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$1,477,000,000 NUMATYTA SKIRTI 
WPA DARBAMS

Prašoma suma trečdaliu mažesnė, negu 
1939 metų asignacijos

VOKIETIJA NORI PRAPLĖSTI PRE
KYBĄ SU LIETUVA

REIKALAUJA VOKIEČIŲ PREKYBAI PRIVILEGIJŲ 
LIETUVOJE

WASHINGTON, D. C., bal. 
27. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį kreipėsi į kongresą 
prašymu asignuoti fiskalių 
1940 metų pašalpos reikalams 
$1,750,000,000. šitie fiskaliai 
metai prasideda liepos 1 d. 
1939 m. ir pasibaigia birželio 
30 d. 1940 m.

Iš prašomų sumų $1,477,000,- 
000 numatoma Skirti Works 
Progress Administration (W. 
P.A.) darbams, o balansą ki
tokiai pašalpai ir darbams.

1939 metais WPA darbus 
palaikyti kaštavo $2,250,000,- 
000. Bendrai per metus dar
bams samdyta apie 3,000,000 
darbininkų. 1940 metams pra
šoma fondų visu trečdaliu ma
žiau ir numatoma darbams vi
dutiniškai samdyti tik apie 2,-
000,000 asmenų. Bet, paaiškino šyvi agitacija, kad WPA dar- 
prezidentas, gali įvykti netikė- bai butų pavesti lokalėms ar
tumų, ir tokiu atveju prašomos ba valstijų valdžioms. Prezi- 
sumos neatitiks reikalavimui, dentas sako, kad daugybė lo- 

1938 metais šalies visos pa- kalių valdžių agentijų iššauktų 
jamos (national income) siekė viešųjų darbų programoj be- 
$62,000,000,000. šiemet, būtent tvarkę ir pakenktų darbo na- 
1939 metais, Jungt. Valstijų šumui.

Airijoj sąjūdis dėl 
Britanijos kon- 

skripcijos
DUBLIN, Airija, bal. 27. — 

Airijos premjeras De Valera 
ketvirtadienį paskelbė, kad jis 
atidėjo savo kelionę į Ameri
ką. Atidėjimo priežastis, pain
formuoti sluoksniai sako — 
Britanijos planuojama kon- 
skripcija.

Konskripcija nelies airių. 
Tačiau šiaurės Airijos valdžia 
kreipėsi į premjerą Chamber- 
lainą prašymu įvesti konskrip- 
ciją jos valdomoj Airijos sri
ty. Įvedus konskripciją šiaurės 
Airijoj, manoma, jos atsparu
mas prieš pietų Airiją sustip
rės ir todėl pasidarys sunkiau 
įjungti ją į pietų Airiją. Tad 
ir kilo pietų Airijoj sąjūdis 
dėl Britanijos konskripcijos' ir 
De Valera atidėjo savo kelionę 
j Jungt. Valstijas.

Nušovė streikeri, 
kitą sužeidė

COSHOCTON," Ohio, bal. 27. 
— Prie brolių Reitlerių anglies 
kasyklos, arti Ostego, O., su
sirinko apie 200 streikuojančių 
angliakasių. Jie norėjo kasyk
los operavimą sulaikyti.

Reitler vieną streikierį nušo
vė, o kitą sužeidė, šerifas gal
važudį areštavo. Nušautas an-* 
gliakasis buvo John Abrams, 
o sužeistas Alex Boggini.

Chicagai ir apielinkei Tede
ra! io oro biuras šiai dienai pra-

Debesuota; vėsiau; saulė te
ka 4:51 v. r., leidžiasi 6:44 
vai. vak.

ekonominis gyvenimas gajes- 
nis. Jeigu jis eis iki galo me
tų tokiu tempu, kokiu ėjo iki 
šiol, tai tenka tikėtis, jogei 
1939 metų pajamos sieks $67,- 
000,000,000. Jeigu pavyktų iš
kelti šalies pajamas iki $80,-. 
000,000,000 per metus, sako 
prezidentas, tai ekonominės 
Jungt. Valstijų problemos žy
miai palengvėtų.

Prez. Rooseveltas atsakė 
kritikams, kurie nurodo, jogei 
totalitarinėse valstybėse bedar
bių nesama. Jisai paaiškino, 
kad tose valstybėse daug dau
giau darbo duoda valdžia, ne
gu Amerikoje. O privati sam
da totalitarinėse valstybėse su
ima palyginamai mažiau darbi
ninkų, negu Amerikoj.

Šiandien varoma gan inten-

Rumunija atsisakė 
stoti į britų-fran- 

euzų sąjungą
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

27. — Pranešama, kad Rumu
nijos užsienių reikalų ministe- 
ris Gafencu painformavęs Bri
tanijos ir Francuzijos valdžias, 
jogei Rumunija, bent dabarti
niu laiku, nesutinka įeiti į bri- 
tų-franeuzų bloką.

Prieš kurį laiką Britanija ir 
Francuzija yra davusios priža
dą ginti Rumuniją nepriklau
somybę, jeigu ją užpultų prie
šai. Tačiau tai buvo tik vienos 
pusės prižadas. Pati Rumunija 
nenori duoti pasižadėjimų.

Sulaikė konsolidavi
mą iždo departa

mento jėgų
WASHINGTON, D. C., bal. 

27. — Jungt. Valstijų iždo de
partamento sekretorius Mor- 
genthau buvo paruošęs planą 
sutelkti vienoje įstaigoje 3,000 
agentų, kurie prižiūri departa
mento nuostatų vykdymą. Pre
zidentas Rooseveltas planą už- 
gyręs. Bet galų gale sumany
mas tapo atšauktas, nes ir pre
zidentas ir iždo sekretorius pri
sibijo, kad šita agentų armija 
neišsivystytų į slaptąją polici
ją, kaip kad atsitiko kai ku
riose kitose šalyse.

Parlamentas užgyrė 
konskripciją

LONDONAS, Anglija, bal. 
27. — Britanijos atstovų rū
mai ketvirtadienį užgyrė vald
žios sumanymą įvesti konskrifc- 
ciją. Už bilių paduota 880 bal
sai, prieš 143. Lordų rūmai tą 
patį valdžios sumanymą užgy
rė pirmiau negu atstovų ru
imai.

NEW YORK. — Pasaulinės parodos komisijonierius John J. Sullivan (po 
kairei) sveikina kap- James Lansing ir 26 Haskell instituto indijonus studentus.

Lenkams kalėjimas 
už niekinimą Hit

lerio
DANZIGO LAISVAS MIES

TAS, bal. 27. — Danzigo teis
mas paskyrė Feliksai Lawikow- 
skai bausmės tris mėnesius ka
lėti. Kai ji atliks kalėjimo bau
smę, moteriškė bus ištremta iš 
Danzigo. Teisman Lawikowska 
pateko dėl to, kad šmeižusi Hit
lerį.

Už šūkį “tegyvuoja Maskva” 
lenkė tarnaitė gavo bausmės 
tris savaites kalėti. Merginos 
sužadėtinis, Will Gurski, paso
dintas kalėjiman trims mėne
siams dėl to, kad pasižymėjo 
veikimu prieš nacius.

Numatomas genera- 
lus angliakasių 

streikas
NEW YORK, N. Y., bal. 27. 

— Dabar streikuoja 338,000 
minkštosios anglies kasėjų, nes 
nepajėgiama sutartį atnaujinti. 
Angliakasių unijos vadovybė 
išsiuntinėjo įsakymus išeiti į 
streiką dar 130,000 angliaka
sių, dirbančių minkštosios an
glies kasyklose, kurie iki šiol 
nestreikuoja. Jiems įsakyta su
streikuoti 5 d. gegužio, jeigu 
iki to laiko nepavyks naują su
tartį pasirašyti. Be to, ateinan
tį sekmadienį, 12 valandą nak
tį, pasibaigia kietosios anglies 
kasėjų trejų metų kontraktas. 
Ir jie gali sustreikuoti, jei ne- 
atnaujins sutarties. Taigi gali 
įvykti generalus angliakasių 
streikas.

Hitleris atsakys Į 
prez. Roosevelto 

atsišaukimą
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

27. — Penktadienį, bal. 28 d., 
Hitleris kalbės reichstage. Jis 
atsakys į prez. Roosevelto at
sišaukimą, pasiųstą jam ir 
Mussoliniui prieš porą savai
čių. Prez. Rooseveltas prašė 
diktatorių pasižadėjimo, kad 
jie nebepuls kitų šalių bent per 
10 metų.

Iš anksto prąnašaujama, kad 
Hitleris atmes prez. Roosevel
to prašymą.

Hitlerio kalba tęsis pusantros 
^valandos. Ji bus transliuojama 
per radiją ir į Jungt. Valstijas. 
Kalba prasidės apie 5 vai. po 
piet (Chicagos laiku).

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

L J

• AUGSBURG, Vokietija, 
bal. 27. — Naciai paskelbė, kad 
jų karinis lėktuvas trečiadienio 
bandymuose išvystęs 469.2 my
lių per valandą greitumą. Tai 
esąs greičiausias pasauly lėk
tuvas. .

O HYDE P ARK, N. Y., bal. 
27. — Prez{ Rooseveltas ket
virtadienį ruošė kalbą, kurią 
jis pasakys New Yorke sekma
dienį, atidarant New Yorko 
pasaulinę parodą.

• * t • •
e WASHINGTON, D. C., 

bal. 27. — Teisingumo depar
tamentas praneša, kad penkta
dienį jis iškels bylas keturio
likai filmų kompanijų. Kaltins 
kompanijas nusižengus prieš- 
trustiniam įstatymui.

• • - • •
9 VVASIIINGTON, D. C., 

bal. 27. — DiplomĮatiniuC’se 
sluoksniuose kalbama, kad 
prez. Rooseveltas gal būt vėl 
kreipsis į Hitlerį su taikos pa
siūlymais, jeigu Hitlerio kalba, 
pasakyta penktadieni, paliks 
duris atviras tokiems pasiūly
mams. 

• • - • •
• NEW YORK, N. Y., bal. 

27. — Į New Yorką atvyko ket
virtadienį Norvegijos sosto 
įpėdinis Olaf ir jo žmona prin
cesė Marta. Į jų laivą anksti 
rytą ūkanoje atsimušė mažes
nis uosto laivas Sandy Hook 
ir paskendo.

• • * •
e CLEVELAND, Ohio, bal. 

27. — Grand Jury ketvirtadie
nį apkaltino 23 asmenis epera- 
vimu rakieto, kuriame bilietai 
buvo platinami laimėjimui pi
nigų. Rakieto apyvartą siekusi 
$5,000,000 per metus.

Vokiečių, britų ir 
franeuzų laivai at

plaukė į Tanžėrą
GIBRALTARAS, bal. 27. — 

Vokietijos karinis laivynas 
plaukioja Ispanijos vandenyse. 
Francuzijos ir Britanijos lai
vai saugo Gibraltarą. Ketvirta
dienį keletas vokiečių laivų at
plaukę į Tanžėrą, tarptautinį 
.uostą Moroke, netoli Gibralta
ro. Į šitą uostą taipjau atplau
kė franeuzų ir britų karo lai
vai.

Atnaujina organiza
cini vajų automobi

lių pramonėje
TOLEDO, Ohio, bal. 27. — 

Automobilių darbininkų unijos 
•— C.I.O. šakos — vykdomoji 
taryba nusprendė visas paštam 

’gas dėti, kad Nacionali Darbo 
■ Santykių Taryba pripažintų ją 
kaipo vienintelę darbininkų re 
prezentuotoją Chrysler korpo
racijos įmonėse. Kitas dalykas: 
nutarta, atųaujįnti organizacinį 
vajų General Motors įmonėse.

Rusija padės kovoti 
agresiją

COPENHAGEN, Danija, bal. 
27. — Ivan Maiski, Sovietų 
llusijos ambasadorius Londo
ne, grįždamas iš Maskvos su
stojo Copenhagene. Spaudos 
atstovams pareiškė, kad Rusi
ja padės Europai atremti agre
siją.

Iš Maiskio pareiškimo daro
mas išvadas, kad Britanijos ir 
Francuzijos pastangos įtraukti 
Rusiją į koaliciją prieš Hitle
rį ir Mussolinį turi pasiseki
mo.

Penki fabrikai stato 
lėktuvus Jungt.

Valstijoms
WASHINGTON~D. C., bal. 

27. — Ketvirtadienį penki fa
brikai pradėjo statyti karo lėk
tuvus Jungt. Valstijoms. Pla
nai yra pastatyti daugiau nei 
3,000 lėkutvų.

Britanijos karalius 
atvyks buvusiu vo

kiečių laivu į
Ameriką

LONDONAS?-Anglija, bal. 
27. — Kai ki^o sumanymas at
siųsti su vizitu Britanijos ka
ralių ir karalienę į Ameriką, 
tai iš karto planuota pavesti 
jų kelionei karinį laivą Repulse. 
Ketvirtadienį betgi premjeras 
Chamberlain paskelbė, kad dėl 
neramių laikų Europoje laivas 
Repulse pasiliks Anglijos van
denyse, o karalius vyks Kana
dos pasažieriniu laivu “The 
Empress of Australia”,

Šitą laivą yra pastatę vokie
čiai. Seniau jis vadinosi “Tir- 
pitz”. Į britų rankas jis pate
ko Pasaulinio karo pasėkoje 

jkaip dalis reparacijų.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 27. 
— žinioms iš Kauno, trečia
dienio vakare Vokietija įteikė 
Lietuvos valdžiai tris reikala
vimus. Jie yra:

1 — Padauginti Lietuvos 
prekybą su Vokietija 25 nuo
šimčius.

2 — Lietuvos prekybos su
tartys su kitomis šalimis, jų

De Valero atidėjo 
kelionę i Jungt.

Valstijas
DUBLIN, Airija,” bal. 27. — 

Emanon De Valera, Airijos 
premjeras, ketvirtadienį paskel
bė, kad jo kelionė į Jungt. 
Valstijas tapo atidėta toles
niam laikui.

Grand Jury spręs 
Annenbergo bylą
WASHINGTON, D. C., bal. 

27. -— Moses L. Annenberg yra 
multimilionierius. Tarp ko ki
ta jis yra savininkas keleto 
dienraščių, jų tarpe spausdinių 
apie arklių lenktynes.

Federalinė valdžia dabar ty
rinėja jo taksus. Generalus 
prokuroras Frank Murphy duo
da suprasti, kad Annenbergo 
byla veikiausia bus pavestu 
Grand Jury spręsti.

Girdai eina, kad Annenberg 
jorįs sumokėti valdžiai net 
$5,000,000. Tai butų nemokėtų 
taksų suma ir bausmė už ne
mokėjimą.

Įspėjo, kad Hitleris 
rūstauja

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
27. — Grigor Ganfencu, Ru
munijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, sakoma, įspėjęs Fran
cuzijos valdžią, jogei Adolfas 
Hitleris yra stipriai supykęs ir 
kad galima laukti staigių Vo
kietijos žygių.

Francuzijos vyriausybė pri- 
siruošusi bet kokias staigme
nas atremti Hitlerio kalbos pa
sėkoje.

Nori padidinti baus
mę šnipams

WASHINGTON, D. C., bal. 
27. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų teisių komitetas svarsto 
bilių, kurs skiria asmenims, su 
gautiems šnipinėjimu taikos 
metu, bausmę kalėti iki 10 me
tų. šitokia bausmė butų sun
kesnė nei dabartinė, nes šian
die didžiausia bausmė už šni
pinėjimą taikos laiku Jungt. 
Valstijose yra dvejų metų ka
lėjimas.

KUD. NAUMIESTIS. — Li
nų apdirbimo fabrike “Suval
kija” mirtinai užmušta darbi
ninkė Račkauskienė. Nelaimin
goji leido į mašiną linus. Ma
šina su linais nutvėrė jos rū
bus, įtraukė ją ir mirtinai su
traiškė.

tarpe su Britanija, turi būti 
pakeistos tikslu suteikti privi
legijų nacių prekybai.

3 — Leisti Vokietijai įsteig
ti Lietuvoje savo prekybos 
agentiją, kuri supirkinėtų mai
sto reikmenas viešoje Lietuvos 
rinkoje.

Šitie reikalavimai pasilieka 
oficialiai nepatvirtinti, tačiau 
ir nepaneigti.

Iš Lietuvos
Reikalingas autobusų 

susisiekimas
KRETINGA.—Atskyrus Klai- 

pėdos kraštą nuo Did. Lietu
vos, Kretingos apskr. pasienio 
miesteliai neturi greitesnio ir 
patogaus susisiekimo su ap
skrities centru. Andriejavo, 
Veviržčnų, Gargždų ir iš da
lies Kulių valsčių gyventojai 
su reikalais į apskritį vykda
vo iki Klaipėdos autobusais, o 
iš ten traukiniais. Todėl dabar 
tų valsčių gyventojams, o taip 
pat ir platesnei apylinkei bū
tinai reikalinga įvesti tiesiogi
nį susisiekimą su apskrities 
centru autobusais. Naujas su
sisiekimo ruožas pageidauja
mas iš žemaičių plento per 
Andriejavą — Gargždus — 
Kretingą — Palangą. Šiuo me
tu norint pasiekti Kretingą 
tenka važiuoti arkliais kelias
dešimt kilometrų ir užtrukti 
kartais net pusę paros.

Kuriuo tikslu?
KAUNAS. — Kai kuriose 

ministerijose tarp mažesniųjų 
valdininkų neaišku kieno pla
tinama anketa, kurioje reika
laujama iš kiekvieno valdinin
ko pasisakyti, kokius laikraš
čius skaitąs, ypač kuriuos tau
tininkų leidžiamus laikraščius 
prenumeruojąs. Valdininkai ne
rimauja, nežinodami, dėl ko 
tai daroma: bauginimo ar prie
vartos. Gal tai provokacija? Jei 
tai butų siejama su tarnybinė
mis pareigomis, tai, anot val
dininkų, anketa turėtų būti pra
dėta nuo direktorių, t. y. nuo 
aukštesniųjų. Dėl šios anketos 
dabar valdininkai labai nera
mus.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 1.1.

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau- . 
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HAI.STED STREET 
Chicago, III.
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AKIU SPECIALISTAIIš Pietų Amerikos
ARGENTINOS LIETUVIU ŽODIS KLAIPĖ 

DOS KLAUSIMU
Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS

pasaulio greičiausiu laivu
QUEEN MARY Gegužės 10 ir 24

per Cherbourgą ir Paryžių
Taipgi yra geras patarnavimas ir populiariam ekspresiniam laive 

AQUITANIA Balandžio 29, Gegužės 17 
________Neturįs lygaus įrengimas, maistas, patarnavimas.

Speciali lietuvių kelionė AQUITANIA birželio 14.
Kitos asmeniai vedamos ekskursijos:

QUEEN MARY—gegužės 19 AQUITANIA—gegužės 17, 31 
Birželio 14, 28—Liepos 15

Prašykite prisiųsti jums knygelių apie irečios klasės įrengimus, 
taipgi, apie tai kaip atsitraukti gimines is Europos. 

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
LITHUANIAN DAILY NEWS, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Gaisrai kartojasi

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

Žemiau išvardintų Argenti
nos lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovų susirinkimas 
šių metų kovo menesio 24 d. 
apsvarstęs skaudų Klaipėdos 
krašto likimų, priėmė štai ko
kį" nutarimą:

“Visu griežtumu protestuo
jame prieš Vokietijos imperi
alistinį smurtą, pavartotą už
grobiant Klaipėdos kraštą ir 
reikalaujame, kad įžūlūs smur
tininkai išsikraustytų iš Lietu
vos žemės, kuri jai'priklausė 
nuo senovės laikų.

protestuojame prieš

Iš Lietuvos
Dar keli asmenys iš
tremti į darbo sto

vyklą

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIU

RAP10 PROGRAMŲ
ĮTADlriį- w g R c _? IKI 8 VAL.

—7 IKI 8 VAL.

• PENKTADI,
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENĮ—

VAK.
VAK.
VAK.

Organizacijos: Argentinos Lie- 
. tuvių Centras ir D-ja “Lie

tuva”, L- Ryšelis, pirminiu. ’ 
Arg. Liet. Ekonomine Drau
gija, Kazys Kaminskas, pirm. 
Arg. Liet. Liaudies Teatras, 
Bronius Usonis, atstovas 
Arg. Liet. Spaudos B-ve 
“Talka”, Tadas Adomaitis, 
pirmininkas 
Susivienijimas Liet. Argent., 
Pranas Stalioraitis, atstovas
Tumo-Vaižganto Liet. Mok.|esti prižžastiml gilvM ‘skaudėjimo, I 
Rūmų Statybos Fondas, V. svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Nalivaika nirmininkas mo> skaudamą akių karštį, atitaisoAT-’ PirmimnKas trumparegystę Ir toliregystę. Pri-

| Arg. Liet. Sporto Klubas, rengia teisingai akinius. Visuose at- 
Kostas Šimkus nirmininkns įtikimuose egzaminavimas daromas Kostas sunkus, pirmininkas su elektra> parodančia mažiausias 
Lietuvos Žydų Dr-ja Argen- klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
finoj, E. Joffe, pirmininkas”. įti™k;Ss vaikus' Kreivos akys

I ' —— | VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

I ^gden Aye. Phone Seeley 17391 Daugely j atsitikimų akys atitaiso-
I Atdara sekmadieniais ir sventadie-1 tuos be akinių. Kainos pigiau kaip 

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo pirma.

svE™RKiS^is?LD 4,12 ‘s11 Av'Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS,

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

visus, kurie pritaria Klaipėdos 
krašto užgrobimui, o ypatin
gai prieš Versalio Taikos sig- 
natorius, kurie neišlaikė savo 
pažadų ir krilingame momen
te Lietuvos neužtarė.

O Klaipėdos krašto broliams 
lietuviams, prievarta atskir
tiems nuo Lietuvos, kurią jie 
giliai mylėjo, reiškiame gilią Į WEST SIDE^ MEMORIAL WORKS | Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
užuojautą, ypatingai dėl to, ~ - * —-
kad jie dabar nebetekę lietu
viško žodžio, papročių, dai
nų, lietuviškos dvasios ir ben
drai visos lietuviškos kultūros.

KAUNAS. — Į Darbo sto
vyklą vieneriems metams už 
valkatavimą, chuliganiškus vei
ksmus ir smurtą ištremti šie 
asmenys: Aleksandras Čiutela, 
Juozas Maslavičius, Vaclovas 
Rimkevičius, Jonas Kazakevi
čius, Petras Šatras, Anatolijus 
Mataras ir Jonas Pečiulis.

Langų daužytojas ir smurti
ninkas Moisiejus Golmanas iš
tremtas iš Kauno į provinci 
ją-

Kai kurie šių asmenų jau 
esą bausti po 20—30 sykių.

Mes pasižadame visokeriopai 
remti brolius klaipėdiečius ko
voje prieš hitlerinę vergovę.

Pasižadėdami visokeriopai 
remti brolius klaipėdiečius, 
mes iš visos širdies trokštame, 
kad jie pradėtų daryti žygius 
sugrąžnti Lietuvai jos išėjimą 
į jurą—Klaipėdos kraštą ir 
uostą.

Tiesiame Jums savo brolišką 
ranką:
Spaudos Organai: Argentinos

Lietuvių Balsas”, K. N. Nor
kus, redak.
“Išvien”, Pranas Leščius, ad
ministratorius
“Momentas”, Juozas Baltuš- 
nininkas, redaktorius

Naujoji Lietuvos — Vo
kietijos siena jau užim

ta iš abiejų pusių
KAUNAS. — Kovo 23-d. po

pietinėmis valandomis naujoji 
Lietuvos — Vokietijos siena 
jau buvo užimta iš abiejų pu
sių. Musų pusėje, kaip papra
stai, stovi pasienio 
Vokiečių pusėje yra muitinin
kai, SA-vyrai ir kai kur ka
riuomenė.

Pasienyje organizuojami Ge
stapo punktai. Jie organizuo
jami nuo sienos maždaug ligi 
200 m. Jie tarp savęs susiri
šę lauko telefonu.

policija.

SUV. KALVARIJA. — Prieš 
kurį laiką Suv. Kalvarijoj ug
niagesiai turėjo pakankamai 
darbo gesindami kuone kas
nakt gaisrus, kuriais nežino
mas padegėjas terorizavo kab 
varijiečius. Nuolatiniai padegi
mai privertė kai kuriuos kal- 
varijiečius net samdytis žmo* 
nes nakčia jų turtą apsaugo* 
ti. Kurį laiką, kol sargai sau
gojo nuo padegėjų namus, bu
vo ramu, tačiau vos tik sargai 
buvo atleisti, buvo uždegtas ir 
sudegė pil. Eidelšteino šiaudų 
kūgis, o kovo mėn. 19—20 d. 
naktį sudegė A. Kudirkienės 
klojimas ir tvartas su gyvu
liais. Atvykę ugniagasiai 
saugojo nuo ugnies kitus 
besius. Tą pat naktj visai 
toli nuo Kudirkienės buvo
sintasi padegti pil. Rozmierskio 
klojimas. Tą naktį Rozmierskis, 
išsigandęs gaisro kaimynystėje, 
skubėjo iš klojimo išvežti ma
šinas. Tik įėjęs į klojimą, pa
matė degantį akselį, kurį ne
sunkiai užgesino. Nežinomas 
piktadariš buvo atlupęs iš lau
ko pusės lentą, įėjęs j klojimą 
ir padegęs akselį. Tą pat nak
tį matomai tasai pat piktada- 
ris buvo pastebėtas prie pil. 
Kronzono klojimo Ugniagesių 
g-vėje, bet laiku pasišalino.

Charakteringa, kad daugiau 
šia kėsinimąsi į žydų tautybės 
gyventojų turtą. Kudirkienės 
klojimas ir tvartai, atrodo, esą 
uždegti per apsirikimą ar iš 
asmeninio keršto.

ap- 
tro-
ne- 
kė-

I

stu

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS 
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 
IDR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

I jptilietuviai DalktMNU 

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Went 1612 — Res. Yards 3955 
(Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

TeL Uflice Wentworth 633« 
Rez, Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

3 r

LIETUVIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
A

>•

•<

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

j ViliAefonaiWARDS 1741-1742
"4605-07* So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

' , YETTE m

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Narni

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 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 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

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

Tel. Kenwood 5107.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, IajL.

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 St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

P. SALTIMIERAS

visose

Ofiso Tel. Virgima 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI "r

TURIME 
KOPLYČIAS' 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS 'i

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.
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

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, HL 
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

59

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

YARDS 1419

d1

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plsice Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

__________

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb, 
Namų

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

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

Namų,Tel.: Prospect 1936
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS t 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd S t

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

9

JOSEPH J. GRISK
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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230.
. Ofiso Tel CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—3:30 P. M. 
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL. j
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Detroito Lietuviu Žinios
Z.

Draugiškas 
Patarnavimas

Nors jau ir iš daugel atžvil
gių valgomų daiktų krautuvėse 
padaryta didelė pažanga, bet 
šeimininkės vis dar tebeinėgsta 
palaikyti tas krautuves, kur ge
ra, senos mados draugystės 
dvasia.

Tokių dvasių galima rasti 
tenai, kur krautuvės priklauso 
patiems savininkams. Tokiose 
krautuvėse savininkai asmeniai 
patarnauja, jie pasižįsta asine 
niai ir susipažinę ir su jų pir
kimo papročiais. Dauguma tų 
pirkėjų gyvena čia pat, būna ir 
taip, kad užmezga savitarpius 
draugiškus santykius bei rūpi
nasi bendromenės reikalais kar
tu.

Gi Midwest Stores pirkėjai 
patyrė, kad tai visa yra tiesa, 
kiek tai liečia ir šias krautu
ves, nes jos yra atskirų savi
ninkų vedamos. Jie mėgsta tų 
krautuvių savininkų draugystę 
jų našų ir atsakantį patarnavi
mų. Be to, Midwest Stores pir
kėjai jose randa didelį šviežiai! 
šių prekių pasirinkimų ir tas 
santaupas, kokias čia pirkdami 
gali padaryti, nes kainos daug 
žemesnės.

Midwest Stores organizacija 
yra kooperatyve. Turi narių 
virš keturių šimtų ir didelius 
prekių sandėlius. Gi jų bend
ros pirkimo pajėgos nepapras 
tai didelės. Perka prekes stam
biomis sumomis tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių. Prekyba 
vedama modernu ir našiu bil
du, o visos pasėkos, kokios su
sidaro iš tokio vedimo, pereina 
pirkėjams žemų kainų formo
je.

Tad, perskaitykite šiandien 
jų skelbimų Naujienose ir įsiti
kinę kų už kokią čkainą galite 
gauti, aplankykite, tas krautu
ves. (Skelb.)

GERESNI VALGIAI
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS!

Pirk MIDWEST STORES!
__________ _ ____________________ ____—!_______

Išpardavimas Penkt. ir šešt., Balandžio 28 ir 29

“MIDWEST” Puikiausios Grynos Smetonos

SVIESTAS X 23^0
Valdžios Paliudytas Kokybe 92 skaičium ar Daugiau__________
“MIDWEST” Puikiausi Visiems Tikslams

MILTAI 24 Mair 58c
Puikiausi Amerikoje
M. J. B. Kava sv. ken. 29c
Kapoti Žirniai Geltoni ar Žali 2 sv. 15c
Kalifornijos Pupos 2 sv. 170
“RED TAG”
SLYVAI Švieži No. 1 aukš. ken. 2 už 19c
“MIDWEST”
RASPBERRIES Fancy No. 2 aukšti ken. 200 
“MIDWEŠT”
CORN Golden Bantam No. 2 ken 2 už 250

MDALE”
ŽALIOS PUPOS Pjaustyti No. 2 ken. 3 už 25^ 
“IHSQUICK”—Gatavi Biščūit-Miltai“ 20 unčTpak.~ 170 
čokoladinis ar Paprastas Skonis
Ovaltine did. ken. 59c. mažas 33 C
Gryni Daržovių Riebalai
SPRY ____ 3 sv. ken. 51c sv. ken. "| 9c
“LIBBY’S” Comed Beef Hash No. 2 ken. 17c
“RICHTER’S”
VIRTAS KUMPIS_____________ sv. 25 ę
“SHEFFCRD’S” Cream Che-ese 3 unc. pak. 2 už 15c 
OBUOLIAI 1 Extra Puikus gy Egj_ _ ______Washington Winesap
GRAPĖFRUIT Florida Besėkliai 96 dydžio 6 už 17c

šmotelis Muilo už lc Perkant 3
SWEETHEART Muilas 3 už 180
TVORY MITU. A S Did- šmot............. .... 2 už 19®vm iviULAft Maž gmot................................2 už Uc

SUPER SUDS Did. Mėlynas Pak. 2 už 39<t
OCTAGON Prausiamas Muilas 4 už 19c
*ip and G” Muilas did. šmot. 4 už 150
“LINCO” Bleach ,bu‘elisi Vo ___________ ____________________ būt, depositas  B

Pottery Bliudelis už lc su '
OXYDOL________ didelis pak.________

EGG --------------------- $6.00
NUT ...............  $6.00
B1G LUMP .*.............  $6.00
MINE RUN .......... ......  $5.75
SCREENINGS ... ...... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

šaltokas ir vis lijo. Tačiau sek
im adien į staiga pusėtinai atšilo 
ir saulutė

vadovyste gabaus mokytojo S. oras buvo 
Vaitelio.

Onutei Masalskiutei pianu To 
akompohuojant, choras sudai
navo gana vykusiai kelias dai
neles. Po to buvo pristatytas 
garsusis ukrainiečių choras 
“Dumka” po vadovyste p. Ivan 
Atonometz. Pats dirigentas yra 
itin žemo ūgio. Chorų jis tik
rai puikiai tvarko. Visi choris
tai yra apsirengę ukrainiečių 
tautiškais drabužiais. Kai cho
ras scenoje sustoja, tai jis su
daro savotiškų gyvų vainikų. 
Dainuoja jis tikrai šauniai. Dai
navimo metu tikrai įdomu ste
bėti dirigentų, kuris gražiais ir 
harmoningais gestais iš kiek
vieno dainininko stengiasi iš
gauti viskų, kas lik galima iš
gauti.

Dirigentas kiekvienos dainos 
turinį ir reikšmę labai vyku
siai paaiškino. Aiškino jisai 
anglų kalba. Visai publikai tik
rai buvo didžiausia staigmena, 
kai dirigentas pranešė, jog cho
ras sudainuos “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. To tai tikrai 
niekas nesitikėjo.

Pasigirdo lietuvių dainos me
lodija. Choristai žodžius taria 
labai gražiai. Faktiškai jų dik
cija ir lietuviškai dainuojant 
geresnė, negu lietuvių choro. 
Nieku bildu negalima buvo pa
sakyti, jog tai nelietuviai dai
nuoja. Ukrainiečiai padainavo 
ir kitų lietuvių dainų “Tu ir 
aš”.

Grausmingicms aplodismen
tams ir galo nebuvo. Publika i 
tikrai entuziastiškai ukrainie
čius pasitiko. “Tu ir aš” dainų 
choras priverstas buvo pakar
toti, j 

Dailės choras sudainavo ke- i 
lias dainas, o paskui ir vėl 
“Dumka” išpildo vie.Mą kilų dai
nų. Iš viso programa truko ap’e

IŠ DETROITO PADANGES
DAILĖS CHORO PAVA
SARINIS KONCERTAS

Detroito Lietuvių Dailės cho
ro pavasarinis koncertas įvyko 
sekmadienį, balandžio 23 d.,

mininkas, George Raško Jr., 
atidarė koncertų apie 7 vai. va
karo. Jis pasakė trumpų įžan
ginę kalbų apie choro tikslų. 
Po to pristatė patį chorų po
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BARRICK’S
PAINI STORE

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

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

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

pasirodė, žodžiu, 
tokis, kuris geriau 

| tinka piknikui, o ne koncertui. 
“ i dėka nemažas detroitiečių 
skaičius išvažiavo į laukus. Ir 
vis dėlto programos metu pilna 
svetainė buvo publikos. O 
linu į špkius atsilankė dar 
sėtinas skaičius jaunimo.

Galima tikėtis, jog nuo 
rengimo chorui liks ir pelno.

; ŽADA KONTROLIUOTI 
MOKYKLAS

Visiems yra žinoma, kad De
troitas yra automobilių pramo
nės didžiausias centras pasau
lyje. Todėl čia suvažiuoja iš vi
sur labai daug žmonių. Dau
giausia suvažiuoja jaunuoliai, 
kurie tikisi gauti darbą. Kadan
gi jie jokio amato nemoka ir 
neturi patyrimo, tai darbas 
gauti nėra lengva.

Tie jaunuoliai dažnai yra la
bai skaudžiai išnaudojami. Vi
sokie raketieriai garsinasi, kad 
jie už tam tikrų atlyginimą iš
moko tą ar kitą amatą. Jie yra 
Įsteigę ir amatų mokyklas. Ta
čiau tos mokyklos yra visai ne- 

nicko

ve
pu-

pa-

nebū
vi rši-

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėinm ja
už padėtus XI- 

pinigus A /U

Duodam Paskolas ant l-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasiren duoti

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 S AV-
INGS & LOAN ASS0C1ATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

tikusios ir jose beveik 
negalima išmokti.

Kad ateityje jaunuoliai 
tų išnaudojami, unijos
n i n kai deda pastangas praves
ti įstatymą, kuris butų taiko
mas visoms amatų mokykloms. 
Jei įstatymas bus priimtas, tai 
valstija prižiūrės amatų mo
kyklas ir reikalaus iš jų, kad

TURIME VISA EILF 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englewood sm• “W
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

šokiai. Viršutinėje svetainėje 
gal pirmų kartų griežė mergi
nų orkestras. Ir reikia pasaky
ti, jog tas orkestras visai vy
kusiai pasirodė. Apatinėje sve
tainėje lietuviškus šokius grojo

• Cibulskio
Publikos
gera.

Per kai

orkestro jaunuoliai, 
nuotaika buvo labai

kurį laiką oras buvo

Publika Skelbia CREAM OF THE STATE 
DEGTINĘ LAIMĖTOJU TIKTAI

15c«
GERIMAS
Skonis kaip
30 centų

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
.BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............. **

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 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

KIEKVIENAS LAŠAS 4 METŲ SENUMO
THE CREAM OFTHE STATE Deg
tinė yra “heavy-bodied”. Ji taip 
švelni, maloni, kaip ir trisdešimt 
centų vertės gėrimas, tik po 15c. 
Parduodama jūsų mėgiamiausio
je krautuvėje.
970 Pa,nt8 $1.59 4/5 kvorta

Ieškok—“4 metai” senumo—yra 
pažymėta ant abiejų CREAM OF 
THE STATE butelių šonų.
C. O. C. DISTRIBUTING CO.

444 WEST GRAND AVENUE 
Delaware 8226-8227

ra

SULAIKĖ DVI KINIETES
Michigan Central geležinke

lio stotyje liko 
jaunos kinietes, 
dėžutėse bandė 
opiumų.

Pas tas merginas sekliai su- 
ado opiumo už $500. Į Detro

itą jos atvyko iš Bostono.

BANKAS ATMOKĖS 
VISUS PINIGUS

First National Bank of Det- 
roit savo laiku buvo ketvirtas 
jlidžiausias bankas Amerikoje. 
Jis liko uždarytas 1933 m.

Iki šiol tas bankas jau at
mokėjo 80% indėlių. O tiems 
depozi toriams, kurie neturėjo 
pasidėję banke daugiau kaip 
$300, liko išmokėti visi pini
gai.

Dabar banko resyveris pada
rė pare-škima, jog banko atsa
komybių pakaks tam, kad vi- 
iems depozi toriams butų išmo

kėti jų padėti pinigai.

DVIDEŠIMT TRYS MILI
JONAI DOLERIŲ KE

LIAMS TAISYTI
Prezidento Roosevelto admi

nistracija 
Detroito 
darbams. Tie pinigai daugiau
sia bus 
tarpegatvėms taisyti.

PATS TURĖTŲ 
PRAKTIKUOTI

Sekmadienio didlapių laidoje 
buvo įdėti paveikslai dabarti
nio Michigan valstijos guber
natoriaus Dickinsono, kuris su
silaukė 80 metų amžiaus. Vie
nas paveikslas vaizduoja, kaip 
gubernatorius nedideliame baž
nytkaimyje “pryčina”. Kitame 
paveiksle rodoma, kaip guber
natorius savo ūkyje dirba vi
sokius darbus ir net “dišes” 
mazgoja.

Tais paveikslais ir aprašy
mais norima pabrėžti, jog gu
bernatorius labai kukliai gyve
na. Taigi, jį turėtų sekti ir kiti 
piliečiai.

Gubernatorius teikėsi ir sa
vo tėviškų patarimų duoti: gir
di, žmogui pakanka $800, kad 
galėtų metus pragyventi.

Jei žodžiai nėra pavyzdžiais 
' paremti, tai jie jokios reikšmės

sulaikytos dvi 
kurios cigarų

paskyrė $23,720,000
ir apylinkes WPA

sunaudoti keliams ir

neturi. Gubernatorius ir jo bi
čiuliai turėtų pirmieji pavyzdį 
duoti.

Prieš rinkimus republikonai 
rėkė, kiek tik jų gerkles išnešė, 
kad WPA darbininkai gauna 
tokias algas, jog negali pragy- • • •venti. Girdi, jei republikonai 
laimės, tai atsiras privatinėse 
pramonėse daugiau darbų ir 
darbininkai uždirbs po $15 per 
savaitę.

Tai buvo prieš rinkimus. O 
dabar visa tai republikonai pa
miršo.

Laimėję rinkimus, republi
konai pradėjo iš įvairių parei 
gų šalinti tikrai patyrusius ir 
sumanius žmones, o į jų vietą 
skirti savo žmones.

Štai liko pašalintas darbo ir 
pramonės departamento pirmi
ninkas George A. Krogstad, ku
ris labai pasižymėjo savo pa
reigas eidamas. Jo vietą užims 
kažkoks mažai žinomas advo
katas, kurio vienatinis nuopel
nas yra tas, kad jis karštai rė
mė republikonus.

Tos rųšies permainos, su
prantamas daiktas, valstijai da
ro tik žalų.

Bet tokia jau politika: lai
mėtojui priklauso “grobis”.

Detroitietis.

JUOKAI
Ir tas įrodo meilę

Naujavedė—“Sudiev, mano 
brangusis karalaiti, tik trum
putei valandėlei mudu nesima
tysime. Bet, palauk, mano mie
las, pirm nei išeisi, pasakyk 
man: ar mane myli labiau ne
gu savo gyvybę?”

Naujavedis—“Taip, brangio
ji. Argi aš nesrebiu tavo vir
tos sriubos.”

Didvyris.
žmona—“žioply! Pasakyk

man, kų tu savo gyvenime pa
darei didingo ir didvyriško?”

Vyras—“Aš jus išgelbėjau 
nuo senmergystės. Ar to dar 
negana?”

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

RE AL ESTATE 
Insurance and Loans

Statnu visokios rųšies naujus namus ant 
len-vų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
pnio ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu renausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir •lengvl* mėnesinių i£no- 
hTIJL 5 lkl 20 metlI- Reikale kreip- Kiicb prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306
" ■ --

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 

' gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

A

į ^^‘•^^^Skelbiame g Dienų

VISŲ ISLAIDĮI EKSKURSIJAS
\ SPECIALUS ERIE 
V? k BARGENŲ TIKIE-
1 r* TAI UŽ vos

$3550

ir 1, ataal. holc’- 
į į ho«h « k§ms. įian- 
l p^u'in,

DEL TIKIETŲ

Už, šią taip mažą sumą galite ap
lankyti New Yorką ir Pasaulinę 
Parodą—linksminties per šešias 

i dienas toli nuo namų—ir džiaug- 
1 ti progomis išanksto suplanuo- 
1 toms. Erie air-conditioned ekskur- 
1 sijų traukiniai išeina iš Chicagos 
A kas sekmadienį—Gegužio 21 iki 

Spalių 22. Kitos ekskursijos pri-» 
taikintos kiekvienojo kišenei.

AR INFORMACIJŲ KREIPTIS I

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. CANal 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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 Liabl- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.
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Klausimas paskolų smulkiems bizniams

Iš ISPANIJOS KARO '
Buvęs sovietų armijos gene

rolas Krivi tski ir United Press 
korespondentas Irving Pflaum 
rašė, kad Rusijos sovietų val
džia, pardavinėdama Ispanijos 
vyriausybininkams (lojalistam) 
ginklus, įsteigė Ispanijoje savo 
žvalgybų ir vykino terorų prieš 
bolševizmo priešus. Tai patvir
tina ir vieno vyriausybininkų 
kareivio laiškas, tilpęs bal. 2 d. 
1939 m. Lietuvos laikraštyje 
“Darbas”.

Dar prie prezidento Hooverio buvo įsteigta Rekon
strukcijos Finansų Korporacija {RFC), kurios tikslas 
teikti paskolas bizniams — geležinkeliams, bankams ir 
t.t. Ši įstaiga veikia iki šiol. Ji išgelbėjo nuo bankroto ne 
vienų. įmonę.

Bet nuo pradžios iki dabar ji laikosi to nusistatymo, 
kad paskolas galima duoti tiktai dideliems bizniams. 
Smulkiuosius biznius ji siunčia pas vietinius bankus, ku
rie, kaip žinoma, yra labai atsargus duoti paskolas. Se
iliaus bankai duodavo mortgičius namams, žemės skly
pams ir net be jokio užtikrinimo skolindavo pinigus at
skiriems žmonėms. Bet nuo “bankų šventės” laikų pasko
lų davimas beveik pasiliovė.

Taigi smulkiems bizniams yra keblu, kuomet valdžios 
įsteigta RFC atsisako jiems duoti paskolas.

Prezidentas Rooseveltas pastaruoju laiku šituo klau
simu susirūpino, nes, mat, artinasi prezidento rinkimų 
metai, ir smulkiųjų biznierių balsas tuose rinkimuose1 
svers nemažai. Tačiau RFC direktorius, Jesse H. Jonės, 
atsisako keisti savo įstaigos politiką, ir Washingtone kal
bama, kad prezidentas dėl to rengėsi pavesti paskolų da
vimų prekybos departamentui, kurio priešakyje stovi 
Harry Hopkins.

Kai Jesse H. Jonės prieš tai užprotestavo, tai Roose
veltas pasiūlė jam laivyno sekretoriaus vietą. Bet jisai 
atsisakė tą vietą priimti, pareikšdamas, kad jisai nieko 
nenusimanąs apie karo laivyną.

Tokiu budu klausimas apie pagalbą smulkiems biz
nieriams nėra ligšiol išspręstas. Republikonai, žinoma, 
džiaugiasi.

Laiško autorius kartu su ki
tais vyriausybininkų kareiviais 
kovo mėn. pradžioje perėjo 
į Franouzijos pusę, ir jisai ra
šo iš St. Cyprien, sekančiai:

“Tikėkite man, kad dabar
tiniu momentu Ispanijos 
riausybininkai kariauja 
krašto nepriklausomybę 
laisvę. Jie kariauja ne
prieš karišką generolo Fran
ko diktatūrą, bet ir su kitais 
laisvės ir demokratijos prie
šais — komunistais ir anar
chistais.”

vy-
už
ir

tik

Jisai sako, kad lojalistai butų 
seniai laimėję, jeigu ispanų vi
suomenė butų jais pasitikėjusi.

“Kada pasireiškia vienoje 
ar kitoje kariaujančiųjų pu
sėje smarkesnis teroras, tai 
dalis gyventojų entuziastiškai 
puola atakon keršyti. Taip ir 
tęsiasi karas ištisais metais.”
Tai ve kas dėjosi tame Ispa

nijos kare. Teisėtoji vyriausybė 
kovojo už krašto laisvę, bet ir 
jos pusėje įsigalėjo demokrati
jos priešai. Todėl kova buvo 

I pralaimėta.

karo sąjungų tarpe Vokietijos 
ir Japonijos. Jisai pasakoja, 
kaip jisai pats per savo agentus 
Berlyne susekė, kad yra veda
mos derybos dėl tos sutarties/ 
ir kaip jam pavyko gauti net 
Colograf iškas kopijas susiraši
nėjimų, ėjusių tarpe Berlyno ir 
Tokio.

Mat, gen. Krivitskis buvo so
vietų karo žvalgybos viršinin
kas Vakarų Europoje 1935-37 
m.

Suprantama, kad jisai tuojau 
apie tai painformavo savo “bo
są” Maskvoje, Staliną.

Bet dar įdomesnis dalykas y- 
ra kitas. Gen. Krivitskis paro
do, kad Stalinas visą laiką sto
jo už susitarimų su Hitleriu, ir 
tebestoj a'už tai šiandien!

Pastangos susitarti su Hitle
riu prasidėjo dar pirmaisiais' 
nacių diktatūros metais. Gruo
džio mėnesį 1933 m., t. y. už 
11 mėnesių po to, kai Hitleris 
įėjo į valdžių, komisaras Litvi
no vas sovietų kongrese pasakė 
kalbą, kurioje jisai pareiškė:

“Su Vokietija, kaip ir su 
kitomis šalimis, mes norime 
turėti geriausius santykius. 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija

10 čekų valstybę. (O komunis
tų partijos suvažiavimas, kuris 
tuo laiku buvo susirinkęs Mas
kvoje, netarė apie tuos įvykius 
nė vieno žodžio!).

Taip pat šiemet, vasario mėn. 
pradžioje, sako gen. Krivitski, 
sovietų valdžia paskelbė Mas
kvoje, kad ji pasirašė sutartį 
“pardavinėti savo aliejų tiktai 
Italijai ir Vokietijai ir toms ša
lims, kurios yra draugingos Ro- 
mos-Berlyno ašiai”. Vadinasi, 
karo atsitikime Stalinas aprū
pins fašistiškas diktatūras ga
zolinu ir alyva!

Taigi faktinai sovietų valdžia 
įstojo į fašistinių agresorių blo
kų, — nors ji vis dar neva agi
tuoja už “kolektyvį saugumą” 
prieš agresorius. Stalinas dabar,

kaip sako gen. Krivi tski, kurš
io “Romos-Berlyuo ašį prieš 
Londono-Paryžiaus ašį”, tikėda
masis tuo budu nukreipti Hitle
rio žygius nuo Ukrainos ir So
vietų Sąjungos.

Užvis labiausia Rusijos dik
tatorius bijąs karo. Jeigu Hitle
ris užtikrinsiąs jam taikų, tai 
jisai suteiks Hitleriui didžiau
sių ekonominių koncesijų ir 
leis jam daryti kų lik jisai no
rės kitur.

Taip rašo buv. Stalino karo 
žvalgybos viršininkas Vakarų 
Europoje. Iš faktų, kuriuos ji
sai paduoda, darosi aišku, ko
dėl Anglija ir Francuzija ne
pasitiki sovietų valdžia, ir ko
dėl Hitleris taip drąsiai Euro
poje skeryčiojasi.

KORESPONDENCIJOS

Newark, N. J

ti tiktai naudų. Mes, iš savo

pasa-

SKYSTI TAUŠKALAI

Pirmiaus ir dabar

Norėdama pašmeižli “Kelei
vį”, Brooklyno tautininkų “Vie
nybė” pagyrė (komunistus už 
jų “patriotizmų”. Dabar ji vėl 
sako 
tams

komplimentus komunis- 
ir bando terlioti “Naujie- 

Susidarius naujai vyriausybei Lietuvoje, Lietuvos vi-Inas”, kurios buk dėl savo “par- 
suomenėje reiškiasi visai kitokia nuotaika. Budingi šituo tinių užmačių” (!) griežtai iš- 
atžvilgiu yra pareiškimai kai kurių visuomenės veikėjų piusios prieš “koalicinės vyriau- 
Šiauliuose, kur demokratinis judėjimas net aršiausiais sybes PrincW •
tautininkų sauvaliavimo metais nebuvo visiškai nuslopin- Nė vienas inteligentiškas 
fas. žmogus, kuris skaito “Naujie-

Viešame susirinkime, kuris buvo Šiauliuose sušauk- nas » loknl dalykų “Naujieno- 
tas balandžio 6 d., kalbėjo tarp kitų adv. K. Venslauskis, uc ncbus uztlk^s’ ,^et.
senas socialdemokratų veikėjas. Jisai džiaugėsi, kad po Jisai mano. kad> jeigll jisai ką 
ilgų metų “pertraukos” vėl galima laisviau kvėpuoti, ir nors apšauks “tautos priešu” 
ragino visus stoti už krašto gynimų. O apie praeituosius arba ką nors pagirs už “rim- 
(liktaturos laikus jisai pasakė: tumą” ir “patriotizmą”, tai ši-,

.._T. . v. . . . tie jo epitetai jtiems asmenims
‘Visa iki šiol buvusi pas mus sistema, kaip da- arba iaikraščiams prilips. Bet 

bar visi pamatėme, buvo perdėm klaidinga ir netiku-. tai paikystė.
si, nes padare žmones savim nepasitikinčius, įvesda- Visuomenės akyse net prika- 
ma musų tautai svetimų principų.” binimas medalių nepadarė did

vyriais tų, kurie juos gavo. O 
Adv. Venslauskis nurodė, kad reikia susirūpinti pi- L yitaičio tauškąįai nereiškia 

liečiu sąžinės laisve ir amnestija, ‘^tik, žinoma, ne šni-lnė tiek. Faktinai jie nereiškia 
pams ir valstybės išdavikams”. • • -nieko.

Rezoliucijoje, kurių susirinkimas vienbalsiai priėmė, ——----------
pareiškiama gilus džiaugsmas, “kad valstybės tvarkymas a
atiduotas į konsoliduotos vyriausybės rankas^ ir viltis, HTM^FRIIT
“kad ta vyriausybė valingai ir pasiryžusiai kovos už Lie-‘f 
tuvos ir lietuvių valstybinę, bei asmeninę laisvę ir laimę”.

Spaudos klausimas Uetuvoįe
Pasibaigus vienos partijos valdymui Lietuvoje, kyla 

spaudos klausimas..
Iki šiol Lietuvos tautininkai turėjo ne tik valdžios: 

monopolį, bet ir buvo pavertę savo partinę spaudą val
džios organais, kuriuos finansavo valstybės iždas. To
liaus to nebegali būti, jeigu valstybėje norima įvykdinti 
visų piliečių lygybė. ;

“Lietuvos Žinios” tuo klausimu rašo,:
“Dabar jau ir oficiozo klausimas kitaip galės bū

ti pastatytas. Kaip ir kitose valstybėse (žinoma, de
mokratinėse. — “N.” Red.)* dabar oficiozas negali’ 
būti kurios nors vienos srovės laikraštis. Tuo atveju, 
kai vyriausybę sudaro kelių srovių žmonės, oficiozu 
gali būti tiktai visiškai neutralus, jokiai politinei bei’ 
ideologinei srovei nepriklausąs laikraštis.”
Tačiau, vai. liaudininkų dienraštis klausia, kam iš vi-,

Lietuvos pasiryžimas gintis

Rymo Kunigai Santykiauja su 
Neprigulmingais Kunigais

Visi tą žino, kad rymiečiai 
kunigai nesantykiaudavo su ne
prigulmingais Amerikos katali
kų bažnyčios kunigais. Bet da
bar, kiek matosi, jie vėl pradė
jo santykiauti ir tarp jų skir
tumai nebežymųs.

Amerikos kataliku bažnyčios 
kun. Jonas Sitavičius, sudėjęs 
priesaiką arkivyskupui Gcnio- 
čiui, dabar vadovaujamas jėzui
to kun. Kidikio vėl važinėjas 
po rytų lietuviškas kolonijas ir

Iš pagrindų pasikeitė Lietuvos gyventojų nuotaika. — 
Visoje Lietuvoje pradeda steigtis mažutės tvirtoves. 
— Kas tik gali, visi stoja i savanorių eiles. — Per 
porą dienų liko suaukota pusė milijono litų. — Klai
pėdos krašte vokiečiai įgyvendina vidurnamžių pa
pročius. — Barbariški nacių darbai. — Didelis lie
tuvių vieningumas. — Lietuvos vokiečiai nedrįsta 
smalą virti. — Dingo įsitikinimų skirtumai.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

alme-
Litvi-

jos nei į vakarus, nei į rytus, 
nei kuria kita kryptim. Mes 
norėtume, kad tą patį 
kytų ir Vokietija.”
Hitleris šitą pasiūlymą 

te. Tuomet Stalinas įsakė
novui stoti į Tautų Sąjungą, 
daryti sutartį su Francuzija ir 
Mažąja Santarve (Čekoslovaki
ja, Rumanija ir Jugoslavija). 
Maskva pradėjo flirtuoti su de
mokratijomis,. bet 'Stalinas 
anaiptol neatsisakė savo min
ties susitarti su Hitleriu.

Gruodžio mėn. 9 d. 1934 
Litvinovas Genevojc padarė 
kį viešą pareiškimą:

“Ypatingai niekuomet So
vietų Sąjunga nepaliovė troš
kusi turėti kuogeriąusius san
tykius su Vokietija. Aš esu 
tikras, kad tokį tikslą link 
Vokietijos turi ir Francuzi- 
ja.”

Hitlerio paskola Maskvai
Tačiau Hitleris ir šį kartą at

sisakė daryti politišką sutartį 
su Maskva. Bet jisai padarė ją, 
sekantį pavasarį, svarbią preky
bos sutartį: reichsbankas sutei
kė Sovietų Sąjungai 200,000,000 
aukso markių paskolą. Šitą pa
skolą Stalinas, anot gen. Kri
vi ts-k-io, laikė dideliu savo poli
tikos ■triumfu. Jisai ėmė dar uo- 
liaus -ieškoti taikos su Hitleriu.

šios savaites “The Sabmrday 
Evening Post” numeryje įdėtas 
dar vienas buv. sovietų armijos 
generolo, W. G. KrjvvMskio, 
straipsnis apie Rusijos (diktato
riaus -užsienių politikų. Čia pir
mų įkartų iškeliama aikštėm tas 
faktas, kad Vokietija 1936 m. 
mėnesį pasirašė slaptą sutartį 
su Japonija, atkreiptą prieš, 
SSRS. s (

Gandai ėjo seniai., kad po va
dinamuoju “paktu prieš Komim- 
terną”, kuris buvo pasirašytas, 
Berlyne 1936 m. lapkričio 25 
id., slepiasi kas nors daųgiaus. 
Bet kas, iki šiol nebuvo itikrai 
žinoma. Gen. Krivitski nurodo, 
kad tas paktas pridengia slaptų

m.
lo-

Persitvarkius Lietuvos vy
riausybei kitais pagrindais vi
suomenės gyvenimas žymiai at
kuto. Lietuvos gyventojų nuo
taika visai pasikeitė — lietuvis 
ietuviui liko brolis. Jei ne iš

orinės visokios bėdos, jei ne tas 
dadysis pavojus iš hitleriškos 
Vokietijos, dabar Lietuvą butų 
sunku pažinti, juk Lietuva ta
rytum liko be jokios opozicijos! 
Visi atvirai, nuoširdžiai tariasi, 
kalba bendrais tiek politiniais, 
tiek visuomeniniais klausimais 
ir reikalais. Deja, visų, visų ir 
visur tie klausimai ir reikalai 
vyriausiai sukasi tik apie būti
ną reikalą gintis, ginti savo 
kraštą nuo busiamo iš Vokieti
jos pasikėsinimo į musų gyve
namas žemes.

Visų kaip vieno čia visišku 
įsitikinimu Lietuvai gręsia šiuo 
melu pavojus tik 
Tai šitas tvirtas 
kad visi turi tik 
priešą dar labiau
tojus suartina. Šiandien Lietu
voje nerasi žmogaus, gal išsky
rus vokiečių provokatorius, ku
ris galvotų, kuris manytų, kad 
Vokietijos bet kokiems paža
dams galima patikėti, kad butų 
galima dar su vokiečiais bet ku
riais reikalais tartis. Jei dar ei
na kokios nors derybos, lai vi
si tvirtai supranta, kad šiuo 
taip sunkiu musų valstybės gy
venamu momentu tenka lavi
ruoti, tenka išsisukinėti, šitas 
visiems Lietuvos gyventojams 
bendras pavojus sukėlė visų tar
pe nepaprastą pasiryžimą gin
tis, nepasiduoti, o jei pasiduoti, 
tai garbingai žūti.

Tai aukščiausias 
sias visos Lietuvos 
sitikinimas ir šiuo
besivaduodami visi užmiršo sa
vo vakarykščios dienos bet ko
kias sąskaitas!

Jums bus sunku įsivaizduoti 
kokiu pasiryžimu ir noru visi 
Lietuvos gyventojai ruošiasi 
gintis. Greitai Lietuva virs vi
suotina tvirtove!

Kiekvienas Lietuvos 
kiekviena Lietuvos
kiekviena Lietuvos įmone, kiek
viena įstaiga — tai bus mažutė 
.tvirtovė!

Visų fabrikų dirbtuvių darbi
ninkai skubiai rašosi į šaulių 
sąjungos burius, įsigyja 'ginklus, 
mokosi juos vartoti ir ruošias 
gintis. Vyrai, moters, jaunimas 
ir senimas, tiek kaimo ir mies
to gyventojai, be luomo ir pa
žiūrų skirtumo stoja į šaulių 
sąjungą!

Komunistai,
taii, vakarykščiai 
tautininkai stoja 
kiuotėn ir mokosi 
ląl

Visi darbininkai, tarnautojai 
ir ūkininkai aukoja savo dienos

iš Vokietijos, 
įsitikinimas, 

vienų bendrų 
visus gyven-

žia pamokslus.
Jėzuitas Kidikis mano, kad 

arkiv. Geniotis taip padarysiąs 
kaip ir kun. Jonas Sitavičius, 
nes pasak jo, ark. Geniotis pa
daręs didesnę misijų tarp neg
rų ir slavų už vysk. Bučį.

Tiesa, aš apie ark. Geniotį

Įsivaizduokite sau eiles, išti
sas žmonių eiles laukiančias į- 
ncšli savo duoklę ginklams 
pirkti!

Ne, Lietuvoje niekuomet ir 
niekuomet nebuvo tokio entu- 
ziaztiško noro ir pasiryžimo sa
vo kraštą nuo priešo apginti!

Šimtais, tūkstančiais aukoja 
pinigų ginklams pirkti. Vedybi
niai auksiniai žiedai, kitos bran
genybės sudedamos ginklams 
pirkti. Yra atsilikimų, kur žmo
nės pėksti ėjo keletą kilometrų, 
kad paskutinius savo uždarbius 
atiduoti ginklų fondui!

eigai pašvęstus veikalus skai
čiau ir jei jų pripažįstama, kad 
jis didesnę misiją daro už vysk. 
Bučį, tad vargiai jam bebus rei
kalinga dėtis prie Rymo baž
nyčios.

Pirmiaus tas pats jėzuitas Ki
dikis tvirtindavo, kad Dievas 
lik esąs su rymiečiais, bet da
bar pripažįsta, kad Dievas gelb
sti ir “alskalunus.”

—Veidas

Dėlei Draugės Jurge- 
lionienės Mirties

BBOOKLY

f

pos nariai savo susirinkime, lai
kytam balandžio 21 d. 1939, 
Lietuvių Piliečių Klubo Svetai
nėje, Brooklyne, su didžiausia 
širdperša išklausė musų kuopos

lirų Davidų Kandelaki į Berly
nu su įsakymu tartis su Vokie
tijos valdžia. Slaptos derybos 
Berlyne ėjo ilgų laikų, ir gruo
džio mėnesį 1936 m. atrodė, kad, 
sutartis jau bus pasirašyta. Sta
linas jau liepė savo žvalgybos 
agentams Vokietijoje sustabdy
ti veikimų prieš Hitlerį. Bet ir 
šį kartų jam nepasisekė. Ber
lynas buvo tik-kų susitaręs

Lietuva pergyvena istorines die
nas! Jaunimas, o ypač mokslei
vija dar nesulaukusi aštuonio
likos metų jau užsirašo busia- 
mais savanoriais ginti savo tė
vynę !

Skaudu ir kartu džiugu žiū
rėti į tuos jaunuolius, kurie pa
siryžę paaukoti savo g 
kad Lietuva liktų laisva 
priklausoma ‘ valstybė!

Sunku aprašyti, sunku 
šakoti, kas dedasi dabar 
voje,

ir nc-

nupa- 
Liclu- 

‘k-oks įnirtimas įsigalėjo 
gintis! Tik tas gali suprasti, kas
šiandien Lietuvoje gyvena, kie-

<eina!

su

tę- 
su 
d.

Vistiiek Stalinas ir toliaus 
sė savo paslaugas susitaikyti 
‘Hitleriu, šių metų kovo 10 
Stalinas, kalbėdamas komunis-;
tų partijos suvažiavime pasakė, 
kad kapitalistines demokratijos’ 
bando “užnuodyti atmosferų iri 
iššaukti konfliktų” tarpe Vokie-’ 
tijos ir Sovietų Sųjungos, ku
riam, anot jo, nesu jokių “ma-' 
tomų pagrindų”. ■

Už trijų dienų po šito Stali-f 
no pareiškimo Hitleris sudraskė 
Čekoslovakiją, ir dar dviem die
nom vėliau jisai visai sunaiki-

so reikia kokio ten “oficiozo”? Ar nepakanka “Vyriau
sybės Žinių”, kuriose skelbiama .oficialiai valdžios prane
šimai? Iki šiol tautininkų “L. Aidas” buvo oficiozą®.

ir švcnčiau- 
gyventojų į- 

įsitikinimu

ukis, 
sodyba,

socialdemokra- 
priešininkai 
bendron ri- 

vartoti gink-

pagavo visus ruoštis ir ryži L 
ginti savo kraštą. Visos Lietu
voje gyveną tautos, — liek žy
dai, liek lenkai, tiek lietuviai ci- 
dia išvien, visi kas gali aukoja 
ginklų fondui.

išlai tik per pora dienų jau 
sutrinkta pusė milijono dilų au- 
ft<U, čia neįskaitoma ta suma/ 
Ikuiii visokiomis brangenybėmis 
yra aukojama! Ginklų fondui 
(rinkliava eis visą balandžio mė- 
įmesį, tai ’bus surinkta didžiulė 
pinigų suma!

Toji rinkliava eina be ypatin
gos agitacijos, be ypatingo pa
raginimo. Ji eina tyliai be jokio 
triukšmo ir afišavimosi!

Vakarais, kai visi grįžta iš 
darbo, skuba eiti mokytis gink
lą vartoti! Mokosi visur, tiek 
kaime, tiek mieste, mokosi vi
si! Moters neatsilieka nuo vyrų!

Štai kada Lietuvoje įsigalėjo 
vieningas patriotinis frontas! 
Štai kada lietuvių tauta liko 
vieninga, štai kada jos tarpe 
žydi vienybė! Niekada ir nieka
da Lietuvoje taip nebuvo vie
ningai ir sutartinai visų dainuo
jama Lietuvos himnas!

Tai neužmirštinos valandos!
Tai pergyvenimai, kur»" nie

kas ir niekada iš širdžių neiš
brauks! Toksai visų pakilęs pa
triotinis ūpas, kokio dar Lietu-

mirtį Marijos Jurgclionienes, 
musų mylimos draugės, senos 
darbuotojos socialistiniame ju
dėjime, buvusios LSS sckrclo- 
rės-vertėjos, kuri tas pareigas 
ėjo pačiu sunkiausiuoju socia
listinio judėjimo laikotarpiu, ir 
jame besidarbuodama susilau
kė netikėtos mirties.

LSS 19 kuopos susirinkimas 
per minutę laiko visų jame da
lyvavusių narių atsistojimu pa
gerbė žuvusios musų draugės 
atmintį ir įsake kuopos valdy
bai viešai išreikšti velionei 
draugei Jurgclionicnci musų di
džiausią pagarbą, o likusiajai 
jos šeimai ir jos netekusiam 
“Naujienų” štabui giliausią mu
sų užuojautą, ką mes, žemiau 
pasirašiusieji, šiuo raštu ir pa
darome.

Ilsėkis, žuvusi musų drauge. 
Mes tavo darbą tęsime tolyn.

LSS 19 kp. valdyba:
Pirm. M. K. Antanaitis, 
Ižd. P. Tiškevičius, 
Fin. sekr. W. Balvočius, 
Selvr. F. Lavinskas.

voje nėra buvę! Klaipėdos oku- 
pautai Klaipėdos krašte tik tą 
pasiryžimą gintis dar labiau su
žadina, nes dabar visi vaizdžiai 
mato ir visi įsitikino, koks jų

imlų visą Lietuvą!
Juk Klaipėdos krašte vokie

čiai įgyvendina viduramžių pa
pročius! Štai darbininkai tenai 
paversti tikrais vergais! Jų ne
leidžiama iš lenai išvažiuoti, iŠ 
jų atimti pinigai, geresni dra
bužiai ir dieną naktį jie saugo
jami, kad besąlyginiai vokiečių 
dvaruose, dirbtų, kad kastų ap-

dirba besąlyginiai, veik be jo
kio atlyginimo, dirba kaip ver
gai. Lietuvių gyventojų tarpe 
eina tolydžios kratos ir visa, 
kas galima grobiama, turtas 
naikinamas ir atimamas.

(Bus daugiau)
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Klausimas paskolų smulkiems bizniams

IŠ ISPANIJOS KARO 1 karo sąjungą tarpe Vokietijos 
ir Japonijos. Jisai pasakoja, 
kaip jisai pats per savo agentus 
Berlyne susekė, kad yra veda
mos derybos dėl tos sutarties,' 
ir kaip jam pavyko gauti net 
fotografiškas kopijas susiraši
nėjimų, ėjusių tarpe Berlyno ir 
Tokio.

Mat, gen. Krivi tskis buvo so
vietų karo žvalgybos viršinin
kas Vakarų Europoje 1935-37

Dar prie prezidento Hooverio buvo įsteigta Rekon
strukcijos Finansų Korporacija (RFC), kurios tikslas 
teikti paskolas bizniams — geležinkeliams, bankams ir 
1.1. Ši įstaiga veikia iki šiol. Ji išgelbėjo nuo bankroto ne 
vieną, įmonę.

Bet nuo pradžios iki dabar ji laikosi to nusistatymo, 
kad paskolas galima duoti tiktai dideliems bizniams. 
Smulkiuosius biznius ji siunčia pas vietinius bankus, ku
rie, kaip žinoma, yra labai atsargus duoti paskolas. Se
iliaus bankai duodavo mortgičius namams, žemės skly
pams ir net be jokio užtikrinimo skolindavo pinigus at
skiriems žmonėms. Bet nuo “bankų šventės” laikų pasko
lų davimas beveik pasiliovė.

Taigi smulkiems bizniams yra keblu, kuomet valdžios 
įsteigta RFC atsisako jiems duoti paskolas.

Prezidentas Rooseveltas pastaruoju laiku šituo klau
simu susirūpino, nes, mat, artinasi prezidento rinkimų 
metai, ir smulkiųjų biznierių balsas tuose rinkimuose 
svers nemažai. Tačiau RFC direktorius, Jesse H. Jonės, 
atsisako keisti savo įstaigos politiką, ir Washingtone kal
bama, kad prezidentas dėl to rengėsi pavesti paskolų da
vimą prekybos departamentui, kurio priešakyje stovi 
Harry Hopkins.

Kai Jesse H. Jonės prieš tai užprotestavo, tai Roose
veltas pasiūlė jam laivyno sekretoriaus vietą. Bet jisai 
atsisakė tą vietą priimti, pareikšdamas, kad jisai nieko 
nenusimanąs apie karo laivyną.

Tokiu budu klausimas apie pagalbą smulkiems biz
nieriams nėra ligšiol išspręstas. Republikonai, žinoma, 
džiaugiasi.

Buvęs sovietų armijos gene
rolas Krivitski ir United Press 
korespondentas Irving Pflauin 
rašė, kad Rusijos sovietų val
džia, pardavinėdama Ispanijos 
vyriausybininkams (lojalistam) 
ginklus, įsteigė Ispanijoje savo 
žvalgybą ir vykino terorą prieš 
bolševizmo priešus. Tai patvir
tina ir vieno vyriausybininkų
kareivio laiškas, tilpęs bal. 2 d. I m. 
1939 m. Lietuvos laikraštyje Suprantama, kad jisai tuojau 
“Darbas”. Į apie tai painformavo savo “bo

są” Maskvoje, Staliną.
Bet dar įdomesnis dalykas y- 

.*"|ra kitas. Gen. Krivitslds paro- 
’ do, kad Stalinas visą laiką sto
jo už susitarimą su Hitleriu, ir 
tebestoja’už tai šiandien!

| Pastangos susitarti su Hitle- 
dar pirmaisiais' 

nacių diktatūros metais. Gruo
džio mėnesį 1933 m., t. y. už 
11 mėnesių po to, kai Hitleris 
įėjo į valdžią, komisaras Litvi-

no čekų valstybę. (O komunis
tų partijos suvažiavimas, kuris 
tuo laiku buvo susirinkęs Mas
kvoje, netarė apie tuos įvykius 
uė vieno žodžio!).

Taip pat šiemet, vasario mėn. 
pradžioje, sako gen. Krivitski, 
sovietų valdžia paskelbė Mas
kvoje, kad ji pasirašė sutartį 
“pardavinėti savo aliejų tiktai 
Italijai ir Vokietijai ir toms ša
lims, kurios yra draugingos Ro- 
mos-Berlyno ašiai”. Vadinasi, 
karo atsitikime Stalinas aprū
pins fašistiškas diktatūras ga
zolinu ir alyva!

Taigi faktinai sovietų valdžia 
įstojo į fašistinių agresorių blo
ką, — nors ji vis dar neva agi
tuoja už “kolektyvį saugumą” 
prieš agresorius. Stalinas dabar,

kaip sako gen. Krivitski, kurs
to “Romos-Berlyno ašį prieš 
Londono-Paryžiaus ašį”, tikėda
masis tuo budu nukreipti Hitle
rio žygius nuo Ukrainos ir So
vietų Sąjungos.

Užvis labiausia Rusijos dik
tatorius bijąs karo. Jeigu Hitle
ris užtikrinsiąs jam taiką, tai 
jisai suteiks Hitleriui didžiau
sių ekonominių koncesijų ir 
leis jam daryli ką lik jisai no
rės kitur.

Taip rašo buv. Stalino karo 
žvalgybos viršininkas Vakarų 
Europoje. Iš faktų, kuriuos ji
sai paduoda, darosi aišku, ko
dėl Anglija ir Francuzija ne
pasitiki sovietų valdžia, ir ko
dėl Hitleris taip drąsiai Euro
poje skeryčiojasi.

KORESPONDENCIJOS
Newark, N. J

tymo Kunigai Santykiauja su 
Neprigulmingais Kunigais

Visi tą žino, kad rymiečiai 
junigai nesantykiaudavo su nc- 
irigulmingais Amerikos katali
kų bažnyčios kunigais. Bet da- 
iar, kiek matosi, jie vėl pradė
jo santykiauti ir tarp jų skir
tumai nebežymųs.

Amerikos kataliku bažnyčios 
kun. Jonas Sitavicius, sudėjęs

Pirmiaus ir dabar

Laiško autorius kartu su ki
tais vyriausybininkų kareiviais 
kovo mėn. pradžioje perėjo 
į Francuzijos pusę, ir jisai ra
šo iš S t. Cyprien, sekančiai:

“Tikėkite man, kad dabar
tiniu momentu Ispanijos 
riausybininkai kariauja 
krašto nepriklausomybę 
laisvę. Jie kariauja ne 
prieš karišką generolo Fran
ko diktatūrą, bet ir su kitais 
laisves ir demokratijos prie
šais — komunistais ir anar
chistais.”

vy-|riu prasidėjo 
už
ir

tik

Jisai sako, kad lojalistai butų] 
seniai laimėję, jeigu ispanų vi
suomenė butų jais pasitikėjusi.

“Kada pasireiškia vienoje 
ar kitoje kariaujančiųjų pu
sėje smarkesnis teroras, tai 
dalis gyventojų entuziastiškai 
puola atakon keršyti. Taip ir 
tęsiasi karas ištisais metais.”
Tai ve kas dėjosi tame Ispa

nijos kare. Teisėtoji vyriausybė 
kovojo už krašto laisvę, bet ir 
jos pusėje įsigalėjo demokrati
jos priešai. Todėl kova buvo 
pralaimėta.

pasa-

alme- 
Litvi-

SKYSTI TAUŠKALAI

Lietuvos pasiryžimas gintis
Iš pagrindų pasikeitė Lietuvos gyventojų nuotaika. — 

Visoje Lietuvoje pradeda steigtis mažutės tvirtoves. 
— Kas tik gali, visi stoja i savanorių eiles. — Per 
porą dienų liko suaukota pusė milijono litų. — Klai
pėdos krašte vokiečiai įgyvendina vidurnaro žiu pa
pročius. — Barbariški nacių darbai. — Didelis lie
tuvių vieningumas. — Lietuvos vokiečiai nedrįsta 
smalą virti. — Dingo įsitikinimų skirtumai.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

m. 
to-

So-

čiui, dabar vadovaujamas jėzui
to kun. Kidikio vėl važinėjas 
po rytų lietuviškas kolonijas ir

žia pamokslus.
Jėzuitas Kidikis mano, kad 

arkiv. Geniotis taip padarysiąs 
kaip ir kun. Jonas Sitavicius, 
nes pasak jo, ark. Geniotis pa-

rų ir slavų už vysk. Bučį.
Tiesa, aš apie ark. G<

Susidarius naujai vyriausybei Lietuvoje, Lietuvos vi
suomenėje- reiškiasi visai kitokia nuotaika. Budingi šituo 
atžvilgiu yra pareiškimai kai kurių visuomenės veikėjų 
Šiauliuose, kur demokratinis judėjimas net aršiausiais 
tautininkų sauvaliavimo metais nebuvo visiškai buslopin- 
tas.

Viešame susirinkime, kuris buvo Šiauliuose sušauk
tas balandžio 6 d., kalbėjo tarp kitų adv. K. Venslauskis,, 
senas socialdemokratų veikėjas. Jisai džiaugėsi, kad po 
ilgų metų “pertraukos” vėl galima laisviau kvėpuoti, ir 
ragino visus stoti už krašto gynimą. O apie praeituosius 
diktatūros laikus jisai pasakė:

“Visa iki šiol buvusi pas mus sistema, kaip da
bar visi pamatėme, buvo perdėm klaidinga ir netiku-. 
si, nes padarė žmones savim nepasitikinčius, įvesda- 
ma musų tautai svetimą principą.”
Adv. Venslauskis nurodė, kad reikia susirūpinti pi

liečių sąžinės laisve ir amnestija, ‘‘tik, žinoma, ne šni~ 
pams ir valstybės išdavikams”.

Rezoliucijoje, kurią susirinkimas vienbalsiai priėmė, 
pareiškiama gilus džiaugsmas, “kad valstybės tvarkymas, 
atiduotas į konsoliduotos vyriausybės rankas, ir viltis,' 
“kad ta vyriausybė valingai ir pasiryžusiai kovos už Lie-‘ 
t u vos ir lietuvių valstybinę, bei asmeninę laisvę ir laimę”.

kalbą, kurioje jisai pareiškė:
“Su Vokietija, kaip ir su 

kitomis šalimis, mes norime 
turėti geriausius santykius. 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija 
gali iš lokių santykių laime
li tiktai naudą. Mes, iš savo 
puses, negeidžiame ekspansi
jos nei į vakarus, nei į rytus, 
nei kuria kita kryptim. Mes 
norėtume, kad tą patį 
kytų ir Vokietija.”
Hitleris šitą pasiūlymą 

lė. Tuomet Stalinas įsakė 
novui stoti į Tautų Są
įdaryti sutartį su Francuzija ir 
Mažąja Santarve (Čekoslovaki
ja, Rumanija ir Jugoslavija). 
Maskva pradėjo flirtuoti su de
mokratijomis,. bet 'Stalinas 
anaiptol neatsisakė savo min-

. v .V(. ..T. , . ties susitarti su Hitleriu.Norėdama pasmeizti Kolei- ,v. _‘ Gruodžio men. 9 d. 1934vi , Brooklyno tautininkų Vie- T .. . _1, v Litvinovas Gcncvoic padare nybe pagyre 'Komunistus uz L . . v .v, .• « 7 - L » ta i •• -i “4 viešą pareiškimą:jų patriotizmą . Dabar ji vėl 
sako komplimentus komunis- “Ypatingai niekuomet
tams ir bando terlioti “Naujie- vietų Sąjunga nepaliovė troš- 
nas”, kurios buk dėl savo “par- kusi -turėti kuogeriausius šau
tinių užmačių” (!) griežtai iš- tykius su Vokietija. Aš esu 
ėjusios prieš “koalicinės vyriau- tikras, kad tokį tikslą link 
sybės principą”. Vokietijos turi ir Francuzi

ja.”Nė vienas inteligentiškas
žmogus, kuris skaito “Naujie- Hitlerio paskola Maskvai 
nas”, lokių dalykų “Naujieno- Tačjau nil|eris h. šį |<ar| at. 
se nebus užtikęs. Bet p. Vitai- sjsal<g daryti olitišk sutarlį 
tis moka tik isteriškai rėkauti. I Maskva Bet jisai padarč jg> 
Jisai mano kad, jeigu jisai kų sekan(į )avasarij svarbi ,reky. 
nors apšauks tautos priešu”L sutar(i. reichsbankas sutci. 
arba kų nors pagirs už “rim-L- Soviet gąjnngai 200,000;000 
tumų ir patriotizmų”, lai ši- aukso ,markių paskolą. šitą pa. 
Ue jo .epitetai ittems asmenims skol Ste,lib an()t gen. Kri. 
arba laikraščiams prilips. Bet 1.^ Ja..k- sav0 ,po]i.
lai pai tyslė. likos ■triumfu. Jisai ėmė dar uo-

Visuomenės akyse net prika- ,jaus Seškofi laikos su Hifleriu. 
bninnas medalių nepadarė did
vyriais tų, kurie juos gavo. O Jisai pasiuntė specialų įgalio- 
p. Vitaičio tauškąlai nereiškia tmį Davidą Kandelaki į Berly
ne tiek. Faktinai jie nereiškia su įsakymu tartis su Vokie- 
-n-ieko.. Ii jos valdžia. Slaptos derybos

Persitvarkius Lietuvos vy
riausybei kitais pagrindais vi
suomenes gyvenimas žymiai at
kuto. Lietuvos gyventojų nuo
taika visai pasikeitė — lietuvis 
lietuviui liko brolis. Jei ne iš
orines visokios bėdos, jei ne tas 
dadysis pavojus iš hitleriškos 
Vokietijos, dabar Lietuvą butų 
sunku pažinti, juk Lietuva ta
rytum liko be jokios opozicijos! 
Visi atvirai, nuoširdžiai tariasi, 
kalba bendrais tiek politiniais, 
tiek visuomeniniais klausimais 
ir reikalais. Deja, visų, visų ir 
visur tie klausimai ir reikalai 
vyriausiai sukasi lik apie būti
ną reikalą gintis, ginti savo 
kraštą nuo busiamo iš Vokieti
jos pasikėsinimo į musų gyve
namas žemes.

Visų kaip vieno čia visišku 
įsitikinimu Lietuvai gręsia šiuo 
melu pavojus lik iš Vokietijos. 
Tai šilas tvirtas
kad visi turi tik vieną bendrą 
priešą dar labiau visus gyven
tojus suartina. Šiandien Lietu
voje nerasi žmogaus, gal išsky
rus vokiečių provokatorius, ku
ris galvotų, kuris manytų, kad 
Vokietijos bet kokiems paža-

Visi darbininkai, tarnautojai 
ir ūkininkai aukoja savo dienos 
uždarbį įsigyti ginklus!

Įsivaizduokite sau eiles, išti
sas žmonių eiles laukiančias į- 
nešti savo duoklę ginklams 
pirkti!

Ne, Lietuvoje niekuomet ir 
niekuomet nebuvo tokio entu- 
ziaztiško noro ir pasiryžimo sa
vo kraštą nuo priešo apginti!

Šimtais, tuksiančiais aukoja 
pinigų ginklams pirkti. Vedybi
niai auksiniai žiedai, kitos bran
genybės sudedamos ginklams 
pirkti. Yra atsilikimų, kur žmo
nės pėksli ėjo keletą kilometrų, 
kad paskutinius savo uždarbius 
atiduoti ginklų fondui!

eigai pašvęstus veikalus skai
čiau ir jei jų pripažįstama, kad 
jis didesnę misiją daro už vysk. 
Bučį, tad vargiai jam bebus rei
kalinga dėtis prie Rymo baž
nyčios.

Pirmiaus tas pals jėzuitas Ki
dikis tvirtindavo, kad Dievas 
lik esąs’su rymiečiais, bet da
bar pripažįsta, kad Dievas gelb
sti ir “alskalunus.”

—Veidas

Dėlei Draugės Jurge- 
lionienės Mirties

BROOKLY — Liclu-

pos nariai savo susirinkime, lai
kytam balandžio 21 d. 1939,

įsi tikinimas,

Lietuva pergyvena istorines die
nas! Jaunimas, o ypač mokslei
vija dar nesulaukusi aštuonio
likos metų jau užsirašo busia- 
mais savanoriais ginti savo tė
vynę !

Skaudu ir kartu džiugu žiū
rėti į tuos jaunuolius, kurie pa
siryžę paaukoti savo į 
kad Lietuva liktų laisva ir ne

nupa-
Lielu-

Spaudos klausimas lietuvoje
Pasibaigus vienos partijos valdymui Lietuvoje, kyla 

spaudos klausimas..
Iki šiol Lietuvos tautininkai turėjo ne tik valdžios' 

monopolį, bet ir buvo pavertę savo partinę spaudą val
džios organais, kuriuos finansavo valstybės iždas. To- 
liaus to nebegali būti, jeigu valstybėje norima įvykdinti 
visų piliečių lygybė. ;

“Lietuvos Žinios” tuo klausimu rašo,: ,
“Dabar jau ir oficiozo Mausimas kitaip galės bū

ti pastatytas. Kaip ir kitose valstybėse (žinoma, de
mokratinėse. — “N.”
būti kurios nors vienos srovės laikraštis. Tuo atveju, 
kai vyriausybę sudaro kelių srovių žmonės, oficiozu 
gali būti tiktai visiškai neutralus, jokiai politinei bei' 
ideologinei srovei nepriklausąs laikraštis.”
Tačiau, vai. liaudininkų dienraštis klausia, kam iš vi-.

STALINAS STENGIASI džio mėnesį 1936 m. atrodė, kad 
SUSITAIKYTI SU sutartis jau bus pasirašyta. Sta- 

HITLERIU linas jau liepė savo žvalgybos
 agentams Vokietijoje sustabdy- 

Šios savaitės “The Sataday Ii veikimą prieš Hitlerį. Bet ir 
Evening Post” numeryje įdėtas šį kartą jam nepasiseko. Ber- 
dar vienas buv. sovietų armijos lynas buvo tik-ką susitaręs 
generolo, W. G. Krkviltskio, Japonija.
straipsnis apie Rusijos (diktato- Vistiek Stalinas ir toliaus 
riaus užsienių {politiką. .'Čia pir-t sė savo paslaugas susilaikyti 
mą kartą iškeliama aikštėn tas1 Hitleriu, šių metų kovo 10
faktas, kad Vokietija 1936 nu. Stalinas, kalbėdamas komunis 
mėnesį pasirašė slaptą sutartį BU partijos suvažiavime pasakė 
su Japonija, 
SSRS.

Gandai ėjo seniai, kad po va-1 iššaukti konfliktą” tarpe Vokie- 
diuamuoju “paktu prieš Komin-lluos ir Sovietų Sąjungos, ku- 
terną”, kuris buvo pasirašytas' Ham, anot jo, nesą jokių “ma- 
Berlyne 1936 m. lapkričio 25 lomų pagrindų”.
id., slepiasi kas nors daųgiaus. Už trijų dienų po šito Stali- 
Bet kas, iki šiol nebuvo (tikrai no pareiškimo Hitleris sudraskė

su

tę
sti 
d.

galima dar su vokiečiais bet ku
riais reikalais tartis. Jei dar ei
na kokios nors derybos, tai vi
si tvirtai supranta, kad šiuo 
taip sunkiu musų valstybes gy
venamu momentu tenka lavi
ruoti, tenka išsisukinėti. Šitas 
visiems Lietuvos gyventojams 
bendras pavojus sukėlė visų tar
pe nepaprastą pasiryžimą gin
tis, nepasiduoti, o jei pasiduoti, 
tai garbingai žūti.

Tai aukščiausias ir švenčiau
sias visos Lietuvos gyventojų į- 
sitikinimas ir šiuo įsitikinimu 
besivaduodami visi užmiršo sa
vo vakarykščios dienos bet ko
kias sąskaitas!

Jums bus sunku įsivaizduoti 
kokiu pasiryžimu ir noru visi 
Lietuvos gyventojai ruošiasi 
gintis. Greitai Lietuva virs vi
suotina tvirtove!

Kiekvienas Lietuvos 
kiekviena Lietuvos
kiekviena Lietuvos įmone, kiek
viena įstaiga — tai bus mažute 
•tvirtovė!

Visų fabrikų dirbtuvių darbi' 
ninkai skubiai rašosi į šaulių 
sąjungos burius, įsigyja ginklus,, 
mokosi juos vartoti ir ruošiasi 
gintis. Vyrai, moters, jaunimas 
ir senimas, tiek kaimo ir mies
to gyventojai, be luomo ir pa
žiūrų skirtumo stoja į šaulių 
sąjungą!

Komunistai, socialdemokra
tai, vakarykščiai priešininkai 
tautininkai stoja bendron ri- 
kiuotėn ir mokosi vartoti gink-

Sunku aprašyti, sunku 
šakoti, kas dedasi dabar 
voje, 'kolos įnirtimas įs 
gintis! Tik tas gali suprasti, kas 
šiandien Lietuvoje gyvena, kie-

nėję, Brooklyne, su didžiausia 
širdperša išklausė musų kuopos 
valdybos raportą apie tragingą 
mirtį Marijos Jurgclioniencs, 
musų mylimos draugės, senos 
darbuotojos socialistiniame ju
dėjime, buvusios LSS sekrclo- 
rčs-vcrlėjos, kuri tas pareigas 
ėjo pačiu sunkiausiuoju socia
listinio judėjimo laikotarpiu, ir 
jame besidarbuodama susilau
kė netikėtos mirties.

LSS 19 kuopos susirinkimas 
per minulę laiko visų jame da
lyvavusių narių atsistojimu pa
gerbė žuvusios musų draugės

beina !

ukis, 
sodyba,

atkreiptą prieš, kad kapitalistines demokratijos 
' bando “užnuodyti atmosferą ir

Red.), dabar oficiozas negali' žinoma. Gen. Krivitski nurodo, ' Čekoslovakiją, ir dar dviem die-
kad tas paktas pridengia slaptų nom vėliau jisai visai sunaiki

so reikia kokio ten “oficiozo”? Ar nepakanka “Vyriau
sybės žinių” kuriose skelbiama oficialiai valdžios prane
šimai? Iki šiol tautininkų “L. Aidas” buvo oficiozą®.

,pagavo visus ruoštis ir ryžti;-, 
ginti savo kraštą. Visos Lietu
voje gyveną tautos, — liek žy
dai, liek lenkai, liek lietuviai ei
na išvien, visi kas gali aukoja 
ginklų fondui.

Štai tik per pora dienų jau 
surinkta puse milijono litų au
kų, (čia neįskaitoma ta suma,' 
(kulti visokiomis brangenybėm iš
yra aukojama! Ginklų fondui 
rinkliava eis visą balandžio mė
nesį, tai bus surinkta didžiule 
įpinigų suma!

Toji rinkliava eina be ypatin
gos agitacijos, be ypatingo pa
raginimo. Ji eina tyliai be jokio 
triukšmo ir afišavimosi!

Vakarais, kai visi grįžta iš 
darbo, skuba eiti mokytis gink
lą vartoti! Mokosi visur, tiek 
kaime, tiek mieste, mokosi vi
si! Moters neatsilieka nuo vyrų!

•Šiai kada Lietuvoje įsigalėjo 
vieningas patriotinis frontas! 
štai kada lietuvių tauta liko 
vieninga, štai kada jos tarpe 
žydi vienybė! Niekada ir nieka
da Lietuvoje taip nebuvo vie
ningai ir sutartinai visų dainuo
jama Lietuvos himnas!

Tai neužmirštinos valandos!
Tai pergyvenimai, ki.ri” nie

kas ir niekada iš širdžių neiš
brauks! Toksai visų pakilęs pa
triotinis ūpas, kokio dar Lietu-

ha i viešai išreikšti velionei 
draugei Jurgelionicnci musų -di
džiausią pagarbą, o likusiajai 
jos šeiniai ir jos netekusiam 
“Naujienų” štabui giliausią mu
sų užuojautą, ką mes, žemiau 
pasirašiusieji, šiuo raštu ir pa
darome.

Ilsėkis, žuvusi musų drauge. 
Mes tavo darbą tęsime tolyn.

Pirm. M. K. Antanaitis, 
Ižd. P. Tiškevičius, 
Fin. seki*. W. Baivočius, 
Sekr. F. Lavinskas.

voje nėra buvę! Klaipėdos <oku- 
.pautai Klaipėdos krašte tik tą 
pasiryžimą gintis dar labiau su
žadina, nes dabar visi vaizdžiai k 
mato ir visi įsitikino, koks jų 
likimas laukia, jei vokiečiai už
imtų visą Lietuvą!

Juk Klaipėdos krašte vokie
čiai įgyvendina viduramžių pa
pročius! Štai darbininkai tenai 
paversti tikrais vergais! Jų ne- 
leidžiama iš tenai išvažiuoti, iš 
jų atimti pinigai, geresni dra
bniai ir dieną naktį jie saugo
jami, kad besąlyginiai vokiečių 
dvaruose, dirbtų, kad kastų ap
kasus, kad darytų tvirtoves. Jie 
dirba besąlyginiai, veik be jo
kio atlyginimo, dirba kaip ver
gai. Lietuvių gyventojų tarpe 
eina tolydžios kratos ir visa, 
kas galima grobiama, turtas 
naikinamas ir atimamas.

(Bus daugiau)
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

3 2 3

ŽUKAS

Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073 
52920 balsų

10029 
Avė., 
Tel.

W. Jackson 
Chicago, III. 

Haymarket 
5890 

10050 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 40176 balsų

E.

Turi 24923 balsų

MRS.

4027

Avė.,

J. MAČIULISSKIRMONT

TuriTuri 8036 balsų 7950 balsųTuriTuri

1610 1211 13 14 15

PETRONĖLĖM. DUNDULIENE

ŽUKAS

615 Cortland St
Chicago, III.Hart, Mich.

SAVICKAS

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 6750 balsų

1633 
Blvd-, 
Tel.

La Throp Av. 
rvey, III.

Turi 7250 balsų

Halsted St.
Chicago, III.

NORGAILIENĖ
’ 2914 W. 45th St. 

Chicago, III. .
Tel. Lafayette 5647

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA 5100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

2

J. A. SINKUS

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

JOE VVOSKI

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St. 
umcago, III.

Turi 5108 balsų

1739 S.

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 65301 Cl. UllglCVVUUU UJOU . X

Turi 28656 balsų 1 Turi 25997 balsl!

2

2640 N. St. Lotus

ART.

Turi W25 balau iTuri 11511 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, I1L

3950 
Avė., 
Turi

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—522.00 DOVANA

A. NARBUTAS

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,600 BALSŲ—$10.00 DOVANA

5 6

6736 balsų

17

3

P. GALSKIS

Avė., Chicago, UI

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,UL 
Tel. Spauld. 9207

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
UL280 balsų

K. MANKUS

S. Maplewood

Chicago, III.

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

18

Turi 6100 balsų

19
4

3

EDWARD J ŪSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, UI.

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 5890 balsų

20

Turi 5800 balsų Turi 5140 balsų

NON GRADUS
6

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 5200 balsų

AL.
719 'Lincoln Avė. 

Rockford, UI.
Turi 5050 balsų

a

10 12

ALBIN SMALELIS
M. KULESUS ŠEŠTOKASM.

ST. MOCKUS BULOTH,
N- Kostner1943 .527 S.

Chicago,III St.1224 Harrick Avė. N. 35th Avė.,
Racine, Wis.

4th St., East
Louis, III.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

Avev
1323
Melrose Park, III.

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų Turi 4275 balsų Turi 4000 balsų

A. FRENZELIS !
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada. {
Turi 3975 balsų

13 14 15

T. MATULIAUS-
KIENE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore.Md.

St-

2230 Alpine St., i 
Grand Rapids, MichFRANCES

PAŪGINT
359 Jefferson

Aurora, IU.
Turi 2600 balsų

S. NAUDŽIUS

4000 balsųTuri

16 17

F. SWEETRA
S. SHOLTEMAN , 
3237 W. Le Moyne 
St-., Chicago, III.

Turi 2645 balsų Turi balsų 2200

A.
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų

F. RUŠINSKAS

Roadney, Ont.

CANADA

Turi 2275 balsų .

2726

J. MARTINAITIS

Route

SUGDINIS Turi 500 balsų

Soil
1, 
Mich.

28 29

Turi 500 balsų St.
III

212 E. Clark 
W. Frankfort, 

Turi balsų 500

J. SEKYS
■ŠEŠKAUSKAS 

GEO.

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

Box 318
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

4031 S. Talman , 
Avė., Chicago, III.;
Turi 3670 balsų .

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada. 
Turi 3380 balsų

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

.N.

Turi 3000 balsų
Turi 3000 balsų

18 2019

773 Bisson Avė 
Akron, Ohio

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Turi 3410 balsų

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, IU.
Turi 3600 balsų

Z. GAPŠIS
J. ŽICKUS

4405 Valley View

Av., Baltimore.Md.

J. ALIKONIS

3432 S. Morgan St.
Chicago, I1L

TRUMPICKAS

Turi 1500 balsų

324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.
Turi 1400 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Nonvood, Mass-
Turi 1275 balsų

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė.
Brooklyn, N. Y.
Turi 1000 balsų Turi 1000 balsų Turi balsų 650

308

Turi 2978 balsų

24

J. KRUKONIS
185 Silver St.

S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų

30 51 32 33 34 35 36

JUK KRAITI S

E. Market St.

Wilkes©arrę,Pa. •

Turi balsų 275

ST. AUKAUHKAS
42 Keith St., 

Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150 !
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WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Persikėlimos
Išpardavimas

Budriko Krautuvė, 3417 So. Hal
sted St., yra perkeliama į nau
ją didžiulę krautuvę, 3409 SO. 
HALSTED ST. Pirkėjai sutau

pius driug pinigų, pirkdami 
Šiame Išpardavime

7 tūbų radijos, gražiuose ka
binetuose, vertos $45.00, po 
.......................... $18.50 
11 tūbų radijos, gražiuose 
kabinetuose po .... $28.00
3 šmotų geri Parlor Setai
po.......................... $28.50
5 šmotu Bedroom Setai po 
........................... $39.50 
Didelės gražios skrynios Ce- 
dar Chest po ......... $18.50
Naujos skalbiamos mašinos 
po ..........................  $27.50
Naujos 1939 Elektrikinės Le- 
daunės su 5 metų garantija 
po .......................... $87.50
Porceleniniai Gaziniai .Pe
čiai po ...... $29.50
Dideli, gražus, balti porcele
niniai anglims ir gazii, gerai 
kepa, verti $150.00 po $85 
Angliniai ir aliejiniai pečiai
4 kambariams po $16^50
Geri valiniai matracai po.... 
..... ........  $3,95 
Innerspring matracai po .... 
.............................. $6,95

Jos. F. Sudrik
Furniture House

3409 So. Halsted St.
Te!. Yards 3088

Žymus radio programas iš sto
ties WCFL—970 k. dabar nauju 

laiku—9 valandą vakare 
nedėliomis

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnes’nis susir nkimas 
įvyks šįvakar 9 vai. Daktarų Strikol ir Vežei of se, 4645 So 
Ashland Avė. Tad visi bukite laiku. Dr. A. J. Gussen, sekr.

Marųuette Parko Lietuvių Piliečių Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 30 d. Gimimo Panelės Švenčiausio4 
parapijos svetainėje 2 vai. po pietų. Bus raportas iš Givic 
Council ir iš Soutlnvest Federation, svarstysime ir taxų rei 
kalus. Valdyba kviečia visus narius atsilankyti, naujus pri 
sirašyti. Edw. Birgelis, rašt

Lietuviu Socialistų Sąjungos Chicagos Cenlralinės kuopos su 
sirinkimas įvyks balandžio 28 d., penktadienį, ,8 valandą 
vakare, Naujienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai 
draugai ir norinti įstoti yra kviečiami dalyvauti š'ame su 
sirinkime. —Sekretorius.

—. ——PAREN GINI AI—....—
PIRMOS GEGUŽĖS — darbininkų šventės apvaikščiojima' 

įvyks gegužės 1 d., pirmadienio vakare, 7:30 valandą, Mil 
dos svetainėje, 3142 S. Halsted St. Kalbės Naujienų redak
torius Dr. P. Grigaitis, K. Augustas, jaunuoliai E. Grigg 
J. Šatas. Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų choras, vadovau 
jamas K. Steponavičiaus, ir Naujos Gadynės choras, vado 
vaujamas J. Steponavičiaus. Įžanga veltui. Rengia LSS 
Centraline ir L. D. D. 4 kuopos bendrai. Kiekvienas dar
bininkas lietuvis yra kviečiamas atvykti ir dalyvauti šia
me apvaikŠčiojime. —Reng. Komisija.

Diena Iš Dienos
Vestuvių Varpai 
Skambės

Aldona Badaukaitė, gyvenan
ti 4119 S. Francisco Avė., ne
trukus apsives su Petru Kas- 
peru.

šliubas įvyks šeštadienį, ba
landžio 29 d., 5757 Universal 
St., Universal Chapel Liuteronų 
bažnyčioje, šliubas įvyks 3 vai. 
po pietų.

Vestuvių puota įvyks adresu 
4500 S. Talman Avė., svetainė
je.

Eugenia Badaukienė yra ge
ra “Naujienų” skaitytoja nuo 
pat pradžios ir labai džiaugia
si, kad jos dukrelė gauna gra
žų ir gerų vaikiną. T.

“Ačiū” Nuo “Rožių
Ir Lelijų”

18-TA APYLINKĖ. — Rožiij 
ir Lelijų Klubas taria širdin
giausią “Ačiū” visiems atsilan- 

įkiusiems į Labdarių 4-tos Kuo
pos vakarienę, per kurią Rožių 
ir Lelijų Klubas turėjo loši
mus.

Dar tariam kitą “didelį Ačiū” 
už gražias gėles, kurios buvo 
Įteiktos Pirm. p. Barauskienei 
ir Lošimų Vadovei p. .Stasi- 
lienei. Senute.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

George Ebner, 35, su Pauline
Klika, 35

Henry Drygat, 28, su Ste- 
phanie Wisniewski, 19

Victor Otros, 26, su Eva Mei
liūnas, 22

Thomas Brookbank, 30, su
Helen Grube, 26

Reikalauja
Perskiry

John Liamond nuo Veronica 
Diamond

SERGĄ ŽMONES 
’uric turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
•>uslės ar šlapinimosi negales, tu- 

kreiptis į ofisą. patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems vyrams 
'ydvmas specialus. Virš Trisde- 

Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokests nebrangus ir kiekvie- 
tpm prieinamas.
DEARPORN HEALTH AND 
PHY^IO-TIIERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
'T<-qim Service and Laboratories 
35 SO. DEARBORN STREET 

Phone Central 4641 
’’ampas Monroe St., Chicago, III. 
T,Y!v’te elevatorių ’ki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Naujienų Kontesto Eiga
Kopėčios žymiai pasikeitė, 

kaip viršutiniai stipinai, taip ir 
žemesnieji.

Iš trečio laipsnio St. Narkis 
persikėlė į ketvirtą ir vejasi J. 
A. Sinkų. Trečiame laipsnyje 
pasiliko tik trys kontestantai. 
O antrame laipsnyje atsirado 
net 5 kontestantai. Tai P. Gals- 
kis ir Joe Woski, Juozas Asci
tą per kelias savaites buvo ap
tingęs, bet šią savaitę pasivaro 
gana smarkiai, ir tik dar vie
nas šuolis reikia padaryti, kad 
persikelti į antrą laipsnį.

Pasirodė ir naujas kontes- 
tantas, tai J. Krukonis iš So 
Boston, Mass. Ačiū visiems 
draugams už jūsų pasidarbavi
mą ir tikiuosi, kad nesustosite 
darbavęsi iki pabaigai kontes
to.

Labai gaila, kad dėl bedar
bės buvo priverstas iš kontes
to pasitraukti A. Lidžius iš 
Indiana Ilarbor, Ind. Bet jis į 
savo vietą rekomendavo savo 
giminaitį Joną Lidžių, kuris su
liko pasidarbuoti Indiana Ilar- 
bor, East Chicago, Ind., ir apy
linkėse. Lauksime pasekmių.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

Kas Naujo Indiana 
Harbore, Ind.

Nuo naujo kontestanto 
John J. Lidžiaus

Čia, Indiana Harbore, Ind., 
yra daug lietuvių, kurie moka 
gražiai apseiti ir maloniai gy
venti.

Tarp lietuvių moterų yra 
daug darbuotojų, kurios sun
kiai ir atsidėjusios dirba lietu
viams. štai sekmadienį moterų 
Lithuanian Women’s Benefit
Club surengė pasekmingą ir
gražų vakarą. Didelis kreditas 
tenka p. Onai valavičienei, ku
ri yra daug pasidarbavusi šiam 
kliubui.

Daug kas yra rašyti apie mo
teris ir kitus, bet būdamas la
bai užsiėmęs darbu negaliu 
daug ką pasakyti, tad užsimin
siu tik trumpais žodžiais.

Malonu čia pasakyti ačiū pp. 
Felix ir jo partneriui už pasi
darbavimą lietuvių organizaci
jose. P-as Povilas Rice-Raska- 
vich duoda didelę paramą sa-, 
vo tautiečiams. Visi jie skaito 
ir myli skaityti “Naujienas”. Jie 
daug pagalbos davė Alexui Lid- 
žiui su prenumeratų užrašinč- 
jiniu ir daug prisidėjo prie su
rengimo šokių “Naujienų” nau
dai, kurie čia neseniai įvyko.

Kitas labai malonus biznie
rius, grosernės ir mėsos krau
tuvės vedėjas, yra Jonas Rage
lis. Jis yra tikras lietuvis ir 
visuomet remia viską, kas lie
tuviška.

Pirmiau čia biznieriams bu
vo gana blogai. Dabar jau daug 
geriau. Fabrikai dirba, žmonės 
linksmi, perka daugiau, pinigų 
turi daugiau. Miestas dabar at
bodo visai kitokis. Pirmiau vi
si, rodos, buvo nosis nuleidę 
iki krūtinių. Bet dabar, su pa- 
asariu, visi kelia galvas aukš

tyn. Linksma, kad gyvenimas 
Tndiana Harbore gerėja. Kas 
savaitę įvyksta po dvi vestuvės, 
kas savaitė baliai ir krikštynos. 
Laikai geryn, o oras eina šil- 
!yn. Smagu dabar Indiana Har- 
5ore. —John J. Lidžius,

Indiana Harbor, Ind.

Steponas Narkis 
Sveikina Savo 
Rėmėjus

Sveikinu visus savo rėmėjus, 
^u kurių pagalba turėjau pro
gos ikopti jau į ketvirtą laips-' 
ni. “Naujienų” vajaus kontes- 
tantas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talmaų Avė. Tel. Lafayette 
.3974.

John A. Sinkaus 
Pasekmes

Kad laimėti Buicką, man rei
kėjo pasiekti penktą laipsnį su 
pabaiga šio mėnesio. Baland.'s 
jau baigiasi, bet aš dar ketvir
tame kopėčių. laipsnyje, todėl 
labai prašau visus lietuvius 
duoti man progos užprenume
ruoti tamstoms “Naujienas”, 
kad sekantį mėnesį galėčiau už
pildyti užsivilkimą.

Bendrai, mano pasekmes nė
ra blogos, bet dar daug reikia 
balsų iki pasieksiu laimikį.

labai ačiū visiems, kurie 
davėte man progos padauginti 
balsų skaičių. John A. Sinkus.

Mr. St. Saikus, 11638 S. Wal- 
lace. Man teko jį pažinti pas 
jo draugus, kur jis ir užsirašė 
“Naujienas”. St. Saikus turįs 
gerą darbą dirbtuvėje, kad ret-j 
karčiais ir paleidžiu, bet vėl 
greit pagrąžiną.

A n ton C1 lapas yra savinin
kas namo, 3638 S. Union. A. 
Chapas turįs pastovų darbą 
prie Chicago Surface Lines. 
Praeitais metais jam buvę pa
daryta sunki operacija, išbu
vęs ligoninėj per kelias savai
tes, bet pasveikęs, vėl be kliū
čių grįžęs į senąjį darbą.

Dabar Antanas yra visai 
sveikas ir manąs dar ilgai bū
ti “Naujienų” skaitytoju. Jis 
yra “Naujienas” perskaitęs vi
sas nuo pirmo jų numerio.

John Balis, 3222 S. Wallace, 
labai man palinkėjo laimeli | 
automobilį. Pp. Baliai jau ne, 
pirmas karias paremia mane 
“Naujienų” kontesto. J. Balis 
turi pastovų darbą machine 
shoučj. į

John Miknius, J. Balio drau-

SALLY ANN SHOP
3438 SOUTH HALSTED STREET .

gas, turi f lutų jo name, . 3222 
S. Wallace. Jis irgi užsiprenu
meravo “Naujienas. Jei daug 
tokių namų pasisektų užeiti, 
tai tikrai Buicką laimėčiau.

John Miknius irgi dirba vie
noje dirbtuvėje su John Baliu.

Kazys Velikonis, 3432 So. 
VVallace^ irgi “Naujienų” skai
tytojas nuo jų prasidėjimo. K. 
Valikonis praeityj buvęs risti- 
ku ir nors dabar nesitreiniruo- 
ja, bet turi gana sveikatos ir ar 
darbe ar sueigoj prie progos 
nesidrovi pasirodyti.

Praeitą savaitę So. \ValIacc 
gatvėje tikrai man buvo geros 
pasekmės. —J. A. S.

TEATRAS — KONCERTAS — BALIUS 
šeštadienio Vakare, Balandžio 29d., 1939 m.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SVETAINĖJ 
10413 S. Michigan Avė., Roseland 

Rengia Roselando Lietuvių Moterų Kliubas
Bus perstatyta vieno veiksmo komedija “PIRŠLYS SUVEDŽIO
TOJAS”. Koncertinę dalį pr</gramo išpildys dainininkas K. Pažar- 
skas. Jis su moteria Marijona dainuos duetu, o jųjų dukrelė akom
panuos pianu. M. Čipiutė ir jos draugė šoks klasiškus šokius. L. 

Šatkauskaitė deklamuos, šokiams grieš St. Lesch Orchestra.
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame Visus
Įžanga, 25 c. šokiams 15c

Padėkos Žodis
/Tariu ačiū už pagelbėjimą 

atsiekti antrą laipsnį kontesto 
vajuje. Mano paskiausi talki
ninkai yra šie: Petras Vaičiū
nas, 1800 S. Peoria St., užeigos 
savininkas. Užsirašė “Naujie
nas”.

Walter Žemgalis, 5387 N. 
Lynch avė., užsirašė “Naujie
nas” metams laiko.

# ---------------------------------

Moore and McElligot, 2752 
W. lllth st., išdirbėjai pa
minklų, garsinimą davė į “Nau
jienas”. Tiems, kurie parėmė ir 
tiems, kurie rems mane ateity
je, tariu ačiū. —P. Galskis.

Kuno figūrą galima pagrąžintit pri
taikinus jums korsetus asmeniai

SALLY ANN’S
S ho p

Mes turime daug metų korsetų pri
taikymo patyrimą ir galime padaryti 
jūsų figūrą, kokią norite turėti. At- 
rodyk coliais mažesnė asmeniai pri
taikintu Vogus foundations, girdles 
ant Brassiere. Turime visą eilę nau
jausio stiliaus skrybėlių moterims ir 
vaikams.

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGVSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BitIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

UŽ .............................. ■ **
GYDYMAS $£0.00

LIGONINĖJE ..............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... "
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją 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. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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JU “SKYMAS” BUVO LABAI GERAS, 
VIENOK NEILGAM TEVEIKĖ

T KUPIŠKĖNU
REIKALAI

Jo Autorius — Jaunas Lietuvis 
Sėdi Už Grotų

Laiškas Dr. A. L. Graičunui

“Decoration Diena 
Nereikės Mano 
Kapo Aplankyti

NAUJIENOS, Chicago, III

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTINAI pagelbinin- 
<ės—jaunos merginos, ar viduram
žės moters. Lengvas ruošos darbas 
ir kūdikio priežiūra. Geri namai.

6600 South State Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAŠLĖ TURI PAAUKOTI mo
derną 5 kambarių namą, garažą ir 
vištydę su puse akro žemės.

9700 Marion Avė., Oak Lawn.
Tel. Oak Lawn 412 R.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos. Vaikinui arba ženo- 
tai porai, be vaikų. 1646 N. Bell 
Avė., antras aukštas.

NORTHSIDE.—Chicago j pa
skutiniu laiku pašireiškė mote
riškų ridikiulių (poketbukų) 
vogimo epidemija. Ridikiulius 
vogė krautuvėse, gatvėse, tea
truose, etc. Nukentėjo kelioli- 
kas lietuvių, tarp jų ir p. Olga 
šidiškienė, nuo 3218 S. Halsted 
Street. Jai ridikiulį ištraukė iš 
rankų “sopinant” vienoj mie
sto krautuvėj.

Pasirodo, kad “smegenys” 
vienos ridikiulių vagilių gaujos 
buvo jaunas lietuvis, 21 metų 
amžiaus Aleksas Kuzma, nuo 
2424 West Chicago avenue. Ji
sai turėjo ištobulinęs labai ge
rų vogimo “skymų”, bet tas 
“skymas” nelabai ilgai veikė.

Tas “skymas” buvo štai 
koks.

Kuzma ir jo 23 metų tal
kininkas, Peter Hocuk, pama
žu važiuodavo su automobiliu, 
tykodami aukų. Pamatę mote
riškę, kurios ridikiulis žadėjo 
nemažų grobį, jaunuoliai pri
važiuodavo prie šaligatvio, iš
šokę iš automobilio pasigrob-

ALEKSANDRA 
MILIAUSKAS

Po tėvais Zaleckaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 25 d., 9:55 vai. ry
to, 1939 m., sulaukus 48 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Ra
seinių apskr., Kražių Parap., 
Burnių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, 2 dukteris 
Bronisę ir žentą Peter, Gable, 
Stellą ir žentą Joną Luką, 2 
brolius: Vincentą ir brolienę 
Eleanor ir jų .'šeimyną, Boles
lovą ir brolienę* Domicėlę ir 
jų šeimyną, pusbrolį Stanis
lovą Vaicis ir pusseserę Fran- 
ces Tverijoną ir daug kitų 
giminių, Lietuvoj—5 brolius: 
Juozapą, Kazimierą, Franciš- 
kų, Antaną ir Mateušą ir 
daug kitų giminių.
• Kūnas pašarvotas 4355 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, balandžio 29 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Mi-, 
liauskienės giminės, draugai
h* pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys, Žentai, Bro
liai, Pusbrolis, Pusseserė ir 

Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

davo ridikiulį, vėl į automobi
lį, ir pasileisdavo bėgti.

Tuo tarpu juos pradėdavo 
vytis apysenis žmogus. Jis šauk
davo moteriškei, kad “nenau
dėlius sugaus”, ir įsikabindavo 
į važiuojantį automobilį, lyg 
norėdamas jį 'sustabdyti. Bet 
automobilio nestabdydavo. Ir 
“gelbėtojas” nuvažiuodavo su 
jaunuoliais. Tuo tarpu apiplėš
toji moteriškė, manydama, kad 
“geradaris” jai ridikiulį išgel
bės, stovėdavo ir laukdavo jo 
grįžtant.

/ Bet po ilgo laukimo “gelbė
tojas” negrįždavo su ridikiulių, 
apiplšėtoji desiprotėdavo, kad 
čia kas nors negerai, ir tik ta
da šaukdavosi policijos pagal
bos. Bet piktadariai, žinoma, 
jau būdavo už kelių mylių nuo 
plėšimo vietos.

Bet “skymas” neišdege kai 
jaunuoliai sumanė apiplėšti 20 
metų merginą Dorothy Leinin- 
ger, nuo 2120 N. Kimball, prie 
Cortland ir Kimball gatvių. 
Pradžioj viskas gerai išėjo — 
pasigrobė ridikiulį ir “gelbėto
jas” pradėjo juos vytis. Bet 
jaunuolių “skymas” čia juos ir 
pražudė. Pasitaikė, kad neto
liese buvo policijos skvadas. 
Pamatę, kad apysenis žmogus 
— tai buvo “geradaris” — ve
jasi automobilį, policistai pa
galvojo, kad ji turbūt kas nors 
apiplėšė, ir pradėjo automobi
lį vytis su 
“gelbėtojas”
užpakalio atvažiuoja, 
ielų ir pražuvo, bet Kuzma ir 
jo sėbras pakliuvo. Dabar po
licija ieško “gelbėtojo”, kuriuo 
esąs lenkas Edvvard Bobosz. 
Jisai slapstosi.

Jaunuoliai yra Shakespeare 
nuovadoj. Kuzma jau sėdėjo 
penkis melus Jolieto kalėjime 
už vagystes, o Hocuk yra po 
policijos priežiūra už automo
bilių vogimą.

Abu prisipažino, kad su “sky- 
mo” pagalba pavogė visų eilę 
ridikiulių, bet grobis paprastai 
būdavo mažas. R.

Mielasis Daktare!
Iš 15 d. I gavau jūsų laiškų. 

Širdingai dėkoju už nuoširdų 
rūpinimusi kupiškėnų reikalais. 
Nors mes kartais susilaukiame 
kiek rūstesnių žodžių nuo jūsų, 
daktare, tatai mes skaitome, 
kad tai yra širdingas tėviškas 
rupesnis savo gimtuoju kam
pu; o jeigu mes tojo krašto, to
jo mielojo Kupiškio vaikai ne
padarome tai, kų turėtumėm, 
o ypač jūsų akimis žiūrint, pa
daryti, na, už tai ir verti esa
me būti barami...
^Neseniai parašiau ilgokų laiš

kų Chicagos Kupiškėnų Kultū
ros D-jai p. Stanionio vardu. 
Tuf būt, jau yra gavę? Užva
kar, lai yra III 4 d. įvyko E. 
K. D-jos Kupiškio skyriaus vi
suotinas metinis susirinkimas, 
kur buvo išrinkta nauja valdy
ba. Liaudies namo statybai ko
mitetas ir kiti apsvarstyti d-jos 
reikalai. Į liaudies namo staty
bos komitetų įėjo šie žmones'. 
Vaitekūnas Petras pirm., Jo
čius Kazys kasininkas ir Pal- 
šiunas Jonas sekretorius. Į val
dybų išrinkti 5 šie asmenys: 
Vaitekūnas Petras, Jėčius Ka
zys, Palšiunas Jonas, Šaučiulis 
Petras, ir Puronas Stepas, kurie 
pareigomis pasiskirto šiaip: 
Vaitekūnas Petras pirm., Jėčius 
Kazys sekretorius, Palšiunas 
Jonas kasierius, Šaučiulis Pet
ras vice-pirm. ir Puronas Ste
pas narys.

“Aš Kitų Kapus Aplankysiu”

laiko, ap- 
Kulturos 

automobi- 
Kazį Ma- 
priklauso

REIKIA MOTERS prie stalo pa
tarnauti. YARDS 2194.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

skvadkariu. Bet 
pamatęs, kas iš 

šovė į

Didelis Pasirinkimas
Naujos Mados
Batelių

Toliau po 
įuo, kur 
amerikiečių 
Dr-jos rėminių,
kimas išreiškė 
rezoliucija:

Praėjusio šeštadienio po . pie
tį, turėdamas liuoso 
tankiau Kupiškėnų 
draugijos iždininkų, 
lio nelaimėj sužeistų 
tekonį. Jisai taipgi
ir prie Chicagos Draugijos, prie 
Keistučio Kliubo ir yra Lietu
vių Tautiškų kapinių trustisas. 
Sveikas būdamas visur atsižy
mėjo savo darbštumu.

Kazys gulėjo Bethany ligon- 
butyj. Ligonbučio patvarkymai 
neleidžia ligonį lankyti dau
giau kaip dviems ypatoms, o 
tame laike pas ligoni buvo at
ėjus tik viena jo dukrelė Fran- 
ces, tad aš gavau progą jį ma
tyti ir pasikalbėti.

Kaip Nelaimė Įvyko

REIKIA MOTERS ar merginos 
padėti moteriai prie namų ruošos 
farmoje. Box 981, 1739 So. Halsted.

1660 S. CHRISTIANA AVENUE 
7 kambariai, garu šildomi, moder
ni, $35.00. Kreiptis į janitorių sek
madienį. Tel. Delaware 3572 ir 
Buckingham 4582.

HELP WANTED-MALĖ-FEM  ALE 
Darbinin^^
REIKALINGA patyrusio virėjo 

vyro ar moters ir naktimis dirbti. 
Modernas lunčruimis. 3480 Archer 
Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PUIKI PROGA VYRUI, kuris 
galėtų rakandus pardavinėti veikš- 
čiodamas po namus. Atsakantis 
vyras gaus algą ir komisiją. Tel. 
YARDS 0152.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrekai Pardavimui

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
;ouring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

valdybos prancši- 
plačiai apibudino 
nuoširdų musų 

už kų susirin- 
šiokio turinio

Man jis išpasakojo kaip ne
laimė įvyko, “šeštadienį, balan
džio 15 dieną mes buvom už
prašyti vakarienei pas gerus 
draugus, M. ir O. švagždžius. 
Jie gyvena netoli 63-čios gat
vės. Toli važiuoti tamsoj buvo 
baugu, tad nutariau su karu 
nevažiuoti, bet su gatvekariu. 
Bet sūnūs sutiko mus nuvežti 
ir kada laikas bus grįžti, jis 
vėl atvažiavo parvežti namo. 
Sugrįžom namo laimingai. Su
stojus prie buto, mums reikė
jo pereiti skersai Jackson Blvd.. 
o sūnūs nuvežė karų į 
gę.

“Einant skersai gatvę 
matyti ateinančio
lyg iš debesų iškrito ir

į mape. Parmušė anc 
ir sturųė apie 20 pėdų

pasto-

REIKIA PATYRUSIO VYRO in
dams plauti. Beto, patyrusio virėjo 
vyro ar moters ir naktimis dirbti. 
Modernas lunčruimis. 3480 Archer 
Avenue.

REIKALINGAS senyvas VYRAS. 
Kas žino tokį žmogų, praneškite. 
Namų darbui. Kambarys, valgis ir 
primokėsiu. 5135 So. Dorchester 
Avė. (1400 į rytus).

PARTNERS wanted 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Ta- 
vern biznį — Geras biznis 
dirbtas per daug metų.

6011 So. Halsted St.

Iš-

Sekmadienį Naujos 
Gadynės Choro 
Linksmas Vakarėlis

nega • 
karo. “Tik trys dešimtukaj ir nikelis

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

R D k Gėlės Mylintiems KKlI Vestuvėms, Ban- UlIUn Mietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS I
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Tik ką grįžo po dešimties 
dienų kelionės po rytines val
stijas Boston avalynės krautu
vės savininkas p. H. Poticha, 
kurio krautuvė randasi ties 
3435 S. Halsted St. Jis savo 
kelione labai patenkintas ir sa
kosi parūpinęs moterims, mer
ginoms ir visiems puikiausios 
naujos mados avalynės.

Taigi, niekas šį sykį nebus 
suviltas. Visi galės pavasariui 
apsirūpinti puikiausia avalyne. 
Nepraleiskite progos kol viskas 
nauja, šviežia ir šilta.

(Skelb.)

Etinės K. Dr-jos Kupiškio 
skyrius varydamas Kupiškėnų 
liaudies tarpe pažangaus kultū
rinio laisvos minties darbo ba
rų, savo , mieliesiems priete- 
liams talkininkams amerikie
čiams, Kupiškėnų Kultūros 
Dr-jos Chicagoje nariams, ku
rie nuoširdžiai visakeriopai pa
deda įgyvendinti musų užsi- 
grėžtus tikslus, širdingai prie- 
tcliškai dėkojame. Taip pat dė
kojame ir Susivienijimo L. A. 
Dr-jai už šimtinės dolerių au
ka iš tautiškų centų.

O mielajam nenuilstamam 
jaunuoliui seneliui Dr. A. L. 
Graičunui, kuris visų savo gy
venimų be pertraukos pataikė 
ryšius su kupiškėnais, susirin
kimas padėkojo ir palinkėjo 
dar ilgiems, ilgiems metams 
sveikatos ir ištvermės.

Įėjom 
Rodos 
smogė 
žemės
pakol karą sustabdė.

“Labai skaudžiai sutrenkė, 
maniau, kad mano gyvybė jau 
užsibaigė. Bet kada mane pa
ėmė nuo gatvės buvau gyvas 
ir turėjau sąmonę. Prašiau ne- 
vežti į valstijas ligonbutį, bet 
atvežė j Bethany ligoninę, čia 
man suteikė j. pirmą pagalba. 
Nuėmė rytojaus die
ną jau žinojau, kad dešiniosios 
kojos kautas žemiau kelio bu
vo nulaužtas per pusę. Galvos 
kautas sveikas, tik labai 
nubraukta ir dešiniosios 
kos alkūnė sumušta.

Ligoniš Sveiksta

oda 
ran-

di-

■ Siunčiam GėlesLOVE K S V^Pa”a“ul!o Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vi a naudingos.

j

1

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
***THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Einamaisiais reikalais plačiai 
apkalbėti, aptarti Dr-jos dar
buotės reikalai, kaip tai “Lais
vosios Minties“ platinimas, lais
vųjų kapinių aptvėrimas ir pa
gražinimas, Liaudies namo sta
tymo klausimai kažkaip dau
geliui musų Dr-jos narių atro
do lyg koks sapnas, lyg koki 
tolima svajonė, net kai kurie 
negali išsivaizduoti, kad mes 
gyvendami tokiame neturtinga
me krašte ir tokia neturtinga 
Dr-ja galėtų pastatyti “Liau
dies Namų, kuris kainuotų de
šimtimis, net gal visas šimtas 
tūkstančių litų. O kiti priešin
gai žiuri, labai optimistiškai ir 
tiki, kad žmogaus protas ir 
energija stebuklus daro ir t. t. 
Susirinkime dalyvavo nariai ir 
prijaučiantieji svečiai, iš kurių 
7 prisirašė nariais. Visi skirstė
si geru upu.

Čekis $100, kur buvo gautas 
nuo Susivienijimo L. A. Dr-jos, 
buvo grąžintas ištaisymui ant
rašo ir dabar jau grįžo, — va
kar pinigai paimti ir padėti Ku
piškio Smulkaus Kredito Ban
kai! liaudies namo fondan.

Na, lai tam kartui baigsiu, 
palinkėdamas kuo geriausios 
kloties. Spaudžiu Jūsų darbš
čiųjų rankų. —K. Jėčius.

TURI PARDUOTI
4 flatų ir pečium Šildomą frei- 

minį — 4633 So. McDowell Avė. 
(pirma Gross Avė.) $2600 pinigais.

Mažas gyvenimas ant 5O’xl39’ 
pėdų loto, 5618 South Sayre Avė. 
arti. Archer Avenue. Pigiai.

2 flatų katedž, geros sąlygos — 
5125 South Winchester Avenue.

Telefonuok savininkui: 
PROSPECT 5066. 

Ne brokeriai.

KAMPINIS 13 APARTMENTŲ
Pajamų $6270.00 metams, kaina 

$20,000 
apartmentų, metinės pajamos $10,t 
000—$38,000. $5,000 pinigais reika- 
lauiama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 West Irving Park Blvd. 
Tel. Keystone 8700.

pinigais $4,000.00. 25

“Keletą dienų kentėjau 
delį skausmų, bet dabar jau
čiuosi jau geriau. Užgautos kū
no dalys užgijo, o kojų įdėjo 
į gipsų. Ir jei daktaras leistų, 
tai norėčiau važiuoti namo, ži
nau, reikės pagulėti namie ke
letą savaičių, bet busiu tarpe 
savųjų 
ti visi, 
tik du

Balandžio 30 d., sekmadienį, 
apie trecių valandų po pietų 
Naujos Gadynės choras turės 
linksmų vakarėlį. Vakarėlis 
įvyks Mid City Odd Fellows 
Temple, Golden Star svetainė
je, 3350 W. Jdckson Boulevard.

Vakarėlyje bus daug links
mybių, k. t. bunco party, loši
mas kortomis įvairių gėmių, 
davimas dovanų, šokiai ir dau
gybė visokių pasilinksminimų 
prie geros J. Steponavičiaus 
muzikos.

Tur būt visi žino, kad Nau
jos Gadynės choras visuomet 
moka linksmus kulturingus va
karėlius suruošti. Choro jauni
mas moka ne vien tarp savęs 
linksmai laikų praleisti, bet jis 
moka ir savo svečius gražiai 
palinksminti.

Prašomi visi, kaip seni, taip 
ir jauni, nes visiems bus už
tektinai linksmybių. O įžanga 
tik trys dešimtukai ir nikelis.

K.

“Tai

ir mane galės tanky
ne taip kaip ligonbutyj, 
vienu sykiu.

New Yorko
Pasaulinė Paroda

matot, norėjau išsisuk
ti iš nelaimės, bet mane vistiek 
pagavo. Bet galėjo įvykti dar 
praščiau, galėjo atimti man 
gyvybę ir Decoration dienoje 
būtumėt ir mano kapų aplan
kę. O dabar mažu ir aš jau 
galėsiu lankyti kitus kapus.” 

Kupiškėnai ir jo draugai, ku
rie lankysit Kazį Matekonį, ra
sit jį adresu 3435 W. Jackson 
Blvd.“ • P. B.

Kaltina Kongres 
moną Kyšių 
Ėmimu

Federalis teismas Chicagoj 
vakar areštavo buvusį Illinois 
valstijos kongresmoną Wash- 
ingtone už kyšių ėmimą nese
niai pasibaigusioj “butlegerio” 
įr pinigų dirbėjo F. Parker by
loj.

Suimtasis r yra Charles Mc 
Gavin, 65 metų amžiaus. Mc 
Gavin taipgi yra kaltinamas 
bandymu papirkti kai kurių 
liudininkų, liudijusių prieš 
Parkerį. Parker buvo nuteistas 
kalėti. "

Atsidarys sekmadienį, 
balandžio 30 d.

at-

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina, 
mados 
barius 
baigti, 
tra, vanduo ir gatvės 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

pigiausia 
Taipgi parduoda naujausios 
mūrinius namus, po 4 kam- 
ir 2 kambariai viršui, ne- 
po $4750.00. Yra gasas, elek- 

ištaisytos.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj, 5000 So. Western 
Avenue.

PARDUODU KRIAUČIŲ ŠAPĄ 
—seniai įsteigta, pigi renda. Garu 
apšildoma. Parduosiu pigiai, dėl 
priežasties ligos. 5 E. 119th Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
geras kampas — 6 metai įsteigtas. 
Parduos su ar be laisnės. 1056 W. 
Madison St.

BRIGHTON PARKE BARGENAS, 
Fletas tuščias, galima kraustytis 

tuojaus. Antrašas 4008 So. Maple- 
vvood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamb. vi
si įtaisymai. Platus lotas, garažas. 
Patys padarykite pasiūlymą. Ma
žas įmokėjimas. Priims namus—ką 
jus turite. Telefonuokite po 7 vai. 
vakaro. Republic 0176.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
NamaiŽemė Mainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI 2 
flatų mūrinis bizniavas namas su 
taverno bizniu, ant 63rd netoli 
Western Avė. Išimamo j privatinį 
namą—kaina $8800.00« 5 kambarių 
mūrinis bungalow, furnasu šildy
mas, 2 karų garažas. Kaina $3300.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue. 

Grovehill 0306.

FARMŠ 1FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

23 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
7 kambariai moderni, karšto van
dens šildymas, elektriką, garažas, 
šunbudė, dvi labai didelės vištydės, 
didelė barnė, sandėlinės, daržas, 
bėgantis vanduo, 1 % mylios nuo 
Crystal Lake. Tuoj nuosavybė. 
$8500. Terminai—pusė pinigais. 
A. E. DIERCKS, Algonųuin, III.

TAVERNAS IR ŠOKIŲ SALĖ. 
Renda $25.00 mėnesy. SOUTH SIDE 
WHOLESALE LIQUOR CO.,. 1947 
West 47th St.

PARSIDUOD/V TAVERNAS už 
mažą kainą—nepraleiskite šios pro
gos. Kreipkitės skubiai. Savinin
kas, 6511 So. Kedzie Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

- PARDAVIMUI NAMAS, biznia
vus. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

pė-PARDAVIMUI 2 lotai—50 
du priešakys 3436 W. 63 St. Kreip
kitės į savininką, 5000 S. Western 
Avenue.

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas 6 kambarių su garažu, biz
nio kampas. Taipgi taisoma “Shoe 
Shop” buildingas: mašinos ir sta- 
kas. Išdirbta vieta nuo 1921 metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 7437—14th Avė., Kenosha, 
Wis. C. K. Braze.

1520 ELK GROVE AVĖ., arti 
North ir Damen Avė.,—arti lietu
viškos katalikiškos bažnyčios — 2 
flatų plytinis, po 5 kambarius. Bar- 
genas už $3800. Kreiptis FRANK 
SCHULTZ, 1039 Noble St., antras 
aukštas.

PARSIDUODA FARMA Wiscon- 
sino valstijoj, arba priimsiu į mai
nus Chicagos prapertę. Savininkas 
turį biznį, 634 W. 35th St., Chicago, 
Illinois.

HART MICHIGAN DRAUGAI!
Šiuomi atsakau į jūsų paklausi

mus apie Hart Michigan farmas. 
Aš kaipo sena Hart Michigan apy
linkės gyventoja, galiu pagelbėti 
nusipirkti ukius. Dabar geriausias 
laikas pirkti, galima gauti labai 
pigiai, o farmierių ateitis užtikrin
ta gerau negu miesto darbininkų. 
Kaimo gyvenimas įvairus, lauki pa
vasario vėl lauki malonaus ir tur
tingo rudens, o miesto adarbininko 
gyvenimas vis vienodas. Eina į 
fabriką kol nešmeta iš darbo ir lie
ka nebenaudingas.

Ūky nors pigiam ir mažam gy
venimą galima pasidaryti, štai vie
nas ūkis 80 akrų, geri pastatai, 
vfinduo viduj, gera ganykla, prie 
gero kelio lengvais išmokėjimais 
—tik $1,600. Geresnio pirkinio ne
gali būti. Kreipkitės į mane aš pa
dėsiu surasti kokį tik norėsite. Yra 
ir brangesnių. Rašykite klausdami 
Mrs. V. Misevic, Hart, Michigan.

Sekmadienį, balandžio 30 
sidarys New Yorko Pasaulinė 
Paroda. Tai bus didžiausia ko
kia kada yra buvusi paroda. 
Jos vertybė siekiasi net $155,- 
000,000.

Tikimasi, kad iš Chicagos 
nemažai vyks ir iš lietuvių. 
Tolabiau, kad yra susidariusios 
gana palankios vykimo sąly
gos. štai, pavyzdžiui Erie gelž- 
kelio teikiamos sąlygos. Ji ren
gia ypatingas, taip vadinamas, 
6 dienų, visų išlaidų ekskur
sijas. Vienas asmuo su tokia 
ekskursija galės nuvykti ir par
važiuoti puikiai tos bendrovės 
įrengtuose traukiniuose už 
$35.50.

Į tų sumų įeina ir pragyve
nimas per tų laikų, kelione, 
nakvynė New Yorke, du įžan
gos tikietai į parodą ir teisė 
pargrįžti kada norima. Dėl ti- 
kietų galima kreiptis į “Nau
jienų” raštinę. Beto, atkreipia
me skaitytojo dėmesį į Erie 
Gelžkelio Bendrovės skelbimą, 
kuris šiandien telpa musų dien
rašty. (Skelb.)

RETĄS BARGENAS
ŽIŪRĖK kąmpas: 12x4 kambarių 

apartmentas, northwest, garu šildo
mas, elektriką, refrigeracija, ren- 
dos $5340. Tiktai $5,000 įmokėti, 
kaina .........................   $16,500

Ypatingas kampas: 29 apartmen
tų ir 2 krautuvės, nuostabi vieta, 
garu šildoma, elektriką, refrigera
cija, rendos $13,000. Kaina $37,000. 
Terminai.

Nepaprastas naujas geltonų ply
tų. 4 krautuvės ir 24 apartmentai, 
pietuose, rendos $18,150. Kaina da
bar ......................................... $52,000.
GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE

Kampas: 96 apartmentų namas, 
24x4; 72x3, garu šildomi, rendos 
$26,640. Kaina greitam pardavimui 
tik $15,000 įmokėti. Kaina $52,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 West Fullerton Avė.
Tel. Spaulding 1500

10 North Clark Street 
Tėl. Dearborn 1540 
1527 Devon Avenue.

FURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir■ J t^ai^PartoĮHmui 
$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 vertės 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.

PARSIDUODA elektrikinis ŠAL
DYTUVAS, tinkamas bizniui —70 
colių aukštas, 40 colių pločio, 23 
coliai gilumo. Taipgi ^esinis auto
matu vandens šildytuvas 40 galio
nų tanka, Gesas, mažai vartotas. 
5135 So. Dorchester. Midway 2553.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo 5 nuošimčių 
$500 ir aukščiau, pagal vertės pro- 
pertės, Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius
PARDAVIMUI medinė 6 kamba

rių cottage pečium šildoma. Brigh- 
ton Parke už $1,400.00 — įmokėti 
$500.00. 2—4 kambarių su skiepu 
ir stoge 2 kamb., pečium šildomas 
43rd ir Campbell Avė. Renda $55. 
į mėnesį. Kaina $4400.00. 5 kamb. 
bungalovv Marųuette Parke, furna- 
su šildoma. 1 karo garažas. Kaina 
$3950—įmokėti $1,500. Bridgeporte, 
4—4 kamb. ir 6 kamb. skiepe, mū
rinis geriausiame stovy. Kaina — 
$5,250—įmokėti tik $700.00. Bright- 
on Parke—4-4 kamb. prieš baž
nyčią, renda $75.00 į mėnesį. Kai
na —$5,950.00—įmokėti $700.00. 
MIDLAND B. and LOAN ASSN.

4038 Archer Avenue,

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite, 
ryto

Ofiso valandos 7 vai 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street,
Tel. Wentworth 7942. rj
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IŠKILMINGAI MINĖSIME PIRMOS GEGU
ŽĖS DARBININKU ŠVENTĘ

Šiemet Gegužės 
Pirma — Chicagoj 
“Bus” Balandžio 30

Socialistai Nerengs Bendro 
Parado Su Komunistais

Chicagos Miesto taryba va
kar priėmė pasiūlymą išduoti 
gegužės 1 d., parado rengėjams 
leidimą rengti eiseną balandžio 
30, tai yra šį sekmadienį. To
kiu budu, šįmet gegužės 1 
“bus balandžio 30 d.”

K. Aunasi kalbės Pirmą Dieną 
Gegužės

Viso pasaulio darbininkų 
šventę, Pirmą Dieną Gegužės, 
šįmet lietuviai darbininkai ap
vaikščios labai iškilmingai, 
šventes minėjime bus išpildy
tas sekantis įdomus programas:

1. Dainuoja Chicagos Vyrų 
('.boras, po vadovybe K? Stepo
navičiaus.

2. Kalba “Naujienų” redakci
jos narys, draugas K. August.

3. Kalba jaunuolis Ernesl 
Grigg’as

4. Dainuoja Naujos Gadynės 
('.boras, po vadovybe Jurgio 
Steponavičiaus.

5. Kalba jaunuolis Jurgis Ša
tas.

6. Ivdha “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis.

Manau, kad komentarai apie 
Pirmos Dienos Gegužės šventę, 
I ,:n ’v i i ir apie gražumą va
karo programo (kuris čia pa- 
f keiktas) nėra reikalo daug 
l ' lbėti. Kaip Pirmos Dienos 
Gegužės šventė, taip ir skelbia
mas programas suteiks daug 
malonumo į iškilmes atvyku- 
j iems lietuviams darbininkams.

Apvail ščiojimą rengia LSS. 
(’cnl ridinu kuopa ir Lietuvių 
D'irbin nkų Draugijos 4-ta kuo
pa. Apvaikščiojimas įvyks ge
nezės 1 d., Mildos svetainėje, 
31 10 S. Halsted St., kaip septy
nios vakare. —K. L.

Socialistai, komunistai ir ke
lios kitos grupės pernai ir už
pernai rengė paradą bendrai, 
bet socialistai pareiškė, kad 
šįmet su komunistais neben
dradarbiaus.

“Socialistai negali darbuotis 
su žmonėmis, kurie nepripažį
sta kitų žmonių nuomonės ir 
žiauriai atakuoja tuos, kurie 
kad ir truputį pakritikuoja Sta
liną.”

Natrio VAKAR
CHICAGOJ

Biznieriai Įsteigė 
Lietuvai Gelbėti 
Fondą

Sudėjo Suvirs $500 Aukų .
Chicagos Lietuvių biznierių ir 

p ofesicnalų organizacija, Pre
kybos Butas, įsteigė Lietuvai 
Gelbėti Fondą ir jo pradžiai su
dėjo suvirs $500 aukų.

Fondas buvo įsteigtas Buto 
susirinkime, kuris įvyko užva
kar vakare Standard Fcderal 
Savings and Loan Association 
minuose, 4149 Archer avenuc.

Susirinkime dalyvavo apie 
40 žmonių. Po ilgų diskusijų, 
kuriose Lietuvos gelbėjimo 
klausimas buvo visokeriopai iš
nagrinėtas, nariai nutarė fondą 
steigti ir išrinko valdybą iš se
kamų žmonių:

Pirmininkas — Justinas Mac
kevičius — Standard Federal 
prezidentas;

Vice-pirmininkas — Teisėjas 
John T. Zuris; ,

Sekretorius — Dr. K. Drau
gelis, ir

Iždininkas — J. P. Rakštis, 
Buto užsienio reikalų komisijos 
narys, kuris buvo Fondo stei
gimo iniciatorius ir sumanymo 
autorius.

Fondo valdyba žada savaitės- 
kitos bėgy j sušaukti platesnį 
Chicagos lietuvių visuomenes 
susirinkimą ir pradėti aukų rin
kimą plačiu mąstu.

Fondo centras bus p. Macke
vičiaus raštinė Standard Fede
ral Bendrovės rūmuose, aukš 
čiau paduotu adresu. Ten gali
ma priduoti aukas ir kreiptis 
kitais Fondo reikalais.

Rytoj čia paduosime pirmų
jų aukotojų sąrašą. R,

Šį Vakarą Svarbus 
LSS Susirinkimas
Reikia svarstyti kitos žiemos 

veikimo programą
Šį vakarą, .balandžio 28 d., 

įvyksta LSS Centralės kuopos 
susirinkimas “Naujienų” name, 
8 vai. Nariai, draugai ir sim
patizuoto jai yra kviečiami 
skaitlingai susirinkti ir nesivė- 
luoti. Su apvaikščiojimu Pir
mos Gegužės, kuris įvyks ge
gužės 1 d. Mildos svetainėje, 
užsibaigia žieminio sezono pra
mogos svetainėje, ir bėgyje va
saros bus reikalinga aptarti ką 
turėsime veikti bei prie kokių 
darbų turėsime rengtis sekantį 
žiemos sezoną. —Narys.

Ciceriete Susirgo 
Raupais

Deportuos Meksikon
Nemažą sujudimą Cicero j su

kėlė žinia, kad viena moteriškė 
tenai susirgo — raupais.

Ligonė yra Mrs. Ygnacia Al- 
manza, 28 metų meksikietė, gy
venanti adresu 6100 West 31 s t 
Street. Ji ir 4 šeimynos nariai 
yra po k varau tina.

Ligą susekė Čook apskričio 
ligoninės daktarai, kur Mrs. Al- 
manza buvo nuėjusi gydytis. 
Jeigu federalė valdžia ligoninės 
diognozę patvirtins, tai moteriš
kė bus išdeporluota į raupuotų
jų koloniją Meksikoje.

Vėl Priima C. C. C. 
Aplikacijas

Liepos Mėnesio Terminui
Chicagos Pašalpos adminis

tracija skelbia, kad dabar yra 
priimamos C.C.C. aplikacijos 
naujam terminui, kuris prasi
dės liepos mėnesį.

Aplikacijas reikia išpildyti 
ir priduoti raštinei, adresu 1257 
North Paulina Street. Jaunuo
liai, priimti į C.C.C., bus iš
siųsti darbui į Illinois provin
ciją, Wisconsiną ir Michiganą.

Priims 100 
Jaunuolių 
Kariuomenėn

Jungt. Valst. Armijos Chi
cagos (šeštas) distrikto valdy
ba skelbia, kad priims pilnai 
tarnybai 100 jaunuolių, nuo 18 
iki 25 metų amžiaus. Tarny
bos terminas bus trijų metų. 
Platesnes informacijas galima t 
gauti naujam pašte, prie Van, 
Buren ir Canalport avenue.

Prieš keletą dienų Šv. Kryžiaus ligoninėj įvyko atkakli kova tarp gyvybės ir mirties, ku
rioj teko dalyvauti jaunam lietuviui gydytojui, northsidiečiui Dr. iPeter Brazis. Dr- Brazis 
(baltuose rūbuose) su ugniagesių pagalba dirbo apie valandą laiko, kol jam pasisekė atgai
vinti sąmonės netekusį ir išvaizdos—negyvą chicagietį Sugfried Buckow, nuo 5831 South 
Claremont Avenuc. BuckoW‘ buvo “užmuštas” anglinio pečiaus sprogime. Jeigu ne skubi Dr. 
Brazio pagalba, jisai butų neatgavęs sąmonės —ir tikrai miręs.

Dr. Brazis yra naujieniečių northsidiečių pp. Brazių sūnūs. Jisai darbuojasi minėtoj li
goninėj kaip gydytojas—rezidentas.

(Pradžios mokykla Užulėny, Ukmergės apskrity. Panašių mokyklų Lietuvoje jau yra 
apie 900. Hct dar didesnė pradžios mokyklų dalis tebėra skurdžiose patalpose. Kas atsimena, 
gali palyginti kokios buvo mokyklos rusų laikais ir kokias dabar statosi Lietuva. VDV

Nuujicnų-Acnie Telephoto
VULCAN, MICII. — Kun. Simon Borkowski po 247 dienų “kalinimo” pagaliau 

liko išlaisvintas. Klebonijoje jį “kalino” parapijonai, kurie nenorėjo jo išleisti ir 
priešinosi, kad jo vietą užimtų kitas kunigas.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Amerikos laivyno jurininkai skaito laikraščiuose pranešimą apie tai, kur 
jiems teks vykti.

Budriko Radio 
Programas

Iš WCFL 970 radio stoties
Lygiai 9 valandą sekmadie

nio vakare Chicagos naujuoju 
laiku įvyks Budriko radio va
landa, kuriame dalyvaus geri 
dainininkai, didžiulė orkestrą 
ir rinktinės lietuvių liaudies 
melodijos bus dainuojamos 
skambančiais stipriais ir gerai 
išlavintais balsais.

Programas daug kuo skirsis 
nuo kitų radio programų. Sto
tis yra didelė ir girdima labai 
toli už Chicagos. Orkestrą ir 
dainininkai tinkamai priruošti 
išpildyti programą ir klausan
tiems jo bus kuo pasigerėti ne 
tik mums lietuviams, o ir kita
taučiams. —Pranešėjas.

Užsimušė Nukritęs£

Nuo 6-to Aukšto
50 metų amžiaus langų plo

vėjas Michael Dūda užsimušė 
nukritęs nuo šešto aukšto lan
go kavos dirbtuvėj, adresu 2133 
Pershing Road.

Spėjama, kad diržas, kuriuo 
Dūda buvo prisirišęs prie lango, 
truko. Jisai gyveno adresu 733 
Noble Street.

Serga Jau Du Metu, 
Bet Ligos Galo Dar 
Nematyti
Jaunos ligonės naudai rengia 

vakarėlį
BURNSIDE. — Elenai Ma

čiukevičiūtei sušelpti yra ren
giama bunco party, kuri įvyks 
sekmadienį, balandžio 30 d. M. 
Mačiukevičienės svetainėj, 1036 
E. 93 St.

Elena Mačiukevičiūtė jau 
apie du metai serga, bet jos li
gos dar nesimato galo. Jos tė
vai deda visas pastangas ją pa
gydyti, nepaisydami kiek tas 
kainuotų, vienok kol kas visos 
pastangos yra nepasekmingos. 
Elena yra gana papuliariška 
panelė ir jos sunkią padėtį 
daug kas atjaučia.

To dėlei yra susidaręs komi-
tetas, kuris Elenos naudai ren
gia “bunco party”, kad jai fi
nansiškai pagelbėti ligą nugalė
ti.

Komitetas yra supirkęs ir au
komis gavęs daug visokių do- 
danų, kurios bus išdalintos to
je bunco party.

Burnsidiečiai ir roselandle- 
čiai prašomi atsilankyti skait
lingai ir sušelpti tą jauną pa
nelę, kuri yra sunkioje padėty
je. Dar sykį kviečiu visus, kam 
lik galima, sekmadienį, bal. 30
J., atsilankykime į tą “bunco
party”. Maloniai laiką praleisi
me ir tą jauną panelę sušelpsi
me. —A. N.

kelbimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 

<i pačios Naujienos 
naudingos.

DARBO?

"REIKIA DARBININKUA

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

• Chicagos policija tebeieško 
kaltininko, kuris prieš kebas 
dienas ofiso tarpduryj, 1151 S. 
Western avenue, sušaudė Dr. 
James McDonlad Scott. Polici
ja laikosi nuomonės, kad gy
dytoją nužudė gengsteriai, ku
rie bijojo, kad jisai išduos juos 
policijai. Dr. Scott prieš sušau
dymą buvęs pašauktas suteik
ti pagalbą nežinomose aplinky
bėse pašautam piktadariui.

0 0 0
• Du ginkluoti piktadariai pa
sigrobė $50 iš Western Union 
telegramų raštinės, adresu 
2124 W. North avenue. Kiti 
piktadariai pavogė $51 iš Ford 
Teatro, 3725 W. Roosevelt road.

0 0 0
• Du ginkluoti plėšikai atėmė 
$450 vertės brangenybių ir pi
nigų nuo 44 metų krautuvinin
ko Samuel Mann. Jie užklupo 
apiplėštąjį ties jo butu, 4313 
W. 16th Street.

0 0 0
• Drąsa tų vagilių! Laike by
los miesto teisėjo Victor Kula 
kambaryj, kas tai pasivogė ad
vokato Charles Lewis paltą, 
kepurę ir pirštines. Adv. Lewis 
turi ofisą adresu 428 St. James 
Street.

0 0 0
• 14~to wardo gyventojai pra
dėjo kelti triukšmą dėl neti
kusių šaligatvių prie 53-čios ir 
Justine, ir kitose apylinkėse. 
Miestas ruošiasi jų reikalavi
mus patenkinti.

0 0 0
• 10 metų berniukas Robert 
Nichols, nuo 856 Sheridan Road 
norėjo “lots of movies” pama
tyti. Nuėjo į teatrą kur buvo 
rodomi du ilgi paveikslai ir ke
li trumpi. Berniukas užmigo, 
o kai pabudo, tai teatras buvo 
tuščias ir visos durys užrakin
tos. Jam teko ten praleisti nak- 
tį.

0 0 0
• 57 metų amž. chicagietis 
Jurko Romanik sudraskė savo 
marškinius į siauras juostas, 
supynė jas į virvę ir pasikorė 
Phoenix policijos nuovados ka
lėjime. Romanik, kuris gyveno 
adVesu 630 E. 57th Street, bu
vo uždarytas kalėjime už be
tvarkį elgesį. Varantą išpirko 
jo žmona Adeline.

0 0 0

• Vidurmiestyj, apatiniam 
Wacker Drive aukšte, policija 
suėmė 12 metų berniuką Earl 
Lenox Jr. Berniukas prieš ku
rį laiką buvo suimtas už plė
šikavimą, ir jau apie 30 kartų 
pabėgo arba iš namų arba iŠ 
pataisos namų, kur jis dažnai
būna.

’ 0 0 0
• Vakar Stevens viešbutyj atsi
darė įdomi Turizmo paroda. Į- 
žanga nemokama. Keliavimo 
mėgėjams verta parodą aplan
kyti.

0 0 0
• Prie Ehnhurst, Chicagos 
priemiesčio, traukinys sudaužė
keleivinį automobilį, užmušda
mas du žmones ir vieną sunkiai 
sužeisdamas. Nelaimė įvyko 
prie Poplar avenue kryžkelės, 
pro kurią eina Chicago, Aurora 
ir Elgin linijos traukiniai. Už
muštieji yra, William II. Gers- 
chepke, 45 metų amž., 3002 
Madison St., Bellvvood, ir Gus 
Wolf, 45, Forest Parko gyven
tojas, nuo 72 West Madison st. 
Sužeistasis (vairuotojas) Harry 
Bleck, Melrose Park gyventojas, 
guli Westlake ligoninėj, Melro
se Parke.
• Apskričio teisėjas Harry M.
Fisher vakar užbaigė ilgai už
trukusią bylą dėl 1934 metų 
taksų. Jisai pareiškė, kad 124,- 
751 namų savininkų, kurie mo
kėjo mokesčius po protestu pri
valo atgauti dalį savo pinigų.
Apskričio iždas jiems sugrąžins

1731 Sutb laistei Urtei, CIICAGI, ILL apie milioną dolerių.




