
> ............ .. .................
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ncw*

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Ralsted Street, Chicago. Illinois

Phone CANaI 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
• . > 1 ■

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 

under the Act of March 3, 1879

X“-........ .M—

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Ralsted Street, Chicago, IHinoia

Phone CANaI 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^

VOL XXVI univeraity of Illinois k Chicago, UI., Trečiadienis, Gegužės-May 3 d., 1939 No. 104
--------------------------------------------- Library (gr.) 'G ----------------------r ; - r

Pašalins iš Anglijos nacių agentus
JU VEIKLA NACIU ORGANIZACIJOSE 

ANGLAMS NEPATINKA
Derybos su rusais tebevedamos — sako 

Chamberlain
LONDONAS, Anglija, geg. 

2. — Londono spauda prane
ša antradieni, kad Britanijos 
vidaus reikalų departamentas 
bendrai su Scotland Yard (An
glijos slaptosios policijos biu»- 
ru) yra nutarę artimoj ateity 
pašalinti iš Anglijos daugiau 
nei 50 Vokietijos agentų.

Kai kurie tų agentų esą na
cių laikraštininkai. Tačiau ne 
laikraštinis jų darbas, o veik-

jomis anglams atrodo nužiurę- 
tina.

Pirm negu vyriausybė nuta
pė pašalinti nacių agentus, ji 
padare tyrinėjimą jų veiklos 
visoj Anglijoj.

Premjeras Chamberlain at
stovų rumus antradienį pain
formavo, kad derybos dėl są
jungos su rusais dar tebeina. 
Esą, jos užsitęsusios ilgai, bet 
tai nereiškia, kad Britanijos 
valdžia nenorėtų susitarimą pa-

SOVIETŲ lakūnų lėktuvas po priverstino nusileidimo Miscou Island, N. B.
Lėktuvas liko gerokai aplamdytas. b

JŪRON NUGRIMZDO JAPONŲ KAIMAS
DAUGIAU NEI 1,000 NAMŲ SUGRIAUTA ARBA 

PAGADINTA

TOKIO, Japonija, geg. 2. — 
Pirmas apskaičiavimas nuosto
lių, kuriuos padare pirmadienį, 
žemės drebėjimas Japonijoj, 
rodo, kad 19 žmonių žuvo, ke
lių šimtų pasigendama, 70 kai
mo Aikawa namų nugrimzdo 
jūron ir daugiau nei 1,000,na
mų sugriauta arba pagadinta.

Drebėjimo centras buvo 300 
mylių toly į šiaurę nuo Tokio, 
Japonijos sostinės. Ugniagesiai

nepajėgė dėl drebėjimo gaisrų 
kovoti, nes vandens vamzdžiai 
tapo sulaužyti.

Reiškiama nuomonė, kad ju
roje įvykęs milžiniškas žemės 
plutos įdubimas ir dėl to kilęs 
žemės drebėjimas. Kiti prane
šimai sako, kad juros pakraš
čiu daugel kalvų dingo, kitaip 
sakant, jos nugrimzdo į jurą, 
ir naujas pakraščio ruožas su
sidarė.

REIKALAUS DIKTATORIAUS 
LENKIJAI

la ryšium su nacių organizaci- daryti.

Rado kaltus dėl ne- Vokiečiams moka, o 
tikrų pasportų Jungt. Valstijoms 

dirbimo nemoka
NEW YORK, N. Y., geg. 2. 

Teismas rado kaltus advokatą 
Edwardą Blattą, fotografą Os- 
sip Graberį ir buvusį klerką 
Egipto konsulate Aaroną Shar- 
finą.

Jie parūpinę netikrą paspor- 
tą Adolfui Arnoldui Rubensui 
(kitaip vadinamam y Donaldui 
Robinsonui), kuris Rusijoj ta
po areštuotas kaipo šnipas. 
Areštuota ten ir Rubenso žmo- 
71a.

Praeity Rubens, jo žmona, 
o taipgi dabar pripažinti kai 

vtais Blatt, Graber ir Sharfin 
buvę komunistai.

Siūlo 12 mylią zoną 
nustatyti

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. — Šiuo laiku Jungt. Valsti
jų vandenys jurose skaitosi iki 
trijų mylių tolumo nuo kran
to. Už trijų mylių ruožo van 
denys nebesiskaito priklausą 
Jungt. Valstijoms. Senatorius 
Pittman dabar proponuoja pa
skelbti Jungt. Valstijų vandenų 
ruožą 12 mylių toly nuo kran
to. Valdžia svarstanti Pittma- 
no pasiūlymą.

Vokiečiai ir vengrai 
svarstė Slovakijos 

klausimą
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

2. — Nacių vyriausybė paskel
bė, kad jos pasitarimuose su 
Vengrijos premjeru Teleky ir 
užsienių reikalų ministeriu 
Csaky svarstyta Slovakijos 
klausimas. Slovakijoj dabar 
yra Vokietijos protektoratas, 
bet Vengrija jau senai nori 
gauti Slovakijos teritorijos. Ką 
vokiečiai ir vengrai nutarė, iš 
karto nepaskelbta.
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Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; vėsu; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės rytų 
vėjai; saule teka 5:44 
leidžiasi 7:49 v. v.

LONDONAS, Anglija, geg. 
2'. — Debatuose karo departa
mento sekretorius Leslie Hore- 
Belisha painformavo parlamen
to narius, kad Britanija moka 
nuošimčius Vokietijai už Bren 
mašininius šautuvus. Seniau ši
tie mokesčiai eidavo Čeko-Slo 
v ak i j ai, nes jai šautuvų kon
traktas priklausė.

Parlamento narys, darbietis 
Sexton, paklausė: ar tai ne
reiškia, kad Britanija stiprina 
nacius, kurie jai pačiai gresia 
karu?

Hore-Belisha atsakė: esą, 
Britanija nepratusi atsisakyti 
nuo mokėjimo kontraktų, ku
riuos ji yra padariusi.

Kitas parlamento narys pa
klausė: o Jungt. Valstijoms ar 
mokamos skolos? Hore-Belisha 
neatsakė į šį klausimą.

Mobilizuos 1,000,000 
vyrų į tris mėnesius

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. — Jungt. Valstijų karo de
partamento atstovas antradienį 
painformavo, kad yra padaryti 
planai, pagal kuriuos 1,000,000 
vyrų butų paimta kariuome
nėn į tris mėnesius laiko, jei
gu taptų paskelbta mobilizaci
ja. 10,000 šalies fabrikų yra 
priėmusių planus, pagal kuriuos 
dirbtų valdžios įsakytas reik- 
menas.

Miesto menedžeriaus 
bliius atmestas le- 

gislaturoje
SPRINGFIELD, III., geg. 2. 

— Illinois legislaturos atstovų 
rūmai antradienį atmetė bilių, 
kurs reikalavo teisės valstijos 
miestams nubalsuoti referendu- 
jnu klausimą, ar jie nori me
nedžeriaus valdžios formos.

Nori pabaigti kon
greso sesiją 15 d.

birželio
WASHINGTON, D. C., geg.

2. — Senatorius Bankhead ruo
šia rezoliuciją kongresui, šita 
rezoliucija nori pabaigti dabar- 

v. r., tinės kongreso sesijos darbą 
birželio mėnesio 15 d.

ĮSAKĖ PALEISTI IŠ DARBO 200,000 
WPA DARBININKŲ?

WASHINGTON, D. C., geg.
2. — F. C. Harrington, Works 
Progress administratorius, įsa
kė paleisti iš WPA darbų 200,- 
000 darbininkų iki gegužės mė
nesio 8 dienos. Darbininkai pa
leidžiami dėl to, kad kongresas

Green paneigia 
. Lewiso kaltini

mus 
% t -

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. — John Lewis, Industrinių 
Unijų Kongreso pirmininkas, 
padarė viešą kaltinimą Ameri
kos Darbo Federacijai, kad jos 
bilius Wagnerib Darbo Santy
kių Aktui pataisyti buvęs pa
ruoštas Nacionalios Fabrikan
tų Asociacijos pagalba. Wm. 
Green, A.D.F. prezidentas, ka
tegoriškai nuginčijo Lewiso 
kaltinimą laiške parašytame 
senatoriui Thomasui.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

SAN DIEGO, Cal., geg. 2.
— Eilė palyginti silpnų žemės 
kirčių jausta pirmadienį San 
Diego mieste. Dėl drebėjimo 
namų langai barškėjo ir iška
binti ant sienų paveiks’ai svy
ravo. šiaip žalos turtui nepa
daryta, o iš žmonių niekas ne
buvo sužeistas.

Zogas išvyko į 
Turkiją

ATĖNAI, Graikija, geg. 2.
— Buvęs Albanijos karalius 
Zogas, karalienė Geraldinė, ka
raliaus seserys ir buvusieji mi- 
nisteriai iš Atėnų išvyko į Tur
kiją. Viso karaliaus Zogo par
tijoje iškeliavo 110 asmenų.

Smurtininkai veikia 
Miami mieste

MIAMI, Fla., geg. 2. — An
tradienį šiame mieste įvyko 
specialus municipaliteto balsa
vimai. Bet jau'iš vakaro, t.y. 
pirmadienio vakare, keletas 
dešimčių automobilių, prisigrū
dusių apsimaskavusių asmenų 
ir pasirėdžiusių Ku-Klux Kla
no marškomis, važinėjo negrų 
apgyventomis gatvėmis. Smur
tininkai įspėjo negrus antradie
nį nebalsuoti.

nukapojo $50,000,000 asigna- 
cijas prašytas šitiems dar
bams.

Iki liepos mėnesio 1 dienos 
dar kiti 200,000 darbininkų 
bus paleisti iš WPA darbų.

Pašalino barikadas 
nuo Gibraltaro 

Kelio
GIBRALTARAS,, geg. 2. — 

Britanijos kariuomenė antra
dienį pašalino barikadas, ku
riomis buvo užblokuotas ke’ias 
iš Gibraltaro į Ispaniją. Reiš
kiama nuomonė, kad įtempimas 
santykių tarp francuzų ir bri
tų, vienoje pusėje, ir vokiečių, 
italų bei ispanų, kitoje, pra
deda atslūgti.

Pastebėta aprimusio 
ugniakalnio veikla

MINERAL, Cal., geg. 2. — 
Lassen Peak yra vardas ugnia
kalnio Kalifornijoj. Tas ugnia- 
kalnis atrodė aprimęs jau nuo 
1914 metų. Paskutiniuoju lai
ku vėl iš jo veržiasi garai ir 
durnai, žinovai sako, kad ga
lima laukti ir išsiveržimo la
vos.

Lenkai atmes vokie
čių reikalavimą

VARŠUVA, Lenkija, geg. 2. 
— Valdžios sluoksniuose pir
madieni reikšta nuomonė, kad 

f r

kalbėdamas ateinantį penkta
dienį Beek, Lenkijos užsienių 
reikalų ministeris,. pareikš, jo- 
gei Lenkija neduos vokiečiams 
Dancigo, nei plataus kelio per 
Dancigo koridorių iš yckietijos 
į rytų Prūsiją.
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Laivams trūksta 
anglies

BUFFALO, geg. 2. — Lai
vų Boland ir Cornelius savinin
kai paskelbė, kad jie sulaikė 
tų laivų kursavimą, nes trūk
sta kuro — anglies. Kitos lai
vų kompanijos viršiningas irgi 
pareiškė, kad jo atstovaujamos 
kompanijos keletas laivų pąlio- 
ve operavę dėl kuro trukumo. 
Tuo tarpu angliakasių Nutar
tis pasilieka neatnaujinta ir 
streikas tebesitęsia.

Iš Lietuvos
Grąžino vokiečiams 

bėglį
ŠIAULIAI — Ne per seniai 

Šiauliuose buvo sulaikytas Vo
kietijos pilietis Gerhardt Par- 
plics (Purplys), 20 metų am
žiaus jaunuolis, atbėgęs iš 
Karaliaučiaus. Klausiamas jis 
pasisakė, kad gavęs šaukimą 
atvykti atlikti, darbo prievolę, 
kokia yra "įvesta dabar Vokie
tijos piliečiams. Nenorėdamas 
tarnauti vokiečiams, jis pali
kęs tėvus ir dviračiu atvažia
vęs iki Eitkūnų, kur persikė
lęs slapta per upę į Lietuvą, 
atvykęs į Kauną, pardavęs čia 
savo dviratį ir pasiryžęs vyk
ti į Latviją, kur reikalingi že
mės ūkio darbininkai. Šiau
liuose jis užėjęs į vieną žydų 
krautuvę teiraudamasis, kaip 
jam arčiausia pasiekti Latvi
jos sieną, tačiau buvo įduo
tas policijai, kuri, pagal tarp
valstybinę Lietuvos-Vokietijos 
sutartį bėglį turi grąžinti Vo
kietijon. Jis darė įspūdį inte
ligentiško vaikino, gražiai pa
sakojo ką klausiamas ir jau
dinosi, kad grąžintam jam 
teks skaudžiai nukentėti. Iš ti
krųjų, gaila žmogaus.

Nusižudymai
ŠIAULIAI. — Kovo 28 d. 24 

vai. Dvaro g. 87 išgėrė acto 
esencijos tūlo B-čiaus tarnaite 
K. Plutai tė, 18 m. amžiaus. 
Nugabenta į miesto ligoninę 
savižudė mirė. Priežastis aiš
kinama.

Kovo 25 d. 10 vai. ryto, 
Vyšnių g. 31, savo bute pasi
korė Šarka Viktoras, 75 metų 
amžiaus.

Pataria lenkams 
nenusileisti

LONDONAS, Anglija, geg. 
2. — Neoficialus pranešimai 
sako, kad Britanijos valdžia 
patarė lenkams nenusileisti 
Hitlerio reikalavimams Danci
go klausime.

Treji metai kai už
kariavo Etiopiją

LONDONAS, Anglija, geg. 
2. — Antradienį suėjo treji 
metai, kai Etiopijos’' karalius 
Selassie pabėgo iš Addis Aba- 
Ųa, šalies sostinės.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 2. 
— Lenkijos valdžia nutarė rei • 
kalanti, kad seimas suteiktų 
□rezidentui Moscickiui diktato
riškos galios iki lapkričio me
nesio 1 dienos š.m. Jei seimas 
suteiks reikalaujamos galios, 
tai prezidentas turės teisę tvar
kyti visus šalies ekonominius, 
finansinius ir krašto apsaugos 
reikalus nesiklausdamas seimo. 
Nebus leista jam tik zloto 
(Lenkijos pinigų) vertę pakei
sti. > ' *

Valdžia argumentuoja, kad 
ją verčia reikalauti daugiau 
galios prezidentui konfliktas su

DARBO SEKRETORIUS ATVYKO Į AN
GLIAKASIŲ DERYBAS

NEW YORK, N. Y., geg. 2. 
— Jungt. Valstijų Darbo De
partamento sekretorius, p-lė 
Perkins, atvyko į New Yorką 
pasitarti su Dr-u John R. Steel- 
manu, kurs stengiasi angliaka
sių unijos ir anglies kompani
jų atstovus sulaikyti.

Hitleris išvyko poil
sio Į Berchtesgadeną

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2. — Hitleris antradienį atvy
ko į Berchtesgadeną, kurio 
apylinkėje, kalnuose, jis turi 
rezidenciją. Čia pasilsėsiąs ke
letą dienų. •

Naciai varys britus 
iš Vokietijos

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2. — Britanijos valdžia yra 
nutarusi pašalinti iš Anglijos 
50 vokiečių, kuriuos nužiūri 
esant nacių agentais. Antrą 
vertus naciai, atsimokėdami 
britams lygia moneta, ketina 
išvaryti tūlą skaičių Britani
jos piliečių iš Vokietijos.

Smithu daugiausia
WASHINGTON, D. C., geg. 

2. — Sočiai Security Board tu
ri savo sąrašuose 43,900,000 
pavardžių. Tai asmenys, kurie 
moka duokles į senatvės pen
sijų fondą. Visame lįste yra 
418,000 asmenų, kurie turi pa
vardę Smith. Tai esanti skait
lingiausia pavardė Sočiai Se
curity Bę^rd sąrašuose.

vokiečiais, kurs dabar eina dėl 
Dancigo.

Lenkijos dienraščių parda
vėjų asociacija nutarė boiko
tuoti vokiečių žurnalus ir dien
raščius. Tai reiškia, kad sąjun
gos nariai nepardavinės nacių 
spausdinių.

Lenkijos ambasadorius Ber- 
lynui, JosepTi Lipski, sugrįžo 
savo tarnybai Vokietijoje. Gi 
Varšuvoje laukta atvykstant 
Hansą-Adolfą von Moltke, na
cių ambasadorių Lenkijai. Ma
noma, jis turės svarbią konfe
renciją dėl Dancigo su Becku, 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nisteriu.

Angliakasių derybos su sam
dytojais sutarčiai atnaujinti 
užsikirto. 340,000 angliakasių 
streikuoja. Nuo gegužės 5 die
nos išakyta išeiti į streiką ir 
tiems angliakasiams, kurie iki 
šiol nestreikuoja.

Tuo tarpu įvyko skilimas 
pačių kasyklų savininkų tarpe. 
Iki šiol kompanijų vardu kal
bėjo James Walker Carter, 
Carter Coal Company of New 
York prezidentas. Jisai dabar 
rezignavo iš kompanijų dele
gacijos. Carter, sakoma, buvo 
stipriausias unijos reikalavimų 
oponentas.

Iki šiol derybas su unijos 
atstovais daugiausia vedė sam 
dytojų delegacijos pakomise. 
Tačiau pirmadienį visa samdy
tojų delegacija, susidaranti iš 
16 atstovų, laikė net tris po
sėdžius.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 11.

• 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 vertybes class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANaI 8500
• “NAUJIENOS”

I 1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Iš Pietų Amerikos Į
ORO PAŠTO LA1Š 

KAS IŠ ARGEN-
B. K. Algimantas

ARGENTINOS LIETUVIAI SUSIKALBA 
LIETUVIŠKAI

(Specialaus “Naujienų’* korespondento Argentinoje)

TINOS

(Tęsinys) nes jų išlaiko Lietuvių Geill-
• iii 'ras, turintis savo nuosavybę, Keturios lietuvių mokyklos jcup gaj. j§aUgįj moderniška

sujungiamos į vienų mokykla.
Baigiant ruošti spaudai šį 

“A. L. Balso” numerį, mokyto
jas V. V. Nalivaika mums pra
nešė telefonu, kad Lietuvos Pa
siuntinybė yra gavusi skubotų 
pranešimų iš Draugijos Užsie-

Visų mokyklų centralizavimo 
reikalu kviečiami pasitarti mo
kinių tėvai, tėvai norinti leisti 
vaikui lietuviškon mokyklon, 
norinti atiduoti savo vaikus 
bendrabutin ir t. t.

nių Lietuviams Remti, kuriame 
patariama sucentralizuoti Bue
nos Aires ir apylinkės lietuvių 
mokyklas. Kitaip sakant, likvi
duoti esamas ir jų vietoj atida
ryti vienų naujų ir pavyzdingų 
centralinę mokyklų.

Šis DULRo pranešimas pir
moj eilėj liečia Tumo-Vaižgan
to vardo abi mokyklas ir Da
riaus ir Girėno vardo mokyklų, 
kaipo DULRo išlaikomas. Su
prantama, kad pageidaujama ir 
Dr. J. Basanavičiaus vardo mo
kyklų centralizuoti, bet ji gy
vuoja be pašalpų iš DULRo,

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

Draugiškos vaišės čikštų 
namuose

Pereitų ’ sekmadienį “A. L. 
Balso” bendradarbio Jono ir 
Vandos Čikštų namuose įvyko 
draugiškos vaišes jų pirmagi
mės dukrelės Eugenijos vienų 
metų amžiaus sukaktuvių pro
ga. Apart namiškių dalyvavo 
P. ir O. Ožinskai, K. ir V. Ka
minskai, V. ir O. Katiliai, K. 
N. Norkus, K. Katinas ir kiti 
Čikštų draugai ir giminės. Gra
žiai praleistas sekmadienis, o 
taipgi kai kurie svečiai apžiu
rėjo J. Čikštų moderniškai 
įrengtų jo vitrinų fabriką. Ma
lonų matyti tokį gražų lietuvių 
progresų.

Juda Vilią Lugano lietuviai
Kas karias vis daugiau že

mės sklypų lietuviai perka Vil- 
; la Lugano rajone. Lietuvių na
mai taipgi dygsta vienas po ki
to ir čia susispietę lietuviai 
verslininkai ir pramonininkai 
ptiikiai progresuoja.

Vilią Lugano lietuviai pasi
ėmė iniciatyvos sukurti tarp
tautinį maisto produktų ir kito- 

; kių prekių kooperatyvą. Pirma- 
Įsis pasitarimas jau įvyko Lie
tuvių Centro patalpose (Tabarė

Naujienų-Acme Telephoto
MICHIGAN CITY, INI).— 

Paul Pierce, kuris vasario, 
mėnfesį pabėgo, iš vietos ka
lėjimo, liko pagautas Ken- 
tucky valstijoje. Jis turės 
sėdėti visą amžių kalėjime 
už detektyvo nužudymų. •

NAUJIENOMS,
1731) S. Halsted Št., 
Chicago; Ūk, ŪSĄ.

Kuomet laivas atveža ameri
konišką paštą, mes grbit ją 
sklaidome, skaitome musų bro
lių šiauriečių gyveninio naujie
nų ieškodami, šiandien atsklei
dę Naujienas iš 27—3—39 ir 
Keleivį iš 29—3—39 pamalė
me, kad Naujienų vedėjos Ma
rijos Jut-gelionienės-Bernotai- 
tės kilniaus gyvenimo Siūlas 
tragingai nutruko. Ta skaudi, 
žinia žaibo grėituiiiU pasklido 
po visų Argentinos lietuvių ko
lonijų, nes ir čia yra žmonių, 
kurie drauge su velione mokė
si ir visuomeniniame bei pa
žangiosios spaudos darbe veikė 
Lietuvoje ir už i Lietuvos tabu, 
šio smūgio paliesti, bro paštti 
siunčiame savo gilių užuojau-

1 .. bą visam Naujienų štabui, o
(>950) pereitą sekmadienį, liii- ypatingai Naujienų moterų aky- 
ciatoriai yra Aleksandras Mi- riaus bendradarbėms gerbiamai 
čiudas ir Feliksas Pošiunas. Iš-1 poniai Norai Gugienei, moky- 
rinkta 5 žmonių 
komisija, kurios nariai vaikš-|visoms 
čiodami po 
ventojų namus 
operatyvui narius.

Pastebėtina, kad 
Centro sekmadieniniai 
kai labai gražiai vystosi. Perei
tą sekmadienį darbavosi A. 
Kairys, A. Sabutis, G. Aleliu-

kohcentrUoti bendrai! pažan- pradeda atslūgti ir viskas grįž- 
gibsibs visuomenės darban po ta į normales vėžes.
visų pasaulį išsklaidytus visuo-| Toks vyriausybės pasikeiti- 
meiiinio ir plunksnos darbo ’ ’’ 
žmones.

Sykiu linkime gerbiamoms 
Adelei Nausėdienei, Staselei 
Bernotaitei ir Leonorai Nem- 
čauskaitei, pasveikus vėl grįžti 
naujieniečių visuomenės dar
buotojų ėilėsna.

Gna Ožinskiene
Pranas Ožinskas
Kastantas N. Norkus
(B. K. Algimantas)

Buėnos Aires, 22—4—39.

Iš Lietuvos
Kretingoj numatoma 
statyt didelę ligoninę

mas labai prielankiai sutiktas! 
visuose sluoksniuose. Skaitlin
ga visuomenė šį pasikeitimą 
sutiko su didžiausiu pasiten
kinimu, teko matyti džiaugsmo 
ašaraą ir girdėti kalbant, jog 
dabar Lietuva bus lietuviams.

Visi dabar aukoja ginklų 
fondui, ūpas pakilęs.

AKIŲ SPECIALISTAI

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 Tek: YARDS 4787

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

įvairių tautų tojai panelei L. Narniontaitei ir 
toms įj^^bgiošiotus 

Vilią Lugano gy-|U. S. A. lietuvaitėms, kurios 
užrašinėja ko- taip pavyzdingai bendradar

biauja Naujienų skiltyse. Žino- 
Jme, kad velione Marija, ačiū 
į. | savo plačioms pažintims inte

lektualiniame lietuvių pasauly
je, turi neužmirštamų nuopel
nų visai lietuvių tautai, nes ji 
mokėjo tampriomis gijomis

KRETINGA — Ligi šiol že
maičių kraštas naudodavosi 
Raud. kryžiaus ligonine Klai
pėdoje, bet dabar, Klaipėdos 
netekus, platusis Žemaičių kra-| 
štas neteko ligoninės. Todėl 
artimiausiu laiku numatoma 
sukviesti suinteresuotų įstaigų 
atstovų pasitarimų Kretingoje 
ligoninės statymo reikalu.
(Projektuojama Kretingoje pa

statyti 900 lovų ligoninę. To
kios 
apie

ligonines statyba atseitų
1 mil. Lt.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių /įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373..

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
i arti 47 Street

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Nuotaika

ROKIŠKIS. — Klaipėdos kra
što praradimas labai sukrėtė 
visuomenę. Kaimuose kilo be
veik panika, bet pasikeitus 'vy
riausybei padėties įtempimas

Laurinavičius ir kili Lietuvių 
Centro nariai.

Važiuojant Paragvajun ne
galima pasilikt Argentinoje

ENCARNACION. — Kaune 
operuojanti laivininkystės a- 
gentai mane ir daugelį kitų 
keleivių apgavo. Jie įkalbėjo, 
kad esą važiuojant tranzitu 
per Argentiną Paragvajun, ga
lima pasilikti Argentinoje ar
ba, atsiėnuis užstatą Paragva
juje, laisvai persikelti Argenti
non.

Jau nuo pernai metų važiuo
jant per Argentiną tenka per
važiuoti valdžios pareigūnų 
priežiūroje ir vykti iki Para
gvajaus. O Paragvajuje taipgi 
jau neatiduoda užstato tol, kol 
kolonistas nenusiperka žemės.

Iš Paragvajaus atvykti Ar
gentinon yra lygiai tie patys 
formalumai, kaip ir vykstant
iš Lietuvos. Reikia mesti iš 
galvos nelegalius sienų perėji
mus, nfcs tas kombinacijas nau
dodami daugelis žmonių stačiai 
žuvo.

Lai šį perspėjimą iš “A. L. 
Balso” perspausdina visa Lie
tuvos spauda, kad pasijudinę 
kelionėn Lietuvos piliečiai ži
notų, kiek jie rizikuoja, pasiti
kėdami nesąžiningų agentų pa
žadais. —Kolonistas P. O.

(Bus daugiau)

JUOKAI
LIGA BE SKAUSMO

Pacientas — Pone daktare, 
aš vakar klausiau tamstos pa
skaitos apie inkstų ligų ir įsi
tikinau, kad aš ja tikrai ser
gu.

Daktaras — Niekus tamsta 
kalbi. Toji liga budinga tuo, 
kad ligonis jokių skausmų ne
jaučia.

Pacientas — Visai teisingai, 
pone daktare, aš kaip tik jo
kių skausmų ir nejaučiu.

ATSIKIRTIMAS

Jonukas su motina važiuoja 
autobuse. Jonukas šluosto no
sį su nešvaria nosinaite. Moti
na jam taria:

— Ar tau ne gėda su tokia 
nosinaite pasirodyti ?!

— Na, na, mamyt, negėdink 
manęs, tau didesnė gėda, kai 
aš su tokia nosinaite šhiostau- 
si.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ohn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
k DIENĄ IR NAKTĮ

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

WrfaM.<UUrAYETTB VIZI

Klausykite Braeą Lietuvių radis programų Šeštadienio vakarais

P. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagbs, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 4 Phone Grovehill 0142
1410 South 49th ęourt Cicero Phone Cicero 2109

> J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

____ l
j< LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place • Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 0 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036, 
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai.
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, Illinpis

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3650

‘■u

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 633* 
Rez, Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Režidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison SL 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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Lietuvos Padangėje
LIETUVOS JURŲ PREKYBA EINA PER 

LIEPOJA v
Latvija turi tris didelius ge

rai įrengtus uostus — Rygos, 
Ventpiles ir Liepojos. Per šiuos 
uostus prieš karą ėjo žymi da
lis Rusijos prekybos su užsie
niais. Rusai tuos uostus žymiai 
buvo patobulinę ir išplėtę. Lie
poja buvo ir karo reikalams 
priderintas uostas. Po karo Lat
vija savo uostuose nepajėgia iš
plėsti judėjimą pagal jų dydį ir 
pajėgumą. Ypač yra apmiręs 
nuošalesnis, visai arti Lietuvos 
rubežiaus esąs, Liepojos uostas. 
Pro Šiaulius — Mažeikius Lie
pojos uostas Lietuvai geležinke
liu visai lengvai pasiekiamas. 
Kol nebuvo Šiaulių — Telšių — 
Kretingos geležinkelio, Didž. 
Lietuva su Klaipėda susisiekda
vo geležinkeliu per Mažeikius— 
Skuodą — Kretingą. Tuo keliu 
Liepoja buvo arčiau negu Klai
pėda. Ir dabar šiaurės Lietuvai

Liepojos uostas yra artesnis, ne- 
Igu Klaipėdos. Bet pastaraisiais 
* metais Lietuva Liepojos uostu 
visai nesinaudojo, nes stengėsi 
visą eksportą ir importą nu
kreipti į Klaipėdos uostą, nors 
dalį jurų prekybos buvo net pa
rankiau leisti per Liepojos uos 
tą. Dabar laikai staiga pasikei
tė.

Lietuva neteko savo vieninte 
lio juros uosto Klaipėdos, ku
rios išugdymui yra sudėjusi 
daug lėšų ir pastangų. Lietuva 
gal perdaug rodė meilės ir rū
pesčio dvasiniai išsigimusiam 
Klaipėdos kraštui, kuris tas pa
stangas gal įvertins liktai kiek 
vėliau... Kartu su Klaipėdos 

'kraštu Lietuva neteko apie 70 
kilometrų savo gražiojo pajū
rio. Dabar paliko Lietuvai lik
tai apie 25 kilometrai pajūrio. 
Čia yra gamtiškai puikiausia 
juros vasarvietė Palanga; ir vi-

aC.vi^-NAUJlENŲ Telephoto
Lordas Lothian, naujai 

paskirtas Anglijos ambasa
dorius Amerikai. Jis yra 57 
melų amžiaus.

PASTABOS -
PASTABĖLĖS

I —

(Kaip ir feljetonas)

PILNAS PASIRINKIMAS
Plumbingo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu pinigų. Nieko Nereikia 
įmokėti—3 Metai Išmokėti pa
gal F. H. A. planą.
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF
PLUMBING AND ‘ 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STREET 
Phone Kenwood 5109

sas tas juros gabalas labai tin
ka vasarvietėms, nes kraštas 
apaugęs miškais, padengtas 
smėlio kalneliais, jura pakraš
tyje negili, švaraus smėlio dug 
nu. Deja, šitokia pajūrio savy
bė mažiau tinkama jurų laivi
ninkystei, kas šiuo metu Lietu
vai yra svarbiausia. Jau prieš 
keletą metų Lietuva pradėjo da
bartiniam savo pajūryje, tarp 
Liepojos ir Palangos, statyti 
Šventosios žvejų uostą. Pasta-

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINE “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LlįETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine.

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

“GRIPSHOLM
Iš New Yorko 1939 Gegužes-May 31 D.

PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

taisiais laikais buvo, sudarytas 
projektas tą uostą tiek patobu
linti, kad jis liktų ir jurų pre
kybai, kad į jį galėtų nors ma
urui jurų laivai įplaukti. Tai 
u'u„o būti pagelbinis uostas 
; a i pūdai. Deja, dabar teks pro

jektą perdirbti iu rūpintis čia 
steigti pagrindinį Lietuvos ju
os prekybai ir laivininkystei 
n,..ą. Tą bus galima įvykdyti 
aktai per keletą metų. Reikės 
Įdėti daug darbo ir lėšų, nes čia 
.03to statyba labai sunki ir 

brangi, šventosios upė, šioje 
vietoje įtekanti į jurą, yra men
kute. Šiaip uostą tenka statyti 
atviram, negiliam smėlėto dug
no pajūryje. Be to, šis uostas 
neturi vidaus vandens kelio, 
kaip kad Klaipėdos uostas turi 
Nemuną, Dangę, Kuršių mares. 
Tačiau tautos pastangos ir pa
siryžimas turės nugalėti visas 
klintis, pakelti nuostolius, ir 
Lietuva vėl turės juros, uostą, 
kad ir menkesnį, negu Klaipė
dą, užtai grynai lietuvfšką, sa
vo jėgomis išugdytą. O tuo tar
pu. Tuo tarpu, kol bus susitar
ta su Vokietija dėl laisvosios 
zonos Klaipėdos uoste, Lietuva 
savo jurų prekybą nukreipė per 
Liepojos uostą. Latviai, žinoma, 
mielai leidžia kuo plačiausiai 
juo naudotis, teikdami visų ga
limų lengvatų. “Lietūkis” jau 
gavo pirmuosius užsienių pre
kių transportus per Liepoją. 
Liepoja tuo tarpu bus ir Lietu
vos jurų prekybos laivyno bu
veinė. Nė vienas šio laivyno lai
vas nepaliko Klaipėdoje. Uži
mant Klaipėdą šeši laivai buvo 
kelionėse ir tiktai du uoste, bet 
ir tiedu paskutiniu momentu 
pasitraukė į lenkų 'uostą Gdy- 
nią. Taip, pat į Gdynią išplaukė 
.r mokomasis karo laivas “Pre
zidentas Smetona”, šių laivų iš
plaukimą vokiečių smogikai 
stengėsi sutrukdyti, bet, pagra
sinus kulkosvydžiais, pavyko ra
miai išplaukti.

Pasiremdamas žiniomis iš 
Lietuvos, aną dieną “Draugas” 
rašė, kad “netrukus bus pasi 
rašytas konkordatas su Vatika 
nu.”

Toliau “Draugas” lyg kaltina 
buvusį kun. V. Mirono kabinę 
tą, kad jis neįvykdė to garbiu 
go žygio pirmiau. Tačiau ji* 
turi vilties, kad gal dabarl.'nis 
kabinetas dės pastangų lai pa
daryti. “Draugas” sako: “Visai 
galimas dalykas, kad dabartinė 
vyriausybė padarys rimtų žy
gių, kad nedelsiant užmegs’ 
’yšius su Šventuoju Sostu. Tai 
vra labai svarbu ne vien lik 
Bažnyčios gyvenimui, bet ir 
pačiai Lietuvos valstybei”.

Iš tikrųjų, tam Lietuvos ar
tojui yra labai reikalinga šven
tojo Sosto disciplina. Tik pa
žvelkime į ką jis1 pavertė Lie
tuvos Bažnyčią? Juk jis visiš
kai ją paneigė! O jau tuos ne 
bagėlius kunigus jis beveik pa
vertė į piemenis, ne dūšių pie 
menis, bet bandos!

Na, ar gali Lietuva gyvuoti 
kuomet paprastas artojas ve
džioja kunigus už nosies?

G O %

Vienos žinios pranešė, kad 
buvusis chicagietis, ščyras ko 
munistas Žalpis, buvo Rusijoj 
sušaudytas, o kitos žinios yra 
visai priešingos —- Žalpis gyve
na Rusijoj kaip rojuje.

Mes norime tikėli, kad jis 
yra gyvas ir viskas su juo 
“okci”. Tačiau, ar jis miręs ar 
gyvas, jam visgi reikia duoti 
kreditas ,ųž tai, kad jis prakti
kuoja tą, ką jis mokina. J s 
buvo įsitikinęs, kad Rusijos 
valdymosi sistema yra geriau
sia pasaulyj ir jis nuvyko ten 
gyventi.

Butų labai pageidaujama, 
kad visi Amerikos komunistai 
pasektų jo pėdomis!

J. Naujalis.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsipašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303.

Buenos Aires, Argentina. -

f ŠTAI JUMS PROGA Kiek ūkininkų gavo 
komisarus

Automatinis Elektrikinis

KARŠTO 
VANDENS

PATARNAV r
'i MAS

DABAR UŽ MAŽĄ KAINA

Greitai ir lengvai įtai
soma virtuvėj’e, maudyk

lėje ar beismente.

o Jus gausite ganėtinai kar
što vandens savo įvairiems 
reikalams tuojau... automa
tiniai... kada įsitaisysite elek- 
trikinį karšto vandens pa
tarnavimą. Dėl smulkesnių 
davinhj apie Automatinį 
Elektrinio Vandens Šildymą 
aplankykite savo artimiausią 
elektrikos priemonių dylerį, 
rakandų, gelžies išdirbinių, 
ar departmentinėje krautu
vėje. Arba našaukite Com- 
monwealth Edison Company 
kaimynystėje ar vidmiesčio 
krar tuvę.

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

EGG ___________  $6.00
NUT    ..........„ $6.00
BIG LUMP ...................  $6.00
MINE RUN   ......._ $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
iTel. ARDMORE 6975

1192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corncr Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
Uni4ed States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai andrausti iki 

$5,000.00

Tšmokėjom
už padėtus /jL 

pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirendnoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASS0CI4TI0N

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

i Sophie .
i Barčus
I RYTINE RADIO
1 VALANDA

iš Stoties

| W. G. E. S.

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti l,00Q naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj-

NAUDOKITĖS tuo musų pasiūlymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę' savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS karfu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI
220 Leonard Street

GADYNĖ
Brooklyn, N. Y.

KLAIPĖDA — Komisarus 
ūkininkams lietuviams ir ne
ištikimiesiems pradėjo skirti 
praėjusios savaitės gale. Pir
moje eilėje gavo stambieji u- 
kiai komisarus ir jų pavaduo
tojus. Be komisaro žinios ūki
ninkas neturi teisės nieko nei 
pirkti nei parduoti, net ir javų 
į malūną neturi teisės nuvežti- 
Komisarams ūkininkai turi 
duoti maistą ir nakvynę. Sako
ma, kad ir alga turėsianti bū
ti jiems išmokama. Mažesniuo
se ukitlose yra po vieną ko
misarą. Komisarai esti kaimy
nai ūkininkai ištikimieji, o jų 
pavaduotojais dažnai vokiš
kų dvarų bernai, šiuo metu 
komisarus jau turi apie 200 u- 
kininkų visame Klaipėdos 
krašte. Tvirtinama, kad komi
sarai busią įvesti ir Klaipėdos, 
Pagėgių ir Šilutės mestuose 
bei Girulių kurorte, kai kurių 
vilų savininkams “padėti” vilas 
tvarkyti. .

......... ................... .... %

AR ŽINOTE KĄ I 
RAŠO i

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi- 

! ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
i ii skaityti?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims • draudžia ji i rankas 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
’š viso pasaulio*

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks: -

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, NewYork, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas 
t

Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

^Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: /‘KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-ve 

Nr. 153. LITHUANIA.

M

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDA NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDA NUO VAGIŲ.

• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted S t
•

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

po pietų.
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra te s:
35.00 per year in Canada
35.00 per year outside of Chicago
38.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kainai
Chicagoj e—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų_______________4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ,_________  3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

PRIEŠ KARO PROPA
GANDĄ

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Ekonomijos pasėkos
Balandžio mėnesį WPA (Works Progressive Admi- 

nistration) atleido 200,000 darbininkų, šio mėnesio 8 d. 
bus atleisti kiti 200,000, ir birželio mėnesi bus atleista 
dar 200,000. WPA direktorius, E. C. Harrington, sako, 
kad iki liepos 1 d., kai prasideda nauji “biznio metai”, 
Šelpimo darbuose turės būt užimta ne daugiau, kaip 2,- 
400,000 žmonių.

Šelpimo darbai yra siaurinami dėlto, kad J. V. kon
gresas nukirto 50 milionų dolerių nuo tos sumos, kurios 
prašė prezidentas Rooseveltas.

Bet ką tie šimtai tūkstančių žmonių darys, netekę 
uždarbio WPA darbuose?

Militaristų nelogiškumas
Visos militaristinės valdžios rėkia, kad jų gyvento

jams reikią daugiau vietos. Vokietijoje gyvena 320 žmo
nių vienoje ketvirtainėje mylioje, ir Hitleris skundžiasi, 
kad jiems esą per ankšta. Bet tuo pačiu laiku nacių val
džia skatina žmones didinti savo šeimas. Be to, ji šaukia 
vokiečius, gyvenančius svetimose šalyse, grįžti namo.

Taip pat nenuosakiai elgiasi ir Italijos fašistai. Ita
lija yra šiek-tiek tirščiau apgyventa negu Vokietija, — 
344 žmonės kiekvienoje ketvirtainėje mylioje. Bet Mus- 
solini seniai veda agitaciją už šeimų didinimą. Tėvams, 
kurie turi daug vaikų, jisai duoda premijas, o viengun
giai yra priversti mokėti specialius mokesčius.

O kai Italija užpuolė Etiopiją, tai fašistų valdžia tą 
savo banditišką žygį teisino tuo, kad italai turį nepakan
kamai vietos savo krašte. Ji reikalauja dar daugiau ko
lonijų Afrikoje, kad Italija turėtų kur padėti savo gy
ventojų perviršį.

Tokią pat prieštaraujančią politiką veda Japonija. 
Kadangi ji apgyventa tirštai — 433 žmonės vienoje ket
virtainėje mylioje, tai ji užkariavo Mandžuriją ir dabar 
stengiasi pavergti visą Kiniją. Bet Japonijos valdžia var
toja visokias priemones, ka'd jos gyventojų skaičius aug
tų.

Tačiau kolonijų įsigijimas ir užkariavimai svetimuo
se kraštuose gyventojų tirštumo problemos neišspren
džia. Štai Anglija turi milžiniškus plotus žemių visuose 
kontinentuose ir vandenynų salose. Bet į tas kolonijas ir 
dominijas kraustosi labai nedaug žmonių iš Anglijos. 
Jiems geriau patinka gyventi savo krašte, nors jie tenai 
yra susigrūdę dvigubai ankščiau, negu Vokietijos arba 
Italijos gyventojai. Kiekvienoje ketvirtainėje mylioje 
Anglijoje gyvena 734 žmonės.

Tai ko iš tiesų tos militaristinės valdžios nori?
Jos nori turėti daugiau kareivių, kad jos galėtų sėk

mingiau kariauti. Todėl jos skatina žmones didinti savo 
šeimas.

O joms rupi užkariavimai dėl to, kad jos nori ne su
teikti daugiau vietos savo gyventojams, bet išnaudoti 
svetimų kraštų žmones.

Ne daugiau žemės tie militaristai ieško, bet daugiau 
vergų.

“Tėvynė” ragina galvoti šal
tai ir ramiai apie tas žinias, ku
rios kasdien kalba apie didėjan
tį karo pavojų. Ji pataria ne
pasiduoti karo isterikai, kurią 
gimdo karo propaganda, ir nu
rodo, kad tas karas, kuriam yra 
rengiamasi Europoje, bus visai 
ne tokio pobūdžio, kaip jį pie
šia, spauda.

“Europos karas tai nebus 
karas prieš fašizmą”, sako 
SLA organas. “Juokai yra a- 
pie tai kalbėti. Karo rengėjai 
apie fašizmo naikinimą ar 
griovimą nė nekalba. Fašiz
mas yra primenamas tik 
priedangai. Europos karas 
bus tai niekad nebaigiamas 
senas karas tarp pirklių, ku
rie valdo imperijas ir kurie 
iki šiol neišmoko tarptauti
nės prekybos geruoju vesti. 
Nė vienoj šaly žmonės nieko 
bendra neturi su to karo tik
slais. Užvis mažiau tas karas 
gali rūpėti Amerikos žmo
nėms.

“Amerikos žmonėms nei
kia ignoruoti visas europinio 
karo kalbas ir reikalauti iš 
savo valdžios, kad ji neban
dytų įvelti Amerikos į euro
pinių grobikų pirklių karą.

“Fašizmas yra pereito ka
ro vaikas. Kitas karas jo ne
pakeis ir nepašalins, o gali jį 
įvesti net ir ten, kur jo šian
dien nėra. Fašizmo, kaipo 
biauraus diktatoriškai-kariš- 
ko valdymo budo, atsikraty
ti galima tiktai kovojant su 
juo iš vidaus kiekvienoj ša
ly, kur jis apsireiškia. Tai y- 
ra naminis kiekvienos 
piliečių reikalas.” 
Tiesa. Eitį( į karą 

sunaikinti ‘fašizmą, 
džiausią nesąmonė.

Bet jeigu fašistiški 
riai pradėtų karą, 
kurią nors valstyl
palinkimų fašistai turi ir jau 
ne kartą juos parode), tai už
pultąja! šaliai, noroms ar neno- 
roms, tektų gintis.

Karo ir taikos klausimas, de
ja, ne visuomet yra rankose tų, 
kurie yra karui priešingi.

su

į Klaipėdos kraštą, lic- 
pasitikėdami tarpia u t i*

Tai yra reikšmingas faktas, 
kurį savo straipsnyje, aukščiau 
paminėtame laikraštyje iškelia 
aikštėn buv. sovietų karo žval
gybos viršininkas. Jisai sako:

“Kiekvienos Komunistų 
Partijos centro komitete, vi
same pasaulyje, vienas narys 
yra slaptas OGPU tarnauto
jus” (holds a secret commis- 
sion from the OGPU).
Taigi komunistų partijas fak- 

tiųai valdo ne Kominterno cen
tro komitetas, bet sovietų poli
tinė policija. Gen. Krivitskis. 
pav. nurodo, kad ir komunistų Į 
Tarptautinė Brigada Ispanijoje 
buvo organizuojama ne Komin
terno centro komiteto, bet so
vietų žvalgybos. Komunistų par
tijos buvo tiktai OGPU agentū
ros, padėjusios rekrutuoti sava
norius. Kai Dimitrovas, Komin
terno generalinis sekretorius, 
gaudavo raportą apie komunis
tų veikimą Ispanijoje, tai jisai 
jį perduodavo žvalgybos cen
trui Lubiankoje (Maskvoje).

Iš Lietuvos
Ką nutarė Lietuvos 

mokytojai

šalies

tikslu

diktato- 
užpuldami

OGPU KONTROLIUOJA
KOMUNISTŲ PARTIJAS

Buvęs sovietų Raudonosios 
Armijos generolas ir jos žval
gybos viršininkas Vakarų Eu
ropoje, W. G. Krivi tsky, sako, 
kad Kominternas (Komunistų 
Internacionalas) seniai yra pa
verstas sovietų valdžios užsie
nių politikos įrankiu, kurį Sta
linas panaudoja, kai jam rei-

diktatorius- kalbąs su panieka, 
vadindamas jį “lavočka” (krau-

w • j >• • J įvairiems investiciniams dar-Lietuvos kasaieninybes %>>>«• 
_____________  - * tenzijų 

Didele džiaugsmo banga nuaidėjo po visą kraštą. — Vie- tuviai,
ningas patriotinis frontas. — Naujoji vyriausybe nemis garantijomis ir sutarti-
yra didelio kompromise padaras. — Bent laikinai I11IS’ kuo uolia^iai sei,nJn,nį<a* 
tautininkai išsigelbėjo nuo likvidavimo. - Tautiniu- pfauk‘anaiilijranaj- |i(lų 
kai visuomenėje neturi jokio pasitikėjimo. — Kariš- siu inastu ėjo uosto gerinimo 
kią įtaka. — Visi jaučia, kad rudenį tautininkai bus ir įvairus statybos bei pramo- 
iššluoti iš savivaldybių. — Klaipėdos praradimas ir nes ir prekybos kėlimo darbai, 
kariškiai. | Ir gražiausiu uosto klestėji

mo metu įvykstanti aneksija. 
Dabar, “zurueck zum Reich” 
karščiui atslūgus, ne vienas 
aktyvesnis šio Šukio entuzias
tas su nerimu pasikrapštąs gal
vą ir pradedąs reviduoti “anš
liuso” pažiūras. Iš viso matyt, 
kad nuostabaus Klaipėdos kles
tėjimo laikai palieką jau praei
tyje.

Klaipėdos progresu buvę su
interesuoti ir užangažuoti ne 

I tik lietuvių, bet taip pat anglų,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Konskripci ja nepopuliariška
Privaloma karo tarnyba, kurią Britanijos valdžia 

rengiasi įvesti, turi daugiau priešų, negu pritarėjų Bri
tanijoje.

Šitą faktą patyrė vadinamas Viešosios Opinijos In
stitutas, kurio direktorius yra Dr. George Gallup. Per 
savo skyrių Britanijoje jisai atsiklausė daugelio žmonių 
ir patyrė, kad daug-maž 6 asmens iš kiekvienų 10 yra 
priešingi konskripcijai.

Net iš Chamberlaino valdžios šalininkų už privalo
mą karo prievolę pasisakė tik 51 nuošimtis, o 49% prieš. 
Opozicijoje, t. y. tarp Darbo Partijos ir liberalų šalinin
kų, už konskripciją stoja 33%, o prieš 67%.

Vadinasi, jeigu dabar butų parlamento rinkimai, tai 
Anglijos konservatoriams butų riesta.

Bet įdomus dalykas, kad sovietų Rusijos spauda iš
reiškė labai karštą pritarimą Chamberlaino sumanymui 
įvesti Anglijoje privalomą karo tarnybą. Komunistinė 
Maskva nori, kad Anglijos darbininkai butų verste ver
čiami stoti į kariuomenę ir paskui eiti į karą — už “ka
pitalistinę demokratiją”. O ką Leninas skelbė?

Savaitraštyje “The Saturday 
Evening Post” (bal. 15 d.) gen. 
Krivitskis rašo:

“Pats Stalinas su panieka 
praminė Kominterną lavočka 
—krautuvėle — ir tuo epite
tu jisai yra vadinamas aukš
tuose sovietų rateliuose.

“Iš žibinto pasaulio revo
liucijai uždegti, Kominternas 
išsigimė į daugiaus ar ma
žiaus naudingą priedą prie 
sovietų užsienio politikos. Ka
da jam tinka, jisai (Stalinas) 
gali tą savo lavočką pavarto
ti bet kurioje svetimoje šaly
je, sukurstant, gal būt, vi
daus neramumą prieš ne- 
draugingą valdžią arba pa
veikti viešąją opiniją, kuriuo 
nors tarptautiniu klausimu.”
Komintcrno skyriai yra ko

munistų partijos atskirose šaly
se. Kad tos partijos butų klus
nus Stalino politikos įnagis, lai 
jos yra pastatytos po sovietų 
žvalgybos, OGPU, kontrole.

Kaune įvyko Lietuvos Moky
tojų Sąjungos narių gausus su
važiavimas. Tai buvo vadina
mos mokytojų dienos. Suvažia
vimui kalbas pasakė ministras 
pirmininkas gen. Černius ir 
švietimo ministras Dr. L. Bist
ras. Mokytojai pasvarstė eilę 
klausinių, liečiančių mokytojų 
darbo sąlygas bei pareigas. Mo
kytojai dėl dabartinės tarptau
tinės ir Lietuvos padėties pri
ėmė lokį'nutarimą:

•ji i ’“Šiuo laiku, kada teisės ir 
gerų žmonijos papročių nepa
kanka tautų laisvei garantuoti 
ir apsaugoti, kada netikėtas ir 
staigus priešų įsiveržimas tai
kingą ir ramią tautą gali pri
versti griebtis ginklo savo lais
vei ir kultūrai ginti, lietuvis 
mokytojas, suprasdamas ir 
jausdamas savo pareigas . tėvy
nei, laisva valia ir patrioto są
žine pasiryžo didžiąją savo 
energijos ir pastangų dalį pa
skirti atspariam ir atkakliam 
lietuviui kovotojui ugdyti.

Siekdamas šio tikslo, lietuvis 
mokytojas savo darbą taip 
tvarkys, kad paruoštų tautai 
jaunuomenę taip drausmingą, 
tvirtavalę, drąsią ir aktingą, 
stiprią ir atsparią dvasiniai ir 
fiziniai, jau įpratusią vartoti 
ginklą ir pasiryžusią be atodai
ros ir apskaičiavimų kovoti už 
savo tautos laisvę, liesą ir gė-

(Tęsinys) i
Tai tokioje situacijoje vi- ’ 

siems tenka eiti kompromiso 1 
keliu, tuo aukso viduriu, jei tik 
tasai aukso vidurys tikrai jau 
surastas.

Bet tektų neabejotinai tvirtin
ti, kad atsižvelgiant į dabarti
nes Lietuvos gyvenimo apysto- 
vas, atrodytų, kad tasai aukso 
viduris surastas. Bent šiuo me
tu norint išvengti didesnių vi
daus gyvenimo sukrėtimų tasai 
aukso viduris atrodo savo vie
toje.

Naujosios vyriausybės dekla
racijoje, skaitytoje seime, visi 
šie momentai atrodo yra užfik
suotu Joje prezidento autorite
tas pabrėžtas, tai tuo pačiu pa
sakyta, kad nenorima eiti su 
tautininkais į atvirą konfliktą. 
Bet kartu ir išryškinta ta min
tis, kad visuomenėje įsigalėję 
monopoliai taip pat bus panai
kinti, nes kviečiami visi geros 
valios žmones su šia vyriausy
be bendradarbiauti. Tai jau la
bai daug pasakyta. Reiškia, tau
tininkai tik bus toleruojami 
kaipo šios vyriausybės bendra
darbiai.

O toliau jau patsai gyveni
mas nusakys, kas darytina.

Turint galvoje, kad ir patys 
tautininkai neišdrįs kariškiams 
stoti skersai kelią atrodo, kad 
visuomenė galės atkusti ir save 
pareikšti.

» Rudenį turi įvykti rinkimai į 
savivaldybes. Jau iš anksto ga
lima tvirtinti, kad tautininkai 
iš šių pozicijų bus galutinai iš
mušti, nes jie čia patekę lik dė
ka policijos priemonių. Tai jau 
per savivaldybių rinkinius ga
lės viešai pasirodyti ir kilos po
litines srovės. O jos viešai pa-

Tatai pareikšdamas lietuvis 
mokytojas kviečia visus lietu
vius, ypač savo auklėtinių le
vus, šią pareigą atliekant jam

Tvarkomas pasilikęs
Klaipėdoje valstybės 

ir žmonių turtas
KAUNAS — Kaip žinoma, 

Lietuvos vyriausybė į Klaipė
dą pasiuntė užs. reik, min-jos 
Ekonominio dep-to dir. J. Nor- 
kaitį ir įgaliojo jį tvarkyti ten 
pasilikusi valstybės turtą. Ta
čiau be valstybės turto Klaipė
doje yra pasilikę dideli turtai 
ir privačių bendrovių ir žmo
nių, k. a.: “Lietūkio”, “Mais
to”, “Pienocentro” ir kt. Tos 
įmonės irgi •pasiuntė savo at
stovus į Klaipėdą ten pasiliku
sių turtų ir reikalų tvarkyti.

Kluipcdon išvyko “Maisto” 
dir. Kazys Sruoga, “Lietūkio” 
kolonialinčs prekybos sk. ve
dėjas H. Trapikas, “Pienocen
tro’ ’reikalus tvarko p. Drevin- 
skas ir p.’Gasperavičius.

lenai palaidoti ir gerus nuošir
džius Lietuvos bičiulius savo 
pačių likimui palikti, palikti vie
tos vaikėzų pasityčiojimui...

Visų šilų nepasisekimų tauti
ninkai negali nei paslėpti, nei 
pasiaiškinti, nei pasiteisinti, — 
jie visiems žinomi, suprantami 
ir gerai įvertinami. Juos labiau
siai gerai žino kariškiai, aukšti 
kariuomenės pareigūnai ir tik 
dėka tų visų nepasisekimų aki
vaizdoje ar pasėkoje kariškiai šitie kapitalai jau seniai pabė- 
išdrįso tarti savo kietą žodį irj Lietuvą. Ką gi darysianti 
pareikalauti vyriausybės pakei-P^ipeda be kapitalų.' 
tj1Uų gręsiąs mažų vokiečių

Jau pereitais melais Lenkijos puros. UOS^M likimas? 
ultimatumą įteikus kariškiai Ii- Reichas tikįsis, kad 
ko labai to ultimatumo pašėko- sulaikyti visą
mis nepatenkinti. eksportą, kuris susidėjęs iš

Kas skaitė pereitų metų ma-r Je}uv°jc aP(Uibailios Sovietų 
no laiškus, lai turėjo progos į- 1 n’sko.v medžiagos, bekonų ir 
silikinti, kokia nuolaika tuomet lietuviškų žemės ūkio produk- 
kariškiai gyveno. ^a*D lcn bebūtų, rašoma

Jei pereitais melais jie tuos r stiaipsn>.ic» tačiau lietu- 
įvykius kantriai pernešė ir nu- viai stengsis pakreipti savo 
tylėjo, tai jau šiemet jų kan- eksl,ort^ Per Šventosios uostą.

Sovietai ir taip jau sumažinę 
savo eksportą į Angliją. Be to, 
jie, savaime aišku, stengsis eks- 

savas prekes ne per 
per lietuviškąjį 

ir Klaipėdoje esą 
kad Sovietai nuo 
dienos visai nesi

naudosią Klaipėdos uostu. Taip 
pat nežinia kas 
Lenkijos 
ku.

Esama

Žinoma, lai labai gera, kad 
kariškiai seka savo krašto vi
daus gyvenimą, bet yra labai 1)01 V’?? 
bloga, kad kariškiams tenka '°'‘ieciy’ )et 
įsivelti į politiką... Politika ei- uost^ ,^aunc 
vilių žmonių reikalas, bet kq'’au <a )ama> 
gi padarysi, kad susibankruta- 
vę tautininkai privedė prie to
kio taško, kad kariškiams teko 
imtis tokių žygių.

Tiesa, jie čia dalinai atitaisė 
1926 melų gruodžio mėn. 17 d.

kariškiai dabar visuomenėje už
sipelno daug pagarbos ir pasi
tikėjimo. Lietuvos žmonės da
bar tikri, kad kariuomenės at
sakingi pareiginiai gerai su
pranta ir įvertina musų krašto

žiausihi

Ar jai 
Baltijos

jam pa- 
Lietuvos

bus ir 
eksportuojamu

su jš
miš-

Klai-nuomonės, kad
budu nustosianti ma- 
50% savo apyvartos, 
kraštą laukianti nela

bai šviesi ekonominė ateitis. 
Tačiau esanti dar ir kita šios 
problemos pusė Jau Įprastas

ve darbe atrekomenduoli.
Tuo budu teks su jomis skai

tytis; skaitytis ne tik vyriausy
bės tarpe kaipo personaliai pa
sireiškus, bet jau kaipo su tam 
tikra politine srove.

Tai jau bus didelė pažanga!
Jei dabar tenka skaityti, kad 

tik diktatūrai šioji vyriausybė 
įvarė stiprų kylį, tai tuomet 
jau toji diktatūra galutinai tu
rės plyšti ir dingti.

Žinoma, visa tai priklauso 
nuo užsienio politikos situaci
jos. Jei tik užsienio gyvenime 
pasirodys daugiau pragiedrulių 
ir karo pavojus išnyks, tai ir 
Lietuvos visuomenės gyvenimas 
eis tikrais atkutimo keliais.

Bešaliai svarstant, nėra jokių 
duomenų, kad tautininkai galė
tų vėl iš naujo savo pozicijas 
kada nors atgauti. Jie jau labai 
yra susikompromitavę vidaus 
gyvenime, bet labiausiai užsie
nio politikoje. Tiesa, čia jie jo
kios savo linijos visai neturėjo 
ir gyveno tik ta diena, los die
nos .rūpesčiais.

Štai skandalingai pereitais 
melais kovo mėnesį tautininkai

timatumu ir pasuko nuolaidų, 
besąlyginių - nuolaidų keliais. 
Štai visai netikėtai ir nepasi
ruošusiai juos užklupo Klaipė
dos praradimas. Jau eilinis Lie
tuvos pilietis nujautė, kad Klai
pėdos klausimas pastatytas pir
moje eilėje, ir pastatytas gana 
griežtai ir pavojingai, bet tauti
ninkai tik delsė, čia lygiai nie
ko neveikė ir jokios .atramos 
svetur neieškojo ir skandalin
gai Klaipėdą visai nepasiruošu
siai prarado.

Per keletas valandų galva
trūkčiais teko iš Klaipėdos pa

vokiečiai užbaigią revendikaci- 
rn.. _ . , , , • _ iiiį aktą, tai tuojau pat visi pra-likesime, kad kariuomenes y . . . . , c. .. ’ . . našautą Reichui naujų deficituatsakingi pareigūnai nepasiduos z . v x A . v. ,(nuostolių). Anksčiau atrodė, antru kart tautininkų sauleles . > . . » v1V. . . . , f kad lai buvę lik pikti liežuviai,suvedžiojami, tos saulelės žino- . , , .... .. ’v ... ... kol pagaliau prisipažinęs patsmų, kurie krašte jokio pasitikę- uiticrjs 

jimo žmonių tarpe neturi. . • .. • ..J ^i ylsa (ai pasitvirtinę ir už
los aukos, kurios dabar taip!imant Klaipėdą. Vokiečiai iš 

gausiai plaukia ginklų fondui, tiesų esą išalkę ir metąsi ant 
aiškiai įrodo, kad Lietuvos vi- kiekvieno duonos kąsnio kaip 
suomenė supranta, kas krašte išbadėję vilkai. Tas pats buvę 
dedasi ir ko iš jos reikalauja- Austrijoje, Sudetuose, Bratisla- 
ma ir kartu lai patvirtina, kad voje ir Prahoje. Tačiau Klaipė- 
šiuo metu Lietuva savo kariuo-|da niekada 
mene visiškai pasitiki.

Tai geras ženklas!
O tasai ženklas sako, 

per kelias dienas jau 
kaip vienas milijonas
rinkta aukų ginklų fondui!

Ir aukojo visi, kas kiek galė
jo' — čia nebuvo jokių partijos 
skirtumų!

nebuvusi derlinga
šalis. Visa Klaipėdos maisto at

kad štai 
daugiau 
litų su-

suryta per kelioliką valandų. O 
po to prasidėję formalus badas. 
Tuo tarpu per uždarytą Liet u- 
vos-Vokietijos sieną nebuvęs 
praleidžiamas lietuviškas mais
tas. Tada vokiečiai turėję veik
ti prieš jų pačių išleistus įsaky-

IV—6d.
—Jūsų Keistas

(GALAS)

KLAIPĖDA BAIGĖ 
SAVO ŽYDĖJIMO 

METUS
Lenkų dienraštis “Nasz Prze- 

gląd” rašo, jog Klaipėda jau 
nuo neatmenamų laikų buvusi 
miško medžiagų uostas. Prieš
kariniais laikais Klaipėda bu
vusi visai menkas uostas. Ne
buvęs jis reikšmingas ir Prūsi
jai; jam tekę aptarnauti rusų

Šys su rusų, o ypač su lietuvių, 
kraštais, palikęs žymių pėdsa
kų Klaipėdos uosle, kuris iki 
šios dienos visais atžvilgiais ne
sąs vokiško charakterio.

I

Lietuviai, atgavę Klaipėdą,
IX ------------ ---- O" —---------- -- - —V“

sitraukli ir milžiniškus turtus)kelti uostą. Negailėta pinigų

apie 50 tuksiančių vokiečių ka
reivių. Kad galima butų juos 
išmaitinti, reikėję juos leisti į

ras maršas alkanų žmonių, ku
rie mėtėsi ant maisto, didžiau
siais duonos ir lašinių kąsniais 
užsikimšdami burnas.

jinio metus. Dabar ji pradė
sianti nykti. Tai ir esąs triuni- 
fališkas Trečiojo Reicho žygis.

Į Prekybos registrą įra- 
šydinta 2,800 firmų

KAUNAS — Ligi kovo mėn. 
pradžios Prekybos registrai! 
buvo įrašydinta 2,795 firmos. 
Vienašmenių pirklių įrašyta— 
2,311, pilnųjų b-vių—361, pasi
tikėjimo b-vių—9 ir akcinių 
b-vių—111- Tame skaičiuje 
pramonės firmų yra 381, pre
kybos, įmonių—2,276, mišrių

ir asmeninių ir kitų verslų—43.
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
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IŠ TORONTO PADANGES
SEKTINAS SLA 

PAVYZDYS

Atplėšus Hitleriui Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos, daugumas 
lietuvių šiuo žygiu labai pasi
piktino ir nusiminė. Supratę 
savo nuskriaustų brolių baisią 
nelaimę, ilgai nedelsdami pra
dėjo skubiai veikti, teikdami iš 
visur jiems visokeriopą pagal
bą, drąsiai pareiškę pasipiktini
mą vokiečiui, šį darbą daugely 
vietų vieningai tęsia lietuviai ir 
toliau.

PASKUTINIS S. L. A. 236 
KUOPOS ŽIEMINIS 

PARENGIMAS
Balandžio 29, d. gėrėjomės 

kuopos parengimu, kurs buvo 
kaip ir uždarymas pasilinksmi
nimų salėse. Suvaidinta vieno 
veiksmo komedija ”šalaputris”. 
Išėjo kuopuikiausiai. Visus nu
stebino savo tikrai gabiu vaidi
nimu kuopos narė EI. Kidzie- 
nė, kuri bene pirmą kartą pa
sirodė vaidinime. Jeigu mes, 
kurie gaunam daugiau progų 
vaidinti, kartais nei taip nesu- 
vaidinam kaip Kidzienė, tai jai 
pasirodžiusiai tik pirmą kartą 
tikrai dėkoti reikia.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO 
KONCERTO

Naujlenų-Acmo Telenhoto
LONDONAS- .— Anglijos armijos naujokai, kurie 

keliauja į savo stovyklą.

smulkmeniškai apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Daugiausia 
tai stebisi, iš kur “Naujienos” 
sužino ir kaip apie dalykus, ku
rie Lietuvoje neskelbiami ir 
draudžiami.

Tas yra todėl, kad tiesa nėra 
nei pasmaugiama, nei užtveria
ma. Kai tiesa gera ar blpga ne
gali dėl cepzuros atlikti savo 
pareigas tenai, kur jos pareiga 
yra, ji ateina pas mus iš visur 
įvairiais keliais ir mes ją čia 
skelbiame, štai kodėl įneš A- 
merjkoje ir Kanadoje svarbes
niuosius politikos įvykius suži- 
nprpe pirmiau nei Lietuvos 
žmones.

(Tęsinys)
(Dovanok man, brangus 

skaitytojau, kad padariau tokią 
didelę pertrauką; kitaip nega
lėjau).

Nuo šio kilnaus darbo neat
silieka ir draugijos bei organi
zacijos. štai musų SLA, kuriam 
vadovauja kilnių norų ir gerų 
darbų žmonės, pirmas iš orga
nizacijų suprato Klaipėdos lie
tuvių padėtį. Neseniai musų 
gerbiamas prezidentas F. J. Ba- 
gočius pasiuntė Lietuvos val
džiai jautrią ir raminančią te
legramą, dėl kurios didžiuma 
narių buvo ne tik patenkinti, 
bet ir dėkingi už pareiškimą 
daugumos narių troškimą.

Žinodama, kad klaipėdie
čiams pabėgėliams reikalinga 
skubi pagalba, SLA Pildomoji 
taryba paaukojo 300 dolerių įeini taipgi labai pasisekė at- 
jiems sušelpti. Be to, preziden- vaizduoti išdykėlį “šalaputrį”. 
tas F. J. Bagočius 17 Nr. “lė- l Frenzelienė ir J. Stankus, 
vynės” atsišaukė ir į narius, kaipo senesni vaidintojai, atli- 
kviesdamas užjausti savuosius, ko savo ro[es gerai. žodžiu, ko- 
taip tragiškos nelaimės ištiktus, mediją išėjo visai juokinga, to- 
ir skubiai siųsti aukas pagal kaj gcraį suvaidino musų 
išgalės. Pats nuo savęs skirda- narįaj 
mas net 25 dolerius, lai labai po vaidinimo sekė šokiai, 
girtinas paraginimas, į kurį, i<urje mylėjo ir galėjo šokti, šo- 
rcikia tikėtis, atsilieps dangų- ko kiek spėkos leido, nes 
mas kuopų, šiuo reikalu pri- zika viliojo šokti, 
valetų susirūpinti visi nariai, 
nepriskailydami jo prie jokios! Viskas butų gerai, kad 
politikos. Visi įvertinkime suil- slJ kuopa galėtų turėti 
kią padėtį pabėgėlio, priversto | menkutį savo kampelį, 
apleisti savo kampelį, palie- ,ne j°s nat'kii galėtų jaustis dusių ganytoją, per pamokslus 
kant viską ką turėjo, ieškančio kaip pas save namie, kur grieš-Į pjuc[o išvytąjį kunigą. Tarpe tų 
malonės ir prieglaudos pas ge-Ua sve^nia ranka neslopintų na
rus žmones. Atsiminkime, kaip r^ll kiisvės, kur už savo pini- 
daugeliui buvo iš musų, išgni- &us nebūtumėm verčiami ša- 
tiems iš savo krašto to paties U^kam “bešališkumui” tupčio- 
vokiečio. Kaip skaudu buvo p’* kartą parapijos salę dau- 
bastytis po svetimus kampus ir gulnas musų narių apleido su 
naudotis teikiamomis pašalpo- prislėgtu dviisia, prisiminę tam- 
mis. Mes skaudžiai pergyvenda- siuosius inkvizicijos laikus... 
vome panašius momentus, su Iš SOCIALDEMOKRATŲ 
ši.7!«cln J"u.Pami, «ražęsn5s KUOPOS SUSIRINKIMO 
vilties, likekime, kad neleng- 
viau yra dabar ir musų bro- Balandžio mėn. 30 d. įvyku- 
lianis. Taigi prisiminę apgailė- šiame susirinkime nariai drau- 
tiną pabėgėlio padėtį, atsiliep- giškoj nuotaikoj apkalbėjo ne- 
kime į būtinus ir skubius ra- mažai naudingų reikalų, iš ku- 
ginimus aukoti klaipėdiečiams, rių kelis skubesnius pravedė 
išgirskime žiauraus priešo nu- gyvenimam Iš rapčrtų paaiškė- 
skriaustų žmonių balsą! Tikė- jo, kad kuopos iždas, nežiūrint 
kime prez. F. J. Bagočiaus tei- gausiai remiamų idėjinių ir vi- 
singais žodžiais, kad ateis lai- [suomeninių reikalų, gana gerai 
kai, kuomet 
manijakų sukurtos imperijos, T. L. 
tuomet ir musų užgrobtos že- kurs kvietė kuopą prisidėti prie 
mės sugrįš prie motinos Lietu-1 bendro darbo teikimui skubios 
vos.
jo žodžiai: “Bet tada jau tu-1nukentėjilsiems 
rosime demokratinėmis laisve- Kadangi tikslas 
mis besidžiaugiančią ne tik ne- kalingas aktingo bendro veiki-1 
priklausomą ir vieningą, bet ir|mo, todėl laišką nariai atidžiai 

svarstė ir priėjo išvadą, kad 
tam tikrų kliūčių šiandien ben
dras veikimas dar neįmanomas. 
Bet numačius ateityje, kad ben
dram veikimui kryptis pakitčs, 
tada bus galima prisidėti ir 
nors bendrai visus liečiančiuo
se klausimuose dirbti išvien. 
Tuogi tarpu palikta pavienams 
nariams teisė dalyvauti masi
niuose mitinguose, nemaišant 
kuopos vardo. Kadangi, social
demokratams artimas klaipe- 

Idiečių skaudus likimas, todėl 
i nutarta skirti iš 

kuopos jų šelpimui 5 dolerius 
ir vietoje iš narių surinkta se
kamai: iš Maukų 2 dol. ir po 

•|1 dol. iš Frenzelių, Dagilių, 
Stankų, Buliauskų ir Indrelių, 
— išviso su kuopa 12 dolerių. 
Be to, pavesta valdybai paruoš
ti aukų blankų, su kuriomis 

Remkile Tuos Biznierius, ku-l kuopos nariai parinks aukų iš 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE” kitų lietuvių. Sutvarkius aukas,

Kidzienė savo natūraliu ir

vinių senmergės Gedrudos rolę 
išdavė nuoširdžius gabumus 
panašiose rolėse, nuo kurių 
vargiai begalės atsikratyti atei
tyje. Sveikinu Kidzienę kaipo 
užtektinai gabią vaidyboje! 
Daugiau nebeatsakysi “tegu ga
besni vaidina”,
savo gabumus. O kiek dar sle
piasi daugiau tokių gabumų 
musų nariuose!

Jos partneriui J. Samulevi- 
paaukojo 300 dolerių I čjui taipgi labai pasisekė

nes išdavei ir Wmnipeg, Kanada
IŠ VISUR APIE VISKĄ

mu-

mu- 
nors 

kuria-

Kunigai pešasi Lietuvoje
Šiomis dienomis gavau iš 

Lietuvos nuo giminaičio laišką, 
kuriame rašoma: “1938 m. į 
Lyda venų bažnyčią buvo atkel
tas antras kunigas prie klebo
naujančio kun. Leono Skabei- 
kos. Tarpe jų nebuvo sutikimo, 
mat, ir vienas ir antras norėjo 
būti parapijos karalium. Buvo 
kova. Vieni parapijonys už tą 
— kiti už kitą. Skundai vysku
pui buvo paduoti iš abiejų pu
sių. Kun. Leonui Skabeikai pa
vyko savo konkurentą (kitą ku-

iškėle. Iškėlus savo padėjėją —

dviejų kunigų peštynių už litą, 
L. Skabeika tiek įsipyko para- 
pijonims, kad pastarieji parei

subyrės megaJa- stovi. Buvo skaitytas laiškas iš 
komiteto,

Kaip jausmingai skamba | pagalbos Klaipėdos lietuviams, 
nuo Hitlerio, 
gražus ir rei-

Nemanau, kad musų SLA 
rastųsi nors vienas narys, ku
rio nejaudintų Klaipėdos tra
gedija ir kad rastųsi nors vie
nas, nenorįs visiems žmonėms 
laisvės ir lygybės. Taigi paseki
me SLA pavyzdžiu ir visi kaip 
vienas atsiliepkime į klaipėdie
čių nelaimę. Aš tikiu, kad ir 
musų 236 kuopa giliai įsijaus 
į šį reikalą ir nedarydama jo
kių išvadų prisidės su auka. Vi
si nariai rimtai supraskime ne-Į vjen[/alsiai 
laimės ištiktuosius ir sekančia- 
nm. kuopos susirinkime paskir- 
kimh piniginę auką. Susirinki
mas [vyks gegužės mėn. 14 d. 
2 v. p. p., 464 Bathurst st. 
(3 ankšt.) ukrainų salėje. Visi 
skaitlingai atsilankykime.

tuvos parapijonys pradeda ku
nigams laužyti ragus, bet dar 
smagiau butų, kad Lietuvos 
žmonės nustotų visai iš valdžios 
iždo maitinę storus klebonus.

“Angelaičio” darbai
Toliau tame pačiame laiške 

mano giminaitis skundžiasi, 
kad “Žaiginio pašto agentūros 
viršininku yra nepilnametis 
Pranas Grušas iš Šiluvos, aklos 
davatkos Satkuvienės sesers sū
nūs. Tas Grušas save skaito 
‘angelaičiu’ — dievotu žmogum, 
o Judošiaus darbus dirba. Ant 
mano laikraščio ‘Laisvoji Min-

lį išlipti iš sakyklos, atvirkščiai 
bus išmestas. Paklausė, bet. .. 
Supykę parapijonys užsispyrė 
kunigą iškelti. ‘Gaspadinė’ no
rėdama, kad kunigas paliktų 
Lydavėnuose rinko parašus ir 
mokėjo po 5 litus už parašą, ki
taip negalėjo parašų gauti. Už 
kėlimą peklos ir tokį parašų 
rinkimą, parapijonys išmetė — 
išvarė ‘gaspadinę’ iš klebonijos, 
o kun. L. Skabeiką iškėlė į Ši
luvos altariją. Naujai atkeltas 
kunigas su parapijonais labai 
gražiai sugyvena.”

Po tokių skandalų, supranta
ma, ir popiežius iš Romos turė
tų sugyventi. Taigi, iš los ku
nigų peštynės aišku, kad jie pe
šas dėl litų. Dykaduonių kuni
gų kas metai iškepama po ke- 
liasdešimts, o per metus nu
miršta vienas arba kitas kuni
gas. Tuo budu susidaro tų dū
šių ganytojų perteklius ir jie 
siuntinėjami į parapijas. Suva
ryti tie dangaus kupčiai po ke
lis parapijoje pešasi. Matyti, 
klebono tarnyba dar - pelninga 
Lietuvoje, kad mokama po 5 li
tus už parašą. Smagu, kad Lic-

nutarta siųsti per Amerikos lic-

Pasitarime dėl vasarinių pikni
kų nutarta turėti nors du, — 
vieną šeimyninį išvažiavimą ir 
antrą viešą.

Negalėdami šiais metais so
cialdemokratai nei vieni, nei 
su kitais susidėję atšvęsti 1 d. 
gegužės šventės, susitarė eiti į 
bendrą tarptautinį minėjimą, 
kurs įvyks pirmos gegužės iš
vakarėse, t. y, bal. mėn. 30 d. 
Rytojaus dieną, kam leis su
varžytos darbo sąlygos, daly
vauti darbininkų eisenoje. Tuo 
susirinkimas ir baigėsi. —O. L

tai: laisvamaniau durniau, šil
džiau ir 1.1. .Kartą prie lindimu- 
kų užklausiau: kas prirašo ant 
mano laikraščių. Mėgino aiškin
tis, bet išsigandęs griebė “Lais
vąją Mintį’ ir trynė guma pa
rašą nuo jos. Už tai ir už drąs- 
kymą pažangių laikraščių 3 pi
liečiai padavė skundus, kad pa
keistų tą kunigų ‘angelaitį’ do
ru ir sąžiningu žmogum.”

Tai tikra katalikiška kultūra. 
Trys piliečiai padavė skundus, 
bet vargu ar Smetonos bernai 
klausys piliečių skundų, kadan
gi “angelaitis” drąsko laisvama
nišką spaudą. Prie diktatūros 
visokių niekšysčių pridaroma. 
Diktatūra tai niekšų motina. 
Demokratinė valdžia tokį “an
gelaitį” skaudžiai, nubaustų, at
leisdama iš tarnybos. Už atstei- 
gimą demokratijos reikia kovo
ti. Lietuvos liaudis jos pasigen
da. Pasiilgimą demokratijos ga
lima suprasti iš skaitymo laik
raščių. Jei, sakysime, tokioje 
kunigų apjakintoje šv. Šilavoje, 
Lyduvėnuose^ žaiginyje ir ki
tuose Žemaitijos vietose yrą 
skaitoma pažangioji spauda. J 
Žaiginio pašto agentūrą, kuri y- 
ra netoli stebuklingos Šiluvos 
kaip giminaitis rašo ateina. 
“Lietuvos Ūkininko” 40 prenu
meratų, “Laisvos Minties” 5 
prenumeratos, “Dienos” 7, ir 
“Lietuvos Žinių” 1 pren. Reikia 
tikėtis, kad katalikiškos spau
dos gal daugiau pareina. Bet ne 
tame svarba. Svarba yra tame, 
kad demokratiniais laikais par
eidavo iš pažangios spaudos tik 
keli/‘Liet. Ūkininko” ir “Social
demokrato” numeriai, dabar 
net po keliaslešimts. “Socialisti
nės spaudos neateina, nes ji ne
išeina uz tai ją pavaduoja 
“Liet. Žinios”, “Laisv. Mintis” 
ir kiti. Išeina, kad Lietuvos 
žmonės Smetonos vedini į “di- 
dingą^ateitį” suprato demokra
tiją kada jos neteko. Geriau vė
liau nei niekad.

Dėkoja už “Naujienas”
Už pasiunčiamas “Naujienas” 

dėkoja, džiaugiasi ir stebisi, 
kaip “Naujienos” sužino viską

Iš teismo sales
“Naujienose” jau buvo rašy

ta, kad čia kai kas mėgsta pa
simušti ir tuo amatu didžiuoja
si. Tūlas asmuo už pasikėsini
mą sumušti patraukė jį teis
man. Kaltinamasis patyręs, kad 
už nekontroliavimą rankų kve
pia bausmė, aplakstęs advoka
tus ir prikišęs kelis desėtkus 
dolerių, atsiklaupė ant kelių 
prięš kaltintoją ir prašė taikos. 
Susitaikė duodamas žodį nesi
mušti. Puiku. Šioji byla bene 
pirinutinė 'VVinnipego lietuvių 
tarpe, kuri buvo atsidūrus į tei
smo salę už kėsinimąsi muštis. 
Nekoks reiškinys, kad dėl muš
tynių reikia užtarimo ieškoti 
teismuose. Buvo sprendžiama 
daug visokių bylų jų keletas ir 
už muštynes. Negąsdindamas 
muštynes mėgstančiųjų pasaky
siu, kad teismas peštukų ne
glosto ir keliems lenkiškiems 
peštukams paskyrė bausmę už
simokėti po $20.00 arba po 15 
parų kiekvienam į belangę. Pri
dėjus teismo ir advokatų išlai
das juk tai skaudi bausmė. Bet 
dažnai gali birti ir skaudesnė.

Taigi, užsisakiusi dubeltavą 
porciją tosto pradėjau skaityti 
“Draugą”. Peržiurėjau pirmą, 
antrą ir trečią puslapius, o ma
no tosto kaip nėr, taip nėr. 
Dar skaitau ir atidžiai ieškau, 
ar nerasiu nors kur kampelyje 
pasveikinimo “N-noms” jų ju
biliejine proga, bet nė kukšt! 
Pamaniau sau: Draugas, bet ne 
visų. Galop patarnautojas arti
nasi su didžiausiu “kalnu” tos
to, kaupinutČlė lėkštė! Na, pa
maniau: išsikirtai! sau šposą ir 
tai už savo pinigus.

—Nežinojau, kad taip daug1 
duodat, bučiau užsisakiusi tik 
vieną porciją — juokauju su 
patarnautoju, o jis atsako: Tai 
nieko, čia tik už 10 centų.

Nors ir labai išalkusi buvau, 
bet jokiu budu nepajėgiau su
valgyti daugiau, kaip vieną por
ciją. Kad neapkaltintum manęs 
“apsirijime”, brangus skaityto
jau, tai pasakysiu, jog pas mus 
Toronte viena porcija tosto yra 
tik iš dviejų riekelių duonos.

Grįžus “N-sna” po juokingų 
pusryčių, radau jau daugiau 
naujieniečių. Sužinojus, kad ir 
p-ia Jurgelionienė jau yra savo 
kabinete, lipu trepais viršun.

Karalius atvažiuoja
Kaip jau daugeliui yra žino

ma, šį pavasarį atvažiuoja Ang
lijos karalius ir karalienė ap
lankyti Kanados. Buržuazija ir 
jos spauda kelia didelį džiaugs
mą. Wimripego didlapis “Free 
Press” turi dąrbo aprašinėti ka
raliaus maršrutą, ceremonijas, 
kokiuose vagonuose važiuos, 
kaip jie dažyti, kdkia karūna 
užsidės; na, žinoma, ir kiek Do
minijos ir provincijų valdžios 
dolerių išleis. Pasirodo, kad Ot- 
tąwoje, Kanados sostinėje, ka
raliaus trijų dienų buvimas at
sieisiąs šimtą tūkstančių dole
rių, o kiek išleis kiti didesni Ka
nados miestai? Musų miestą ka
ralius aplankys gegužės 24 d. 
Miestas ir buržuazija ruošiasi ir 
puošiasi, o paskutinėmis dieno
mis nieko nebus kalbama, kaip 
tik apie karališkas procesijas, 
čia tie “brangus” svečiai tikrai 
brangiai kainuos, bet tiems sve
čiams pinigų nesigailima. Kas 
kitas su bedarbiais. Kai bedar
bis “freitais” besibastydamas ir 
ieškodamas darbo užklysta į 
miestą, tai miesto ponai su- 
švinkusios sriubos pavydi “sup- 
lainėje”. “Puiki tvarka” kapi
talistinėje santvarkoje. Karalių 
ir karalienę Ottawoje išlaikyti 
tris dienas kaštuos šimtas tūks
tančių dolerių, o tuo tarpu už 
tuos pačius šimtą tūkstančių 2 
šimtams bedarbių pakaktų vi
sai žmoniškąi pragyventi visus 
metus. O kur kitų miestų išlai
dos-. štai kodėl darbo klasė turi 
kpvųįi už kapitalistinės santvar
kos panaikinimą.

ginęs ir aptraukęs migla ežerą 
ir dangoraižius, be to lietui 
pliaupiant, ne taip jau smagu 
galvą užrietus į dangoraižius 
žiopsot, todėl nutariau žiūrėti 
žemyn — į puošnias vitrinas.

Maria F. Yokubynienė 
(Bus daugiau)

Paišelis” rašo,

gia išleidęs pa- 
kaip tik socia- 
komunistų pa-

ji atkreipė savo žvilgsnį ir pa
mačiusi mane, greit atsistojo ir 
su ištiestom rankom ir šypsan
čiu veidu pasitikdama mane ta
rė: Taip ir reikia! Aš taip ir 
mailiau.

Širdingai pasisveikinę, susė
dom, o ji nieko nelaukus, tuo
jau parodė Jubiliejinę “N-nų” 
laidos “Moterų Skyriaus” dalį.

Uždavinys
Winnipego ir apylinkės lietu

viai nupirko salę. Nupirkę salė
je iškabino Dariaus-Girėno pa
veikslą ir laikė keletą mėnesių 
ar daugiau. Dabar tų vyrų pa
veikslo jau nebėra. Kas teisin
gai įspės, kodėl to paveikslo ne
bėra, bus gudrus vyras. Mėgin
kite įspėti. —Engelsistas

rodo? Štai kiek prirašyta. Kiek 
moterų bendradarbių mes jau 
turime! — Ir tartum matyte 
mačiau, jog džiaugsmas viršijo 
jos didžiausį nuovargį, kurį rei
kėjo pakelti besiruošiant tai iš
kilmingai šventei. Kiek pasikal
bėję, priėjom ir prie to, kur aš 
apsistoju. — Mielai norėčiau tu
rėti jumis su savim, bet kad aš 
perdaug surišta su darbu, tai 
jum bus nuobodu vienai — ta
rė p-ia Jurgelionienė ir jau bu
vo beimanti telefono trubelę, 
telefonuoti p-iai Gugienei, nors, 
aš bandžiau įtikinti ją, kad ap
sistosiu bile kur, bile tik arčiau 
koncerto sales. Bet tuo pačiu 
momentu pribuna p. Vaivada ir 
ilgai nelaukęs sako: Busi musų 
viešnia. Tuojau telefonu prane
ša į namus p-ams Baronams a- 
pie mano atvykimą ir šis klau
simas užbaigtas. Po valandėlės 
susitinku su vyriausiuoju “N- 
nų” redaktorium Dr. P. Grigai
čiu. Jis su ta pačia švelnia ir 
ramia šypsena. Pasveikinu jį 
kaipo veteraną jubiliatą, kiek 
pasikalbam ir p. Ant, Vaivada 
vadiną į miestą, girdi, jis turįs 
biskį atliekamo laiko, tai paro
dys Chicagos dangoraižius. Dar 
susitinku su kitais “N-nų” šta
bo nariais k. t. pp. Augustais, 
p-ia Vaivadiene, spaustuvėje su 
p. Tąmu ir kitais.

Beje, bučiau užmiršusi “N- 
nų” dženitorių p. Vilių. O jį už
miršti butų prasižengimas, tai 
nepaprastai džiaugsmingos iš
vaizdos žmogus ir taip malo
nus, kad, rodos, žmogus butum 
jo asmeninis svečias. Dėkingu
mas jam niekuomet neišdils iš 
mano širdies. Gal todėl “N-se” 
žmogus jautiesi kaip namie, kad 
jų šeimininkas yra pašventinęs 
kiekvieną to namo kampelį 
nuoširdžiu “Welcome”.

Bet jau išvykstam į miestą, o 
tas lietutis jau gerokai įsisma-

Winnipeg, Man.
Atsakymas “Paišeliui

“Naujienose” 
landžio 19 d. 
kad koks tai 
ružnas sūdąs” 
tvarkymą, kad 
listai ateisią į
rengimą, tai bilietus jiems par
duoti, bet vėliau “atsiklausti” 
publikos, padaryti spyčių ir so
cialistus nukryžiavus atiduoti 
įžangos pinigus. Ir tai buk ta
da du komunistų policijantai 
turėsią socialistus išvesti iš sa
lės.

Reikia pasakyti, kad visa tai 
yra nesąmonės. Kadangi Paiše
lis ir mano vardą į “nukryžia- 
votųjų” socialistų sąrašą teikė
si įtraukti, tai aš turiu pasaky
ti, kad man tokia “garbė” ne
priklauso ir kad čia Winnipegc 
jokių komunistų policistų bei 
kalbamų “okružanų sudų” nė
ra. Taip pat netiesa, kad ko- 

. munistai lietuviai valdą svetai- 
, nę. Dar niekas nėra girdėjęs, 

kad Winnipege lietuviai komu
nistų vardu butų bent kokį pa
rengimą surengę ar kad reng
tų. Tai kamgi “Paišelis” tokius 
išmislus rašo?

O kad vienas koks girtuok
lis, turėdamas dar šiek tiek pi
nigų, girdo kilus ir tuo pačiu 
kartu nekaltus žmones užkabi
nėja ir visur vaikščiodamas po 
stubas bei pulruimius nesąmo
nes kalta, tai man rodos “Pai
šelis” apie vieną asmenį ir tu
rėjo kalbėti, o nesakyti, kad 
“bankietai ir muštynės — tai 
musų kultūra”.

Kad AVinnipegc esą socialis
tai net ir komunistų yra ger
biami, o ne neapkenčiami, tai 
tą liudija “Naujienoms” pasiųs
tas (ir tilpęs “Naujienų” nr. 
86) pasveikinimas 25 metų su
kaktuvių proga. Tai kamgi Pai
šelis dėl vieno nenuoramos peš
tuko visus Winnipego lietuvius 
šmeižia? —J. Martinonis.

W1LLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

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

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.

$133JZOLIOTĄ GARAŽĄ 
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto

už . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

pirm negu pradėsite statyti irapžiūrėti garažą ant musų loto be jokių prievolių. Uždari porčiai ir vasarnamiai pastatomi žema kaina ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRKG. & LBR. CO. ]
2301 S. Crawford Lawndaie JdC 1
Open Sunday In.. jvAiTkA, prez



Trečiadien., gegužės 3, 1039

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

niais iki 0 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD 
Phone SPAuldlng 6149 

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

Diena Iš Dienos

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Sugrįžus Iš
San Francisco
Pasaulinės Parodos

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 /JA
4/5 Kvortos I

Reikalaukit •
SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ
I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

*****

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Pereito Balandžio 1 d. su
sėdo būrelis Chicagos biznierių 
į naują Packardą, kurio savi
ninkas yra p. Mikas Jovarau- 
skas, Roosevelt Furniture Co. 
dalininkas, 
sako — 1 
sim — į San Francisco, Calif.

Kartu susėdo ir jo kampa- 
nijonai. Būtent — pp. Taver
nos biznierius Louis Antanavi
čius nuo 71st ir Washtenaw, 
ir Vincas Uždavįnis, Lietuvos 
laikraštininkas, kuris vėliaus 
pasiliko ilgesniam laikui Los 
Angeles, Cal.

M. Jovarauskas turėjo reika
lą važiuoti į Arizonos Valsti
ją parsi’vešti savo sūnų, kuris 
ten anksčiaus buvo nuvykęs 
sveikatos sumetimais. Ta pro
ga pasinaudojant, teko pama
tyti ir Pasaulio Parodą, kuri 
dabar eina pilnu smarkumu 
San Francisco, Cal.

Nuvykus į San Francisco 
teko atsilankyti pas gerą chi- 
cagietį p. Frank Račkauską, 
kuris ten užlaiko užeigą ir la
bai maloniai vaišingai ir sve
tingai svečius priėmė, 
rodė visą miestą. Už tai 
visi esame p. Račkauskui 
liai dėkingi.

Reikia pasakyti, kad 
Pasaulio Paroda yra labai įdo
mi ir žavūjanti. Verta kiekvie
nam pamatyti, kas turi laiko 
ir lėšų. Prie to, ir pati Cali- 
fornijos Valstijos gamta yra 
labai graži ir patraukianti. Ro-

, paėmė už rato, ir 
“Dabar mes važiuo-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujienų-Acnio Tnlephoto.
Seržantas Charles Warner ir jo žmona. Iš Filipinų 

salų jie parsivežu vienų metų mergaitę, kurios motina 
pasimirė. Dabar tą mergaitę nori pasiimti ponai Rados- 
ky iš Joliet, III.
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FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus biuva—Valo—Pro- 
s.na ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

Z Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BKIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

ir ap
mes

dide-

toji

Roselando Liet. Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 4 d. 7:30 v. Liet. Dari), svet. 10413 So. Mi- 
chigan avė. Nariai — narės meldžiu priduoti naujus adre
sus, jei kurie persikėlėt į naujų vietą. —S. Dilis, rast. 

SLA 226-tos kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakrą, 7:30 
vai. Grigaičio svetainėj, 2804 Arinitage avė. Malonėkit skait-

duoklės yra užsivilkę, malonėkite pribūti ir užsimokėti, kad 
neliktumėt suspenduoti. —J. Naujalis, rast.

SLA 134-tos moterų kuopos labai svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 3 d. 8 vai. vak. Sandaros svet. 814 W. 
33-čia gt. Visos narės kviečiamos pribūti. K. Katkevičienė 

SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 3 d., 8 v.
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Yra 
svarbių reikalų aptarti ir prašau atsivesti draugus prirašyti.

J. Balchunas, rast. 
Bridgcporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužes 3 d. 7:30 v. vak. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas labai svarbus. Malonėkit atsilankyti. S. Kunevičius, rašt.

iiiSiašžčiii

COPR. I93<>, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED EDGINGS PATTERN 2047
No. 2(M7 — Gražus mezginiai, kurie tinka staltiesei ar

f

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

No. 2047

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

| Miestas ir valstija

dos visai nesinori gr/žti at
gal.

Turėdami liuoso laiko mes 
nuvykom ir į Mexicos parube- 
žius pamatyti meksikonų gy
venimo. žodžiu sakant, musų 
kelione visą laiką buvo vien lik 
įvairumai ir įdomybės'

Uz tą visą kelionę as esu 
labiausiai dėkingas p. Mikui 
Jovarauskui iš Roosevelt Fur- 
niture firmos, kuris sutiko ma
ne kartu paimti 
man vakarinę dalį 
rikos.

Tai buvo mano
nė taip toli su automobiliu, bet 
aš tos keliones ilgai neužmir
šiu.

ir parodyti 
musų Ame-

pirma kelio-

Jos. Stragis,
65.30 So. Damen Avė.

Pagerbė Antaną 
Ir Emiliją 
Kregždžius

Balandžio 29-tą d. įvyko gra
ži pagerbimo pare pas naujie- 
niečius Antaną ir Emiliją Kre
gždžius, 2548 W. 39th Place. 
Parę surengė Mrs. Ožalienū, 
Mrs. Taurienė, Mrs. Karnagie- 
nė, Mrs. Preidiene. ir dukterys 
Bronė ir Anna. šioj parūj 
lyvavo apie 175 asmenys 
turėjo “nice time”.

Stalai 'visą laiką buvo 
.krauti 
Apart 
nosi.

da-
ir

ap- 
valgiais ir gėrimais, 

to visi šoko ir linksmi-

Steponas Narkis.

Lšsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Delbert Scaggs, 
phia Maciulicnis, ‘

Reikalauja 
Perskirų

Adele Mockus 
Mockus

Gavo 
Perskiras

Diana Guokas
Guokas

Rose Burda nuo 
da

f

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

“Muvies” Pas 
Juozą Ažuką

— šio trečia- 
Gegužės 3 d., 

“Mūvės” 
visiems, kurie atsilan-
Ažuko u žeigą, antra- 

S. Lituanica Avė.

BPvIDGEįPORT. 
dienio vakare 
vakare bus rodoma 
už dyką 
kys į J. 
šu 3301

asmeniškai dalyvaus

38,

nuo

nuo

su So-

Įgnatz

Anton

Charles Bur-

Traukinys Užmušė 
Nežinomą Žmogų

Prie 175-tos ir Western avė., 
Calumet Parke, ant Illinois 
Central gelžkelio bėgių buvo 
atrastas kūnas apysenio vyro. 
Veidas ir kitos kūno dalys bu
vo taip sužalotos, kad negali
ma žmogaus pažinti. Jį, kaip 
atrodo, suvažinėjo traukinys.

1

' v (d h j r n a j N ai i i i e n osp 
•nodr. tauda dėlto.
nrl * ‘Ąeins Naujienos
”9 » nodineroR

Budriko Radio 
Programas

Pereitą > septintadienį B u dri
ko radio programas nuskam
bėjo oro bangomis labai gerai. 
Programą išpildė simfonijos 
orkestrą ir solistai-dainininkai 
gerai išlavintais balsais. Jų 
muzika ir dainos buvo geros 
ir gerai parinktos. Ištikro, bu
vo malonu jų klausytis.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį
iki 8 valandos vakare, naujuo
ju Chicagos laiku. Programą 
išpildys geras moterų choras 
ir geri akordeonistai, 
bus svarbus asmenų 
gijų pranešimai.

Taigi, nepamirškite 
syti.

nuo 7

Be to. 
ir drau

pašiklau •

Radio Mėgėjas.

Lietuvai Gelbėti
Fondas

Sekanlį trečiadienio vakarą 
gegužės mėn. 10 d., Lietuvos 
konsulate rengiama L. G. Fon
do naudai bunco party.

Smarkiai darbuojasi seka
mos ponios: Sylvia Brenziene, 
V. Mackevičienė, Ona Kirienū, 
A. Pakštiene, Mrs. S. Balzekas, 
Mrs. C. P. Kai, Alice Stephens

Taipgi
pats p. Max Marek, kuris 1933 
metais sumušė Joe Louis už 
amatorių bokso čempionatą. 
Max Marek’as išėjo laimėtojas 
iš “Golden Glove^”, C.Y.O. ir 

prieš Airi-International T .‘i tie 
jos boksininkus.'

įdomių da- 
žinių apie

[daile 
tus.

Mūvės” parodys 
ų iš pasaulinių

Sellasie, Mussolinį ir ki-
— VBA.

“Hard Time Parė”
d.d., 
(Po-

Balandžio 28 ir 29-tą 
Emma ir Emily Parmalis 
caitės) surengė šaunią “Hard 
Time” parę, kuri gerai nusi 
sekė. Emma ir Emily užlaiko 
puošnų ir erdvingą “The Spot” 
taverną, ties num. 6440 Cot- 
tage Grove Avė.

—Steponas Narkis.

Tai Buvo ir Po 
Plėšimo...

Trys drąsus jauni piktada
riai įsibrovė į Delmar vieš
butį, 5046 Wintsrop avenue, ir 
pareiškė laukiamąjam buvu
siems svečiams, kad “Čia ‘Hol- 
dapas’ ”. Bekratant svečių ki- 
šenius, pasigirdo šūvis, ir vie
nas piktadaris ėmė šaukti, 
“Bėkim, mus šaudo ” Piktada
riai pasileido bėgti.

Vėliau jie suprato, kad sve
čiai juos nešaudė, bet vienas 
piktadarių patraukė gaiduką 
ir revolveris šovė. Kulka su
lindo į jo koją.

SERGĄ ŽMONES
Aurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
ms’.ės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nustipusiems vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde- 
■’mls Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie- 
iam prieinamas.
9EARBORN H E A L T II AND 
PHYSIO-THFRAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’
Tealtb Service a’?d Labo’atories 
35 SO. DEARBORN STREET

Phone Central 4641 
kampas Monroe St., Chicago, III. 
'mkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Pt’ėrrimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Ncdėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

PO 20 METŲ 

Dusulio 
Puolimų Gavo Tikrą 

PAGALBĄ
(Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 
9.0 metų. Gruodžio mėn. 
1933 aš buvau labai pri- 
dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai tro
bos pereiti, troškau su

kiekvienu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
Laiko neturėjo nei vieno nriepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland. 
Saus. 1935.

KOKIA TEISYBĖ YRA APIE DU
SULĮ? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antį.uolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti?
DYKAI! Kai tik atspausdinta U' X Xk/Ąl. nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite

kreiptis prie bile kurios rengė- dvkai.
t n n i ir -4 4 The NACOR CO., 838-P. State Life jų. —L. G. Fondo Komitetas. Indiana„ons, i„d.

s Ii p. J. Daužvardienū, kuri bus 
vakaro šeimininkė ir svečius 
nuoširdžiai pa vaišins.

Norintieji dalyvauti galite

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IRZM()KYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS 

( RE AL ĖST ATE 
Insurance and Loans

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKf 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 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite Šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną
gyvenate, ne- 
progos- Mus

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit 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.

>

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937po$12.5OUŽTIKRINTOS

PLEITOS grąžinami 
jei nepatenkinti

DANTIMS 
FLEITOS 
Pataisoma

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų....

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 VVEST 26th STREET Tel. LAVVNDALE 2908-09

Atdara iki 9 v. p. p.

ILLINOIS • INDIANA

KAS
VAKARĄ

I Saltimiero
Nuo 7:00-tos 

Valandos
Kas Vakar a 

,1480 K.

WISCONSIN o 10 W A • MICHIGAN

KLAUSYKIMEs
1

KAS 
VAKARĄ

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ 4 0.50 

už . ............ |............ ■
GYDYMAS $Cfl.O0

LIGONINĖJE .......  .... wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje-----$ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... ■■
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
STOTIES

Šaitimiero
5000-WATTS

1480 
Kilocycles

ILLINOIS • INDIANA • WISCONSIN • 10WA • MICHIGAN

• 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

į 
i



TreČiadien., gegužes Š, 1930

Chicagos Žemaičiai 
Rengiasi “Žemaičių 
Dienai”

Įvyks gegužės 28 Kubaičio 
darže

Žemaičių Kuiliuos Kliubo 
vakaras, kuris įvyko praeitų 
subatvakarį, bal. 29 d., Holly- 
wood Inu svetainėje, 2417 W. 
13rd St., gerai nusisekė. Publi
kos atsilankė daug ir visi buvo 
užganėdinti margu ir gražiu 
programų.

Programas susidėjo iš dainų, 
muzikos ir juokingų monolo
gų. Reikia žymėti, kad progra- 
mo svarbiausia dalis buvo An
drejevo grupė. Tos grupės na
riai atliko savo roles tikrai 
artistiškai ir publika griaus
mingų aplodismentų jiems ne
sigailėjo.

Well, Žemaičių Kultūros 
Kliubas publikos niekad nesu- 
vylė, ncsuvils nei ateityj.

Šiuo tariu širdingiausį ačiū 
publikai už tokį skaitlingų atsi
lankymų. Ačių vakaro darbi
ninkams, kurie taip nuoširdžiai 
dirbo, o ypač gaspadinėms, ku-

MADOS

No. A. A. 4064— Lengva, vėsi, 
ploninanti suknelė, kurią galite ne
šioti ir dabar ir vasaros laiku. Pa
vyzdys su ar be jacket’u. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No......... .....

Mieros - - ----- per krutinę

(Vardas ir pavardš)

(Adresas) 

(Miestas ir valstija)

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FURNITURE*’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

rios pagamino tikrai žemai tiš
kus valgius.

Beje, buvo ir laimėjimų. Pit- 
mų dovanų laimėjo jauna ir 
graži žemaitukė, musų kliubo 
narė ir “Naujienų” bendradar
be, Ona Gailiūtė. Antrų dova
nų laimėjo musų kliubo kasos 
globėja, Eleonor Norkus. Tre
čių dovanų laimėjo Joe Bulesh* 

Tariu nuoširdų ačiū aukoto
jams įvairių dovanų, būtent, 
Alex Miller, 4258 S. Western 
avė., musų kliubo kasietiui, Ka
zimierui Pilipauskui, musų 
kliubo nariui, 4559 S. Washte- 
naw Ave.„ ir musų nuolatiniam 
rėmėjui, kuris visada prisiun
čia mums dovanas, gerbiamas 
narys Vincas Kubaitis, Sunset 
Parko savininkas.

Sveikinimas nuo suvalkiečių
Negalima praleisti nepažymė

jus ir J. K. Valinsko, Peoplės 
Printing savininko, 3423 South 
Morgan St. Jis yra vienas iš 
Suvalkiečių Kultūros Dr-jos 
tvėrėjų, bet nepamiršo ir že
maičių. Jis padarė žemaičiams 
šurprizų. Laike programo pa
šaukė mane telefonu ir įteikė 
Žemaičių Kultūros Kliubui pa
sveikinimų, pažadėdamas $5.00 
aukų. Šitas pasveikinimas bu
vo priimtas su didžiausiomis 
ovacijomis ir aplodismentais. 
Ačiū gerbiamam Valinskui.

Ačiū lietuvių dienraščiams 
“Naujienoms” ir kitiems, kurie 
davė progų mums pasigarsinti. 
Ačiū radio oro bangų leidėjams 
už pagarsinimų musų vakaro. 
Ačiū visiems, kurie vienu ar 
kitu budu remia musų žemai
čių Kultūros Kliubo veiklų.

Dabar visi žemaičiai ir mu
sų draugai-ės renkitės prie se
kančio istorinio* Chicagos že
maičių parengimo — Žemaičių 
Dienos. Žemaičių gegužinė jau 
artinasi, šita žymi žemaičių 
diena įvyks gegužės 28 d. Vin
co Kubaičio darže, Sunset Park, 
prie 135-tos ir Archer Avė., 
Routc 4-A.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

Susiorganizavo 
“Strielčių” Ir 
Žvejų Kliubas

BRIGHTON PARK. — šio
mis dienomis susiorganizavo 
medžioklės ir žuvavimo kliu
bas. Vardas duotas Mid-West 
Hunting and Fishing Club.

Į laikiną direkcijų įeina Mike 
Dzimidas, Mike Pavilionis, Bill 
Popeli, Alex Miller, Al. Kizi- 
liauskas, J. Jushka ir J. Lisk. 
čia sužymėti asmenys yra lie
tuviai, bet numatoma, kad bus 
priimti ir svetimtaučiai.

Išsiųsta aplikacija gavimui 
čarterio ir numatoma, kad čar- 
teris šiomis dienomis bus gau
tas. Kurie pageidaujate tapti 
šio kliubo nariais, kreipkities 
pas Bill Popeli, 4358 South 
Maplewood Avė.

— Steponas Narkis.

URBA
niimiiii i i
Gėlės Mylintiems^ 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams j 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S800

a Siunčiam GėlesI IIuEIkIV Telegramų j LUVlIMO VtaąsPasauUo

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bahkietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

M

ST. CHARLES, ILL. — Vivian Denton, 17 metų 
berniukas, kuris kirviu sunkiai sužeidė 77 metų am
žiaus Metų Christiansen ir pabėgo. Jis liko suimtas 
Chicago j e.

Pirmas Lietuvių
“Bowiing Congress”
Gegužės 6 ir 7,
Detroite

val-

Ateinantį šeštadienį, Detroi
to Lietuvių Klubas priims ge
riausius lietuvius “bowlcrius” 
iš visos Amerikos. Čia įvyks 
pirmutinis Amerikos Lietuvių 
Turnamentas po vadovybe A- 
merikos Lietuvių Atletikos Są
jungos.

Neseniai Clcvclande įvyko 
Antras Amerikos Lietuvių 
Baskctbilll Turnamentas, į ku
rį suvažiavo tiek daug sporti
ninkų, kad padarė naujų re
kordų, bet dabar Detroitas ža
da pralenkti tų rekordų, nes 
jau numatoma, kad Bowling 
Turnamcntc dalyvaus daugiau 
miestų, negu dalyvavo basket- 
bole.

šis turnamentas bus ypatin
gai įdomus, nes dalyvaus ne
tik vyrų, bet ir moterų tymai.

Visi norintieji lietuviui bow- 
leriai gali dar stoti į šį turna
mentų, nes S. Stanulis, vedė
jas, padarė pranešimų, kad 
įstojimai pasiliks atidari ligi 
šeštadienio vakaro.

Iš Chicagos važiuoja virš 20 
ypatų, kurie sudaro du tymu, 
ir kelis “doubles” ir “singles.” 
Su. Chicagos delegacija vyksta 
kartu’ ir Jonas Juozaitis, Lie
tuvių Atletikos Sąjungos Iždi
ninkas, kuris dalyvaus šios or
ganizacijos susirinkime, Det
roito Lietuvių Auditorijoj, 
sekmadienį, gegužės 7 d. per

dyba 1919 metams.
Dėlei informacijų apie 

notų turnamentų, galima 
kti Chicagos Lietuvių veikimo 
centrų, 6912 So. Wcstern Avė., 
Prospect 1156. — Sportininkas.

Antanas jurgelas 
Sūnūs Simano

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 29 d.. 1939 m., su
laukęs 60 metų amž., gįmęs 
Paklevės kaime Adakavo 
parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliuditne 

brolį Joną pusbrolius it gi
mines.

Priklausė prie Šv. Juozapo 
E. St. Louis, 111. draugijos.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 3 d., 2 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Jurgelos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvibčiatni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti • 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Gimines ir Draugai.
Laid. Dir. Butkus, Telefo

nas CANAL 3161.

Beliajus, J. Poška 
Vyksta Programui 
Į Racine, Wis.
Dalyvaus Iškilmingam Raci- 

niečiiį Parengime.
Gegužės 14 d. — sekmadie

nį, Racine lietuviai ttirės di
delį ir šiame mieste pirmu 
kart tokio įdomumo vakarų. 
Tai bus lietuviškas vakaras. Jį 
rengia Racine lietuviškasis 
jaunimas — laikraščio “Jauni
mas” skaitytojai-rėmėjai su
sidėję su “Geležinio Vilko” 
klubu. Programų pildys chi- 
cagieČiai, tiesiog iš “Jdunimo” 
štabo atvykstanti didelė ta
lento grupė. Bus išviso suvirs 
20 dalyvių.

Reliajaiis Grupė Šoks
Šiame vakare raciniečiai 

.turės progos pamatyti ir pasi
gėrėti visoj Amerikoj pagarsė
jusių Vytauto Beliajaus šokėjų 
grupę. Į Racine ji atvyks be
veik tiesiog iš Washington, D. 
C-, kame dabartiniu metu ji 
dalyvauja ~ visos Amerikos 
liaudies šokių festivale ir kur, 
sulig pranešimų, ji turi did
žiausių pasisekimų. Beliajaus 
grupė susideda iš 12 pačių ge
riausių Chicagos lietuvių šo
kėjų ir jie specializuojasi lie
tuvių tautinių šokių pildyme.

Kanklini ūkas Ši inkus
mi- 
lau-

Iškilmingai Palai 
(tojo Naujienietį

Liet. Tautiškose Kapinėse
Pereitą pirmadienį, gegužės 

1 d., lapo iškilmingai palaido
tas Jonas D-fehus, kuris gyve
no 18-to Apylinkėje per eilę 
metu. Vėliems buvo uolus 
“Naujienų” skaitytojas ir la
bai pažangus žmogus. Lietu
voje buvo kilęs iš Skaisgirių 
kaimo, Panevėžio apskr. Ame
rikoje išgyveno 34 metus. Pa
liko nubudime žmona Albertų, 
po levais Miknaitę, ir dukterį 
Oną ir kitus gimines.

Laidotuvėms patarnavo Laid. 
Direktorius p. S. M. Skudas. 
Koplyčioje * ir kapinėse V. B. 
Ambrose pasakė pritaikytus 
gedulo

Lai 
Jonui 
vynės

pasakė 
kalbas.
būna^amžina ramybe 
Dishui šios naujos Te- 
šaltoje žemelėje.

Kaimynas.

Skundas
Auditorijos 
Viršininkams

(Prisiųsta)
Keletas žodžių apie dabar

tinį Liet. Auditorijos mana- 
džerį. Nejaugi P. Antonisen ir 
P. šūkis nesuranda tinkames
nio žmogaus tai vietai. Gal dėl 
to vakarų rengėjai ir išbėgio
jo į kitų tautų svetaines, neži
nau ar jis visuomet taip el
giasi kaip pasielgė su mumis. 
Užsispyrė, kad mes užmokė
tume iš anksto už svetainę, o 
jei neužmokėsite — tai duris 
uždarysiąs.

Ir tas visas incidentas atsi
tiko, kuomet žmonės pradėjo 
rinktis į svetainę. s

Reikėjo susibarti ir ūpų ga
dinti sau ir kitiems žmonėms. 
Reikia tokius dalykus pasaky
ti išanksto arbii kontraktų da
rant, o ne paskutiiiėj minutėj.

Nemandagus elgęsis ir ren
gėjų erzinimas Auditorijai 
daug žalos daro. A. M-ne.

M00RE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk ^mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Kitas malonumas racinic- 
čiams bus—Kazys Šimkus, vie
nintelis lietuvis kanklininkas 
Chicagoj e. Šimkus atsiveš su 
savim savo brangiausias kank
les ir savo1 lietuviškąsias dai
nas, kurias raciniečiai ilgai, 
ilgai atmins.

Atvykstančius dainininkus 
sunku ir išvardinti, nes jų bus 
ne vieiias, bet daug — visi au- 

radio programose išgarsėję.
“Ja u i ii m o ” Reda kt oriau s 

Paskaita.

nimo” redaktorius Juozas Poš
ka. Tai vienas iš jaunosios 
kartos plačiausiai pasižymčju- 

ka, dešimtį metų mokinęsis 
Lietuvoj, laikys paskaitų apie 
paskutinius Lietuvos įvykius. 
Raciniečiai, reikia manyti, ge
gužės 14 d. skaitlingai susi
rinks ir chicagieČius maloniai 
priims. Vakaras įvyks Dream- 
land salėj. Įžanga—25 centai.

— Racinietis.

Pranešimas
Apie 4% 
Dividendą -
Lithuanian Building Loan and 

Šaving Ass’n. (“Naujienų” 
spulkos) nariams

uz nuo-

pinigus

Pereitos savaitės p 
buvo išsiuntinėta čekiai 
šimčius visiems, kurie turi pa
sidėję šioje spulkoje 
ant certifikatų. O kurie turi ant 
knygučių, tiems buvo įrašyta į 
jų sųškaitas.

Kurie nebūtumėte gavę tokių 
čekių, prašome pranešti.

Mums labdi malonu pranešti, 
kad šiais metais šios spulkos 
direkcija galėjo paskelbti 4% 
dividendų, nežiūrint, kad tan
kiai pinigai išbūdavo heišsko- 
linli, po kelias savaites.

Tikimės; kad ir ateityje į- 
stehgsinič išmokėti 4%, nes jau 
musų draugai suprato/kad da
bar apdraustoje spulkoje jų į- 
deti pinigai yra pilnai apsau
goti.

Todėl, kurie turite ddr atlie
kamų pinigų, dabar prašome 
čionai pasidėti, nes dabar pri
imti pinigai neš nuošimtį nuo 
pradžios šio menesio, Mes turi
me kelias paskolas pripažinę ir 
jų pinigus galime tuojaus su
naudoti.
Įyithuanian Building, Loan and 
Šavings Association.

T. Rypkevičia

CLASSIFIED ADS
ŠIT U AT IO N VVANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU BAR TENDERIO 

DARBO. Turiu 2 metų patyrimą, 
taipgi galiu ir už porterį dirbti. 
CALUMET 7068 Wm. Zaksas.

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikto______

REIKALINGA MERGINA ar pa
vienė moteris dirbti tavern—pa
gelbėti prie lunčiaus. Boulevard 
9380.

MERGINA LENGVAM ruošos 
darbui, būti, vakarais, nėra skalbi
mo. Rockwell 9840.

PARDAVĖJOMS, galiau štai nau
ja vieta. Darbas, nauda, išsidirbk 
nuolatiniai besiverčiantį biznį. Ne
apribota proga, alga ir komisija, 
nuolat. Kreiptis asmeniškai.

MRS. McCULLOH,
555 W. Pershing Road.

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA prie namų darbo — Turi turėti 
patyrimo. Gyventi vietoje. Geras 
užmokestis. BĖVERLY 8673.

REIKIA LIETUVĖS MERGINOS 
bendram namų ruošos darbui — 
plauti ir prosyti — 514 dienos į sa
kaitę. Vakarais išeiti. Hyde Park 
8292.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
ruošos darbui — vaikui prižiūrėti. 
Būti. Geri namai. Rogers Park 3663

PATYRUSI MERGINA virti, len
gvam skalbimui. Eiti. $7 iki $9.00.

GRACELAND 4747.

OPERATORIŲ — SINGLE need- 
le frontų siuvėjų, patyrusių prie 
plaunamų suknelių, taipgi, guzi- 
kams skyles siūti ir bottom hem- 
mers. 913 W. Van Buren. Penktas 
aukštas.

REIKIA DARBININKO ant far- 
mos, pusės ar Liaus. Reikalinga, 
kad kiek suprastų farmos darbą ir 
kad mokėtų draivinti automobilį, 
tUri būti nepijokas. Mrs. M. N.,

4340 So. Sawyer Avenue.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŠVARUS ŽMO
GUS su savo automobiliu išvežioti 
duonai ir kad turėtų šiek tiek kos- 
tumerių. Box 983, 1739 So. Halsted 
Street.

REIKIA VYRO, KURIS TURI 
įtakos nekilnojamo turto savininkų 
tarpe mokesčių reikalu. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliškai.

Box 2-5, 1739 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARIAI vedusiai 
porai su mažais fornišiais gyventi 
bendrai. Vienas vyras. Atsišaukite 
laišku. 1739 S. Halsted St., Box 985.

RENDAI KAMBARYS apšildo
mas, prie našlės moters be vaikų, 
vaikinui ar ženotai porai su valj 
giu ar be valgio. 1749 So. Halsted 
St. 2 lubos iš fronto.

FOR RENT—IN GENERAL 
Reiiddai—Bendrai

6 KAMBARIŲ FLĄTAS karštu 
vandenili šildor>^s, uždari porčiai 
$45.00. 6736 So. Campbell.

BUSINESS CHANCEŠ 
Biznio Progos

PARDUOSIU TAVERNĄ, gera 
bizniška vieta, pigi renda, tinka
ma ženotiems. Aš turiu kitą biznį.

6440 COTTAGE GROVE.

GERA PROGA įsigyti biznį Lie
tuvoje. Įdomaujančius prašau krei
ptis raštu į 1739 So. Halsted St. 
Box 982.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ ąnt 
pardavimo ant biznio gatvės. Prie
žastis—liga. 1538 West 69th St. Tel. 
HEMLOCK 2126.

Nauji Pašalpos 
Patvarkymai

Chicagos šelpimo Adminis
tracija paskelbė, kad visi pa
vieniai bedarbiai, kurie nori 
gauti pašalpų, privalo paduoti 
aplikacijas raštinėj ties 10 E. 
llth Street. Kitose pašalpose 
stotyse tokių bedarbių aplika
cijos nebus priimamos.

Nauji Valdininkai 
Chicago Heights

Vakar po pietų Chicago 
Heights valdžių perėmė nauja 
miesto valdyba, išrinkta rin
kimuose prieš porų savaičių. 
Naujų viršininkų terminas pa
sibaigs gegužės 1 d., 1940 m.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Roselande.

TURI PAAUKOTI delikatesų ir 
grošernės krautuvę. Priežastis—li
ga. Įsteigta 16 metų. 1511 West 69 
Street.

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

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN KOMES 

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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pante vimui

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampas: 12x4 kambarių 

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

Kampinis Parkside Avė. 6-šių 
krautuvių, 10 apartmentų—rendos 
$6,000, tik metaSis $20,500. Reika
laujama $5,000.

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 
Tel. Dearborn 1540 
1527 Devon 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.

KAMPINIS 13 APARTMENTŲ
Pajamų $6270.00 metams, kaina 

$20,000 — pinigais $4.000.00. 25 
apartmentų, metinės pajamos $10,- 
000—$38,000. $5,000 pinigais reika
laujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 We§t Irving Park Blvd. 
Tel. Keystone 8700.

PARSIDUODA 4 FLETŲ Mūrinis 
Namas su storu. 2 po 5 kambarius, 
2 po 3 kambarius. Visi moderniški 
įtaisymai. 2419 West Marąuette Rd.

2 AUKŠTŲ GELTONAS Pressed 
Building—2x6 kambarius apart- 
mentai, garu šildomi—rendos $840 
metams—tiktai $4250 —$1,000 rei
kalaujama. Wabąnsia avė. 5 kam
barių namas. Turi būti parduotas 
už tik $1500.00. $400 pinigais rei
kalaujama. Kreiptis 3943 Irving 
Park Blvd.

PARSIDUODA 4422 S. CAMP
BELL AVĖ. 6 kambarių mūrinis 
cottage ir vienas gyvenimui kam
barys augšte, Furnasu apšildomas, 
garažas. Turi būti parduotas grei
tai ir labai pigiai.

CHAS. URNICH
2500 W. 63rd St. antros lubos. 

Dėl apointmento pašaukite 
PROSPECT 6025.

RfeAL ESTATE TO EXCHANČE 
______ Namai žemė Mainais______

MAINYSIU 2 FLATŲ MEDINĮ 
namą ant ūkės. Box 984, 1739 So. 
Halsted St.

FARMS FČR ISALfe 
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ IR DARŽOVIŲ ŪKIS 24 
akrų geroj vietoj, netoli nuo dide
lių miestų, 3 mylios Caro, Michi- 
gan. Kaina $1,000 — $300 įmokėti, 
12 metų išgyvenęs, parduodu dėl 
senatvės. Rašyti J. Dermeitis, R. 3, 
Box L08, Caro, Michigan.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc 
Automobillaiir TrokAiPardayltnnl

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victoty 1717.

SO1L—FOR SALE 
3 u odžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai bu-

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942,
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AREŠTAVO 3,000 AUTOMOBILIU VA1RUO- 
TOJU CHICAGOJ

Jie Važinėjo Be “Draiverių Laisnių”
Areštai Chicagoj jau prasi

dėjo.
Užvakar ir vakar Chicagos, 

Cook apskričio ir valstijos po
licija pradėjo savotišką “tero
rą” prieš automobilių vairuo
tojus miesto ribose.

Teroras apėmė daug aukų, 
nes 3,000 vakar atsidūrė teis
me ir turėjo aiškintis teisėjui 
Jobu Gutknecht, kodėl jie turi 
būti paliuosuoti nuo bausmės.

liet teisėjas Gutknecht nesu
tiko juos paliuosuoti. Jisai pa
reiškė, kad visus baus lygiai— 
visi turės sumokėti $10 baus
mės ir kaštus.

Jeigu dar neatspėjote, tai 
paaiškiname 3,000 vairuotojų 
buvo areštuoti už važinėjimą 
be “draiverių” laisnių, ku
ruos visi automobiliu vairuo-

v

įstatymas įėjo galion gegužės 
1 dieną.

Vairuotojai pakliuvo ne 
vien už neturėjimą “draive
rių laisnių”. 327 buvo areš
tuoti už važinėjimą be 1939 
valstijos ir miesto ženklų.

Jeigu neturite “draiverių” 
^aisiiių — nevažiuokite auto
mobiliu, tol kol laisnius neiš- 
pirksite- Tai galima padaryti 
Valstijos automobilių biure, 
prie Adams ir Ashland gatvių, 
arba “Naujienose”.

Už laisnius reikia mokėt 
50c. Kol gausite tikrus lais
nius iš valstijos, jų vietoj ga
lit naudoti 50 centų kvitą. 
Bet nelaukite, išsipirkite lais
nius—tuojau. Jeigu perilgai 
lauksite, tai reikės pereiti ir

ACME-NAUJIENU TpJfiphoto

Senatorius Arthur Vandcnbcrg, Tho nas Dewey ir senatorius Robert Taft- Jie 
yra republikonų partijos “prospektai” į prezidentus.

toiai turi dabar turėti. Laisnių per šoferiavimo kvotimus.

Automobilio 
Nelaimėj Žuvo 
J. Vasiliauskas

Draugai Renka Aukas 
Laidotuvėms.

šiomis dienomis automobi
lio nelaimėje žuvo Juozas Va
siliauskas, senas Chicagos lie
tuvis, kuris buvo apie 50 metų 
amžiaus. Jis gimė Pabarikų 
kaime, Liduvėnų paYap., Ra
seinių apskrity.

Velionis priklausė prie Illi
nois \Vorkers Alliancc Local 
66, lodei pirmininkas Stanley 
Straukas rūpinasi jį tinkamai 
palaidoti. Velionis buvo betur
tis. Paskutiniu laiku gyveno 
gaudamas pašalpą.

S. Straukas kviečia visus gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
kas kuo galite, prisidėti prie 
laidotuvių.

Laidotuves planuojama įvy
kinti šeštadienį, gegužės 6 d. 
Kūnas bus pašarvotas Lacha- 
vičiaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St. Informacijų dėlei pašau
kite Pullman 1270. —J. S.

Įrengs Vandens 
Vlyterius Southsidės 
Namuose

Netrukus Pradės Darbą.

Chicagos Viešų Darbų de
partamentas paskelbė, kad ne
trukus sudės “vandens įnyte- 
rius” į Chicagos Southsidės 
namus ir biznio įstaigas.

Viso departamentas žada 
sudėti 48,950 “myterius” ir 
lam tikslui praleis apie $2 mi- 
lionus dolerių.

“Myteriais” aprūpinamas 
plotas yra į pietus nuo 39-tos 
gatvės ir į vakarus iki pat 
miesto sienų.

Apskaičiuojama, kad kiek
vienas “myteris” kainuoja po 
$38.00.

Darbą užbaigus Southside 
gaus vandenį iš Rainbow filt
racijos stoties, kuri yra stato
ma prie 75-tos gatvės ir ežero.

Singer.

NAUJIEN V-ACME Telepholo
OSTEGO, OHIO. — George Reitler, vienas iš ang- 

liakasyklos savininkų, kuris liko suimtas ryšium su an
gliakasio nušovimu. '

Trečiadien., gegužės 3, 1939
------ *----- ------------------  —-----------— — - — — —

Vakar CHicagoje

WHITE CLOUD, MICH.—Charles Cassidy, jo molina ir brolis Elton. Jie 
visi yra įtariami planavimu ir nužudymu Charles’o žmonos.

INA UJ ir; N Ų-AUMPJ ’l'ejppnoio
WASHINGTON, D. C. — James Slattery iš Chicago (trečias iš kaires) sude

da priesaiką kaipo naujai paskirtas senatorius iš Illinois valstijos.

i ACME-NA UJIEN Ų Telephuto
Dr. William Franklin La Mance (po kairei), 32 metų amžiaus osteopatas, 

Keytesville (Mo.) teisme. Jis yra kaltinamas savo žmonos nužudymu.

Prekiaukite Pas Tuos, Korie Garsinasi “Naujienose

e Prokuratūros policija pa
skelbė vakar, kad ieško chica- 
giečio James L. “Rubber Hose” 
Connors-Connor-O’Connor. Po
licija spėja, kad jisai balan
džio 12 d., nužudė James Law- 
rence, Wieboldt firmos šofe
rį-

0 0 0
> Ugniagesys George Barutz- 
ke, nuo 2119 Fletcher st., su
daužė automobili, bet išgelbėjo 
berniuką nuo mirties. Jani va
žiuojant automobiliu, — ties 
Addison ir California, gatvėn 
’šbėgo apie 5 metų berniukas. 
Barutzke taip smarkiai pasuko 
automobili, kad jis apsivertė 
ir sudužo. Bet berniukas ir Ba- 
rutzke išliko sveiki.

0 £ 0
9 Prieš keletą metų Anlhony 
Kulan, 31, nuo 11306 Edbrooke 
a'venue, persiskyrė su žmona. 
Tų jaunutė dukrelė buvo ati
duota žmonos sesutei, Mrs. An~ 
dersonienei, 7411 S. Peoria, au 
ginti. 1937 metais Kulanienė 
pasimirė, ir Kulan užvedė by
lą, reikalaudamas dukrelės at
gal. Vakar apeliacinis teismas 
mergaitę jam atidavė ir pa
reiškė, kad tėvas visuomet tu
ri daugiau teisės prie savo kū
dikio, negu visas pasaulis.

000
© Už penkių savaičių nuo va
kar dienos, Chicagoj įvyks f'u- 
pericr ir Circuit teismo teisė
jų rinkimai. Kandidatų sąrašus 
stato republikonai ir demokra
tai.

0 0 0
0 Chicago oro biuras prana
šauja, kad vėsus oras, pasireiš
kęs Chicagoj prieš kelias die
nas, žada dar čia pabuvoti ke
letą parų. Vakar temperatūra 
buvo 38 laipsniai -4 beveik 
kaip žiemą.

0 0 0
@ Vakar du dvynukai, .25 me
tų Arthur ir Charles Schrei- 
ber, 1401 Sherwin avenue, iš
siėmė vedybinius leidimus ir 
kartu ruošiasi vestuvėms.

0 0 0
® Socialus apdraudos taryba 
skelbia, kad per kovo mėnesį 
Illinois valstijoj išmokėjo $1,- 
207,645 senatvės pensijomis.

o 0 0
© Prie 43-čios ir State vakar 
užsidegė trokas. šoferis Robert 
McMasters skaudžiai apsidegi
no- rankas, bandydamas gaisrą 
užgesinti. Jis guli Chicago li
goninėj.

0 0 0
® Aldermonas Orlikowski va
kar įteikė pasiūlymą miesto ta

rybai, prašydamas federalės 
valdžios pagalbos surasti prie
žastis misteriškų sprogimų, ku
rie sekmadienį įvyko Cicero 
avenue apylinkėj. Aldermonas 
pareiškė, kad jau ne pirmą 
kartą tokie sprogimai įvyko 
toj apylinkėj.

0 0 0
• Gary mieste pasirodė kei
stas vagis. Jisai vagia plytas, 
kuriomis gatvės yra išgrįstos. 
Policijai gatvėj paliktas skyles 
užpildžius, vagilis netrukus ir 
vėl plytas pavagia.

0 0 0
@ Prie Jack Latro maisto krau
tuvės, 6108 S. State Street, pa
sirodė du įtartini vyrai. Gal 
plėšikai, pamanė J. Latras ir 
paleido kelis šūvius iš revol
verio. Abu sužeidė. Jie buvo, 
Martin Haley, 44, nuo 5707 S. 
Loomis, ir William Kelly, 59, 
adresas nežinomas.

000
• Kriminalis teismas dabar 
svarsto bylą 19 metų jaunuo
lio, Sam Hryciuk. Jisai yra 
traukiamas atsakomybėn už iš- 
gėdinimą 45 metų moteriškės 
Rase Weinberg, nuo 1339 N. 
Spau’ding avenue. Jisai kelias 
moteriškes buk užmušęs.

^Prie 908 West 501 h St., 
nežinomas piktadaris apiplėšė 
Fred Uney, 5407 Maryland a v., 
apdraudos agentą. Piktadaris 
atėmė nuo jo .$126.

0 0 0
® Departamentinčj krau

tuvėje prie Commercial ave
nue apie 20 metų mergaitė 
bandė nusižudyti. Ji išgėrė 
buteliuką nuodų. Mergaitė bu
vo paguldyta South Chicagos 
ligoninėj. Pasveiks.

0 0 0
• Savo buto skiepe, ties 

602 Belleforle avenue, Oak 
Parke, pasikorė 50 metų Wil- 
liam J. Taylor. Jisai buvo ga
lanterijos (“dry goods") . par
davėjas.

0 0 0
O Gary mieste, South Shore 

linijos traukinys sudaužė au
tomobilį ir užmušė jame va
žiavusį 23 metų jaunuolį Sher- 
man Pemberton, nuo 961 Big- 
ger avenue, Gary-

Skelbimai Naujienose 
dėlto.

kad pačios Naujienos 
nandineros

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Naujicnų-Acme Telephoto

Vokietijos laivynas plaukia per Anglijos kanalą 
manevrų į Ispanijos pakraščius.




