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- - Opi Tarptautinė Zona
VOKIEČIU KARO LAIVYNAS ATLANKYS 

TANŽERA GEGUŽIO 1 D. V

20 francuzų karo laivų patruliuoja Gibral
tarą ir stebi Alžėrą

UŽSIDEGĖ IR PASKENDO DIDELIS 
PRANCŪZU LAIVAS

GIBRALTARAS, bal. 19. — 
Tanžėras yra tarptautinė zona, 
susidaranti iš 225 kvadratinių 
mylių teritorijos ir turinti 60,- 
000 gyventojų. Ji randasi At
lanto vandenyno pakraščiu, 
šiaurės Afrikoje, priešais Gib
raltarą.

Jei kiltų karas, Tanžėro zo
na turėtų didelės strateginės 
reikšmės, nes ji kontroliuoja 
įėjimą į Gibraltaro sąsmaugą.

Šiandie penkios valstybės 
žiuri į Tanžėrą — Britanija Ir 
Francuzija vienoj pusėje, gi 
Italija, Vokietija ir Ispanija 
kitoje.

Afrikoje su Tanžėro tarp
tautine zona susisiekia Ispani
jos Morokas. Francuzijos val
džia įspėjo totalitarines valsty
bes nesikėsinti Tanžėrą užim
ti. Ispanijos valdžia pareiškė, 
kad tokio pasikėsinimo ji ne
planuojanti.

Tačiau neoficialus praneši
mai skelbia, jogei nemažai Ita
lijos jūreivių atvyko į Tanže- 
rą — ir esą patalpinti Italijos 
legacijoje Tanžėro mieste, nors 
ne vieno italų karo laivo uoste 
nėra.

Kiti pranešimai sako, kad 
12,000 ispanų kareivių sukon

Reikalauja apsaugo
ti visų gyventojų ci- 

viles teises
WASHINGTON, D. C., bal. 

19. — Washingtone laikoma 
federalių apygardų prokurorų 
konferencija. Kalbėdamas kon
ferencijai vyriausias šalies 
prokuroras, Charles Murphy, 
prašė apygardų prokurorus ap
saugoti civiles gyventojų tei
ses — ne tik kai kurių pilie
čių, bet visų, kiekviename gy
venimo pašaukime, kiekvieno 
įsitikinimo, kiekvienos politi
nės partijos.

Mažiau streikų 
buvo pernai

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. — Darbo Departamento 
sekretorius, p lė Perkins, pa
skelbė skaitlines, kurios rodo, 
kad 1938 metais įvyko 2,772 
streikai. Streikuose dalyvavo 
688,000 darbininkų. 1937 me
tais streikų buvo 4,740 ir juo
se dalyvavo 1,860,000 darbinin
kų. Faktinai 1938 metais ma
žiausia streikų buvo per visą 
laikotarpį nuo 1932 metų.

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

Tarpais ūkanota; gal būt lie
tus vakare; truputį šilčiau; vi
dutinio stiprumo šiaurės va
karų vėjai, pasikeičią į pietų 
vakarų vėjus; saulė teka 5:30 
v. r., leidžiasi 6:35 v. v.

centruota tarptautinės zonos 
pasieniu. Be to, Ispanijos mau
rų kariuomenė siunčiami į Ceų- 
ta — Afrikos pusėje, priešais 
Gibraltarą. Viso Ispanijos ka
riuomenės Moroke šiandie esa
ma apie 90,000.

Pagaliau į šitą sritį išplaukė 
manevrams Vokietijos karo 
laivynas. Jis atlankys Tanžėrą 
gegužės mėn. 1 d.

Reiškia, padėtis susidaro 
tokia: nepatvirtintais praneši
mais, Tanžere laikomas neži
nomas kiekis Italijos jūreivių; 
Ispanijos kariuomenė koncen
truojama Tanžėro pasieniu ir 
netolimojo į vakarus priešais 
Gibraltarą; pagaliau į Tanžėrą 
atplauks vokiečių karo laivai.

Dvidešimt Francuzijos karo 
laivų patruliuoja Gibraltarą 
Tuo pačiu laiku jie atidžiai 
stebi tarptautinę Tanžėro zo 
ną. O šiaurėje nuo Gibraltaro. 
Ispanijoj, taip jau sutraukta 
nemažai gen. Franco, Hitlerio 
ir Mussolinio talkininko, ka
riuomenės.

Visai tai šiandie padaro Gib
raltarą ir Tanžėrą opiais punk
tais, kaip anglai sako — hot 
spots.

Ispanijos fašistai 
nori paimti Por

tugaliją
LONDONAS, Anglija, bal. 

19. — čia gaunama praneši
mų, kad falangistai (Ispanijos 
fašistai) — dominuojanti Is
panijoj partija — pradėjo va
jų Portugalijoj. Vajaus tikslas 
esąs sujungti visą Ispanijos 
pusiausalį. Pagal šitą planą 
Portugalija butų prijungta prie 
Ispanijos.

Jeigu taip atsitiktų, tai Bri
tanija, Portugalijos globėja, 
netektų svarbių bazių savo lai
vams Portugalijos uostuose, o 
Vokietija gautų dalį Portuga
lijos kolonijų Afrikoje ir Ry
tų Indijose.

Italai mobilizuoja 
daugiau kariuo

menės
ROMA, Italija, bal. 19. — 

Italijos vyriausybė išleido įsa
kymą, kurs pašaukė kariuome
nėn 1913 metų rezervus. Pa
tirta, kad 40,000 italų kariuo
menės sukoncentruota mieste 
Brindisi. ši kariuomenė busian 
ti pasiųsta į Albaniją, kur jau 
yra 100,000 italų kareivių.

Miško gaisras gresia 
Seattle apylinkės 

namams
SEATTLE, Wash., bal. 19. 

—- Visos Seattle miesto pajė
gos gaisrams gesinti tapo mo
bilizuotos trečiadienį. Užsidegė 
apylinkėje krūmokšliai, vėjas 
gaisrą išplėtė ir dabar gaisras 
gresia Seattle pakraščių rezi
dencijoms.

Naujicmi-Acme Telephoto.
CENTER POJNT, ARK. — Tai viela, kur stovėjo bažnyčia. Šis paveikslas 

buvo nuimtas po to, kai praėjo viesulas, kuris viską pakelėje sunaikino.BRITANIJA SUGRAŽINS AMBASADORIŲ Į VOKIETIJĄ '
LONDONAS, Anglija, bal. 

19. — Užsienių reikalų sekre
torius, lordas Halifax, trečia
dienį davę suprasti, kad Bri
tanija neatsisako dalyvauti 
tarptautinėje ekonominėje kon
ferencijoje, kurią prieš keletą 
dienų pasiūlė prez. Roosevel- 
tas.

Faktinai Britanija norinti 
taikytis su Vokietija ir, kaip

Maskva rodo palan
kumo Britanijos už

sienių politikai
MASKVA, Sovietų Rusija, 

bal. 19. — “Le Journal de Mos- 
cou”, sovietų leidinys francu
zų kalba, trečiadienį palankiai 
komentuoja Britanijos pastan
gas suorganizuoti valstybių blo
ką prieš Hitlerio ir Mussolinio 
ekspansiją. Tas pats laikraštis 
giria ir prez. Roosevelto atsi
šaukimą į Hitlerį ir Mussolinį 
prižadėti, kad jie nebepuls ki
tų valstybių.

Žuvo p-nios Roose- 
veltienės giminietis

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, bal. 19. — Lėktuvo ne
laimėje Meksikoje žuvo Daniel 
S. Roosevelt, p-nios Roosevel- 
tienės (prezidento žmonos) gi
minietis. Kartu su juo užsimu
šė Bronson Harriman Rumsey, 
kai jų lėktuvas sudužo, žuvu
siųjų palaikai bus pargabenti 
: Jungt. Valstijas.

Žiogai gręsia Kali
fornijos derliui

FRESN0, Cal., bal. 19. — 
Milionai žiogų (grasshoppers) 
35 mylių ilgio frontu slenka 
dykumų plotu Ketlleman Hills 
linkui, 60 mylių atstumoje į 
pietų vakarus nuo Fresno. Pri- 
sibijoma, kad jie nepasuktų į 
medvilnės laukus ir į vynuogy
nų plotus, nes šitiems derliams 
žiogai padarytų didelių nuosto
lių.

ženklą to noro, ketina grąžin
ti į Berlyną savo ambasado
rių Hendersoną. Ar ir Fran: 
cuzija sugrąžirio savo ambasa
dorių į Berlyną, nepranešta.

Premjeras Chamberlain par
lamente pareiškė, kad Britani
jos valdžia pageidauja priimti 
į bloką prieš Hitlerį ir Musso- 
linį tolimųjų rytų šalis, Kini
ją ir kitas.

Mussolini laimėjo 
Vengrijos pri

tarimą
ROMA, Italija, bal. 19. — 

Kalbėdamas bankiete paruošta
me Romoje pereitą antradienį, 
Vengrijos premjeras, grafas 
Teleky pareiškė, kad Vengrija 
pasilieka ištikima Romos-Ber- 
lyno ašies politikai ir kad ji 
priėmė tokią pat politiką.

Vengrijos užsienių reikalų 
ministeris, grafas Stephen Csa- 
ky, pasikalbėjime su Italijos 
spaudos atstovais, charektiri- 
zavo prez. Roosevelto atsišau
kimą į Hitlerį ir Mussolinį kaip 
“nepageidaujamą siurprizą.”

Naciai ieško lėktu
vams bazių Kana

doje
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

19. — čia gauta pranešimų, 
kad Vokietijos agentai ieško 
bazių komerciniams savo lėk
tuvams Kanadoje. Vokiečiai 
nori įsteigti susisiekimą lėktu
vais per Atlantą su Ameri
ka.

Paskyrė ambasado
rių Ispanijai

WASHINGTON, D. C., bal. 
19. — Jungt. Valstijos pasky
rė ambasadorium Ispanijai 
Aleksandrą W. Weddellr kurs 
iki šiol buvo Jungt. Valstijų 
ambasadorium Argentinoj e. L

.............................................■—......................... ................- \

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

O LONDONAS, Anglija, bal 
19. — šiomis dienomis prez. 
Rcoseveltas atsišaukė į Hitle 
rį ir Mussolinį, prašydama? 
juos nepulti kitų valstybių. Hit
leris, savo keliu, išsiuntinėjc 
kai kurioms Balkanų šalim? 
paklausimus, ar jog jaučiasi, 
kad joms grūmoja nacių Vo
kietija, ir ar jos žinojo iš ank
sto, kad prez. Rooseveltas pla
nuoja pasiųsti atsišaukimą Eu
ropos sostinėms ir ypač Ber
lynui ir Romai. Naciai dabar 
patys žada garantijas mažoms 
šalims.

Reiškiama nuomonė, kad Hit
leris gautus atsakymus paskelbs 
kalbėdamas reichstagui balan
džio 28 d.

O WASHINGTON, D. C., 
bal. 19. — Prez. Rcoseveltas 
pareiškė trečiadienį, laiške ra
šytame jaunų demokratų kliu- 
bams, kad demokratų partijai 
grūmoja saužudystė, jeigu ji 
pasuktų reakcijos pusėn.

* • 1 * *

• WASHINGTON, D. C., 
bal. 19. — Komercijos depar
tamentas paskelbė, kad Vokie
tija jaučia trukumą geležinke
lių inventoriaus.

• WASHINGTON, D. C., 
bal. 19. — Jungt. Valstijų val
džia paskyrė pulk. Lindberghui 
užduotį padaryti tyrinėjimą, 
kokius resursus šalis turi avia
cijos reikalams. Tai busint; 
pirmoji jo darbo- dalis. '

Dar ne laikas taiky
tis Kinijoje

CHUNGKING, Kinija, bal. 
19. — Karas Kinijoj eina jau 
22 mėnesius. Chiang Kai-shek, 
kinų armijų vadas, sako, kad 
dabartinėj aplinkumoj dar ne 
laikas yra taikytis. Esą, Japo
nija per 22 karo mėnesius iš 
pirmaeilės valstybės pavirto į 
antraeilę. Toliau ji ,dar labiau 
pavargs, tuomet ir apie taiką 
jau bus galima kalbėti.

LE HAVRE, Francuzija, bal. 
19. — Francuzų pasažierinis 
laivas “Paris” užsidegė antra
dienio vakare ir paskendo Le 
Havre uoste trečiadienio ry
tą.

Reiškiama nuomonė, kad 1į 
padegė sabotažninkai. Vienas 
italas, dokų darbininkas, su
laikytas kvotimui. Gaisrą ge
sinant du asmenys žuvo, o ki
ti du sunkiai sužeisti.

Laivas Paris buvo 34,000 to
nų talpos. Jis vertintas $15,- 
000,000. Prieš gaisrui prasidė- 
siant nuo jo nuimta 10 karo 
lėktuvų atgabentų iš Jungt. 
Valstijų. Išgelbėta taipgi meno 
kurinių vertės $500,000, kurie 
buvo sukrauti į laivą tikslu 

IŠKILMĖS HITLERIO GIMTADIENIUI 
MINĖTI PRASIDĖJO

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
19. — Iškilmės Adolfo Hitle
rio 50 metų sukaktuvėms mi
nėti prasidėjo trečiadienį. Jos 
Lęsis ir ketvirtadienį.

Vyriausybė oficialiai panei
gė girdus, kad ruošiamasi pri- 
’ungti Danzigą prie Vokietijos 
r įteikti miestą kaipo “dova
ną” Hitleriui, jo gimtadienio 
iroga.

Berlyno gatvės išdekoruotos. 
Laikraščiai ir radijo praneši- 
nai, palikę šaly opius tarplau- 
linius klausimus, kalba apie 
iviejų dienų celebracijas.

Visgi neužmirštama politi

Tugoslavija įstosian
ti Į Berlyno-Romos 

aši C*
ROMA, Italija, bal. 19.' — 

Tugoslavijos valdžios atstovai 
šiuo laiku yra Romoje. Fašis
tų rateliuose kalbama, kad Ju
goslavija galų gale įstos į Ro- 
mos-Berlyrio ašį arba sąjun
gą.

Ispanija atsiėmė 
savo laivus

BURGOS, Ispanija, bal. 19. 
— Generolo Franco agentai 
praneša, kad Ispanija atsiėmu
si 59 savo laivus buvusius sve
timų šalių uostuose.

Kur įvestas sustiprintos 
apsaugos metas

KAUNAS. — Vakar paskelb- 
tas Resp. Prezidento aktas, ku
riuo nuo kovo 22 d. sustiprin
tos apsaugos metas įvedamas 

' šiose apskrityse: Alytaus ap
skrityje ir mieste, Biržų ap- 
skr. ir mieste, Kėdainių apskr. 
ir mieste, Kretingos apskrityje, 
Marijampolės apskrityje ir mie
ste, Mažeikių apskrityje, Pa
nevėžio apskrityje ir mieste, 
Raseinių apskr., Rokiškio ap
skr., Seinų apskr., šakių apskr., 
Šiaulių apskr. ir mieste, Tau
ragės apskr. ir mieste, Trakų 
apskr., Ukmergės apskr. ir mie
ste, Vilkaviškio apskr. ir mie- 

i-ste ir Zarasų apskrityje.

siųsti į Jungt. Valstijas, New 
Yorko parodai.

Gaisras prasidėjo antradienio 
vakare, 10 valandą, laivo ke
pykloje ir barzdaskutykloje — 
dviejose skirtingose vietose. 
Tryliką valandų ugniagesiai 
kovojo liepsnas. Pagaliau lai
vas pavirto ant šono. Jis da
bar pluderiuoja vienu šonu vi
sai prie uosto dugno. Kai ku
rios jo dalys kišo iš vandens.

Kaip ketvirtadienį “Paris” 
buvo pasiruošęs išplaukti į J. 
Valstijas.

Prieš porą dienų Francuzi
jos slaptoji policija įspėjo 
“Paris” ir kitų laivų savinin
kus, kad sabotažas planuoja
mas Le Havre uoste, ir patarė 
apsisaugoti.

kos. Ypatingos reikšmės pri
duodama tam faktui, kad Vo
kietijos ambasadorium Turki
jai tapo paskirtas von Papen. 
Jis skaitomas gabiu diplomatu, 
ir nąciai tikisi, kad jis suge
bės atsverti Turkijoj sąjungi
ninkų — Britanijos ir jos blo
ko — įtaką. Akcentuojama 
faktas, kad Chamberlain, mi
nėdamas Britanijos bloko tal
kininkus, nesuminėjo Turkijos 
vardo.

Turkija kontroliuoja sąsmau
gą iš Juodosios juros į Vidur
žemio jurą ir jos palankumą 
gauti skaitoma svarbiu daly
ku.

Valdžia dar vieną 
tarpininką pasiuntė

Į angliakasių de
rybas

NEW YORK, N. Y., bal. 19. 
— Antradienį pranešta, kad 
angliakasių unijos ir kasyklų 
kompanijų atstovai priėmė, 
kaipo tarpininką, James E. 
Dewey, Jungt. Valstijų Darbo 
Departamento atstovą, kai uni
jos ir kompanijų derybos su
tarčiai atnaujinti užsikirto. 
Trečiadienį Darbo Departa
mento sekretorius, p-lė Per
kins, pasiuntė į angliakasių de
rybas dar vieną valdžios atsto
vą, būtent ' John R. Steel- 
maną.

Japonija ieško susi
tarimo su vokiečiais 

ginklų reikalu
TOKIO, Japonija, bal. 19. — 

Girdai plinta, kad Japonija ieš
ko susitarimo su vokiečiais ir 
italais ginklų reikalu. Pagal 
japonų planą, visos trys šalys 
turėtų pagelbėti viena kitai 
lėktuvais, amunicija ir preky
ba bei pramone.

Japonija norinti naujų lėktu
vų iš Italijos, amunicijos iš 
Vokietijos ir koncesijų operuo 
ti fabrikus Vokietijoje — kad 
pasimokinti lėktuvų gamybos 
ir Vokietijos biznio metodų.
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(Tęsinys)
Kapitalizmo sistemoje šito

kios masinio nedarbo kątastro- 
fos yra neišvengiamos, nes dirb
tuvių savininkams nerupi nie
kas kita, kaip tik pelnas. Jos 
atneša beturčiams daug vargo 
ir kentėjimų, tc.dėl norpnis ąr 
nenoroms dąybininkąi, ■ tokios 
nelaimės Ištikti, būna priverkti 
reikalauti pagalbos įš valdžios. 
Didžioji depresija, kuri prasi
dėjo Amerikoje apie pabaigų 
1929 metų, prispyrė ir Jungti
nių Valstybių darbininkus pa
keisti savo seųąją pažvalgą, 
kad laisvos šalies piliečiui esą 
peržema imti iš valdžios “iš
maldų.” Federalinė valdžia ir 
paskirų valstybių (steitų) ir 
miestų valdžios jau yra išpylu- 
sios hilionus dolerių bedarbių 
šelpimui ir viešųjų darbų finan
savimui.

Bet paramos iš valdžios pu
sės beturčiam* reikia, ne tik už
ėjus pramonės krizei. Ir tuo
met, kai darbipinkas dirbą, jo 
rytojus nėrą užtikrintas. Jisai 
gali būti sa’vo samdytojo nu
skriaustas; jisai galį apsirgti ar
ba susižeisti; jisai gali, sepalvei 
atėjus, palikti be duonos kąs
nio ir pastogės. Jo samdytojas 
visuomet stengiasi priversti jį

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”.

4030 So. Archer Avenue^ 
Phone Virginia 1515

dirbti kaip galint ilgesnes va
landas už kaip galint menkes
nį ąŲygipįiąą. Tik susitardami 
ir susiorgąili^uudamj, darbinin
kai gali bendromis jėgomis at
siginti nuo skriaudos ir išnau
dojimo; bet darbdavys retai 
pripažįsta geruoju savp darbi
ninkams teisę jungtis į (įą&tą 
ir su tąrtįpai kpyotį už savo rei
kalus. Net ię teisė daryti kolek
tyvias sutartis su darbdaviu nė
ra darbininkams užtikrinta, kol 
ji nėra paremta įstatymu.

parbininkąms šituose reika
luose padėti yra valstybės pa
reigą, nes visos visuomenės ge
rovė reikalauja, kad darbinin
ko gyvastis ir sveikata butų ap
saugotos darbo vietoje, kad ji
sai butų apdraustas ligoje, se
natvėje ir nedarbo atsitikime, 
ir kad jisai butų apgintas nuo 
samdytojo sauvalės ir žiauru
mo. Jei ne, tai šiai skaitlingai 
ir nuolatos dįdėjančiai visuome 
nes daliai gręstų fizinio ir mo
ralinio išsgimimo pavojus, šių 
dienų demokratinė valstybė ne
gali ąpsieit; be socialinės ap- 
draudos ir socįalįnio saugupio 
įstatymų.

Per pastaruosius kelis me
tus Amerikoje buvo keletas to
kių įstatymų išleista: senatvės 
pensijų, apdraudos nuo nedar
bo, darbo valandų ir algų, ir k. 
Amerikos demokratija įstojo į 
socialinės pąžangos kelių. Bet 
tai dar tiktai pradžia. Kaip 
sparčiai Jungtinės Valstybės 
žengs šiuo keliu toliau ir kaip 
tie naudingi darbo žmonėms 
įstatymai bus vykinami gyve
nime, priklausys nuo darbinin
kų mokėjimo savo reikalus su
prasti ir nuo jų pasiryžimo su
tartinai kovoti. Tvirtai susior
ganizavę ne tik į savo amatų 
bei profesijų sąjungas, bet ir 
politiškai, ir sąmoningai panau
dodami tas teises, kurias jiems 

' teikia demokratinė valstybė,

Viduriams Užkietėjus - 
Milijonai Vartoja

EX4AXt
MALONUS, MODERNIŠKAS BU

DAS PAIMKI LtUSUpTOJĄ
Vyrai, moterys ir vaikai visur pasi
tiki Ex-Lax suteikti jiems malonią, 
atgaivinančią pagelbą nuo vidurių 
užkietėjimo. Per virš 30 metų jis 
buvo Amerikoje labjąųšiąi parkuo
damas liuosuotojas.
Žmonės žino, kad Ex-Lax yra vei
klus ir patikimas—betgi švelniai 
veikiantis. Jis išvalą vidurius be, 
apsąnkinįmo. ąy nąmalonuiųo.
Kitą kartą jums ar jųsų vaikams 
priyeikųs liųoęųptojp, pamėginkit 
Ęx-Lax!' Jis turi gardaus šokolado 
skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT J( PAKERSIANČIŲI

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

jie gali sėfcpupgąį gintis nuo 
išnaudojimo įę, ląikųi hėgąpt, 
panaįkįpti visą dabartinę išnąų- 
dojinąo sįstęmą.

— o—
Ai^kipti dąębininkaip^ jų pa

dėtį kapitalistinėje vįsųomęnė- 
jc, šaukti juos į vienybę įę ra
ginti juo;s kovon dėl savo būk
lės pągerinimp ir gąlutįpo išsi
vadavimo iš kapitalistines prie
spaudos — yra socialistų užda
vinys.

CRANE COAL COMPANY i 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................. • ■ ■

Perkant 5 Tonus ąr Daugiąu
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau ...............
1 1.1’ ' ------------u..L"

ŠE

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME
lillH’li |

• Užtikrink savo indė
liams tikra apsąugą 
ir pelną.

. • Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

T5,00Q.QQ

TAUPYK IR SKOLINKIS

UTHUANIAN BRILDING, 
LOAN & SAVINOS ASO,

(NAUJIENŲ SPULRA)
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

1. Penki arba daugiau asV 
niens, gyveną viename mieste, 
gali sudaryti Lietuvių Socialis
tą Sąjungos kuopą.

2. Mieste, kuriąine yra LSS

Soęialistai neliki į smurtą, 
ginkluotus sukilimus ir slaptų 
sąmokslų darymą demokrati
nėje, santvarkoje, kur darbo 
žmonės turi teisę balsavimu pa
keisti valdžią, kųp.piet jįį jįų ne
patenkina.

Musų veikimo priemonės — 
švietimas ir organizacija.

Nurodydami darbininkams, 
kati vienybėje jų gąlybę, mes 
kreipiame jų dėmesį į tai, kad 
jų gyvenimas šiandien yra dau
gybe ryšių susijęs su darbo 
žmonių reikalais ir kituose 
kraštuose. JdigĮp žymiai pablo
gėja darbininkų būklė vienoje 
šalyje, tai pasidaro sunkiaus 
kovoti ir kitų šalių darbinin
kams; ir atbulai, vienos tautos 
darbininkų laimėjimas padeda 
ir kitų tautų darbininkams 
žengti priekyn. Todėl viena 
svarbiausiųjų pažangos sąlygų 
yra darbininkų tarptautinis sq- 
lidarumas.

Toks, trumpai kalbant, yra 
socialistų nusistatymas.

Mes, lietuviai socialistai,

tuopą, gali bųt sudaryta 
kuopa tiktai su Vykdoippjo 
Ceptro Komiteto prįtąripiu.

3. Kuopa ęlaro, kaip galint
dažniau (bent keturis kartus 
pęr metus) reguliarius susirin- 
Hpips, spręnfcą pąęių duobęs 
ir, kąs pyįlęlau^p, pąsjųpčią 
centrui. •''

4. reikalus v.ędą vai
dyba, renkama vieniems me
tams, mažiausia iš trijų narių: 
pirmininko, sękręloriaus-i^dŲ 
nįp|<o įę dar vįeąo nario.

5. dųoklįų nemokėjimą, 
Suvąžiąyįpio arb.ą Vykdoippjo, 
Centro Komiteto tarimų nepil
dymą arba už kenksmingą or
ganizacijai veikimą, kuopa gali 
būt suspenduota ir jos čarteris 
a tini tas. Atėpius kuopai čarte-j 
rį, visas jos turtas, turi būt per
duotas Vykdomam Centro Ko
mitetui arba jo įgaliotiniams.

STĘAĮPSNIS 3 ' ’ ’■ u
1. Kuopos paprasto susirin

kimo. dienotvarkė:
a) Susįriųktnią atidaro kuo

pos p.irinininkas arba, jam, ne
atvykus, vice-pirniinįnkąs; o 
jęįgVt perą jų abiejų, tai susį- 
rįnkįinąs pirmįąipką išsirenka.

b) S^ąitoipas pęreitp susirin
kimo prpto.kolas.

c) Kuopos valdybos ęąportąi.
d) Komisijų raportai.

ę) Naęių mpkešęių ųžsįino.kę- 
jimas. .......

f) Naujų narių priėmimas.
g) Laiškų ir pranešimų skai

tymas.
h) Atidėti reikalai.
i) Nauji reikalai (kuopos).
j) LSS reikalai.

k) Suąirinkimo uždarymas.
2) Nepaprastą susirinkimą 

gąlis šaukti kuopoj valdybą, sa
vu nutarimu ąybą pąreikaląvus 
ęĮąuguipąi kuopos narių.

3. Nepaprastas susirinkimas 
syar§to, tikrai tuos reikalus, ku
riems jisai yra sušauktas.

(Bus Daugiau)

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricąlly Akių Specialistas
Palengviną ąKių įtempimą, kuris 

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

pąugęlyj ajsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

Piwą.
4712 South Ashland Av.

’ Phone YARDS 1373.

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYpy^p^AS IR ŲHIRURQAS 

12201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwoofl 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence TeĮ. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegap
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečią- 
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vaL vakaro, 

TeL CANAL 3110 " 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

DK G, SERNER
LIETUVIU AKIŲ GYDYTOJAS

TęJ. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
kąmpąs Halsted St.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
;DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
>4605-07 So. Hermitage Avę.
■4447 South Fairfield Avenue

T.AFAVFTTV. 0727

a -f __ • koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
V vaL vaksco iž W. RL F. Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

* r* SALTIĮMUERĄS.

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGAS

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, III
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

Office and Ręs. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Latayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
• pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

skleidžiame šitas idėjas lietu
viu darbininkų masėse ir tuo 
budu atliekame savo dalį kil
niame darbe, kuris ruošia lai
mingesnę ateitį visai žmonijaį.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ
JUNGOS KONSTITUCIJĄ

STRAIPSNIS 1
1. Šios organizacijos vardas 

yra Lietuvių Socialistų Sąjun
ga (LSS) — Lithuanian Soęią- 
list Fėderation.

2. Ji turi savo čarterį, ir čar- 
terio nuorašus ji duųda savp 
buopoms.

3.. Politiniam veikimui Lie
tuvių Socialistų Sąjunga gali 
susidėti su tokia šio krašto pe
litine partiją, kurios tiksiąs ir 
principai neprieštaraują LSS 
tikslams ir prinęipąpig.

4. Klausiiųą apie politinį LSS 
kooperavimą su kuria nors pe
litine partija (arba partijomis) 
sprendžia LSS suvažiavimas, o 
tarp suvažiavimų — Vykdoma
sis Centro Komitetas.

5. Kultūrinio darbo srityjp 
LSS gali veikti kartu su įvai
riomis darbininkų švietime, 
meno, sporto ir susišęlpimo 
draugijomis — tokįąis santy
kiais, Lokius nustato Vykdo
masis Centro Kpmįtetąs.

STRAIPSNIS 2

Direktoriai
NARIAI
Chicągos,, 
Cicero ' 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Anibulanct 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TUKIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSI

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S, HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
|41Q Soutli '49th Cpurt Cicero Phone Giecro 2109

J. LIULEVIČIUS ♦ ✓ • v
4348 S. California Avenuę Phone Lafayette 3572

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

I. J, ZOLP PJjone Yąrds 0781
|6,4Q Wgs| 46th Street Yards 0782

- s, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Ųituanicą Avępuę Yąrds 1138

LACHAWICZ IĘ SĮUNŲS
2314 West 23rd Place Pfcone Cąpal 25,15
SKYRIUS: 42-44 East 108th S|reęt Tek Pullman 127U

ALBERT V. PĘTĘUS
4704 Sįo. Weštern Avė. Phpne Ląfayettę 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

»-• /•»/ • * •»

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tėl. Yards 2246
Vąlandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

_____Kiti. LiętuviaiDaktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

gydytojas IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

TeĮ. Went 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso va!.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margerjs
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.
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Clevelando ir Ohio Žinios
SLA 136 kuopos vakaruškos. — Onos Kaskas koncer

tas. — Gal bus likviduota viena lietuvių parapija.— 
Mirė Kazimieras Viknis. — Geriau Amerikos kalė
jime, negu Mussolinio laisvėje. — Didesnis susido
mėjimas politika. — Sujudo įvairios tautus. — “Dir
vos” čalio atmintis nusilpnėjo.

SLA 136 kuopa buvo suren
gusi šaunias vakaruškas ba
landžio 15 dieną, Liet. Darbi
ninkų salėj. Publikos buvo ge
ras skaičius, ir visi gražiai 
linksminosi: šoko prie geros 
muzikos. Namo išsiskirstė tik 
ketvirtą valandą ryto-

Šis parengimėlis buvo su
rengtas tam, kad arčiau butų 
galima su naujai prisirašiu
siais nariais dabartiniu vajaus 
metu. Minėta kuopa žada daug 
tokių parengimų turėti ateity
je, o publika tuo esti paten
kinta.

o—o—o
Onos Kaskas koncertas jvyks 

balandžio 21 dieną miesto ma
žajame teatre. Visas pelnas 
eis Liet. Kultūros Darželio rei
kalams, atseit, apmokėjimui 
skolų, kurių dar yra apie dvi
dešimt penki šimtai. Taigi, ku-

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

riems laikas leis, nepamirškite 
tos edenus ir dalyvaukite kon
certe.

o—o—o
Kiek tenka girdėti iš pati

kimų parapijonų, tai naujoji 
parapija vargiai išsilaikys lie
tuviška. Daugelio parapijom] 
nuomonė yra ta, kad bažnyčia 
galinti pereiti j svetimtaučių 
rankas. O tai todėl, kad mažai 
esą lietuvių, kurie padeda pa
rapiją išlaikyti.

o—o—o
Mirė Kazimieras Viknis, 975 

E. 76th St., sulaukęs tik 21 me
tų amžiaus. Vadinasi, ką tik 
buvo < pradedąs su gyvenimu 
susipažinti. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Liko nu 
liūdime tėveliai ir viena sesuo

o—o—o
Vienas vietos italas buvo 

valdžiai nusikaltęs ir nubaus
tas keliais mėnesiais kalėjimo. 
Tačiau jis buvo pasprukęs į 
Italiją ir savo bausmės neat
liko. šiomis dienomis sugrįžo 
ir pareiškė, kad geriau būti 
Amerikos kalėjime, negu Mus
solinio laisvėj. Tai, matyti, 
kad ten ne kokia laisvė, nes 
kitaip jis nebūtų taip padaręs.

o—o—o
Tarpe daugelio clevelandic- 

čių pradėjo kilti karštesnis po
litiškas susidomėjimas, karš
tesnis politiškas ūpas. Dauge
lis pradėjo kreipti dėmesį į 
pasaulinę padėtį ir kritingą 
darbininkų likimą.

Darba žmonės pradėjo per
matyti, kas juos ateityje lau
kia, jeigu jie tik veiks neor
ganizuotai. Atrodo, kad atža
gareiviai yra pasiryžę ir kė
sinasi pasaulį užkariauti, bei 
darbo žmones pavergti. Pra

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
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 

gerausiu kurinių rinktine knyga.

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 
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džią jie jau padarė; keli jų 
'užsimojimai jiems nusisekė, 
tai jie ir grasina viso pasaulio 
darbininkams. Per pereitus ke
lis desėtkus metų buvo privi
sę visokių partijų ir partijė- 
lių, daugelis jų visai jokios 
reikšmės neturėjo. Dabar kai 
kurios tos politiškos partijos 
pradėjo visai susmukti, ir tų 
partijų sekėjai lieka išsiblaškę 
be organizuoto kūno. Kodėl 
taip atsitinka su tokiomis par
tijomis. Todėl, kad jų pagrin
das nebuvo stiprus, ir jie ne
turėjo konkretaus fundamento 
veikimui.

Paimkim kad ir komunistų 
partiją. Kiek mes surasime sa
vo draugų, kurie buvo nuo so
cialistų atsimetę ir prie komu
nistų prisidėję. Iš sykio jie 
manė, kad tai tikrai bus pa
saulio išganytojas ir atneš 
darbo žmonėms rojų ant že
mės- Bet kas atsitiko, kur tas 
darbo žmogaus rojus yra? 
Pačioje Rusijoje yra dar di
desnė priespauda, negu kitose 
diktatūros šalyse. Kada kitų 
šalių diktatoriai pradėjo de
mokratiškas šalis pavergti ii 
darbo žmones dar daugiau 
spausti, ar Rusija daro nors 
kokį protestą prieš tai? Kur 
ta pasaulio išganytoja dabar 
yra? Kiti kalba, kad gal kils 
karas tarpe Rusijos ir Vokie
tijos, bet vargu galima to tikė
li. Kaip vienas šalies, taip ir 
kitos diktatoriai myli savo vie
tas, ir jie myli laikyti žmones 
priespaudoje. Tačiau dar, yra 
tokių, kurie ir dabar negali 
visko permatyti ir tebestoja už 
savo senus įsitikinimus.

Socialistų partija, galima sa
kyti, yra vienatinė partija, ku
ri nekeičia savo principų, ne
keičia savo nusistatymo, štai 
kodėl jie nė sykį nedarė to
kių pažadų darbo žmonėms, 
kokių negalima išpildyti. So
cialistai siūlė ir tebesiūlo to
kią sistemą, kurią galima ti
kėlis ateityje įgyvendinti.

Socialistai nesiūlo tokių lai
kų, kai niekam dirbti nerei
kės ir visi bus pinigais perpil
dyti. Jie reikalauja pilno at
lyginimo už atliktą darbą, ku
ris darbininkui priklauso. 
Taipgi reikalauja, kad kada 
jau žmogus nebegali atlikti 
dienos darbo, tai butų pilnai 
aprūpintas iki jo paskutinės 
gyvenimo dienos. Tai dėlto 
socialistų partija ir eina stip
ryn. Taigi, delei to ir dauge
lis clevelandiečių jau pradėjo 
susirūpinti, kad sutverti soci
alistų kuopą šioje kolonijoje. 
Vienas kitam apie*4ai kalba ir 
jau galima tikėti, kad greitu 
laiku tas bus padaryta.

Aš prašau draugus, kad šiuo 
reikalu su manim susižinotu
mėte kaip galima greičiau, kad 
butų galima susirinkimas šauk
ti. Mano adresas 8813 Empire

Stop the Mailed-Fist Here
Stop the mailed fist here—that 

is what we Americans mušt do by 
seeing that the May Bill (S. 1677— 
HR4678), now pending in Congress 
with the backing of Senator Walsh 
and Representative May, does not 
become a law. If that so-called dis- 
affection bill becomes a law while 
our eyes are vvatehing the nazi 
advance in Europe, then military 
dictatorship will have won a vic- 
tory in this country while our at- 
tention was distracted by Hitler 
in the Old World.

The May bill, sponsored by the 
Navy Department, was defeated in 
1935. That measure, if enacted into 
!aw, will knock the constitutional 
guarantees of free speech, free 
oress, and free assemblage into a 
?ocked-hat. For that bill provides, 

“That whoever advises, counsels, 
irges or solicits any member of the 
Army or the Navy of the United 
States to disobey the laws or re- 
■?ulations governing the Army or 
the Navy or to disobey the lawful 
orders of a šuperior, or whoever 
oublishes or distributes any book, 
oamphlet, paper, print, artiele, let- 
ters or other writing which advi
ses, counsels urges or solicits any 
member of the Army or the Navy 
of the United States to disobey the 
laws or regulations governing such 
military or navai forces, or to dis
obey the lawful orders of a supe- 
rior, shall be punished by a fine 
of not more than $1,000 or by im- 
prisonments for not more than two 
years, or both ...”

Under such a law, worst than 
the Espionage legislation during the 
World war, any Citizen who in any 
way protested against using Na
tional Guards or other troops in 
labor troubles would be liable to 
prosecution. Again, if any Citizen, 
through book or paper, through 
letter or print, through speech or 
conversation, should condemn the 
doings of the army Ot navy, that 
Citizen would be liable to a fine 
of $1,000, imprisonment for two 
years, or be liable to both that 
fine and that term of imprison
ment.

As David Lloyd-George, Eng- 
land’s war-time preiųier, and Lid- 
dell Hart, noted Brltish military 
historian, both amply show, the 
military mind tends to become 
dūli, stiff, antiąuated—as impervi- 
ous to reason and commonsense as 
Steel is to birdshot. Force and blind 
obedience are the gods of the mi
litary mind.

The military mind strongly op- 
posed the ūse of thev^nachine-gun 
when that weapon first came out. 
That mind insisted upon slaughter- 
ing hundreds of thousands of men 
in largely vain attempts to break 
through the defenses of the Wes- 
tern Front. That mind, embodied 
in the high command safe miles 
behind the real fighting, send 100, 
000 men to their death in the cri- 
minal Somme offensive. When 
those men had been murdered and 
a staff officer finally visited the 
battlefield, he cried out in amaze- 
ment as he gazed over the vast 
swamp which was the Somme bat
tlefield, “My God, to think that 
we drove men through that!”

'OUR GUIDE TO GOOD LIOUORS

EGG ________
NUT ................
BIG LUMP .....
MIi<E RUN .....
SCREENINGS 

PIRKIT DABAR!

_ $6.00
$6.00 

.... $6.00 

.... $5.75 

... $5.00
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

NATIONAL DISTILLERS
vėl mažina gerosos 

degtinės kainas. Tel. ARDMORE 6975

NAUJOS

ŽEMOS
KAINOS

3 GARSIŲJŲ DEGTINIŲ!

PAŽADĖJOME ŽEMAS KAINAS 
štai jos!

Avė. ' (
Musų mieste yra daug drau

gų, kurie seniau priklausė so
cialistų kuopai, ir jie ant vi
sados pasilieka ištikimi parti-

The tyrant and military dieta- 
tor have always and everywhere 
found rigid censorship their first 
and foremost weapon for destroy- 
ing freedom and for holding men 
in abject subjection. Both Hitler

Toks yra National Distiller’s nusistaty
mas, kad mažinti kainas kur tik leidžia 
išsibuvusios degtinės ištekliai. Vienkart 
su šiuo nusistatymu, mes duodame kitą 
kainų nuolaidą... kitą progą santaupoms 
ant šių trijų pagarsėjusių rūšių.

Crab (hclutttl
KENTUCKY STRAIGHT _ _
BOURBON HHISKEY

Tai iš Old Kentuc- 
ky. Turtinga, švelni 
skoninga ir šian- 
die geresnė degtinė, ^B KM 
negu bet kada —/• 
bargeno kaina.
90 Proof - 47< W PINT
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STRAIGHT BOURBON IVHISKEY

Taip puiki bourbon ___— ,
kaip bet .kada pa- HBM y-
siūlyta už tą kainą. H
Ji extra švelni ir ^^^F PT
gera — ir visuomet ■ ■■
populiari dėlto, kad ^B
“iš visų pusių geras M 
degtinės pirkinys.”
90 Proof 45* Vž PINT

76wn7avern
STRAIGHT RYE VYHISKEY

Jei tai ruginė, ku
rios nori 
dideliu, 
skoniu 
puikiu 
skoniu, 
Tavern, už šią nau
jai žemą kainą, nes 
tai sensacinė verty
bė!
90 Proof

su tuo
turtingu T*

. 1 v extra ĮB__m-
švelniu ^BB£ flHBk ■ ■■pirk Town

O w

45* W PINT
Copyright 1936. National distillers Products Corporation. new york, n. y.
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(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 
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JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j 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, jdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broachvay,

SO. BOSTON, MASS.
%- --- 9---------- -

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du 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.

jos veikėjai, bet tik iš organi
zuoto kūno yra pasitraukę. 
Taigi, dabar vėl visi esate kvie
čiami prie savo senųjų pareigų.

o—o—o

and Mussolini punish with death 
the crime of free speech. Free dis- 
cussion, on the other hand, is the 
hand-maiden of liberty and civili- 
zation. The founding fathers who
wrote our constitution knew well

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

čia prisiunčiu $--- -------- už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas
Numeris ir gatvė ____ _________ __________ ._______„
Miestas ir valstija_______________________________

Clevelande esamos tautos 
sujudo, kad galėtų baigti dar
bus savo kultūriniam darželiui. 
Mat, jų dabar yra visa eilė 
miesto parke. Federalė valdžia 
taipgi skubina su savo darbi
ninkais, kad visus darbus bu
tų galima baigti. Mat, kitą va
sarą liepos mėnesį atvažiuos 
prezidentas Rooseveltas visų 
darželių apžiūrėti bei forma
liai juos atidaryti, nors tie dar
želiai jau ir buvo atidaryti per 
miesto majorą ir kitus valdi
ninkus.

Kulturinius darželius ištaisė 
WPA darbininkai, tai todėl 
Rooseveltas ir nori atliktą dar
bą apžiūrėti. Kiek matyti, tai iš 
visų, lietuvių darželis atrodo 
gal gražiausias. Lietuvių įren
gimai buvo padaryti gražus, ir 
taipgi pasitaikė, kad gavo gra
žiausią vietą parke. Dabar ki-

the vital importance of free ex- 
pression. Hence, they guaranteed 
that right in the fundamentai law 
of this land.

If we Americans today are true 
to the spirit of this great nation, 
and if we are alive to the basic 
interests of ourselves and of our 
children, we will stop the mailed 
fist in our own country. We will 
see that the May disaffection bill 
does not become a law.

tos tautos net pavydi, 
o—o—o

“Dirvos” čalis nebeatsimena 
ką pirmiau kalbėjo. Pirmiau 
jis sakė, kad Lietuva be Klai
pėdos vargu galėtų gyvuoti, 
nes tai esanti geriausi Lietuvos 
dalis. Dabar jis sako, kadi 
Klaipėda Lietuvai buvusi tik 
tiek reikalinga, kiek žydui ser
mėga. Girdi, daug geriau esą be 
Klaipėdos. -Ulonas Jarus

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom efektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
ųtariiinkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA* trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys i jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—-prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.
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NESISARMATIJA 

MELUOTI
Antanas Bimba 

rašo:

Buferis tarpe Vokietijos ir Rusijos
Britanijos valdžia jau seniai derasi su sovietų Ęusi- 

ja, stengdamasi ją prikalbinti dėtis prie “Hitlerio sustab 
dymo” bloko. Sovietų valdžia dar vis nesideda. Priežas 
tys nėra aiškiai žinomos.

Sakoma, kad Lenkija ir Rumanija nenori leisti rusų 
armijos į savo teritorijas, nes jos bijo, kad bolševikai, 
tenai įėję, atsisakys eiti lauk, kai pasibaigs karas. Todėl 
anglai siūlo rusams, kad jie padėtų Lenkijai ir Rumani 
jai lėktuvais, amunicija ir karo medžiagomis, bet ne ka
reiviais.

Antra vertus, turi baimės ir sovietų valdžia, 
pasitiki Londonu. Jai atrodo, kad, įsivėlusį į karą
kiečiais, ji gali būti palikta be pagalbos; o jai gręsia pa
vojus ir iš japonų pusės.

Paskiausios žinios sako, kad sovietų valdžia sutiks 
padėti “taikos blokui”, jeigu Anglija pasižadės apsaugo
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, per ku
rias Vokietija gali užpulti Rusiją.

Įdomu, kad ne rusai siūlo apsaugą toms Pabaltijo 
valstybėms, bet ji reikalauja, kad jas apsaugotų Anglija 
Tai rodo, kaip žymiai pastaruoju laiku pasikeitę padėtis 
toje Europos dalyje. Pirmiaus Maskva visuomet vaidin
davo Lietuvos užtarėjos rolę, žadėdama ją apginti nuo- 
lenkų ir vokiečių. O dabar jau ji pati nori, kad jos sie
na butų apsaugota ir tuo tikslų ji siūlo Anglijai (ir Fran- 
euzijai) paimti savo protekcijon Pabaltijo kraštus.

Lietuvai, Latvijai ir Estijai tuo budu yra skiriama 
padėtis “buferio” tarpe Vokietijos ir Rusijos. Faktinaf 
tokioje padėtyje jos yra ir šiandien, tik didžiosios valsty
bės to dar nėra formaliai pripažinusios.

“Bal. 13 d. jis (“Naujienų” 
redaktorius) tūkstantį ir pir
mą sykį gieda, buk Sovietų 
darbininkai esą priversti gy
venti dvasią šventa. Jie fakti- 
nai nieko neuždirba, pasąk 
to žmogaus, bet gyvena ir

- tiek.”
Tai grynas melas. “Naujieno

se”, žinoma, nebuvo pasakyta, 
kad sovietų Rusijos darbininkai 
“nieko neuždirba” arba kad jie 
gyvena “dvasia šventa”; bet bu
vo pasakyta, kad tos šalies dar
bininkų “reajiąi uždarbiai” y;’a 
žemiausi tarpe visos eiles šalių, 
kurie buvo paminėti tame “N.” 
straipsnyje.

Tai kodėl Bimba šitaip per 
akis meluoja? Atsakymas tega
li būti tiktai vienas: jisai me
luoja dėlto, kad jisai negali ra
šyti tiesos, nes ta tiesa sugriau
tų visą apgaulės propagandą, 
kurią Bimba ir jo “partijos” 
draugai veda apie rusišką bol
ševizmą.

patirtų apie juos iš “Naujienų”, 
tai jisai stengiasi “Naujienas’ 
diskredituoti, MELUODAMAS 
apie tai, kas jose parašyta!

Dalykas, kaip matome, labai 
paprastas.

Biiųba, kaip ir kiti tos rųšies 
raketieriai, gyvenantieji iš pu
blikos mulkinimo, NEGALI pri
pažinti, kad ”so.cialistįškpje” 
Rusijoje darbininkai gauna dvi
gubai mažesnį atlyginimą už 
darbą net už pusiau-fašistiškos 
Lenkijos darbininkus ir keturis 
kartus mažesnį ųž “buržuąziš- 
kos” Danijos darbininkus. Tp- 
dėl jisai bando apšmeižti lups, 
kurie šituos faktus iškelia aik
štėn.

IGNORANTO ARGU
MENTAS

Isteriką
Kai “Vienybė” pastebi kuriame nors laikraštyje, 

ypač kairesniosios krypties, netinkamą jai nuomonę, tai 
labai dažnai ji taip įsikarščiuoja* kati ji užmiršta saiką, 
proporciją ir sveiką sensą. Štąi, iš daugelio pavyzdžių 
vienas.

“Keleivis” pakritikavo dabartinės Lietuvos vyriausy
bės sąstatą, atsiliepdamas neigiamai daugiausia apie jos 
“militarinį pobūdį”, kadangi joje dalyvauja keturi gene
rolai. Brooklyno tautininkų organui dėl tos kritikos taip 
Įkaito nervai, kad jisai suriko: “Didžiausi Lietuvos prie
šai!” Ir jisai rašo:

“Bostono socialistų laikraštis stąčiai išniekina 
(? — “NRed.) Lietuvos kariuomenės vadus — ge
nerolus vien už tai, kad jų keturi įėjo į vyriausybę. 
Jokis Lietuvos išlaukinis priešas nedrįstų taip atsi
liepti apie Lietuvos kariuomenes vadus, kaip kad 
juos terlioja Bostono savaitraštis. Tai grynai išsigi
mėlių darbas.

“... Kiekvienas doras lietuvis turėtų biaurėti^ 
tokiu laikraščiu...”

TIESA, KURIOS KOMU
NISTAI BIJO

“Naujienų” balandžio 13 d. 
straipsnyje, apie kurį taip be 
sarmatos A. Bimba pamelavo, 
juvo padarytas palyginimas tar
pe darbininkų uždarbių Sovie
tų Sąjungoje ir šiose šalyse: 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
?rancuzijoje, Danijoje, Švedijo
je, Anglijoje ir š. A. Jungtinėse 
Valstijose.

Kaip žinoma, tų šalių pinigai 
yra skirtipgi, kainos įvairioms 
prekėms labai nevienodos. Tai 
kaip dabar surasti, kurioje ša
lyje darbininkas gauna didesnį, 
o kurioje mažesnį atlyginimą

los pačios rųšies daiktus.
Kas gi yra bendro įvairių ša

lių darbininkų uždarbiuose? 
Tas, kad, išdirbęs tam tikrą lai
ką, darbininkas gauna užmo
kestį, kurią jisąi suvartoja įsi
gijimui tam tikrų daiktų, reika
lingų j'o gyvenimui — maisto, 
rūbų ir 1.1. Pav. ir darbininkas 
rusas, ir lenkas, ir anglas per
ka duoną (arba miltus duonai 
kepti), perka cukrų, sviestą ir 
kitokius produktus. Dabar kyla 
klausimas: kiek laiko turi dirb
ti darbininkas tose įvairiose ša
lyse, kad jisai galėtų įsigyti tam 
tikrą kiekį tų produktų?

Ir šiai kas “Naujienose 
vo parodyta:

c..:.......

Matote: “didžiausi priešai”, “išsigimėliai”, “reikia 
biąųrėtis”...

Tikra isteriką.
Jokių ^niekinimų” ir “terlįdj;ų;ųM ^Ęejeivio” pasta

bose, žinomų, nebuvo — ir viąąj jų negulėjo, būti kariuo
menes vadų adresu, nes kųlba ėjo ne apie kariuomenę, 
bet apie valdžią. Tie į miųisterių kabinetą įėjusieji ge
nerolai dargi nėra aktyvioje kariuomenės tarnyboje: gen. 
Černius buvo, bet, patapęs premjerų, rezignavo!

Panašiais isterikes priepuoliais p. S. E. Vitaitis ki
tąsyk gadindavo apetitą “Tėvynės” skaitytojams. Galų 
gale, SLA nariams tatai įkyrėjo iki gyvo kaulo, tai dų-. 
bąr jisai draskosi “Vienybės” špaltose. Ar jisai jau ne
begali sayo nervų suvaldyti?

LauRia nąujos epi
demijos

SUV. KALVARIJA. — Ęa- 
da Kalvarijoje siautė vidurių 
šiltinęs epidemija, tai Marijam
polės apskrities valdyba, kad 
gyyentojai nevartotų Šešupės 
vandens, buvo pažadėjusi iš
kasti kelis arterinius šulinius. 
Epidemija jau praėjo, o šulinių 
vis dar ųekasa.

Žvejai nori Įsigyti silkių 
žvejybai pritaikintų 

laivų
ŠVENTOJI.—šventosios žve

ja; kelia gyvą reikalą įsigyti 
silkių žvejybai pritaikintų lai
vų. Kadangi šitie laivai būna 
su gilesne grėmzle, tai kartu 
iškeliamas 
spartesnis 
linimas.

ir greitesnis bei
Šventosios uosto gi-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
(Tęsinys) 
o o a.

Susėdę jaunuoliai, ne senesni 
kaip dvylikos metų, žiūrinėja 
žemėlapį.

—Kažin, jei dabar pasaky- 
tum, kad Čekoslovakija laisva 
respublika, demokratiškai tvar
kosi, ką mokytojas pasakytų, 
ar neužveštų dvejetuką?

—O kaip tu mokytojui kitaip 
turėtum atsakyti, juk geografi
jos vadovėlyje taip parašyta?— 
atkerta vienas jų.

—Tikrai, juk ir geografijos 
vadovėlis dar šiais metais iš
leistas! •

—Pasiskubino išleisti, dabar 
turės nuostolių, kas tokį vado-

Beje, Antanas Bimba mėgi- ; 
na dar ir argumentuoti, ir sąko.

“ ‘N.’ redaktorius dvasia 
šventa negalėtų gyventi nei 
vienos dienos, o ten (Sovie
tų Sąjungoje) 170,000,000 
žmonių gyvena visus pasku
tinius dvidešimt du metu.”
Žinoma, gyvena, tik ne “šven

ta dvasia”. Jie gyvena labai 
skurdžiai, bet visgi šiaip-taįp 
gyveną — ir veisiasi.

Antanas Bimbą, tųr būt, tų 
fakto ųežino., kad skurde pa
skendę žmonės paprastai vei
siasi sparčiau, negu žmonės, 
kurių ekonominė padėtis neblo
ga. Imkite Kinijos arba Indijos 
žmonių mases. Kinijos “kuli” 
(juodo darbo darbininkas} ar
ba Indijos ‘"pariją” gauna už 
savo darl;ą, be abejonės, dar 
menkesnį atlyginimą, negu “so
cialistinės” Rusijos proletarai; 
bet tų kiniečių ir indų yra ne
suskaitomi milionai!

Todėl iš'to, kad Sovietų Są
jungoje gyvena 170 mįlionų 
žmonių, visai negalima padary
ti išvados, kad jie esą sočiai pą-

—Bet buk gudrus: dabar ge
ografijos vadovėlius leisti, lai 
jau visai nepelningas daiktas. 
Štai, visai neseniai buvo Slovą 
kįja paskelbta nepriklausoma 
valstybė, o jau dabar vokiečių 
valdomos žemės...

—Bet žiūrėkite, vyrai, Lietu
vos žemė visai panaši į širdį ir 
štai dabar vokiečiai į tą širdį 
įvarė peilį!

—Pamanyk, toks mažučiukas 
žęmės gabalėlis ir tokia didelė 
Vokiętija jr jai parupo atsiimti 
ir tą žemę, — koks gobšumas...

—Tąi vyrai vis ne prieš ge
rą. Rudeių muses prieš mirtį 
taip pat labai įkyrios.

Ir visi t;e jaunieji geografai 
politiką; vienų balsu sušuko:

—Galas Vokietijai!
Ir ;š jų jaunučių krūtinių 

netyčiomis išsiveržė daina:
—Tykiai, tykiai Nemunėlis te

ka ...

jos kupinos naujų rūpesčių ir 
gilaus skausmo.

—Rpds, atsigriebsime, — pro 
skausmus išsiveržia jo žodžiai...

» » »
—Daug esu pasaulio apkelia

vęs, visokių žmonių esu matęs, 
bet tokio brutalumo, kaip iš 
vokiečių niekur nesu patyręs,— 
pasakojo vienas žydas, pabėgęs 
iš Klaipėdos.

—Mus žydus daug kas ne
kenčia, bet vokiečiai mus fizi
niai nekenčia ir visi, visi, ar 
tai bus vokietis inteligentas, ar 
darbininkas...

—Viską, ką tik turėjau Klai
pėdoje, palikau, ką buvau su 
savim paėmęs, pakelėje smogi- 
gikai atėmė. Atėmė, tiek to, bet 
kam dar tyčiotis, stumdyki, 
mušti... Na, esu tikras, kad mu
sų rolės pasikeis, taip visas pa
saulis greitai vokiečių nepakęs, 
kaip dabar jie žydų nekenčia.

—Neseniai buvau Londone, 
lenai visi kas gyvas ruošiasi ka-

Nuotaikos

bu-

cituojame straipsnį, kurį A. 
Bimba turėjo galvoje — “už 
kilogramą miltų, kilogramą 
miltų, kilogramą mėsos, ki
logramą sviesto ir kilogramą 
cukraus darbininkas tuvi 
dirbti 1,189 minutes; o Lat- 
vįjojįę — 589 min., Estijoj^ 
— 499 min., Lenkijoje — 
549 min., Frąneuzijoje —378 
inin., Danijoje — 262 min., 
Švedijoje — 295 min., Angli
joje — 309 min., Jungt. Val
stijose — 165 min.

“Taigi SSRS darbininkus, 
už tas pačias prekes dirbta 
beveik dvigubai ilgiau, negu 
Lenkijos ir Latvijos darbi
ninkas; daugiau negu dvigu
bai ilgiau už Estijos" darbi
ninką; trigubai ilgiau, negu 
Francuzijos darbininkas; 
(Jaugiau negu keturis sykius 
ilgiau už Danijos darbininką, 
ir septynis kąrtųs ilgiau UŽ 
Amerikos darbininką.’*
Tąi ve kokių faktų, parem

tų pačios sovietų valdžios skel
biamais duomenimis, Antanas 
Bimba bijo. Jisai nedrįsta paro 
dyti juos savo skaitytojams; o 
kad tie skaitytojai kartais ;;e-

vius, švarius butus. Nieko pa
našaus. Faktai rodo visai ką

Iš Lietuvos

Amerika
lįelu-Amcrikoje gyvenančių 

vių tautiškumui ir kultūriniam 
bendradarbiavimui su savo tė
vyne stiprinti labai daug galę: 
tų padėti knyga. Tik, deją, la-

Amcriką ir taip pat musų išei
vija mažai jų tereikalauja.

Kad plačiau butų supažindin
tą išeivija su knyga, Lietuvos 
knygų leidyklos: Dirva, Pažan
gos A. B., Sakalas, Spaudos 
Fondas ir šv. Kazimiero D-ja, 
pasinaudodamos šiais metaįs 
Ncw Yorke ruošiama paroda iš
kėlė ųriųtį, kud Lietuvos pa vi
li jone lietuviškos knygos butų 
prieinamomis sąlygomis parda
vinėjamos, kad kiekvienas lię- 
tuvis išeivis lankydamas paro
dą tĮtfetų progos įę be jokių 
sunkumų susipažintų su Lietu
voje leidžiamomis knygomis ;r

Tai leidyklų ;ųį;ič;ą; Nc>y 
Yorke parodai ruošti Lietuviu 
Komitetas karštai pritarė ir ap
siėmė ųr$ųų?uot; kpygų pati
nimą savų jėgoiųis.

Keletas tuksiančių
jau yra pasiųsta ir jei bųtų pą- 
reikalavimas, b.us pasiųsta dau
giau.

knygų

Skelbimai Naujienose 
'uodą nąvda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yrą pąųdingos.

rui. Karas bus, jei anglas karui 
ruošiasi, lai karas bus, o jei jis 
bus, tai Vokietijai galas ateis. > 
Tikėkite mano žodžiais...

—Kaip mane gyvą matote, aš 
jusiu vienas iš tų savanorių, 
<urie eis mušti vokiečius. Mi- 
ijonai, milijonai suplauks žmo
nių kariauti su vokiečiais. Visi 
žydai paskutinį savo turtą ati
duos, paaukos, tai bus šventasis 
karas... ® » o
Tai vaizdai, tai vaizdeliai ne 

svajonės supinti, ne iš piršto iš
laužti, bet iš šių dienų gyveni
mo tikrovės gyvais paimti.

Bąisi karo šmėkla žygiuoja... 
Visi, visi tos šmėklos kratosi, 
bet ji einą, artinasi nesustabdo-*^ 
ma, nesuvaldoma...

Niūri Europos 
dar ji vis labiau 
sėja...

Lietuvos žemės
lės ncląįųiės dar |ik pryšakyje...

yisos didžiu-

vargų ir seansui ų turės patirti,

—Vistaspats 
Kovo mėn. 25d.

(GALAS)

Išeivių vargai

a » »
Kauno gelžkclių stotis pilna 

žmonių. Pabėgėliai iš Klaipėdos 
dieną iš dienos plusta. Jau koks 
dešimts tuksiančių žmonių iš 
“kulturįngųjų” vokiečių nasrų 
išsprūdę čia atvyko. Atvyko sa
vo turtus palikę, kili smagiai 
apdaužyti su suraišiotomis gal
vomis, savo guzus tvarsto. “Kul
tūringi’’ vokiečių žandarai el
giasi kaip tinkami ir pasauliui 
skelbia, kad jie “geruoju” susi
tarę su Lietuva. Klaipėdą oku
pavę ir visame Lietuvos vals
tybės interesų pabojo ir joks 
lietuvis už veiklą Klaipėdoje 
nenukentėsiąs. O štai iš tonais 
pabėgę pasakoja, kad žandarai 
žmones suiminėja, iš jų tyčio
jasi, daužo, vienus gerai apmu- 
šę, turtus atėmę paleido eiti į 
Lietuvą, o kitus išsivarė į Vo
kietiją. Jau Klaipėdos krašte 
koncentracijos stovykla įsteig
ta.

, MARIJAMPOLĖ.—Apie Vo
kietijos reikalavimus Lietuvai 
ąnarijampoliečiai tesužinojo t;k 
iš radijo pranešimų šiandien, 
kovo 22’ d. ryte. Kadangi ne 
visi marijampoliečiai gyvena 
tokiam liuksuse, kad turėtų ra
dijo imtuvus, o kiti, kad ir tu
ri, bet rytinių naujienų neklau
sė, mieste pasklido įvairiausi 
gandai apie Klaipėdos neteki
mą, Lietuvos okupaciją, ir kt., 
kas labai prislėgė žmonių nuo
taiką. Kiek tikslesnių žinių pa
skleidė rytiniai laikraščiai, ta
čiau galutinai padėtis paaiškė
jo tik 12 vai., kada per radi
ją buvo pranešta apie reika
lavimų priėmimą ir sustiprin
tos apsaugos stovio paskelbi
mą.

Liūdnos žinios pribloškė ma
rijampoliečius. Gatvės buvo 
pilnos žmonių, kurie grupavo
si tai vienoj, tai kitoj vietoj, 
komentavo įvykius, dalinosi 
žiniomis ir gandais.

Kovo 22 d. — turgaus 
na, ir mieste buvo daug
ninku, kurie prisiminė ne tik 
pereitų melų kovo 19 d. įvy
kius, bet ir kilus įvykius. Žmo
nės atrodė nuliūdę, 
tiškas atsargumas 
dingęs.

Po pietų atsirado 
tų; gatvės persipildė
Temstant gatvėse buvo daugiau 
žmonių, negu sekmadieniais po 
pamaldų, žmonės tik ir kalbė
jo apie Klaipėdos kraštą, šituo 
klausimu teko daug kalbėtis su 
valdininkais, tarnautojais ir 
darbininkais.

Kovo 22 d. charakteringas 
didelis nusivylimas.

die- 
uki-

Suvalkie- 
jau buvo

daug gir- 
žmonėmis.

ŠĮai kovo mėn. 2U d. iš Klai
pėdos krašto ątb.cgęs atvyko ir 
sopulis Jąnkus., tasai Klaipėdos 
krąšlp lietuvių patriarchu pra
mintas.

vųjų, mąnai vįsvieną mirti rei
kės, juk senas . .. bet net gerų 
vokiečių įprašytas pabėgau. Pą- 
sitailęp ir vokiečių i;uoširdžių 
Žmonių, lai jie įspėjo ;;;ąpe, 
kad busią blogai, jei liksiu... 
Užmuš ir liek . .. tai susimė
čiau bėgli... Skarą galvą apri
šau, rųd;nę ąpsiv;lUau, įsipai
niojau į žmoųįų bųi-į ir taip žy
giavau, slaptai pęr sięną perė
jau ir štąi ją;; Ęąunc. Skąųdu 
ir graudu, yods, Aušros gady- 
i;ė iš ųaujo, atgimsta...

—Prieš išvažiuosiant vietųs 
smogikai atsilankė, dar tuomet 
nebuvo išsidrąsinę ką nors mai; 
daryti tik teiravosi, ar ir toliąų 
aš už lietuvystę kovosiąs. Ątsą- 
kiau, kad dar labiau, negu se
niau ir tikras, kad neųž|lgp, 
Klaipėda busianti Lietuvos. Jie 
nieko neatsakę išėjo sau, o aš 
tuoj susimėčiau pasprukti, negi 
lauksi kaip antrą kartą ir dar 
nakties melu ateis...

—Duktė pasiliko namuose, o 
sūnų jau areštavo ir į Tilžę iš
vežė...

Spind; sepio kaktoje ąkys,

______ ________ ————
----------------------------- ----------- ............................................................................................................................................................................................................i ■——m——

MARIJAMPOLĖ.—Prieš 
ra dienų vienai moteriškei 
siuntė sūnūs iš Paragvajaus 
(Pietų Amerika) laišką, kuria
me nusiskundžiama labai sun
kia lietuvių išeivių būkle šita
me krašte. Apie Paragvajų 
Lietuvoj mažai žinoma. Dau
guma musų emigrantų, vyk
stančių į Pietų Ameriką, gal
voja apie Argentiną. Tatai ži
nodami įvairus agentai įkalba 
išeiviams, kad Argentina yra 
Paragvajaus kaimynystėj, kad 
užtenka tik pereiti sieną ir jau 
Argentinoj. Tačiau pasirodom 
kad tatai ne taip jau lengva, 
kadangi Argentinoj tokie žmo
nės nepageidaujami, jie sulai
komi ir siunčiami atgal į Pa
ragvajų, o Paragvajaus valdžia 
tuos bėglius siunčia į grand 
čake esančias plantacijas, kur 
jų darbas labai primena ver
gų darbą. Be to, upė, kuri ski
ria Argentiną nuo Paragvajaus, 
labai plati, už perkėlimą per 
ją imami dideli pinigai, nes tai 
savotiška kontrobanda. Daug 
kartų panašios kontrobandos 
pasibaigė labai nelaimingai ir 
La Platos dugnas esąs 
tas lavonais.

po- 
at •

nuklo-

menki'*' 
darbo

Uždarbiai Paragvajuj 
pragyvenimas brangus, 
maža. Laiško autorius yra ge
ras siuvėjas, jis gavo darbą 
vienoj siuvykloj, kur 
po 140 pezetų kasdien, 
gyvenimui išleidžia po 
zelų kiekvieną dieną.
— labai mažos vertės
o visą brangu: pokelis papiro
sų — 10 pez., dėžutė degtukų
— 5 pez. Be to, dirbti tenka 6 
dienas, o maitintis — 7 dienas 
kas savaitė, žodžiu, tik per 2 
mėn. jis susitaupė pinigų paš
to ženklui.

uždirba 
bet pra
lio pe- 
Pezetas 
pinigas,

Dėl Klaipėdos Įvykių
ALYTUS. — Kovo 22 d. ry

tą plačiai paplitus žinioms po 
miestą, kad vokiečiai pastatę 
reikalavimus grąžinti Klaipė
dą, valdininkai ir tarnautojai 
suėję į įstaigas dirbti susirū
pinę stoviniavo negalėdami iš 
susijaudinimo dirbti. Darbinin
kai taip pat pamiršę kasdie
nius rūpesčius dalinosi liūdno* 
;;ųs netikėtomis žiniomis. Pa
kliuvę miestan ūkininkai graib
šte iš kioskų laikraščius ir pa
žįstamus miesčionis kamanti
nėjo klausimais. 12 vai. kas 
nutrukęs skubo prie radijo apa
ratų klausytis 
karo ūkininkai 
bet jo laukia.

Pažymėtina,
stotis žinių pranešimo laiku ne 
visoms linijoms 
ir ne visi galėjo 
bių žinių, 
labai pasipiktinę.

Laiško autorius prašo moti-. * 
ną, gimines ir pažįstamus, kad 
jam padėtų grįžti Į Lietuva, 
pasakoja, kad kiekvieno sutik
to lietuvio Paragvajuj didžiau
sia svajonė sugrįžti į gimtiną 
ir įspėja draugus bei pažįsta
mus, kad jie netikėtų agentų 
pasakaitėmis ir atsisakytų nuo 
sumanymų vykti į Paragvajų 
ar per jį į Argentiną.

Už uodegas 4 mėn

žinių. Galimo 
ne tik nebijo,

kad elektros

tiekė elektrą 
nugirsti svar- 

Dėl to gyventojai

ROKIŠKIS. — Apylinkės tei
smas pil. N. už uodegų piau- 
stymą nubaudė 4 mėn. kalėji
mo.

Čia tiek daug privisę 
gautojų, kad net vietos 
lininkai samdo 
saugotų ūkininkų 
galėtų gurkšnoti 
rinktis prekes.

uode- 
vcrs • 
kuriesargus, 

arklius 
restorane, ar
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| Gabrielė PetKevičaitė |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —»1927)

(Tęsinys)
Pabaigęs su stalčiumi ėmė 

viskų žiūrinėti lentynoje, skry
nioje ir kamodoje. Tik čia ne
beėmė jau kiekvieno lapelio 
skyrium, bet jau rieškučiomis 
sėmė ir skleidė asloje. Iškratęs 
mano knygynėlį, žvilgterėjo 
žandaras dar į antrų kambarį, 
kur stovėjo tėvelio knygynas, 
keturios didžiausios spintos 
knygų kimšte prikimštos, ir 
jau su mažu nusiminimu pa
klausė:

—Ar ir tas jūsų?
—Tai mano tč’o knygynas.
Gavęs neigiamų atsakymų, 

žandaras lengviau atsikvėpė. Iš 
mano knygynėlio paėmė Baltro- 
maičio katalogų, Juškevičiaus 
dainas ir kelias cenzūros leistas 
lenkų kalba knygutes apie Lie
tu vų.

Išėję su prokuroru į prieš
kambarį ėmė žiūrinėti laimėtų 
grobi n į. Prokuroras knygas pa
nagrinėjęs patraukė pečiais:

—Eto bezobrazije! tam pc- 
čatajut, a zdies prikazivajut 
pricsliedovat! (Tai biauru! Ten 
spausdina, o čia įsako perse
kioti.)

VANDUO
U Skalbimui reikalinga pertek

lius vandens. Vanduo būna 
kietas, v kada jame yra ištirpę 
minerahn, gipsas ar kreida. 
Kietas vanduo galima suminkš
tinti palaikius ant oro, išvirinus 
arba pridėjus šarmo. Soda arba 
boraksas irgi suminkština van
denį.

Jeigu vanduo purvinas, šauk
štas alūno prašalina purvus.

Amonija irgi suminkština 
vandenį; reikia dėti pusę šauk
što į galionų. Jei vanduo per
kaistas, amonija išgaruos.

V. Faizą.

PAVASARINĖS PIRŠTINĖS.

No. 1989 — Šias gražias, dviejų spalvų madingas piršti
nes, lengvai galit nusimegsti namie.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1989
.1739 So. Ualsted S t., Chicago, UĮ.

|
I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..........—

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

Į Adresas ........ ...............

^Miestas U valstija

Brolis nepasitraukdamas ly
dėjo žandaro žingsnius. Rūky
dami prieškambary, ėmė šne
kėtis. Prokuroras, kreipdama
sis į brolį, paklausė:

—Aš, rodos, esu kur jus ma
tęs. Be nebuvome drauge Kije
vo universitete?

Gavęs teigiamų atsakymų pri
dėjo:

—Malonu susitikti.
—Tik ne tokiose aplinkybė

se, — atšovė jam brolis.
Sugrįžęs į mano kambarį su

rašė protokolų. Man vis galvoj, 
ar neis jie kur kitur kratyti... 
Ir neramu, nes niekaip nesu
galvoju, kur vežikas galėjo to
kiu trumpu laiku jam įduotus 
raštus nugrūsti.

Pasirašiusį protokolų staiga 
išgirdau smarkiai bėgant žan
darų lipynėmis ir žvangaus jo 
pentinus.

Gyvenome antrame aukšte. 
Žandarai saugojo žemėje tik 
įeinamąsias duris, palikę visas 
kitas duris iki mano galinio 
kambario atlapas. Tad garsas 
ėjo per visų trobų.

Vos spėjo žandarų viršinin
kas mane paklausti:

—Možet byt jest u vas svoja 
pečat? (Gal turite savo ant
spaudų?), ir įspruko žandaras 
kariškai belsdamas kojomis ir 
pentinais žvangėdamas ir neš
damas didelį ^ryšulį raštų.

—Vot maladcc! Vot mala- 
dec! — išgirdau tik žandarų 
drauge su prokuroru besidžiau
giant ir griebiant šitų pundų.

Apsisuko man galva. Jutau, 
kaip visas kraujas į širdį subė
go. Atsirėmiau į kėdės nugarų, 
kad žemėn nepasvirčiau. Tas 
raštų pundas, tas valdininkų 
džiaugsmas kaip vėzdu man 
sudavė per galvų. Ir abejoti ne
buvo kuo: surado mano raštus.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
.Daugeliui Moterų Skyriaus 

bendradarbių išreiškus pageida
vimų, kad šį skyrių vestų p-įa 
Norą Gųgięnė, kurios vardas y- 
ra žinomas tūkstančiams “Nau
jienų” skaitytojų iš jos įdomiai 
rašomų Muzikos žinių. Redak
cija pakvietė jų ir gavo jos ma
lonų sutikimų pasiimti ant sa
vęs ir šias pareigas. Tąigi gerb. 
Nora Gugienė bus “Naujienų” 
Moterų Skyriaus vedėja, ir Re
dakcija tikisi, kad visos bendra
darbės kooperuos su ja taip pat 
noriai, kaip kooperuodavę su 
šio skyriaus neužmirštamos at
minties steigėja.

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA

DARŽU KLUBAI 
MAINE VALSTIJOJ

Rašo Mariona Dailydaitė

Moterų Kliubai dailina Maine 
valstijų, rengia parodas ir vy
kina bendrus pagerinimo dar
bus įvairiose apylinkėse. Tas 
veikimas buvo pradėtas virš 
dešimtį melų atgal. Dabar yra 
po vadovybe p-ios II. R. Coe. 
šiandien randasi apie 47 Fede- 
ruoli Daržų ir Gamtos Kliubai 
su 2500 nariais. Jų svarbiau
sias tikslas yra gražinti vieške
lius ir lauko pusę ligonbučių, 
taipgi viešus rumus ir parkus. 
Netikėtai kili kliubai ir priva- 
tiški žmonės pagavo tų dvasių 
ir jie pradėjo sodinti gėles prie 
kelių, dailinti gasolino stotis, 
garažus ir kempes.

Kasmet Maine siunčia dele
gates į gėlių parodas, kurios 
įvyksta Bostone, New Yorke, 
ir ragina nares važiuoti net į 
Bermudų. Kas metai daugiaus 
įvairių gėlių ir naujų medžių 
sodinama viešose vietose.

Moterys kalba per radio ię 
rašo į laikraščius apie reikalų 
gražinti viešas vietas.

Federacijos Kliubai darbuo
jasi per mokyklas, skautus ir 
kitas jaunuolių grupes. Jaunuo
lių programas yra sekantis: 
Studijuoti geologiją, laukines 
gėles ir rinkti mineralus. Kąi 
kurios mokyklos, norėdamos 
paremti tų veikiųjų, duoda 
moksleiviams vietų sodinti gė
les, ir jie patys gali prižiūrėti 
savo darželius. Toksai veikimas 
ne vien pžinleresuoja jaunuo
lius, bet ištobulina meilę gro
žio vietoj porų naikinti, kuris 
randasi nekuriamo jaunuolių 
amžiuje. Apart to, moterys su-, 
teikia jaunuoliams literatūrų 
veltui apie paukščius, upes, žu
vis, laukinius gyvūnus ir me
džius.

Tie veikimai užinteresuoją ir. 
vyrus, todėl šiandien yra vyrų 
priklausančių prie Federacijos 
Daržų Kliubų.

Moterys turėjo daug vargo, 
kol jos galėjo išnaikinti kai ku
riąs milžiniškas apgarsinimų 
lentas, kurios buvo iškabintos, 
prie vieškelių ir darkė sceneri- 
jų. Kadangi Amerika yra jau
na ir didele šalis, ji perą ap
valius visas vietas, kaip kad 
mažesnės ir senesnės šalys. Bet 
jeigu žmonių ūpas kils toliau, 
tai laikui bėgant Maine valsti
jos vieškelių šonai bus švarus 
ir tvarkiai užlaikomi, kaip ge
rų gaspadinių namai.

Maine federacijos Daržų ir 
Gamtos Kliubai išleidžia mėne
sinį laikraštukų, kuris aprašo 
įvairių kliubų veikimų ir kartu 
nurodo reikalingus darbus bei

Nauja “Moterų Skyriaus” Vedėja “Ant šiltųjų vandenų"
’i Rašo Pranė L.

P-ia Nora Gugienė, artima šio skyriaus įsteigėjos ir vedė
jos, velionės Marijos Jurgęliopienės bendradarbė ir įpėdinė.
Ačiū p. Norai Gugienei už 

malonų pakvietimų ir vaišes. Ji 
mus visas, bendradarbes “Mo
terų Skyriaus” “Naujienose”, 
pasikvietė pas save praeitų 
penktadienį, ir maloniai ir vai
šingai priėmė. Susirinkimėlis 
buvo sušauktas pasitarti apie į- 
pėdinę taip staigiai iš musų tar
po pasitraukusios Marijos Jur
gelionienės, “Moterų Skyriaus’-’ 
įsteigėjos ir vedėjos.

Pasirodė, kad visos kaip vie
na buvome 'nuomonės, kad p. 
N. Gugienė butų piusų nauja 
vedėja, nors ji jau ir taip yra 
užimta įvairiais yįsuomcpiškais
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Bukim 
Gražios
Rašo Nina

ALIEJUOTA ODA
Blizganti nosis ir ąĮjejuota 

kakta, tai jau tikra będa,—bet 
yra vaistąs dėl kiekvieno, vei
do rupesnio. Bet, kad sulaukti 
rezultatų, reikia pradėti gydy
ti ne vien išoriniai.

Tuębut visos suprantą, J<ad 
suaugusios pioters aliejuo|a 
oda eipa paprastai rąpką-ran-. 
kop sp vidurine petvarka.

Reikia vengti valgyti riebaus 
maisto. Kasdien reikią gerti 
dąpg vandens. Būtinai reikią 
valgyli daug vaisių ir daržo
vių kasdien ir taipgi pąsįmąnk- 
štyli. Mąpkštytis reikią kas
dien, pposeklai ir reguliariai.

Kasdien, taipgi, reikia gerti 
vaisių sulčių.

Žodžiu, reikia suderinti pa
čių sistemų, pirm negu išori
nė veido priežiūra parodys re
zultatų. ( 

užmanymus.
Moterų pamatas yrą sekan

tis: “Gųmtą suteikė steb.ėtipų 
medžiagų, su kuria darbuotis. 
Žmonija sutaršė gamtos grožy
bę. Dabar priklauso mums jų 
pataisyti, kad būtume verti 
jos. Dirbkime sykiu, nes vieny
bė yrą stiprybė.” 

darbais ir rašymu. Mes ‘matom 
daug jos raštų spaudoj, ir kas 
šeštadienį skaitome “Naujieno
se” jos vedamas Muzikos Žinias. 
Kaip ir velionė p. Jurgelionie- 
nė, taip ir p. Nora Gugienė yra 
nenuilstanti ir prakilni darbuo
toja ir ji cįna p. Jurgelionienės 
pramiptais takais.

Turėdami tokių nuoširdžių iv 
gabių naujų vedėjų, mes turime 
vėl sukrusti ir jai pagelbė(i, 
kad ji penpilstų, ir fad musų 
darbas butų tęsiamas toliau taip 
gražiai, kaip iki šiol. To reika
lauja mpsų mylimos vėl. M. 
Jurgelionienės atmintis.

Nors aš į p. Gugienę pažinau 
iš raštų jąp sepiai, bet ypatiš- 
kai iki šiol neteko sutikti. Nu
stebau t pamačiusi kokia ji link
smą, iškalbi ir nepuiki. J j labai 
draugiška ir maloni. Aš steng
siuosi pati ir rąginu ir visas ki
tas bendradarbes su tokia pa
vyzdinga moterim ir musų nau
jąją vedėja, artimui kooperuoti 
ir palaikyti kpo,drapgiškiauąips 
ryšius, kad musų Moterų Sky
rius nesustotų augti, stiprėti ir 
įpbplėli, prųdėdaipos naujų sa
vo naudingo gyvenimo laiko
tarpį. Barbora Gurskienė

P-ia Nora Gugienė balandžio 
14 d. sušaukė pąs save “Nau
jienų” Moterų Skyriaus C|pca- 
gos bcndrądarbes pasitarti kas 
reikia daryti ir kaip užpildyti 
tų vietų, kuri pasidarė mirus 
Marijai Jurgelip.pienei, skyriaus 
kūrėjai i r vedėjai.

Daug kalbėtą ir svarstytą įr 
prieita prie išvados, kad tinka
miausia tai vietai užpildyti yra 
visiems gerai žinoma visuome
nės veikėja, dainininkė ir ka
daise choro vedėja ir “N.” Mu
zikos skyriaus įkūrėja ir vedė
ja p. Nora Gugienė. Nuo dabar 
ji bus ir “Moterų Skyriaus” ve
dėja.

Linkiu nuo savęs daug ener
gijos ir geros sevikatos p. Gu- 
gienei, kad tų naujų darbų ga
lėtų vesti taip nuoširdžiai, kaip 
dabar veda, muzikos skyrių.

A. K. J.

^kelbjmąi Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
”-ą naudingas.

(fęsjnys)
3 Savaites už $80

Viena ponia, kuri kelis kar
tus yra buvusi Floridoje, sako, 
kad keturiems vienu automobi
liu važinėjant galima esu bent 
tris savaites važinėti po Floridų 
už $80.(10. Ji įskąito ir kelionę 
iŠ namų. Aš truputį abejoju ar 
su tiek buįų galima apsieiti, dėl 
to, kąd mažiausiai imapt, kai
nuoją po $1.00 nakvynė, ma- 
Žiaųsiąi $1.00 kainuos į dienų 
pravalgyti, susidedant už gasų 
irgi tos pačios ponios pasaky
mu reikėtų po $20.00 kiekvie
nai. O gį susidaro daug ir bū
tinų kitokių išlaidų. Daug kur 
už maudykles kiek reikia pri
mokėti, laikraštis nusipirkti, į 
tęatrų vakare nueiti, pavažinė
ti laiveliu. Sakau, buliuos išlai
dos, nes aš nemoku įsivaizduo
ti atostogų kur kamputy užsi
darius. Mano apskaičiavimu, į 
savaitę reikalinga po $35.00 ma
žiausia. Tai važiuojant karu, 
susidėjus kelioms. Kitomis prie
monėmis — priklauso kokios 
jos.

Jei aš noriu kų pasakyti, tai 
yra tas, kad nuvažiavus, ypač 
pirmų syk nuvažiavus, yra nuo
dėme vienoj vietoj sėdėti. Tu
rint savo karų, nėra klausimo 
kaip vienų ar kilų vielų atsiek
ti. Sėdi ir važiuoji kokia nori 
kryptimi. Bet negalint šia prie
mone naudotis, tuomet saky
čiau, geriausia naudotis autobu
su perkant tikietų iš namų ne 
“round trip”, kaip paprastai 
žinonių daroma, bet “ei rele 
trip”, tai yra aplinkiniais ke
liais. Išsirinkti žemlapy kokias 
vielas norėtum aplankyti, susi
žymėti popierėly' ir autobuso 
stoty pasiteirauti ]qek tokia ke
lionė kainuoja. Labai mažai 
brangiau kainuoja, o važiuoji 
vis naujomis vietomis, vis .yra 
ko žiūrėti, gali pakelėse pasi
žymėtose vietose sustoti (ir 
šiaip autobusu važiuojant gali
ma kur nori sustoti, lik reikia 
su draiveriu pasitarti, lepažy- 

MEZGINIAI PADUŠKAITEI IR STALTIESEI-

COPR. I9W, NEEDLECRAFT SERVICE. INC
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staltiesei. Galit vartoti baltus arba krėmavus siulus.
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mi likielc) ir pab.uti kiek nori. 
Vėliau tęsi kelionę dairydamasis 
vęl naujų vaizdų. Aišku, tokia 
kelionė kainuoja daugiau jau 
vien ir dėl to, kad sustojus vis 
naujose vietose, paprastai iš 
syk nesusigaudai kur pigiau ap
sistoti, nesurandi taip greitai ir 
privačių .namų, o ir padieniais 
brangiau sumoki už kambarį, 
negu išsinuomotum savaitėmis 
ar mėnesiais. Bet to nereikėtų 
bijoti. Juk važiuojame ne daž
nai, ir norime kelionę sunaudo
ti, kai kų pamatyti.

Aplankytuose miesteliuose ge
riausia kreiptis į tam tikrus tu
ristinius biurus arba į Chamber 
oi Commerce ofisus pasiteirau
ti, kas tame miestelyje yra žy
maus, kas butų verta aplanky
ti. Tik nereikia perdaug ten 
jiems pasitikėti. Jie gąlybę išro- 
kuoja lankytinų vielų, įvairiau
sių įdomybių. Bet vis tik gauta 
ten literatūra, duoti patarimai 
daug padeda ir išsirenki gana į- 
domių vielų aplankyti, pamatai 
gana daug.

(BUS DAUGIAU)

^Maistas
Veda MORTA RUGIENĖ

MĖSA SU SPAGETAIS
1 sv. jautienos (maltos)
1 pakietą spagetų (7 ar 8 unc.)
1 smulkiai supiaustytą svogūną
1 smulkiai supiaustytą žalią pi

pirą.
1 skiltį supiausyto česnako
2 šaukštus sviesto.
Trupučiuką malto muskatino rie

šuto.
Druskos ir pipirų pagal skonį.
1 mažą keną tomaičių “Pašte”
1 No. 2 keną tomačių.
Ištirpink sviestą ant skaurados. 

Pakepink svogūnus, žalią pipirą ir 
česnaką. Dadėk mėsą, druską, pipi
rus ir muskatinį riešutą. ir kepink 
pusę valandos. Dadėk tomaičių 
“Pašte”, tomates ir grybus. Visą 
mišinį pridėk prie atskirai išvirtų 
nusunktų spagetų ir ant lengvos 
ugnies tušink apie 10 minučių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Diena Iš Dienos
■■■ ■ ■ "u . jį ,

“Grand Openingas” 
Nusisekė

Praeitą penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį, balandžio 14, 
15 ir 16 d. d., įvyko žymus 
grand openingas The Spot Ta- 
verno, 6410 Cottage Grove.

Per visas tris dienas The 
Spot tavernas buvo prisikimšęs 
savininkių Emmos ir Emilijos 
Parmalis draugais ir pažįsta
mais. Svečiai atsilankė ne tik 
iš apylinkės, bet matėsi iš visų 
kolonijų ir net iš kitų miestu- 
kų.

Savininkes visus maloniai 
priėmė ir pavaišino. Matyt, jos 
turi gerų pažintį su Chicagos 
visuomene, nes visur dalyvau
ja ir paremia visuomeninį ju
dėjimą.

Prie progos savininkės vi
siems atsilankiusiems taria šir
dingą ačiū. —Steponas. (Skl.)

Dvejos Sukaktuvės
BRIDGEPORT. — Biznie

riams Joseph ir Sieliai Raman- 
čioniams šiemet sueina dvejos 
sukaktuvės: 20 metų kai vedę 
ir tiek pat metų kai J. Raman- 
čionis pradėjo vystyti savo biz
nio karjerą namų statyboj ir 
geležinių daiktų prekyboj.

Krautuvė dabar vadinasi 
Bridgeport Hardware and Paint 
Corp. adresu 3214 S. Halsted 
Street.

Ponai Ramančioniai turi 
gražiai išauklėję vienturtę duk
terį Stellą, kuri yra ištekėjusi 
už Joseph Leases.

Kostumeris.

Prano Basčio Šeimyna 
Rengiasi Lietuvon

Trejetas metų atgal Pranas 
Bastis, 3327 S. Halsted St., bu
vo sunkiai sužeistas autoinobi- 
lio-troko nelaimėje. Pranui bu
vo nulaužta koja iš dilbies ir 
l)o nesėkmingos operacijos bu
vo manyta, kad jis neteksiąs 
vienos kojos.

Praėjus tūlam laikui P. Bas
tys vėl pasidavė operacijai ir 
nors iš lėto, bet jam buvo su
taisyta koja ir šiomis dienomis 
jo šeimyna nusipirko naują 
Buick tikslu važiuoti į Lietu
vą. Pranas patsai vairuosiąs 
automobilį iki “vandenio” ir 
Lietuvoje. —J. A. S.

Gržo iš Ligoninės
BRIDGEPORT. — Anąkart 

šioj vietoj buvo rašyta, kad 
auksoriaus Juozapo Rizgeno 
žmona šv. Kryžiaus ligoninėj 
turėjo operaciją. Dabar jau ji 
yra grįžusi namo, 3249 S. Hals
ted st., ir netrukus galės atliki
nėti savo pareigas — patarnau
ti krautuvėj. —Jos Draugė.

Cor. 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevf], slėnu popieriau* Ir langų Seldtj. 
Ateikite J didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
po peri au* pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite Ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimnoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

EM-A-Ree vidau# Žibanti balta ir viso* 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Esa-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžaa gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. Q f?
GALIONAS* I ■ V V 

Popierių Valyklis arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir fteSta- 

dlenials ik 9 P. M.
Te!. PBOSPECT 8440

Plyinouth Convertible Sėdau Chrysler korporacijos 
1939 metų pažiba. Turi kai kurias naujenybes ir česis 
sustiprinimo priedėlius.LIETUVIS IŠRINKTAS į MELROSE PARKO MIESTO VALDYBA

Chicagos Priemiesčių Rinkimų Rezultatai
Antradienį dviejuose šim

tuose miestų ir miestelių Chi
cagos apylinkėj ir kitose Illi
nois dalyse, įvyko merų, trus- 
tees ir kitų miestų valdybos 
narių rinkimai.

Melrose Parke, Chicagos 
priemiesty j, kur buvo renkami 
trustees ir knygyno tarybos 
nariai, laimėjo ir vienas lietu
vis Joseph Darg. Kandidatavo 
ir antras, A. Yoncha, bet jam 
nepasisekė praeiti.

žemiau paduodam lietuviams 
geriau žinomų miestų ir mie
stelių rinkimų rezultatus:

Merų Rinkimai
Altamcnt—Walter C. Klitz- 

ing; Benton—C. Edwin Hair; 
Carbondale—Charles Johnson; 
Centralia—Wendell Webster; 
Chicago Heights—Joseph Gan- 
non; Clinton—Bernard M. Pugh 
Dixon—W. V. Clothower; East 
Moline—Ray Klingbiel; East 
Peoria—Otto Brauns; Elgin— 
Myron M. Lehman; Effingham 
—lygiai tarp Harp Rinehart ir 
John Groves; Harrisburg—J. 
E. Bose; Harvey—Frank W. 
Bruggemann; Hillsboro—Wal- 
ter R. McLean; Kevvanee—. 
Mark A. Saunders; Marion—- 
Harry Crisp; Pinckneyville— 
John H. Stumpe; Princeton—* 
Floyd Avery; Pekin—J. Nor- 
man Shade; Prophetsto-wn— 
Olaff Crossell; Rochelle—W. 
B. McHenry; Salem—Omar J. 
McMackin; Streator—Thomas 
R. Halfpenny; Tampico—M. H. 
Parent.

Trustees, Etc. Rinkimai
HARVEY: Komisionieriai— 

Charles H. Aplegate Jr., Nor- 
man C. Gallett, Arthur Turn- 
gren, Einar Bloom. Magistra
tas—Herbert Berggren.

CHICAGO HEIGHTS: Komi
sionieriai—John N. Gansen, 
Maurino Ricchiuto, Edward 
Barwig ir John F. Johnson. 
Magistratas—Carl W. McGe- 
hee.

ALSIP: Trustees, Theodore 
Paulin Sr., Jacob Posthumus ir 
James Murray.

D0LT0N: Trustees, John C. 
VVernicke, Dvvight W. Watson 
ir Clarence G. Fike.

FL0SSM00R: Trustees, Mu- 
eller Koeper, A. L. West ir A. 
L. Augur; policijos magistra
tas, R. C. Emrich.

LANSING: Trustees, William 
Erfert, William Jabaay ir Cor- 
niel Dekker.

MATTESON: Trustees, How- 
ard Smith, Adolf Leder, George 
Fink; policijos magistratas, 
Samuel Gugle.

OAK LAWN: Trustees, 'Ju 
lius Skalski, Otto Koch ir 
Adolph Larson.

ORLAND PARK: Trustees, 
Harry Heiting, J. F. Schmadeke 
ir Herman Uthe.

Tavernų Savinin
kams Dykai 
Langus Išpuoš

C. O- C. Distributing Com- 
pany of Chicago pradėjo labai 
platų Crcam of The State deg
tines skelbimų programą. Ši 
bendrovė yra biznyje nuo deg
tinės pardavinėjimo draudimo 
įstatymo atšaukimo ir pasek
mingai varosi po šia diena, 
šį sykį jos sumanyta plačiai 
išgarsinti kalbamą degtinę, 
kuri yra jau keturius metus 
sendinta, tikslu supažindinti 
pirkėjus ir vartotojus naujo
mis kainomis.

C. O. C. bendrovės valdinin
kai tvirtina, kad Cream of 
The State degtinė yra išsibusi 
ir švelni. Kiekvienas tavernos

Jųsų lengvesnio namų svarinimo no- 
r?i taip geri kaip ir Magiško Rutulio 
duoti.

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLCKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ' 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL \

PH0ENIX: Trustees, John 
Podgorny, John Haen ir Mar
tin Czyevvicz.

TH0RNT0N: Trustees, Ja
mes Law, Merrill C. Sweet ir 
Walter Diekelman,

RIVERDALE: Policijos ma
gistratas—Louis E. Haht, trus
tees, Henry Stronski, Sr., Har
ry Hanschmann ir Ray E. 
Martin, Progressive party na
riai.

SOUTH CHICAGO HEIGHTS 
Trustees, August Hoecker, 
Emil Peterson, Frank Nįcols ir 
O’Banion.

CALUMET CITY: Alder- 
men: first ward, William 
Thrailkill; second ward, Jo
seph Breclavv; third ward, Pe- 
ter Sovzyk; fourth ward, Emil 
W. Seehausen; fifth ward, 
Russell Cadman.

POSEN: Trustees, B. Leo 
Dryja, John Sendera ir Joseph 
Jankovvski.

STEGER: Trustees, Donald 
West, Dominic Onofrio ir Ai
va R. Hickman.

RIVERSIDE: Trustees, Hen
ry B. Babson, George G. Olson 
ir Adolph J. Radosta, Jr; librą- 
ry board directors, Joseph F. 
Jaros ir Helen Gould.

LA GRANGE: Trustees, 
William A. Croak, John C. 
Tully ir John L. Westenhaver; 
library board directors, Mrs. 
Aileen S. Clark, Mrs. Helen 
J. Mitchell ir Floyd G. Smart; 
policijos magistratas, William 
A. Peterson.

MELROSE PARK: Trustees,

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAuldlng «149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Carl L. Dehlingcr, William J. 
Drevs, Harold E. Larsen, 
James T. Markett, Frank Mar
sh ieano ir Joseph Darg; libra
ry trustees, Leoną Horgan ir 
Ida Bruno.

SUMMIT: Trustees, Herman 
K. Lindeman, Felix Bannon ir 
John J. Jalovec; policijos ma
gistratas, Martin M. Philbin.

WILL0W SPRINGS: Trus
tees, John Ward, William Pan
ko w ir Fred Haehnel.

WESTCHESTER: John E. 
Gray, Mortimer Johnson ir 
Richard B. McCoppin, trustees; 
Ralph J. Riley, policijos ma
gistratas.

N0RTHFIELD: Robert Mc 
Clellen, John Efflandt ir Hen
ry Suel, trustees.

NILES CENTER— Trustees, 
Wjllard C. Galitz, John W- 
Wuerth ir Peter Conrad. 

»

ELMW00D PARK: —Trus
tee: Urban V. Bedard, Nicho- 
las R. Fanella, Policijos ma
gistratas: Alvin J. Kvistad.

BELLW00D: Trustees:
Frank Marik, Clarence Reetz, 
Dvvight H. John H. Anderson, 
Mrs. Irene P. Markus, Hed- 
vvig Morrison, Alfons E. Schro- 
eder.

CHICAGO RIDGĖ: Trustee 
W. J. Paulus, M- D. Ammer- 
inan, Alfred Braasch, Policijos 
magistratas: William J.
Walsh.

EAST HAZELCREST: Trus
tees: John Kopcha Jr., Ver
non S. Nelson, Frank J. Von- 
dracek. Policijos magistratas: 
Thomas S. Kardeleff.

savininkas bus patenkintas, 
dėlto, kad kainos naujos, že
mos, degtinė garsi ir labai 
perkama. Beto, bendrovė pa
sisiūlo kiekvienam tavernų sa
vininkui išpuošti dykai langus 
savo išgabomis, kad patraukti 
pirkėjus.

(Skelb.)

jIG
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CALUMET PARK: Trustee: 
Anton Leonard, Harold Black- 
inore, Walter Jdczak, Kasi- 
mir Zamadowicz.

BR00KFIELD: Trustees,
Clarence W. Hoppenrath, K. 
W..Hawley ir Fred P. Deut- 
schman; policijos magistra
tas: Robert V. Hladik; library 
board trustees, Elizabeth Mit
chell, Eveiyn M. Schmidt, A. 
E. Billings, Edmund J. Haw- 
es, Lenore Lee.

DESPLAINES: City coun- 
cil, James J. £ąrroll, first 
ward; Fred Loos, second ward 
Walter L. Dopheide, third 
vvard; Ernest Friott, fourth 
vvard; ir Theodore C. Schwa- 
nbeck, fifth ward-

MAYW00D: Trustees, dist- 
riet 2, Vernon V. Smith; dist- 
rite 3, Thomas E. Barrctt; dis- 
triet 6, Harry (]M. Herhard. 
Knygyno taryba, Marguerite 
M. Edlund, Mrs. Hazel Clark, 
Mrs. Delemare Hunt 4r El- 
wood Gorman Ham.

MORTON GROVE: Trus
tees: Herman Siegel, Arthur 
Wuest, ir Harold Fink.

NILES: Trust'čėŠ, Vincent 
Celmer, Peter J. Struck, ir 
Henry W. Fritz.

EVERGREEN PARK: Trus-
tees, Harry M- Paltovv, Abel J. 
Jager, ir Verner E. Peterson. 
Policijos magistratas: Richard 
Smith.

BLUE ISLAND': Alderman, 
Thomas Hayes, first vvard; 
George F. Fiedler, second wd.; 
Gustav R. Leitzau, thrid wd.; 
ir Otto A. Kasch, fiftr, Frank 
J. Britt, fourth, William C. 
Frey, sixth, ir John E. Jonės, 
seventh.

JUSTICE: Trustees, Henry 
M- Neitzel, Robert H. McCaw, 
George A.. Richards, Walter 
R. Wendtland.

HAZELCREST: Trustees,
Chester H. Willis, Ernest A. 
Youngfelt ir MichaeJ De Mayo. 
SCHILLER PĄRK: Trustees, 

Raymond J. Jacobs, Richard 
L. Mentzel ir Robert E. Swen.

LEMONT: Trustees, Vernile 
F. Herman, Victor Markie- 
vviez ir George A. Scheel-

H0MEW00D: Trustees,
Edward M. O’Brien, George 
Moecker ir Paul M. Cok. Poli
cijos magistratas James H. 
Akhurst. Knygyno taryba, Mrs. 
Rose Palentka ir Fred H. 
Gold.

STICKNEY: Trustees, John 
L. Matuszyk, Frank Dus ir 
Charles »—Jelinek. Policijos 
magistratas, Ray Francekovic.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

SU kiekvienu lengvu žemyn 
traukimu Absorene vis labiau 

atidengia popierio naujumu 
kol sienos ir lubos nepasidaro 
visiškai gražios ir švarios, ne- 
ki.nojant kambarių apstatų.

Tai Absorene refleksine vei
kla (dalis sukasi atgal, brau
kiant žemyn), kur rėžia vi
sus ^karbono dulkes, suodžių ir 
dutnų daleles ir kitą našvaru-

mą nuo sienos pooicrio bei 
lan«ų užlaidų. Jus, taipgi, 
patirsit. kad Absorene netrupa 

kain kiti sienų popierių 
va1 u tunai.

Pradėk dabar savo namus 
šveisti—pirk gana Absorene .
savo apylinkės krautuvėj, kuri 
pardavinėja valytuvus, kad 
ra’-uo^t jųsų minus švariais ir 
jaukiais.
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COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių nauju
tėlių karų^okiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

CICERO
.. ............. ...................   ... J

MOKESČIAI
LAIKAS MOKESČIAMS APSIMO
KĖTI CICEROJ • PASIBAIGIA BA
LANDŽIO 29, 1939 M. MOKĖKITE 
MOKESČIUS VIETOJ IR VENKI
TE STOVĖJIMO ILGOSE EILĖSE 
APSKRIČIO NAME.

JERRY J. VITERNA
Cicero Miestelio Kolektorius

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAH.E.L
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. H. A. planą
AP SKAITLĮ AVIMAS DYKAIMALISOFF PLUMBING AND HEATING SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

LEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIURADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.

< • SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisn uotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50 

už ............................ ®
GYDYMAS $£0.00

LIGONINĖJE ..... . ...... wU
AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... » 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 ftft 
kzaminaciją įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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



Kętvirt, balandžio 20, 1930

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulgtas* Chicą- 
gojė gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukass

Iš Vinco Rudaičio .... $103-25 
šitą sumą Konsulatui pri

statė p. Mečys Šveikauskas, 
pareikšdamas, kad p. Rudaitis 
paaukojo 100 dol. ir visus ki
šenėje rastus smulkiuosius pi
nigus.

Iš Klaipėdos Komite
to per p. B. Jakaitį .... $51.83 
Iš SLA Motęrų kuopos
(208) -------------------  $25.0Q
jos pirmininkės p. M.
Brenzaitės .................. 10.00
narių: p. U. Rakštienės 5-00 
Dr. E. Stakoff ........... 5.00
Dr. A. Giryotas ........... 1.00
p. S. Narvidienės ....... 1.00
Dr. S. Slakis ............... 1.00
p. M- Kenutienės ....... 1.00
p. S. Mikšienės ........... 1.00
p. E. Lacitytės ............... 1.00
p. V. Bijanskienės ....... 1.00
p. A. Steponavičienės .... 1.00 
p. J. Norkienės ........... 1-00
p. M. Kuperienės ........ — .50
p. A. Jagielienės .............. 50
Iš Mečio Šveikausko .... 1.00 
Vincas Jokubynas   1.00

>

MADOS

No. 4051—Graži išėjimui suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 4Q ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Kutę arba priduoti pavyzdžio, 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, IH.

čia |ded> 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdj No. .....

Mieros  per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaUtija) ‘ '

1

I 

i 
i

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

lengvais išmokėjimais

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ino. 
‘“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Bridgeporto V. V. S. 
skyriaus ...................... 11.00
Dienraštis “Draugas” ....12,00 
Antanas Olševskis ....... 5 00
Dr. A. Yuška ............... 5.00
p. Elzbieta Samienė .... 5.00

Lietuviui Jaunuoliui 
Gerai Sekasi 
Aviacijoj 

< i

Dįrbą Nąyth An^ęricąn 
Lėktuvų Linijoj

Prieš <Įu metų laiko Walįęr 
Murma, sųnųs Adam ir Eliza- 
bcrth Murmų, 3614 S. Union 
Avė., užbaigęs Englewood 
aukštesnę mokyklą, išvyko į 
Los Angeles, California, hįoį- 
kytis aviacijos inžinerijos.

Walteris nuo mažens įąbąi 
mėgdavo aeroplanus ir gal dėl 
to jam į trumpą laiką pąsise- 
ke užbaigti kursą ir gauti dar
bą aerpplanų dirbtuvėje.

Dabar 20 metų jaunuolis W. 
Murma dirba North American 
Air Lines dirbtuvėse. Laišku 
praneša savo sesutei ir tėvams, 
kad superintendentas jį pasky
ręs pirmininku (formanu) dar
be ir prie to jis jau mokinasi 
vienas aeroplanu skraidyti. 
Dabar nusipirkęs gerą coupe 
automobilį, nes jam pinigų ne
trūkstą...

Walterio tėvai labai džiau
giasi, kad iki šiol, jų sunui ge
rai sekasi. J. A. S.

JONAS KLEMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 d., 9:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 42 metų 
amž., gimęs Onkalnų kaime, 
Raseinių apskr., Jurbarko 
valsčiuj.

Amerikoj išgyveno 20 metų
Paliko dideliame nubudime 

tris pusseseris: Poloniją, Kot- 
riną ir Veroniką; švogerį Ro
ką Petrušaitį, krikšto sūnų 
Juozapą Petrušį, pusbrolį Jo
ną Paulaitis ir daug pažįsta
mų ir draugų. Lietuvoj pali
ko brolį Roką ir jo šeimą, 
du pusbrolius: Juozapą ir Jo
ną.

Kūnas pašarvotas Zimmer- 
mann’s koplyčioj, 9108 S. Cot- 
tage Grove Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj, balandžio 22 
d., 10:00 vai. ryto iš kopi, bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Klemo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laid. Dir. F. A. Zimmer- 
mann, Tel. Triangle 1221.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m.
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West ĮĮlth Street 

Phone Beverly' 7339.

LU V EI Mu Visas Pasaulio
KV1ETKININKAS . • • •

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted StręeJ
Tel. YARDS 7308

_____________ NAUJIENOS, Chicago, ĮL

WASHINGTONAN!

Iš kairės: YVęnęta Grybąs, Ędwąrdas WoĮodąs, Ęirutė 
^remiąpis, Vytautas BęŲąjųs — grupės vedėjąs; įillian 
Ciuskas, ĄĮfąš Ląųįųs fe Jųįją Ęą^št^s. Stp,yj: pęjįiksas 
Tonąas, Ęęlęn gn)s gFuPei
ąkoydioną, Jaųe į? Aytayąs, panelė
Elena Pec^ųkąitė $4^ fe *fetyvaus
parengimuose.

Grupę vąžiųo^a piąšįpp^^ fe įųp.s pųvęš gąfeonis 
įš Cbięagps, Gįąųč^ iš M fe £ąyl^ Iš Yfąuke- 
gąn, ĮJ1- įię visi Ifetavfal fe Yfel <fefeYfta$ gFHpfr Kur 
grupę eis, ten jr fe Vfel ltaKsmai
Įaįką prąleisįni. Jie bus ipųąų pr^iųręįpjąi įy “|ęyųkai”. 
Js WashingtQU0 nųyažfeo.sįpię yprįąp kęfetąi plienu 
pamątyti pasaulinę pąroęĮą, fe feife pifei yįsokiųpatyrimų.

liaunu i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiuiii lininiu ui'. 

| KINO TEATRAS I 

Į (MOVIBS) i
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Norėdami susitikti su senu 
draugu, užeikit į Wqrld Play- 
house teatrą, prie Michigap 
gatvės. Ten kėdės minkštos, 
kambarys jaukiai ramus, p, 
ant ekrano pamatysit Maųrięę 
Ghevalier prancūzų kalbos 
dramoj “With a Sm,ile”. Pasa
ka galima sekti angliškais už
rašais. Jeigu mėgdayot Qfyę- 
valier vikrumą, jo malonią 
šypseną, rasit naudingu porą 
valandų savo laiko pašvęst} 
jo pažinties atnaujįiiimui.

• ‘
“Wuthering Heights,” Uni

ted Artists teatre, duos jums 
daug pasitenkinimo puikia fo
tografija, vylioj ančia gamta, 
nepaprastais žmonėms ir jei
gu esate pripratę ieškoti ko 
gilesnio žmogaus elgesy j, tai 
bus ko ir pamąstyti šį veikalą 
pamačius. NĮęrĮę. O,bėrom Bąų- 
rence Olivięr, D.ąvid
Florą RpĮison, D,oųald Cyjsp 
—tai tik sąstatę
kurinio dalyvių. Gfe^ęsįĮ daug 
kalboj apie nepaprąstą 
theripg Heights”; pą^ątyHfe 
anksti, galėsit prįsiflętj įŲ’fe 
diskusijų-

■ •’
Fay Bainter yra yiępą ga

biausių akiočių Hplįyįyyoofeę. 
šį kartą ji ikvepfa 
ir si|ppą|išką ^pų$kųipą j 
rolę suaugusios tųrt^ęs, k|p 
ri savotiškai į^yaĮp 
ir gepgsterią^s ęjųp^ą ppį-ą— 
trejetą pamokfeimų ąpfe tyįk- 
sus, ąpię kurihPS jfe feę 
nebuyb galvpję. Idą fefepįąP, 
toliau papuošia veikalą savo 
gražumu ir ypatiškmnų.
Lady and the Mob” yrą roda
mas Oricntal teatre, feųp pa
čiu kartu papiątysįt fe 
Family Next P,opr” ąu Jfetgfe 
Herbę^t—koĮnędiją ąpię rų- 
pestiągą W9,tiųą, 
pasiryzuą pągąų|i vyrą sąyo 
duktėręi—įr yodąyife Kaip vi
sados, įąrgępąs difeąfeą sfetpą 
neseąiai pąųjąj ą|įdąvy|ąipę 
“mūviu” pąipęįuję.

Sužąla Vmųtę-

Englewqo.d LięUiyių $ęmokfefeįį fefefe*
įvyks pęnktądįenį, bątąndžįp 21 d-, 7-3Q ’vąį., yąk-^35^ W.
63rd §t. Bus’ ląbąį «Yąrb,ųs dąlykąi svąystp.ųR- Btąš.ąu <ąil‘ 
liįigąi atsįįąnkyti fe nąniy nąyiu ątsivesfk

HumbpĮdt Bark Lietuvfe Bplįtikos Klubo susirinkimąs įvyks Į^L 
20 d., svetainėj 3.600 W- North Avė., 8 v. v. Nepamirškite 
būti, turėsime svarbių reikalų. Valdyba

— Z.

Sokiąi
Jęįgu įvertinat ' užlaikymą 

tautiškumo, jeigu gerbiat jau
nimą, kad jie svetimtaučių 
tarpe Įietųvių vardą garsina, 
tai ąteįkit mums į pagalbą- 
Kelįonė Washingtonąn 14 as
menų grupęs kainuoja virš 
keturis šjųitus dojerių. Miups 
tie pinigai surinki prisieina 
gana sųnkfeb, pyą&Me jū
sų daĮyyąuii išfeiMąvfe šp- 
kįųo.se, knnė įvyks, vyfej, vą- 
kąrę, 8 yąląndą ^P.ns są- 
fejję., ąifi n. ” Pdiękįgąą Ąyą- 
j|ąpgą Mk 3$ Mąnis
kiękvfenąą ęęątąą fefeąį 
lingąs. Bev ipą^ųs knfekfetdV 
ųeįnąpk JĮęjgiĮ eąąt g9“ 
ros vąiįo.s fe ^rfeies, ipeld^ią 
ąrbą pąrępife ipųsų šj isfeį^ą- 
vių vakarą, kuris b,us pįlųąs 
margumo arba, jeigu gąjfe 
prisiųskite mąžą pįnįgįškų ąą- 
ką Vytautui Beliajui, 6,210 Sp. 
Park Avė., Chicago, III. Prašo
me jūsų pagalbos. Musų garbė 
yra jūsų garbė ir visų lietuvių 
gąrM Bąąukąyfehd— 

tfeąfeą ęfefevąųs toje

u. l^ęliąius.

Jumuioliij švente
S^kaiilj bąlą^-

4>. Lį^ųyįn Ąn^į- 
Ifffiįpj Įvyksta “.laiiuuolių 
Š.yęntg” pę ftbejfl l<ięHvĮenąs

yrą pąsįšymėm ąąt sąyą Ha- 
w ten flftb’YOT-.

ęįpk ,ąąn žjTOflW>, 
Mat puMfes. ,wyMą Mp 
ppp spfliai
y£H$ąsįj. Apart įąąnųąlįų, yrą 
sukviestos Ghįęągps gą- 
blausios dailės ir meno spė
kos. Atrodo, kad programas 
bus labai puikus ir turtingas.

Tądgi, visi ir yį^ps ^ąlyyąn- 
kfeą fe jyęrtipkįtę įąupuplių ir 
jų n^pkYldi?^ 
pę^ ^ą^yeątiipą kąfeurinįąmę 
ir dąilęą dąrbe.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

%

A. F. Czesna Baths 
1657 W. 45th Street

T0WN OF LĄĘE. — šioj 
kolonijoj jąą per daugelį metų 
p. Czesna užlaiko puikią pirtį. 
Tą pirtis yrą Turkišką ir 
“Electric treątments”. Sąkp, 
kad daugelį^ žmonių lanko šįą 
pirtį dėl sveikatos. Kai išsimau
do, tai jaučiasi jaunesnis ir vik
resnis.

Apąrį pirties p. Czesna turi 
modernišką taverną ir. jąukįą 
svetainę šokiams. Čia yra su
tvertas vadinamas Club Davis 
Sąuare įr šis kjįubas kįekvieąo 
penktadienio, šeštadienio ir sek
madienio vakarais rengia šo
kius. Ir tie šokiai yra dykai- 
Atsilankę svečiai, seni ir jauni, 
gali šokti kiek tik nori. Muzi
ka groją “Rkytnm Gapers”.

Taigi svečiai pas Czesną ga
li išsimaudyti, pasišokti, įsi- 
gęrti gardžių gėrimų smą- 
giai laiką praleisti. \

šios įstaigos skelbimas mlpa 
“Naujienose” kiekvieną ketvir
tadienį. —Pažįstamas.

Paminklų Dirbtuvė
Tai viena geriausių pamink

lų dirbtuvių, ši dirbtuvė ne 
tiktai padirba iš akmens pa
minklus, bet ir padaro statulas. 
Čionai dirba tikri skulptoriai, 
kurįe tame pačiame paminkle 
iškala ir ypątps paveikslą, kas 
ppri įąmžinti savo dfąuSU ar- 
Ųą gįminę.

Dirbtuvė vądfeąsi “West Sidę 
Aįeiųpvįąl W9Aks” ir yra po 
pęįęįįųrą šyeęre Qęonwold, 
1^65, Ojgdąą Ąyp-, Clųcago.

Ką§ porėtų iąu.ižinti savo 
drąųgps, ąr gimip^’. fertų ap- 
Įąukytį vfeš, įvąvdfetą Įstaigą 

pą^ąpktį telefonu Spauld- 
įųg 0A4ĮI dėl feląfesąfe infor- 

TwykĮfe Skelbimą, 
kųpį^ ląlpą į<asdion ^‘Naujieno-

Sulaukė Metu 
Vedybinio 
Gyvenimo 

f •

~ Valerijų 
Kw’ftvskui ir 

jp, ^top.pąi 65o w.
S,l-> Šiffltol 3,5 melai 

kąį yedę. '
^Įąąį^ąyą^ Ęųyąąs.kąs i šią 

šąiį alkeiiftY-fi >wti>is> Vc- 
Įykij <p^ąiMppi> ic apgyveno 
Vrif|^<U.ip. O -splęąąęiais me
tą^ jąąi iąįąip ąusįšyj>soj<>, kai 
YPtlė p,-|ę Fe(rPttP|ę Mitoiuiaiię.

•lųtlYfV.iu ŠPilltPa sąsjąlas yra 
teta- tepiAhwi Ffflttoiš|<ų, i<u- 
Fis Yra mtlPtoPhiMtJ toechani- 
ta«>. if IMteS teški ąyginlini 
ViklOTUta- Kuris yra te^aliz|>°- 
Įąs ĘiiraąakU MKritoJU sūnumi.

iteitei MuraustaK. tote <ėva« 
taip ir sūnūs Frankis, yra geri 
mechanikai ir geri muzikantai. 
O jų biznis yra vadinamas 
frąųk’s Bą|tęyy ąiųl įjgnition 
Stąlįpji $$ 35111 SL

Kaimynas.

Didęlė^ 
Milinėj

gęOww>d- — 
Še^tądięąį, bąląndžip 22?, įvyks 
šo^įąį ąų jYąfeąą^^fe fe pamar- 
giuįmąfe. Šį yąkąrą rengia, 
befedwws spėkomis, 19-tą 
Wąrdo Ręgąlįąrįų Demokratų 
Klįųb.ą§, ir Siį-Ą; 1?8 kuopa. 
Vąkarąs įvyks JMjitę^eTs sve
tinėj, 30.0;l Węst U|th St., 
Moun( Greeąwofld. Bengiamą 
komisiją kyiofįą kąiP apylin
kės lįętųvįus, tąlp ir iš toliau 
ątsiląąkyli į šį liąksmų paren
gimą ir praleisti smagiai lai • 
ką. ’ P. G.

CLASSIFIED APS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO prie namo pen- 

tavimo, karpenteriavimo ir tt. arba 
>rie Resort. Esu . pavienis, Atsįšau- 
cite 3336 So. Halsted St. antros lu- 
3os į$ užpakalio.

HELP VVANTED—FEMĄLE ;
, '■ Darbininkių Reikia
REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 

knygoms ir skudurams skirstyti at
matų krautuvėje. 1801 N. Leavitf 
Street.

REIKALINGA patyrusi MERGI
NA dirbti taverne prie lunchiaus 
ir kaipo patarnautąja.

4650 So. Western Avė.

MERGINA RUOŠOS DARBUI 
Highįaną Rark- Pasimatyti 1 vai. 
popiet penktadienį prie 215 W. 
Chicago Avė.

P^LP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PĄIEŠKAU PARTNERIO į ta
verną.’ 6500 So. State St.

FQR RENT—IN GENERAL

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su vąąa. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis Real Estate 
Office, 110Q ^Vest Harrison St.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo 5 nuošimčių 
$5Q0 ir aukščiau, pagal vertės pro- 
pertės, Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius

ĄUTpS—TĮOJCięS FOIĮ SAŲk- 
Automobiliąi ir Trakai Pardaviiria’

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defro.ste.ris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo Kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St. 

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

CHRYSLER ’35. Mažai vartotas. 
H1 i Ir f n j ^975

CHEVROLET ’36 P/2 tono Truck.
Tilrtai $97^

AIRFLOW CHRYSLER, 1935 m. 
Mažai važinėtas, tiktai $375.00.

į, 4614 So. Western Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ...................... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ............................. $39—$49
$375 vęrtės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ..........   $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

PARDUODU DINING SETĄ 
bufetą. Mažai vartoti. 1141 West 
St. pirmas aukštas iš šono.

ir
65

PARDAVIMUI DIDELIS gesinis 
pečius su pritaisytu sąšlavų degin- 
tuvų. Nebrangiai. Mrs. Connors, 
7728 So. Throop St., Radcliffe 0841.

Priduosit Daugiau 
Energijos Dirbti 
Kultuvus Darbą —

A|siląnkę pas Kupiškėnus

Kupiškėnai nekantriai laukią 
šeštadienio vakaro, kuomet jie 
sykiu galės pasilinksminti Ku
piškėnų Kultūros Draugijos pa
rengime, su gera muzika, ska
niu alučiu ir kitokiais smagu
mais.

Komisija 'vakarui rengti, F. 
Stanionis, K. Matekonis ir K. 
Užtupas sako, kad šis Kupiš
kėnų parengimas busiąs įvai
resnis ir dar linksmesnis už 
pirmuosius. Ir yra pamatą 
jiems tikėti — ką jie pasako, 
tai taip ir būna. Kupiškėnai 
visuomet atsilankusius svečius 
gražiai priima ir pavaišina. Be 
to, šio parengimo tikslas kul
tūrinis, likęs visas pelnas eis 
apšvietos naudai.

Tamstų visų atsilankymas 
priduos mums daugiau energi • 
jos dirbti šį kilnų apšvię|ąs 
darbą.

Parengimas įvyk/s šeštadie
nio vakare, 7:30, balandžio 22 
d., Shameto svetainėje, 1500 
So. 49th Avė., Cicero, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metą. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittm stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam- \ 
barius if 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $^750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 
TAS ir grosernė. Turi būti parduo
ta už bet kokią kainą. Priežastis— 
mirtis. 1907 So. Hąlsted St.

MAINYS TAVERNĄ, gerai ei- 
nantį biznį į namą, morgičių po
pierius, gerus bondsus ar ūkį.

Phone YARDS 2194.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė. Turi būti parduota greitai— 
nežiūrint kokia kaina, nes aš einu • 
į savo namą ir kitą biznį.

Box 976, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
aukso kasykla. 1932 West 63rd St.

SIUVĖJAS—VALYTOJAS — ge-.: 
ra vieta — parsiduoda pigiai, už 
tik $225.00. 6648 So. Troy St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
senrė ant Bridgeporto, išdirbtas 
biznis, kas netingėsite dirbti, pa
darysite pinigų. Del informacijų 
atsišaukite pas Mėsininką Joe tik
tai, vakarais. Tel. Grovebill 2766.

REAL ESTATE fOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

9 APARTMENTĄI, garas, meti
nių pajamų $3,600. Kaina $13,500— 
$2,500 pinigais reikalaujama — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6,750. Tiktai $22,000. Pini
gais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park. Independence 6870

PARDAVIMUI NAMAS, biznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

NEGIRDĖTI BARGENAI. Parsi
duoda mūrinis namas storas ir 6 
kamb. užpakaly. Taipgi 6 kamb. 
fletas viršuje. Viskas išrenduota 
be liso, - tinkamas bile kokiam biz- 
nįmf grąžau^ biznio centre ir apie 
bulvarą, kaina tik $5900.00. Taipgi 
16 flatų ir du štorai. Naujas mūri
nis. Rendos neša suviršum $700 į 
mėnesį. Kaina tik $21500.00. 
CHAS URNICH, 2500 W. 63rd St.

Teisingas patarnavimas.

5 KAMBARIŲ MEDINIS namas 
su 5 liotais, šalia miesto parduo
sime pigiai. Bizniavas namas Brid- 
geporte parsiduoda arba mainais. ■

STANKOWlCZ and CO.,
6912 So. Westcrn Avenue.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ freimi- 
nis 6 ir 6 kambarių. Kaina $1700. 
Mėnesinių pajamų $38.00. Kreiptis: 
pirmas aukštas, 558 West 44th St., 
Tel. Boulevard 7468. •

MOKĖTA $16,000 — paaukuos už * 
$9500.00. 2 flatis, plytinis prie 
8023 Peoria St., naujai dekoruota, 
gera transportacija. Savininkas ap
leidžia miestą.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

MAINYSIU didelį mūrinį NA
MĄ su štoru į mažesnį namą — 
Gęra vieta bučernęi ar tavernui. 
Rašykite Box 975, 1739 So. Halsted 
Street.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS- 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelisl 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $K*50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėkite, 
ryto

Ofiso valandos 7 vąl. 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentwprth 7942.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.
lįAUJIEN^J

GĄRŠINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri- 
‘ einamos* Už pakartosimus 

duodame gerą nuolaidu.

TT
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JAUNAS LIETUVIS POLICISTAS NUŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ, KITĄ SUŽEIDĖ

Jie Bandė Apiplėšti Lietuvio Alinę ,
Klijentai Vinco Balsio ali

nėj, adresu 1124 West 69th st., 
užvakar 10 valandą naktį ne
kaip jautėsi, kai kulkos pra
dėjo zvimbti j visas puses.

Trys jauni plėšikai sumanė 
taverna apiplėšti, bet žygis ne
pasisekė, kai netikėtai pasi
maišė jaunas lietuvis policis
tas William Philips-Pilipavi- 
ČIUS.

Vincas Paplauskas, alinės 
porteris, tuo laiku miegojo. 
Staiga jam pasigirdo lyg kas 
iš kulkosvaidžio paleido ugnį. 
Įvyko štai kas.

Tuojau po dešimtos naktį, 
į Balsio alinę atėjo du jau
nuoliai. Vienas užsisakė alų, 
kitas—degtinę. Netrukus pasi
rodė trečias jaunuolis. Ištušti
nę stiklus jie neva pradėjo 
ginčytis, kas pirks “antrą ei
lę“. Staiga, pačiam ginčo kar- 
štyj, jie atkišo revolverius į 
alinės savininką ir kelis kli
juotus, ir paiformavo juos, 
jeigu dar nedasiprotėjo, kad 
čia “holdapas“.

Vienas piktadarių tuojau šo
ko prie registrerio, ir iš ten 
išsiėmė $18, o kiti du surikia
vo klientus ir Balsį prie sie
nos ir ėmė kratyti jų kišenius.

Viskas ėjo gerai, bet staiga, 
prasivėrė alinės durys ir įėjo 
policistas Pbilips-Pilipavičius. 
Prie jo prišoko vienas pikta
darių ir pagrūmojo šauti, lie

pė ir jam atsistoti prie sienos. 
Bet Pilipavičius nenusigando, 
ir vikriu kumščio smugiu iš
tiesė smarkuolį ant grudų. 
Tada kiti du ėmė šaudyti į Pi
lipavičių. Viena kulka perėjo 
per jo kelnes, kūno neliesda- 
ma, o kitos prazvimbė pro ša
lį. Tada ir Pilipavičius išsi
traukė revolverį (jis buvo ci
viliuose rūbuose), ir paleido 
kelis šūvius į užpuolikus. Vie
ną mirtinai pašovė, ir tas ne
trukus pasimirė alinėj, kitą 
sužeidė, o trečias išliko svei
kas. Sužeistasis ir jisai pabė
go, bet vėliau buvo suimtas.

Pasirodė, kad nušautasis 
piktadaris buvo Joseph Mene- 
gbini, 22 metų jaunuolis nuo 
214 East I16th Street Jaunuo
lis, išlikęs sveikas, 19 metų 
Jobu Meneghini, buvo jo bro
lis. Jisai bandė pasislėpti savo 
namuose, bet policija greitai 
patyrė adresą, ten nuvyko ir 
jį suėmė.

Sužeistasis piktadaris tebe- 
sislapsto. Jisai esąs Waltcr 
Cedergrein, 21 metų amžiaus, 
ir gyvena adresu 11540 Perry 
avenue. •

Policitas Pilipavičius Philips 
yra 30 metų amžiaus. Jisai 
pradėjo eiti policisto parei
gas Hyde Park nuovadoj, pe
reitų metų rugsėjo mėnesį, ir 
kelis kartus gavo pagyrimus 
už drąsą. — R.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

• Nežinomas, apie 40 metų 
amžiaus žmogus žuvo automo
bilio nelaimėj prie Michigan 
avenue ir 102-ros. Jisai pakliu
vo po automobiliu, kai vai
ruotojas Jack Kawall, nuo 
7700 So. Michigan avenue, len
kė gatvekarį. Burnside nuova
da suėmė Kawall’į inkvestui.

O Prie La Šalie ir Eugenie 
avenue, automobilio nelaimėj 
buvo sužeistas Theophile Ca- 
zes, nuo 2315 N. Common- 
wealth avenue.

įšventinsiąs du
Vyskupus

Amerikos Katalikų Bažny
čios arkivyskupas Steponas A. 
Geniotis išvyko į New Yorką, 
kun. Richard A. Marchenną ir 
kun. Richard A. Maschermą ir 
kun. C. Gordon Walcott į vys
kupus., Abu kunigai juodosios 
rasės. Vyskupas Marchenna pa
skirtas vadovauti ir tvarkyli 
Nevvarko dieceziją, o vyskupas 
\Volcolt New Yorko dieceziją.

žinovas.

NAUJIENOS, Chleago, UI.

NAUJIENU-ACME Telephoto
Adolf Hitleris, Vokietijos diktatorius, kuriam balan

džio 20 d. sukanka 50 metų amžiaus.

PIRMOS GEGUŽES - DARBININKU ŠVEN-
tės iškilmes

Kalbės “N.” Redaktorius Dr. P. Grigaitis

Gal Būt Buvę Geriau [Uždraudė Pieno 
Kad Tą Medalių Unijai Skelbti 
Nebūtų Jam Paskyrę Streiką

M. Šveikauskas Atsidūrė 
Teisme.

■Neseniai iš Lietuvos atėjo 
pranešimai, kad Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona pa
skyrė medalius keliems chi- 
cagiečiams, tarp jų ir Mečiui 
(Mečislavui) Šveikauskui, nuo 
4626 South Marshfield avė.

Tiesioginiai ar netiesioginiai 
dėl to medaliaus Šveikauskas 
atsidūrė teisme.

Pasitaikė, kad Šveikausko 
žmona, Teklė ŠvcųkausJkienė 
turi užvędusi perskirų bylą. 
Ji gyvena atsiskyrusi nuo vy
ro, adresu 811 Wcst 57th st., 
yra 43 metų amžiaus ir turi 
12 metų sūnų Mykolą. Jos ad
vokatas yra John B. Borden- 
Bagdži tinas.

•Perskaičiusi laikraštyj žinią 
apie paskyrimą medaliaus 
(Kunigaikščio Gedimino orde- 
no), šveikauskienė pašaukė 
vyrą Mečį teisman, ir vakar 
byla atsidūrė pas teisėją Phi
lip J. Finnegan, Circuit teis
me.

Ten šveikauskienė aiškino 
daug maž sekamai: Šveikaus
kas turi nemažai pinigų ir ji
sai aukojąs dideles sumas 
Lietuvos reikalams. O jeigu 
jisai gali, aukas dalinti, tai jis 
turėtų pasirūpinti jos, žmonos, 
ir sūnaus užlaikymu. Advoka
tas J. B. Borden nuo savęs pa
brėžė, kad Šveikauskas “at- 
kartotinai aukojo stambias 
sumas pinigų savo krašto rei
kalams.“

Jisai taipgi pareikalavo, kad 
teismas uždraustų Šveikaus
kui apleisti ^Circuit teismo ju
risdikciją, tai yra Cook apskri
tį.

Šveikausko advokatas, Vic- 
tor Froehlich ginčijo šveikaus- 
kienės kalbas apie “stambias 
aukas.“ Jisai aiškino, kad 
Šveikauskas yra paprasto, 
juodo darbo darbininkas, dir
ba skerdyklose ir gauna tiktai 
$36 savaitei.

Išklausęs visus argumentus, 
teisėjas Finnegan paskyrė 
Šveikauskui mokėti žmonai ir

Wieboldt šoferiai Tebe- 
streikuoja

Apskričio teisėjas Charles A. 
Williams vakar pasirašė drau
dimą, uždrausdamas pieno iš 
vežiotojų unijai skelbti streiką 
prieš Bovvman pieno bendrovę

Jisai tai padarė, pasiremda
mas bendrovės skundu, kad dėl 
streiko nukentėtų vaikai ir Ii- 
gonys... Bendrovė negalėtų pri
statyti pieno ligoninėms ir na
mams, kur yra vaikų, ir tas 
butų pavojinga jų sveikatai.

Anot pieninės, unija buk jau 
grąsinusi streiku.

Ginčas eina apie kainas pie
no, pristatymo į krautuves. Pir
miau už pieną krautuvininkams 
pieninė imdavo 9V4 cento, o 
dabar 8]/L Pirmiau krautuvi
ninkai turėdavo parduoti pieną 
po 11c. už kvortą, o dabar už 
10. Pieno išvežiotojai skundžia
si, kad krautuvinio pieno atpi
ginimas varo juos iš biznio. Už 
pristatymą pieno šeimininkė5 
turi mokėti 11 arba 12 centų 
už kvortą, taigi pirkdamos 
krautuvėse gauna jį centu ar 2 
pfgiau.

Wieboldt Streikas
Vakar tarp Wieboltd depar- 

tamentinių krautuvių vedėjų ir 
streikuojančių šoferių unijo* 
prasidėjo derybos. Tarpininkau
ja miesto valdyba.

Streikas tebevyksta, ir abi pil
ės primeta viena kitai teroriz

mą. Streikuoją šoferiai (jie rei
kalauja unijos pripažinimo) sa
ko, kad bendrovės mušeikos 
juos muša ir vaiko, o bendro
vė sako, kad streikierių mušei
kos terorizuoja nestreikuojan
čius darbininkus. Streikieriai ai 
jų pasekėjai buk sumušę 4> 
metų amž., Gordon Pierce, Wie- 
boldt sargą, prie Dickens ir 
Clark, kur jisai laukė gatveka- 
rio.

NAUJIENŲ-AOME Telephoto
ATLANTA, TEX. — Milicijos sargyba prie viesulo nugriauto trobesio.

Viesulas, kuris siautė Texas, Louisianos ir Arkansas valstijose, nugriovė 
daug namų ir užmušė 41 žmogų. Čia pavyzdys to, ką tas viesulas padarė.

sunui $6 kas savaitę, bet at
metė jos reikalavimą uždraus
ti jam apleisti Cook apskritį.

Kiek žinia, medalius Švei
kauskui dar nėra įteiktas. R.

ACME-NAUJIENŲ Telenhuto
CR0WN POINT, IND. — Henry W. Schrug (po kairei), kuris prisipažino 

išgėdinęs ir nužudęs Frieda Borman. Jį tardo šerifas John Knotts.

Iškilmės įvyks gegužės 1 d., 
pirmadienio vakare, kaip sep
tynios, MILDOS svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Bus išpildytas 
sekantis programas:

1. Dainuoja Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras po vadovyste 
K. Steponavičiaus.

2. Kalba “Naujienų“ redakci
jos narys, draugas K. Augusi.

3. Kalba jaunuolis Ernesl 
Grigg.

4. Dainuoja Naujos Gadynės 
Choras po vadovyste Jurgio 
Steponavičiaus.

5. Kalba jaunuolis Jurgis Ša
tas.

6. Kalba “Naujienų“ redak
torius Dr. P. Grigaitis.

Iš čia paskelbto programo 
kiekvienas gali matyti, kad šį
met lietuviai darbininkai švęs 
PIRMĄ DIENĄ GEGUŽĖS ge
rai prisirengę ir su įdomiomis 
kaip kalbomis taip ir dainų 
programų.

Kalbės ir du jaunuoliai
Programas bus tuom dar 

įdomesnis, kad šalę musų se
nųjų draugų kalbėtojų kalbės 
du jaunuoliai kalbėtojai, Ernes
tas Griggs ir Jurgis Šatas. Abu 
jaunuoliai yra musų draugų 
vaikai. Išauklėti kultūringoj, 
pažangioj dvasioj, išmokslinti 
universitete. Jie ateina šios Pir
mos Gegužės šventės proga 
pratarti savasias mintis į jau
nimą ir pareikšti seniemsiems, 
kad jie stoja į eiles darbininkų 
ir yra pasiryžę tęsti tas kovas, 
skelbti tas idėjas, kurias per 
daugelį metų skelbė ir tebe- 
skelbia senieji draugai socialis
tai, po Lietuvių Socialistų Są
jungos vėliava. Džiugu bus 
juos pasveikinti su jų pirmais 
žingsniais darbininkų klasės 
darbuotei. Bet dar bus džiu- 
giaus išgirsti jų jaunas mintis 
PIRMĄ DIENĄ GEGUŽĖS.

Apvaikščiojimą rengia LSS 
Centralinė kuopa ir Liet. Dar
bininkų Draugijos 4-ta kuopa. 
Įžanga veltui ir prašome visus 
ir visas kuoskaitlingiausiai su
sirinkti. —Kazys.

Pastatė Paminkląc
Savo Steigėjui 
Drg. Kubeliui
Liet. Pil. Darbininku Kliubo 

Nadiai Pagerbė Organizaci
jos Pionierių.
WESTSIDE. — Lietuvių Pi

liečių Darbininkų Pašalpas 
Kliubas pastatė paminklą ve
lioniui drg. Kubeliui. Velionis 
buvo kliubo sumanytojas, ir sa
vo sumanumu, su kitų pagal
ba jį sutvėrė 22 d. kovo, 1916 
metais.

Jis pastatė kliubą ant laisvų 
pamatų, kad galėtų prigulėti 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kokių butų pažiūrų. Jam teko 
ir pirmininko vietą užimti ir 
per daug metų tas pareigas 
eiti.

Tais laikais labai daug prie
šingų buvo, kadangi kliubas 
laisvai tvarkėsi, neprigulėjo 
prie parapijos, ir nariams ne
reikėjo išpažinties eiti, jei ne
norėjo.

Velionis daug laiko pašventė 
Amerikos pilietinių popierių 
ėmimui kitiems. Jisai mokino 
kliubo narius per daug laiko 
ir jiems pagelbėjo palikti pi
liečiais.

Velioniui pirmininkaujant, 
kliubas išaugo iki su virš 8 šim 
tų narių. Už tai kliubiečiai jo 
ir mirusio neužmiršta, sudėjo 
po kelis centus ir nupirko jam 
paminklą, kuriame yra įrašy
tas ir kliubo vardas. Tas ilgai 
primins jo atliktus kliube dar

bus.
Vajaus Vakaras

Kliubo Vajaus Vakaras įvyks 
balandžio 22, W. Neffo svetai
nėj, 2435 So. Leavitt St., 8 
valandą vakare. Nauji nariai 
bus priimami nuo 18 iki 25 m. 
amžiaus — be įstojimo mokes- 
ties; nuo 25 iki 30 m. amžiaus 
— tik vienas doleris, o nuo 39 
iki 45 m. amžiaus — pagal 
konstitucijos nurodymus.

Įžanga visiems veltui — mu
zika gros visokius lietuviškus 
šokius. Bus užkandžių ir gė
rimų. Kas atsilankys — tas ne
sigailės — linksmai laiką pra
leis.

— Kliubo Korespondentas.

VAKAR
ČHIČAGOJ

e 15 metų berniukas James 
Callahan, nuo 8220 Emerald 
avenue, teisiamas už plėšikavi
mą Automobilių teisme, vakar 
rytą staiga lyg pamišo, sumušė 
netoli stovėjusį laikraščio foto
grafą ir sviedė saldainių ryšulė
lį į teisėją Jay A. Schiller. Ji
sai buvo atiduotas proto ligų 
klinikai.

e Herbert Youngųuist-Kailer 
automobilių firmai, 5045 Bro- 
adway, juodveidis Booker T. 
Washington tarnavo už sargą. 
Vakar rytą savininkai sargo į- 
staigoj nerado. Nerado nei vie
no naujo automobilio, ir $38.00, 
buvusių įstaigos raštinės regis- 
teryj.
© Mokyklų taryba paskelbė, 
kad penktadienį Chicagos vie
šose mokyklose prasidės pava
sarinės atostogos. Patvarkymas 
paliečia 450,000 vaikų. Katali
kiškose mokyklose atostogų ne
bus.
• Vakar anksti rytą Mercy li
goninėj pasimirė 31 metų amž. 
Walter Goldbeck, nuo 5123 S. 
VVoIcott Street. Jisai buvo mirti
nai pašautas Bridgeporto alinėj, 
2724 S. Union avenue. Policija 
ieško kaltininko — alinės sa
vininko Santo Benanato.
® Pamačiuse po gatvę klaidžio
jančią katę, Mrs. Luck Carlisle, 
nuo 3217 W. 53rd, atsiviliojo 
ją į savo butą ir pasiūlė pieno. 
Katė staiga šoko ant moteriš
kės, skaudžiai jai sukandžiojo 
rankas, ir apdraskė veidą. Po 
lo, sukandžiojo rankas ir su
draskė marškinius jos vyrui, ir 
pabėgo. Dabar katės ieško New 
City policija.
O Advokatas Luis Kutner, stei
gėjas Human Relations Asso- 
ciation vakar pareiškė Chicagos 
advokatų draugijai, kad pramo
nės atslūgimų butų galima iš
vengti, jeigu darbininkai ir 
darbdaviai atsisėstų prie konfe
rencijos stalo ir pradėtų bend> 
.ai ieškoti priežasčių vedančių 
>rie nesusipratimų tarp darbo 
ir kapitalo, ir bandytų tas prie
žastis taikiai prašalinti.
3 Saulės užtemimo chicagie- 
Hams vakar neteko matyti. 
Dangus per visą dieną buvo la
bai debesiuotas.
• Laike šaudymo pratimų ga
raže ties 1124 W. 79th Street, 
per neatsargumą nusišovė 21 
metų jaunuolis Harry C. Olson.
• Šiandien mažytei Ethel Jobe, 
dukrelei chicagiečių Alba Jobe, 
7127 Elli savenue, butų suėję 
vieni metai amžiaus. Tėvai ruo
šėsi “parei“ Bet kūdikis gimta
dienio nesulaukė. Vakar ji nu- 
troško lopšelyje įsipainiojusi | 
patalinę.
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