av. 
Dabartiniu laiku randasi ligo
ninėj prie Hrrrison ir Central, 
Frances E. Willard Hospital. 
Ten jai padaryta apendikso 
operacija. Ligonė yra po prie
žiūra Dr. V. Oliner.

P-a Vaisin gerai jaučiasi po 
operacijos ir ketina greitu lai
ku namo sugrįžti. Ji yra Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rė.

Linkiu kuo greičiau pasveik
ti. * M.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Earl Walker, 44, su Anna
Stanis, 28

William Ginapp, 58, su Anna
Mocko, 47

Joseph Matyszczak, 25, su
Helen Wojdyla, 25

Gavo 
Perskiras

Anna Shafranas nuo Peter 
darže gegužės 22-rą dieną. Shafranas

Melrose Park Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 8 dienų, 2 vai. popiet, Navicko svet., 
100 N. Broadway. Nariai prašomi susirinku skaitlingai.

Valdyba.
SLA 260 kuopos susirinkimas įvyks* gegužės 8 d., sekmadienį, 

2 vai. po pietų, Mrs. Gricius svetainėj, 2449 W. 69th St. 
Visi nariai prašomi būtinai atvykti į susirinkimų ir atsi
vesti savo draugus prirašyti. —K. Liutkus, sekr.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks* nedėlioj, gegužės 8 d., Lawhr 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 vai. po pietų. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, yra daug naujo apsvarstyti, o kurie tu
rite paėmę baliaus tikietų, būtinai sugrąžinkite prieš su
sirinkimą. —M. Medalinskas, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, gegužio 8. d. Ghicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes bus rinkimas darbininkų dėl metinio pik
niko, kuris bus birželio 5, Justicc Park darže.

A. Kaulakis, rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

penktadienį, gegužės 6 d., Chicagos Liet. Audi tori joj, 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, rašt.
SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, 

gegužės 6 d., 7:30 vai. vak., J. Petrausko svetainėj, 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų apkalbėjimui. Kurie esate pasilikę su mėnesi
niais mokesčiais, būtinai užsimokėkite, kad nebūtumėte 
suspenduoti. —Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 6 d. 7:30 v. vak. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl visi privalote būtinai pribūti. Draugiškas iš
važiavimas įvyks birželio 26 d. J. Spaičio darže, Willow 
Springs, III. Pasiimkite tikietų išplatinti. Kurie pasilikę 
su mokesčiais, pasirūpinkite apsimokėti. S. Kuneviče, raš.

Priešaky klupo: Veneta Grybaitė, Vytautas Beliajus, ve
dėjas, ir Mariutė Staškiutė. Užpakaly stovi: Kazys Radauskas, 
Julia Rakštytė, Birutė Kremianiutė, Alfas 
mosaitė ir Arturas Tumosa. Paveiksle dar 
kaus, Kazio Dulinsko ir Felikso Tarno.

GELEŽIES PREKIŲ IR M A LE
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens. 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

GARSINKITES “NAUJIENOSE .$■>000 APDRALDA ■
UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Laukus, Venus Tu- 
truksta Kazio šim-
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Netnrpirškite Užeiti Pas:
PETE YOTTNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių' vartus) M

DUODAME A 
PASKOLAS W

Lietuvių tautiški šokiai pa
darė didelio įspūdžio pereitais 
metais Nacionaliame folkoro 
festivalyje. Todėl tų šokių ge
riausi išreiškėjii, Beliajus ir jo 
grupė, buvo pakviesti vėl da
lyvauti festivalyje Washing- 
tone.

išlaikyti, 
p rkai su 
ko tautiškus šokius.

Todėl ir Chicagos 
WPA pagelba palai-

Beliajaus grupė yra Mark 
White Sąuare parkelio tautiš
kų šokėjų dalis. Šio parkelio 
užveizda yra ponas Petrikas 
McCarthy.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

t

Jie išvažiavo Washingtonan 
seredoj, o šiandien jau įvyk
sta jų pirmus pasirodymas fes
tivalyje. Jie taipgi dalyvaus 
festivalo programuose rytoj ir 
po ryt. Washingtono Ameri
kiečių lietuvių draugija pasiti-.žas už mažą atlyginimą. Vieš- 
ko Beliajaus grupę ir juis rū
pinais per tris dienas. •

Reikia pažymėti, kad oficia
liai Beliajaus grupė - tanfte fes
tivalyje atstov< uja ne vien lie
tuvius, bet visą Chicagos par

aku distriktą. Vienok pati Be
liajaus grupė sukėlė pinigus ke- 
ionei į Washingtoną.

Vadovybėje Vytautę Belia-’ 
jaus jo* grupė susideda iš se-i 
k: mų jaunų lietuvių: Veneta 
Grybaitė, Marė Staškiutė, Ka
zys Rudauskas, Julia Rakštytė, 
Birutė Kremianiutė, Alfas Lau
kus,
ras Tumosr, Kazys 
Kazys Dulinskas ir 
Tarnas.

Venus Tumosaitė, Artu- 
Šimkus,: 
Feliksas"

Ameri-1Nacionalius (visos 
kos) folkloro festivalius, kas
met rengia ponia Sarr.h Gert-’ 
rude Knott. šitie festivaliai pa-j 
rodo amerikiečiams įvairių 
Amerikoj gyvenančių tautų \ 
gražius papročius, 
šokius. Nurodoma 
tiškų brangenybių 
tė ir reikalas tas

žaidimus ir 
yra tų tau- 
socialė ver- 
brangenybes

Aurora, III. — Lietuvių Kulturps Draugijos Aurora skyrius 
rengia šokius nedėlioj, gegužes 8 d., Union Labor Temple 
svetainėj. Pradžia 6 v. v. Kviečiame gausingai atsilankyti.

Komitetas.

— TREČIAS METINIS —

GRAND OPENING
ATIDARYMUI

Naujo Sun sėt ParK Sezono
Sekmad.j Gegužės 8 d., 1938

— ĮŽANGA NEMOKAMAI —
GERA ORKESTRĄ — — SKANUS UŽKANDŽIAI DYKAI
Širdingai užkviečiu visus savo draugus ir pažįstamus iš Chicagos 
ir apielinkių. —- V. KUBAITIS.

(Sunset Park randasi prie Archer Avė. (Rte 4 A) ir 135th St. 
(Coųnty Ląne)

Šmotų

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS 
Grand Taverp 

Geriausios rūšies gėrimai, 
Šokiams Salė. Piknikam Dar-

būtis dėl pakeleivių.
Grand Avė., Manheim- Road, 

(U. S.į.45)
Telefonas Franį;lin Park 383

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

JOHN P. EWALD 
Secretary

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So. Halsted St
IR DAR

NAUJI STILIAI
Mėlyni 
Lug- 
gage 
Taxi 
Nauju
tėliai 
Pilki 

ir
Balti

Visos mieros • Visos kulnys

VYRŲ OXFORDS 
Vėliausi—Naujausi

“Faun” 
Design

'Vertė
$2-50

seta899cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Arba galit gauti su 6 kuponais
$1.49

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

TANS, 
taipgi

CREPE SOLE 
stiliai

6
6

6

1.19 
790 
1.19

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už .., 
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
JSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo. kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro .ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

DEL 
ir 

BALTI

Poli

DIRMAVONES!
KOMUNIJOS

STAR Brand irin

>oi- 
KR

VERTINGAS SIDABRINIŲ. DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS ,
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštUj bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę-paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Keistuto Loan &
• - U • * • «1

Building Ass’n.
No. i

3236 So. Halsted St.
Tel. CAI.UMET 4118 "

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

$12-50
$50.oo

IŠIMAMA viena$15-oo
?2-oo

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ....................
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLĖS

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HUSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 31st Sft-eet 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VICTORY 0070.

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man .
ilgam dėvėjimui.Bateliai

Vardas

Adresas

Miestas

. i*

SHC
UtrBays

juos
Ne-

Grk K 
Tvirtos Odos

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So.HalstedSt.
Kupono No. 129

Valstija

Gegužės 6 d.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.



1 ll,w ■■■"■ b1 W?W! ■ ■ ' ,■ A

Penktadienis, gėguž. d, 1938

Ryt o j -Speciali “N au jienų” 
Motinų Dienos Laida

Rytojau® dienos, gegužes 7 d*, “Naujienos” išeis su spe
cialiu Moterų Skyrium, pašvęstu Motinų Dienai, kuri išpuola 
Sekmadienį, gegužės 8 d.

Tai bus nepaprastai graži ir įdomi laida, kurios neturėtų 
prakišti neperskaičius nei viena motina, it* nei vienas sūnūs 
ar duktė. •

Raštus tai specialiai laidai pagamino motinos, dukterys ir 
Už brolius kalbančios seserys — visos “Naujienų” skaitytojos, 
kurios gamine tuos raštus, ne statydamos pretenzijas į dideles 
rašytojas, bet paprastais, grynais žodžiais reikšdamos jausmus, 
kuriuos Motinos Meilė žadina jų širdyse.

Įsigykite rytojaus “Naujienų” numerį pašvęstą Motinų 
tlienai. Jį perskaitykite. Tą numerį visuomet branginsite.

Sūnus ir dukterys padovanokite kopiją Moterų Dienos 
“Naujienų”, jei jūsų Motulė laikraščio negauna. Tai bus jai 
graži atmintis.

114 Išlaikė Policijos 
Kapitonų Kvotimus

Policijos departamentas skel
bia, kad 114 policistų laimėjo 
kvotimus policijos kapitonų 
rangai. Iš to skaičiaus komi- 
sionierius Allman paskirs 26-is 
kapitonais užpildymui vakan- 
cijų. Tarp laimėjusių policistų 
lietuvių, kaip atrodo, nėra.

Sulaikė Už Mergai
tės Užmušimą

Koronerio džiury sulaikė kri
minaliam teismui Joną Ondre- 
sky, nuo 9426 Jefferson avė., 
Brookfield. Ondresky automo-1 
Diliu suvažinėjo 6 metų mer
gaitę Jeanette Mclntosh, nuo 
3438 McCormick avė., Brook
field.

MADOS
■i i * ■ ■ ■■ i' —* ■ ■ i

~ No. 4794—Namie devėtėi sukne
lė-—žiurstas. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

I *

Norint gauti vieną at dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ifr aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir ^drešą. Kiekvieno pa* 
tyzdžio kuiną 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Naujienos Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, IIL

Čia įdedu 15 eentų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No...„.....

Mieros .. > per krutinę I
■ ■■ rr -..—t..... i . ffwr

(Vardas ir pavardė)
A............... .... ............ ..................

(Adresas)

(Miestas ir valstija) _•

NAUJIENOS, Chicagd, ĘL 1

Laimingos keliones Pirmyn Chorui 
važiuojant Lietuvon i •> k

su 
yra 
ne-

Bijūnėlis *— Motinos 
Dienos Gėlė [ CLASSIFIED APS. Į

■ ■■* j.i t ■■ ■■■■ .

Du Keisti Žvėrys 
Brookfielde

—■■■■r; ....

Netrukus Chicagos Brook- 
fieldo Žvėrynai! iš Belgijos bus 
atgabenti du keisti Afrikos žvė* 
rys — “okapi’ai”. Jie turi žira
fų kaklus, zebrų kojas ir ožių 
papročius.

Atėmė $3,144 Nuo 
Northsidės Šeimynos

NORTHSIDE. — Du nežino
mi plėšikai nakties laiku už
puolė Edmund T. Lagodzinskių 
namus, 2154 N. Damen, sumu
šė Lagodzinskį, jo žmoną ir pa
vogė $3,155 pinigais ir Šerais, 
drąsindami revolveriais, jie 
privertė namiškius atidaryti 
saugiąją kasą, iš kurios pini
gus pasiėmė.

Lagodzinski yra lenkų “spul- 
kos” Standard Savings and 
Loan Association, 2634 Fuller- 
ton avenue, iždininkas. 

• • . v

Gal būt musų Pirmyn cho
ras maršuos per šį tiltą 
skardžiomis dainomis. Tai 
Kauno tiltas. O Pirmyn jau 
užilgo tikisi būti Kaune.

Ak, ir mums butų smagu 
būti toj linksmoj kompanijoj, 
šu jaunomis dainininkėmis ir 
jaunais daiiiininkais. Tai eks
kursija, kurioj dalyvauti kož- 
nas žmogus trokšta. Tokia pro
ga yra labai reta. Rodos rei
kia tik trejeto šimtinių. O tre
jetą šimtinių sukrapštyti, ge
rai pasistengus, gal ne taip ir 
sunku. Tai kibą važiuokim — 
Kaunan — Lietuvon — su Pir
myn gražiomis choristėmis ir 
mandagiais* choristais.

Pirmyn choro ekskursija Up"- 
leidžia Ameriką už ketverto sa
vaičių. Suskubus, galima leng
vai viską sutvarkyti ir prisidė
ti prie ekskursijos.

Puikus Cunard White Štar 
linijos laivas “Britaiinic” t sU 
Pirmyn ekskursantais ir višaiš 
jų palydovais išplauks* iš New 
Yorko birželio 11 dieną. Mes 
pamatysime tuomet pirmyniė- 
tes ir pirmyniečius nuo laivO 
turėklų baltoinis skepetaitėmis 
sudiev mojuojant, ir pasilikę 
ant kranto gal džiaugsmo 
rą nubrauksimi

Laimingos kelionės!
Laimingai sugryžti!

.-į., ..-------

Chicagos gėlininkai šiomis 
dienomis šusįlaukę daug puikių 
gelių iš pietų Motinos Dienai 
papuošti. Tarpe gražiųjų kri- 
zantemų pasirodo viena iš mė
giamiausių tos dienos gelių ir 
musų liaudies apdainuotas bi
jūnėlis.

Bet ir rožė nepasiduoda. Ji 
taipgi skiria sau nemenką vie
tą kalbamų gėlių tarpe. Ypač 
tos. rožės* dabar yra mėgiamos, 
kurios atbuvusios paskirtą lai
ką kambariuose, gali būti per
sodintos lauke ir tenais vėl sau 
puikiai žydėti.

%

šiais metais gėlių kainos ga
na pigios. Už vieną dolerį gali
ma gana puikią dovaną susida
ryti. Galima apseiti ir su ina- 
žfesniomis išlaidomis, — tai pri
klauso nuo kaip norima dova
ną sudaryti. Sako, į kainas la
bai paveikęs atšilęs oras.

(Skelb.)

FOR RENT—IN GENERAL 
 Reiidai---Bendrai r

RENDON 3 KAMBARIAI ir vie
nas furnišiuotas kambarys, maža 
šeimyna. Visi parankumai Gage 
Park. 5604 So. Mozart St.

REAL ESTATE FOR SALE

aša- Motinų Dienai
Batai pas
Boston Shoe Store

Šeimininkės --
Mėsos Taryba mums prane- 

ša, kad šią sąvaitę aviena yra 
pigesnė. Iš petuko galit pri
rengti skanų 
ir prirengkit 
baltos duonos, 
2-jų kiaušinių
niūkų. Pripildykit petuką ir 
kepkit pečiuje. Paduokit su bul
vėm.

kepsnį. Paimkit 
“nadziėvonę” iš 
svogūnų, pipirų, 
ir pakeptų laši-

Lietuvių telefonų 
Knyga Ruošia 
Nauja Laida

Taipgi pigiau nusipirksit jau
tieną kepimui arba tušinimui.

M. S.

Bus pilnesnė; leidžia 
7<Z. Jurgelionis ir 

A. Kaulakis.

RĘNDON 3 kamb. fornišiuotas 
FLETAS, ženotiems ar pavieniams. 
Atsišaukite Taverne, 3600 So. Erne- 
rald Ave.k Anna Beach.

I****^|.IN l»l II IĮ Į . . ......................... ...

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Goil Baksais ir sinkofn. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo.

>■-. .... I ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 d., 7 vai. vakaro, 
1938 m., sulaukęs 28 m. amž., 
gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Antaną, brolį Joną, švo- 
gerką Anastaziją) seserį Oną, B 
dėdę Baltramiejų, pusbrolį 
Kazimierą Kaserauską ir jo I 
moterį Veroniką ir jų šeimą B 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, Gegužės 7 B 
dieną, 8 vhl. ryto iš barnų į 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- B 
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Galdiko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, brolis, švogeris, sesuo, 

dėdė, pusbrolis ir giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY
33 N. LaSalle St. FrankUn 1593

1 ■ » t .. r.t. ■ i

11 tin A Gėlės Mylintiems11 |J LJ A Vestuvėms, Ban-
[1O kietams, Laido-V ■ u f ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTĘ 5800

I nVFIKR KaamuTS
L U ■ L11\ I v Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7814 <

I Metįn ^8 Mirties* S aktuvės
3

ANTĄNAS, JANAUSKAS 
persiskyrė su ,šiuo pasauliu 
Gegužės 7 dieną, 1937 m., su-' 
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Panevėžio apsk., Preidžių kai; 
me.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Stra- 
vinskaitę, sūnų Jurgį, 2 dukte- 
res, Julia Tenzis, žentą Liud
viką ir Dorothy Ramanauskas, 
žentą Antaną, brolį Mykolą 
Lietuvoj, seseris Elzbietą, Kot- 
riną ir Oną, ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus Vyro ir Tėvelio, bus 
laikomos >šv. Mišios Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioj gegužės 
7 d., 1938 m., 8 vai. ryto.

Kviečiame visus -gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas, o paskui ir į 
namus po nr. 4563 S. Went- 
worth Avė.

Mes* Tave, musų brangusis 
Vyre ir Tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nubudę lieka
Moteris, Simus, Dukterys, 

Žentai ir Giminės.

Pasirodo, kad po dviejų 
metų nauja Chicagos Lietuvių 
Telefonų knygos laida yra la
bai pageidaujama. Pirmoji khy^ 
ga buvo labai naudinga vi
siems, ypač biznieriams. Ant
roji bus dai^ naudingesnė.

Naujos laidos darbas jau 
yra įptisėjM1’ .^.uTinktą daug 
naujų vaidų ir du šimtai su 
viršum biznierių jau užsisakė 
savo paskelbimus lietuvių te
lefonų knygoj. Dedamos 
didelės pastangos, kad’ visų 
lietuvių jJizraiorių vardai x>1“ 
tų knygoje, ir biznieriai 
prašomi kuoveikliausia 
to prisidėti. Iš to bus visiems 
naudos. •

Chicagos lietuvių telefonų 
knygos leidėjai yra tie pdtyst 
Kl. Jurgelionis ir A. Kaulakis.

Boston Shoe Store savo skel
bime praneša, kad dabar parė
jo paskiausios mados* bateliai 
Motinų Dienai, ypač Red Cross 
firmos. Jūsų mamytė bus ge
riausiai pagerbta, jei gaus gra
žius ir smagius batelius dova
nomis Motinų Dienos proga.

Nepamirškite, kad Boston 
Shoe Store užlaiko geriausias 
prekes jūsų pasirinkimui. Gau
site ir vyrų ir vaikučių visas 
vasarines madas. Temykit 
Boston Shoe skelbimą, kuris 
telpa šiandien “Naujienose”.

VBA.

Užsimušė Iššokus 
Iš Krautuvės....

yra

tiip- 
yra 

prie

Policija bando patirti pavar
dę ir kitas informacijas apie 
53 metų moteriškę, kuri užva
kar užsimušė nušokdama nuo 
11-to aukšto Goldblatt krautu
vės, prie State ir Van Buren.

CLASSIFIED ADS
H..........!■■■■!■

I ..... *

A. T A.
JONAS JAKUBONIS

Persiskyfė sU šiuo pasauliu 
gegužės 4 d., 10:50 valandą 
vakare, 1938 m., pulaukęs 55 
m. amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Batakių miestely.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs: Juozapą ir Feliksą, 
dukterį Aldoną, marčią Alice 
ir žentą Tomą, 2 brolius: My
kolą, Petrą ir brolienę Evą, 
švogerį ir švogerką Paleckius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj 6834 South 
Western Avė. Laidotuvėmis 
rūpinasi sūnūs Juozapas, Tel. 
Republic 7639. Laidotuvės į- 
vyks pirmadienį, gegužės 9 d. 
8:30 vai. ryto iš kopi. į Šven
čiausios Panelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.
, Visi a. a. Jono Jakubonio 
gimihės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotUvgse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
. Nuliude liekame, ,

Sūnūs, duktė, marti, žentas 
ir giminės.

Laid. dir. J. x F. Radžius, Tel. 
CANAL 6174. ■

BR1GHTON PARKE — 4 pagy
venimų mūrinis namas parsiduoda 
labai pigiai. 2 po 4 mūrinis apšildo
mas karštu vąpdeniu, už $5,500. 2 
po 6, mūrinis už $5,000. apšildo
mas. Marųuette Parke—2 po 5 
apšildomas už $7,500. 2 karų gara
žas. Atsišaukite 6820 So. Campbell 
S. Mikšys.

PARDAVIMUI 5 kambarių bal
tas medinis namas, 2 karų garažas 

4250 North West Evanston 
šaukite Bopp, Rogers Park 0204.

BUILDERS AND CONTRACTOfcS— 
Statytojai , ir Kontraktoriai

, kam mokėti Brangias reN-
. Pamatykite mus pirm negu|DAS? Mes budavojame mažus na- 

pirksite kitur.
S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

mus ant išmokėtų lotų po 2, 3 ir 4 
kambarius, su pigiu mėnesinių mo
kesčiu — apie $16.00 į mėnesį. 
Taipgi budavojame naujus namus 
ant *užsakymo ir senus namus su- 

« i a t t, , i i taisome. Kreipkitės pas$25,000 Naujų Rakandų Pagavi- JOHN G. MEŽLAIŠKIS, 
mui Nematytomis kainomis—Pnei- General Contractor and Builder 
.mn nagomis išlygomis 6909 So. Rockwell St.$100 Importuoti ir Amerikoniški Tel Grovehill 0036. 
kaurai ........ ...............  $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 F"*^*—*—^*********^***"^"*——•*■■****"» 
$135 gražus, nauji parlor MOVING AND EXPRESSING

setai ............................... $39—$491 Perkrausimas ir Važma
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 ------- ------ ---------------- —------
$600 vertės 4 kamb. įrengimas APLAMAS HAULING, muvi-

de luxe ...........................  $175 nimas ir tolimos vietos, piknikai
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 

RAPP STORAGE FURNITURE 10632 Edbrooke Avė. Šaukti Pull- 
5746 So. Ashland Avė. man 462L

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavimas

PARDAVIMUI TAVERNAS, arba I Tel. Victory 4965.
ims moterį į partnerius -— perei- STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
namas kampas. — didieji vartai į DARBAI
Stok j ardus. Renda nebrangi. Turi 35 metai bizny, turi pilną apdralidą 
parduoti vykstant į Europą. už darbus. Lengvus išmokėjimai,

4143 So. Halsted St. jei norite.
--------------- BRIDGEPORT ROOFING AND
*T A "VTT'RT'J A d SHEET MSE CO.i a vilkinai 3216 So Halsted Street,biznis gerai eina, | nam-cu mhccu

PIRMOS RŲŠIEŠ JUODŽEMIS dėl 
PARSIDUODA KEPYKLA su i gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy- 

NAMU, eash biznis. Priežastį par- trąšonus Parduo-
davimo patirsite vietoj. 918 Oliver j bušeliais arba vežimais. 1• bu- 
Avenue, Aurora, III. H^ls<Eo^n’ t bbSelįtti $1i90; 15 bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 

’ vieną bušelį už pristatymą nemo-
VYRUI SUSIRGUS priversta esu kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

parduoti bučernę ir grosernę pi- iki 10:30 vakare.
giai. 2955 So. Emerald Avė. | CHARLES GAVCUS

6100 So. State Street.
Tel. Wentworth 7942.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI
Southsidėje 
gera Vieta. Radcliffe 3860.

RESTAURANTAS ir TAVER
NAS prie gyvo vieškelio, 15 my
lių į pietus. Tas pat savininkas I 9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy- 
per 13 metų. Našlė turi parduoti, mas $1.75. Plaunama abi pusės _
renduoti ar mainyti. Kreiptis darbas užtikrintas.

3236 So. Halsted St. MIDWAY RUG & CARPET
--------—-, CLEANERS 

PARSipUODA. TAVERN ir Ręs-J.jv/r 5678’
taūrant arba vienas Restaurantas | »
—Priežastis turiu 2 bizniu. Naujie
nos, Box 823. FINANCIAL 

Finansai-Paskolos
PARSIDUODA KRIAUČIŲ biz

nis pigiai; geroj vietoj.
6437 So. Harper Avenue

PARDAVIMUI SUNSET DAR
ŽAS, 138 ir Archer Avė.—50 akrų 
Piknikams Daržas—pilnai įrengtas 
—nebrangi kaina. Priims dalį mai
nais. Del informacijų šauk

M. S. REHAK, 
Hemlock 0662.

DAROME ILGŲ TERMINŲ 1-mus 
MORGIČlŲS. Palūkanos taip žemos 
kaip 4V4 nuošimčio.

LOUĮS MORRIS & CO.
10 N. Clark Street, Suite 608.

Paul Barsheack 
ir Bruno Petkus 
Partneriai Biznyje
Atidarė Real lEstafe ofisą adre

su 10654 S. Miėhigah avė.

' HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERS ar mer
ginos dirbti taverne, Willow 
Springs, prie lunchruimio. Gyve
nimas ir $8.00 į savaitę. Viena die
na liuosa. šaukite John Miknis, 
Willow Springs 62.
..................... i ui K T i m i ■' *'■' »■ i ■! »

PARSIDUODA TAVERNAS — 
seniai išdirbta vieta — nebrangiai 
—priežastį pardavimui patirsite 
vietoje. 1401 So. 51st Ct., Cicero.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemč Pardavimui

tiiojaus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

Help wanted—malė 
Darbininkų Reikia

ROSELAND. — Tai Rose- 
. lando lietuviams labai reikalin
ga įgitaiga, nes Roselande gyve
na daug lieRivią ir turi savo 
nuosavybes, yfa daug visokių 
reikalų, bet neturint tokios lie
tuvių įstaigos, reikia eiti pas 
kitataučius.

Taigi) P. Barsheack .ir B. 
Petkus, atidalydami naują biz*- 
nį, vardu . Barshebck-Petkus 
Rcal Estate, užpildė tą spragą 
lietuvių reikaluose.

Naujos bižhio įstaigos savi
ninkai yra gerai roselandiė- 
čiams* žinomi ir pasitikėjimo 
užsitarnavę žmones. P. Bar
sheack yra pirmininkas United 
Lithuanian Citizehs Political 
Club of 9 Ward, o Bruno Pet* 
kus jau senas Roselahdo biz- 
nierhiS) užlaikąs valgomų daik* 
tų krautuvę 10742 S. Mičhigan 
avė., kur hiznį veda su geru 
pasisekimu.

Linkėtina naujiems biznie
riams gero pasiseikmo) taipgi 
patartina lietuviams bet reika
lu atsikreipti į lietuvišką įstai
gą. —Un tanas.

REIKIA ŠEILSMENŲ — išdirbtai 
Anglių Bendrovei. Pageidaujama 
patyrę vyrai su .išdirbta klientele. 
Gera propozicija atsakančiam vy
rui. Rašyti Naujienos, Box 821.

SKOLINAM PINIGUS
Ant. Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FĮNANCE and REALTY

6155 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDON fornišiuotas šviesus 
KAMBARYS prie mažos šeimynos. 
O su mokesčiu susitaikysime.

3409 So. Lowe Avenue.

TURTUI LIKVIDUOTI 1% auk
štų freiminįs—gasas ir elektriką, 
lotas 125x125—Chicago Ridge, III. 
Informacijoms šauk Prospect 1654.

REIKALINGI PINIGAI. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,060.

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamą pinigų
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką^ nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Asscciation, Nau
jienų spUlka, 1739 Sd» Hhlsted 
Street.

AUTOS—TRUČKS FOR SALE

1936 DODGE SEDAN 5 pasažie- 
rių> juodai pentuotas; atrodo kaip 
naujas

$365.00
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas 
$245.00 
Autorizuoti

DE SOTO ir PLYMOUTH 
DEALERiAI

BURKE MOTOR 
SALES

5001 S. Western Blvd.
Vedėjas Joseph Bagdonas.

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio narhas su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apylinkėje. Namas 
tinkamas dėl bile kokio biznio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit 738 So. Jackson St., 
Waukegan, IU. Tel. Majestic 1764.

-■ 4. 1 — I — ■ n > ■ » ■ i ■ I ■ I

PUIKUS FREIMINIS katedž su 
aukštu beismentu, 45 ir Campbell, 
arti lietuviškos bažnyčios. Lotas1 
50x125; 2 dvigubi miegkambariai, 
didelė šviesi virtuvė, gyvenamas 
kambarys ir maudynė. Beismente 
kambariai baigti. $96 metinė ren- 
da iš garažo, apmoka visos savas
ties mokesčius, vandenį ir apdrau
dę. MorgiČius $2,000 už 10 metų. 
Mėnesiniai mokėjimai po _ $23 su 
palūkanomis.

NORMAN GEYER and CO., Ine.
4801 South Ashland Avė., 

Tel. Boulevard 7700.

T

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmy Motgičlų Chicagoje ir 

apielirikėse nuo 5 iki 15 thetų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

- and loan absociation 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. CattAl 8887

žui.juri, =a=x=ž

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSlNRlt
SAVO BARGENUS

!■■■'!■! i■/j, ■ ,u v

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. V AK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ,ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakdro.
Tel. CANAL asoo

*

. ■ ' ' • r' \ ■■•ZL v • * ■ **
• -

BARGENOS — Parsiduoda auk
štos rūšies bizniavas lotas ant 63 
prie Rockwell. 26 ft 7% irt k 135 
ft 3”—už $3,500 cash. Tel. Calumet 
6892.

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
gallow taipgi 4 kambarių cottage 
su beismentu, garažas, tuščias lo
tas šalę. Priežastis vyro mirtis.
- 5634 W. 64th PI., Clearing.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas labai prieinama kaina.

4113 Grenshavv Street
Van Buren 1386.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.*

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Ui pakartoji
mus duodama gert Nuo
laida.
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ŠIANDIEN PRASIDEDA CHICAGOS JAU
NUOMENES KONGRESAS

Bandys išrišti bedarbės, taikos ir kitus 
klausimus

Pirmas dideli^ Chicagos jau-| šiandien Kongreso mitinge 
nimo kongresas prasideda šian-’ bus pasveikinimai ir kalbos, 
dien mišiniu mitingu, kurs (Vienas plačiai žinomas kalbė- 
įvyks Hotel La Šalie viešbuty-’tojas pasakys kalbą temoje 
je, Grand Ballroom salėje. Pra- “Jrunimas žiuri į ateitį.” 
džia 8 vai. vakare.

Savo kongrese jaunimas b: n- rybos sekretorė Mrs. Margaret 
dys išrišti daugelį svarbių . English Stier skaitys referatą 
klausimų, kurie paliečia jauni-t temoje “Chicagos jaunimas sie- 
mą. Vienas tokių klausimų yra'kia sau naujų rubežių”. Po 
bedarbe. Skritoma, kad Chica- piet i tskirų klausimų svarsty- 
goje yra 200,000 bedarbių jau- mas. Vakare turės balių — 
nuolių. | “Night of Stars”. Sekmadienį

nu siniu mitingu,

Rytoj Chicagos jaunimo ta-

nuolių. | “Night of Stars”. Sekmadienį
Chicagos jaunuoliai atjaučia bus pamaldos ir bedarbės svar- 

stoką švietimo ir sporto įstai- stymas.
gų Chicagoje. Kongresas svar
stys ir tą klausimą.

Tarp jaunuolių 
auga prasikaltėlių 
Kongresas bi ndys 
priežastis ir budus 
mams sumažinti.

Jaunimas taip pat svarstys’Agentijų Taryba, taipgi CIO ir 
sveikatos, demokratiškų teisių Amerikos 
ir ti.ikos klausimus. unijos.

Chicagos jaunimo kongrese 
df lyvauja sekamos jaunų žmo- 

Chicagoje'nių organizacijos: YWCA, 
skaičius J YMCA, Krikščioniško Jaunimo 

surasti to i Taryba, Amerikos žydų Kon- 
prasikalti- greso Jaunimo , Skyrius, Negrų 

jaunimo konferencija, Socialių

Darbo Federacijos

Imigrantų Saugos 
Lyga išsirinko 
naują valdybą
Organizacija daug gero 

rė ateiviams
pada-

Chicagos labdarių tur- 
organizacija, Immi- 

Protective League pe-

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI z

Lygos prezidentas 
Davis mirė. Jo vie- 
išrinktas advokatas

• TAI BENT MOTERIŠKĖ 
—Reikėjo kelių policistų, inter- 
nų ir vyro pagalbos, kai 48 me
tų moteriškę Sarah Dye, 6119 
South May Street, reikėjo vež
ti ligoninėn ambulansu, polici
jos patrolka pasirodė perma- 
ža. Moteriškė, serganti aukštu 
kraujo spaudimu ir širdies li
ga, sveria 700 svarų. Jos vy
rais Adolfas, WPA darbinin
kas—tik 135 svarus.

Sena 
tuolių 
grants’ 
reitą mėnesį išsirinko naują 
valdybą.

Senasis 
generolas 
ton tapo
H. H. Kennedy, Pirmuoju vice
prezidentu tapo adv. H. M. 
Lautman, o antruoju profeso
rė Grace Abbott. Susirašinė
jimų sekretore—profesore E- 
dith Abbott, rekordų sekreto
rė—Mrs. Edison Diek, iždi
ninku — T. Philip Swift. Ly* 
gos reikalų vedėju pasilieka 
ponia Kenneth F. Rich. Tarp 
aštuoniolikos Lygos direkto
rių yra senukė profesorė Sop- 
honisba P. Breckinridge, Joel 
D. Hunter, p-lė Lca D. Taylor.

Imigrantų Saugos Lyga kitą 
syk daug gero padarė naujai 
atvykstantiems imigrantams, 
ypač apsaugant atvykstančias 
šion šalin jaunas mergaites.

Šiandien, kuomet iš Euro
pos diktatūrų atvyksta daug
pabėgėlių, Imigrantų Lyga vėl mooną”. Gyvens ties 113 West 
turi daugiau darbo. Erie.

• TURĖJO DU VYRU. — 
Perskiras apskričio teisme ga
vo Mrs. Gertrude Kledhans, 35 
metų „ moteriškė, nuo 3522 
Broadway. Bet nežiūrint divor- 
so, ji tebeturi vyrą. Divorsą 
ji paėmė nuo antrojo. Mat, vie
nu ir tuo pačiu kartu turėjo 
net du.

• VIENOK JIE LAIMINGI. 
— Apskričio rūmuose užvakar 
įvyko keistos vedybos. John 
Smith, 84 metų amžiaus, vedė 
Laura McNally, 69 metų mo
teriškę. Ji akla. Bet Smith’ai 
si ko, kad jie jaučiasi laimin
gi, yra tikri, kad laimingai gy
vens, ir vakar pradėjo “honey-

IŠ ATLIEKAMŲ SKUDURŲ KALDRA

No. 1 1721.

v. M

LILY APPL1QUE PATTERN 1721
No. 1721 — Bukit praktiška ir pridėkit jau dabar siūti 

sau kaldrą ateinančiai žiemai. Jūsų kantrumas ir darbas bus 
pilnai apmokėtas šalčiams atėjus turėsit kuo apsikloti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

čia įdedu 10 centą ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

| Vardai ir pavardė

I Adresas

*

D BAR

Asbestos
Gontai

$5.00

ROLIS 90 PĖDŲ KETVIRT. PĖDA

s3.50
VIELINĖS SKRYNIOS LANGAMS

IR AUKŠČ.

100 ketvirtainiu z *

pėdų apdengimui

— Sulaukęs 73 metų 
vakar mirė kapitonas 
Harding, pensijuotas 
policijos departamen- 

Gyveno ties

Pirmosios išlaidos — tai visos išlaidos. Sutaupykite nuo 
malevos. Pakeiskite savo seną namą nauju.

Apdengimui 100 ketvirtainių 
pėdų.

4x1 ,
Apsidrauskit nuo kiekvienos 

oro atmainos STOGĄ

• MIRĖ POLICIJOS VETE
RANAS, 
amžiaus, 
Patrick 
Chicagos
to tarnauto jas. 
6640 N. Ashland avenue.

#------------- — -------- —- — —

Asbestiniai sienoms apmušimai)

PATS LAIKAS STATYTI IR 
ATNAUJINTI

ĮSITIKINKITE PATYS, KAD GERIAUSIĄ STATYBOS MEDŽIAGĄ PERKATE
VIENINTELIAM TOKIAM STATYBOS SANDĖLIŲ CHICAGOJE

NAMUS, GONKAS, GARAŽUS IR VASARNAMIUS

KEDRO

SPECIALĖ KAINA

Šią savaitę geriausias

42
48

(DVIGUBU MAZGŲ) 
36’ AUKŠČIO

PLASTER BOARD 
už ketvirtainę pėdą 

’/i” storioBALKIAMS

• MICHIGANO ŽIEDŲ 
KARALAITĖ ,

l ACME-NAUJlrLN v

Tai yra panelė Darata 
McBride, kuri laimėjo Žie
dų Karalaitės titulą Benton 
Harbore, metinei pavasario 
šventei Michigane. Ji buvo 
išrinkta iš 24 kontestančių 
kaipo tinkamiausia.

Michigano žiedų šventė 
prasidės gegužio 13 dieną 

. bus “Mardi Gras”, o gegu
žio 14 dieną bus žiedų ir 
gėlių paroda. Žiedų karalai
tė bus visų ceremonijų pir
mininkė, o jai asistuos dvi 
jos padėjėjos.

BcntoivJIarbor apielinkė^ 
lietuviai fermeriai ir rėzor- 
tų savininkai, Augustas, 
Stogis ir Bačiunas, kviečia 
lietuvius atsilankyti pas 
juos Michigano žiedų žydė
jimo šventės laiku.

• SUĖMĖ PAŠTININKĘ Už 
APSI VOGIMĄ.—Federalis teis
mas patraukė atsakomybėn 
Mrs. Julia Brook 50 metų am
žiaus, Oak Lawn laikiną pašto 
viršininkę. Moteriškė atplėšinė- 
jtisi laiškus ir ėmusi iš jų pi
nigus.

• VASARINĖS MOKYK
LOS. — Mokyklų taryba skel
bia, kad Chicagos vasarinės 
mokyklos atsidi.rys birželio 20 
d. Veiks ir high schools ir pra
dinės.

• STEBUKLINGAS KŪDI
KIS. — 3 metų Charles Hen- 
se’ti, 6110 S. Stewart avenūe, 
nukrito nuo trečio aukšto į 
kiemą. Kūdikis gerokai nusi
gando ir susidraskė, bet šiaip 
perdaug nenukentėjo. Guli St. 
Bernard’s ligoninėje ir 
greitai pasveikti.

Perkėlė Teisėją
Brande

žada

5

Dykai Apskaičiavimas
Kiekvienam atsitikime musų ekspertas atvyksta į vietą 
ir padaro apskaičiavimą namui reikiamos medžiagos 

perstatymui ar naujam pastatyti visai dykai.

Stogams Popiera— $1>40
G

KOMBINUOTOS

TAIP PIGIOS KAIP

$5
U# ŠTUKĄ

STULPAI
7 PĖDŲ ILGIO

35c
Už ŠTUKĄ

na 
□D no 
OD 
□D DC 
DB 
DD 
□□ 
OQ 
qe 
IDE 
IDQ 
ICC iaę 
IDC IDE

□t Ql 
□I Dl ai ai 
ai ai EI a aa a 
g 
a

NAUJOS 
5xPanel

IR AUKŠČ

LANGAI
VISUOMET SANDĖLY 

GATAVI

RĖMAI
LANGAI
DURYS
SANDĖLY

TVOROMS

11c
už ketvirtainę pėdą

coliai ......................... 13c
coliai ........................  15c

2x4 colių 7 pėdų .
2x4 colių 8 pėdų.....
2x4 colių 9 pėdų ...
2x4 colių 10 pėdų ...
2x4 colių 12 pėdų ...
2x4 colių 14 pėdų ,.
2x4 colių 16 pėdų ...

VIENINTELIS TOKS BALKIŲ

14c
16c
18c

7 30c
35c
40c

Vyriausirs miesto teisėjas 
John Sonsteby perkėlė teisėją 
J. M. Braude iš trafiko teismo 
į civilių ieškinių teismą. x

Tarp Braude ir Sonsteby ki
lo ginčas apie teisę daryti tra-' 
fiko teismo sesijų transkripci
jas (rekordus) ir jas transliuo
ti vakarais per radio. Sonsteby 
buvo priešingas tokių

^tdarymųl
d f

minkštii k le j uotu lentelių

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

3%c
GERIAUSIOS EGLINĖS

’Ą colinio storio lentos 
izoliacijai (isolation 

board)
už ketvirtainią pėdą

SKRYNŲ 
DURYS
SANDĖLY

/ ♦

IZOLIACIJA/

>/2 colinio storia 
lentos izoliacijai 
(isolation board)

4c
už kvadratinę 

pėdą

4x5
4x7
4x9

už 100 ketvirtainių pėdų
SANDĖLY IšMIERUOJA 

colių 
colių 
colių

colių 
colių 
colių

4x6
4x8

4x10

SANDELIS CHICAGOJE

rekordų

v

CZERV/IEC LUMBER CO.
3700 S. VVESTERN AVĖ. Tel. VIRginia 0458

i * Ofisas atdaras kasdien iki 8 v. vakaro, šeštadieni iki 6
Parūpinanti Lengvins F. H. A. mėnesinius išmokėjimus už $100 ir daugiau. DYKAI PRISTATATYMAS CHICAGOJ ir Apielinkėj

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

\-į"»




