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No. 106

Paskelbs Angliakasiu Streiką Visoje Salyje
“ BRITU-FRANCUZU-RUSU pasitarimai 

SĄJUNGOS REIKALU SULAIKYTI
Laukia paaiškinimų, kodėl Litvinov tapo 

pašalintas iš komisaro vietos

UNIJOS IR ANGLIES KASYKLŲ ATSTOVAI 
PASKELBĖ, KAD NEPAVYKO 

KONTRAKTA ATNAUJINTI
Dabar streikuoja 138,000, penktadienio 
naktį sustreikuos dar 126,000 angliakasių

NEW YORK, N. Y., geg. 4.lino angliakasiams išeiti į strei-
— Angliakasių unijos ir ang
lies kasyklų atstovų komitetas, 
vedęs derybas darbininkų ir 
samdytojų sutarčiai atnaujinti,
ketvirtadienį paske’bė, kad ne
pavyko susitarti. Kitaip sakant, 
nepavyko sutartį atnaujinti.

Nesenai John Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas, iš
siuntinėjo visiems organizaci
jos lokalams įspėjimą, jogei 
teks sulaikyti anglies kasimą 
visoj šaly, jeigu iki gegužės 
mėn. 5 dienos nepavyks nau
ją kontraktą pasirašyti.

Ketvirtadienį Lewis painfor
mavo spaudos atstovus, kad 
150 angliakasių organizacijos 
viršininkų — Policy Committee 
narių — turėjo konferenciją. 
Konferencija neatšaukė jspėji-

LATVIJA IR ESTIJA PALANKIOS 
HITLERIO PASIŪLYMUI .• M * •

RIGA, Latvija, geg. 4. — 
Painformuotuose Latvijos ir 
Estijos rateliuose kalbama, 
kad abiejų šalių vyriausybės 
davusios palankius atsakymus 
į Hitlerio pasiūlymą pasirašy
ti nepuolimo paktus su Vokie
tija.

PRANCŪZAI BIJO RUSŲ-VOKIEČIŲ 
SUSITARIMO

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
4. — Francuzijoje matyti su
sirūpinimas klausimu, ar Mak
simo Litvinovo rezignacija iš 
Sovietų Rusijos užsienių reika
lų komisaro vietos nereiškia 
Rusijos užsienių politikos pa
kitėjimo. Prancūzai jau ilgą 
laiką prisibijo galimo sovietų 
Rusijos ir nacių Vokietijos su
sitarimo.

Kai kurie Francuzijos veikė-

BEDARBIU ŠEIMOS SUSITELKĖ 
PALAPINĖSE

FLINT, Mich., geg. 4. — De
vyni šimtai Flint šeimų neteko 
pašalpos iš miesto. 750 tų šei
mų susitelkė palapinėse pasta
tytose aikštėje ties , ofisu, kurs 
teikia pašalpą bedarbiams. Pa
šalpos teikimo administratorius 
E. J. Sausen sako, kad jo fon
dai tapo sumažinti $50,000.

Susidarė bedarbių komitetas 
iš penkių asmenų. Jie pareiš
kė, kad suorganizuosią esan-

Chicagai ir apielinkei fede 
'alio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę; gal būt rytme
tį protarpiais lengvas lietus; 
saulė teka 5:42 v. r., leidžiasi 
7:52 v. v.

ką gegužės 5 d.
Dabar streikuoja 138,000 an

gliakasių. Levvis apskaičiuoja, 
kad dar 126,000 anglies kasė
jų prisidėsiu prie tų, kurie jau 
streikuoja. Jie išeisią į strei
ką penktadienio naktį.

Pastaruoju laiku derybų ve
dėjus. mėgino sutaikyti val
džios atstovai. Darbo departa
mento sekretorius, p-lė Per- 
kins, studijuoja . pranešimus 
apie derybas. Tikimasi, kad 
valdžia įsimaišys į ginčą.

Keistą poziciją atrodo už
ėmusi Progresyvių Angliakasių 
Unija Illinois valstijoje. Davė 
Reed, tos unijos prezidentas, 
užtikrino kompanijas, kad jo 
organizacijos nariai neklausys 
pašaukimo streikuoti ir dirbs 
kaip dirbę.

Lietuva jau yra pasirašiusi 
tokią sutartį su vokiečiais. Jei 
sutartis pasirašys dar Latvija 
ir Estija, tai reikš, kad Len
kija bus iš trijų pusių apsup
ta valstybėmis, pasižadėjusio
mis laikytis neutraliai, jeigu 
kiltų karas.

jai kaltina užsienių reikalų mi- 
nisterį Bonnetą nesugebėjimu 
ar nenoru įtraukti Rusiją į 
britų ir franeuzų sąjungą. To- 
čiau kiti franeuzų sluoksniai 
mano, jogei Litvinovo rezigna
cija reiškianti tik tai, kad Sta
linas esąs nepatenkintas Litvi
novo darbu derybose su Fran
cuzija ir Britanija ir kad jis 
nusitaręs pats arčiau tose de
rybose dalyvauti.

čius mieste WPA darbininkus, 
ir visi, susitelkę palapinėse ir 
WPA darbininkai, žygiuosią į 
Flinto sandėlius, kuriuose lai
komos įvairios gyvenimui reik- 
menos.

Bedarbių šeimos nutarė pi- 
kietuoti pašalpai teikti ofisus. 
Jos reikalauja bent 15 centų 
vienam asmeniui kartą paval
gyti. Taipgi reikalauja paša
linti miesto menedžerių PoT- 
locką ir sugrąžinti darbą 500 
ms asmenų, kurie buvo palei
sti iš WPA darbų.

$770,000,000 laivyno 
reikalams

WASHINGTON, D. C., geg. 
4. — Atstovų rūmuose ketvir
tadienį pradėta svarstyti Dilius 
reikalaująs asignavimo $770,- 
{000,000 Jungt. Valstijų karo 
Jaivyno reikalams. »

NEW YORK. — Charles A. Lindber ;h<> žmona (po kairei) po atvykimo >š
Anglijos.

LATVIJA SUTIKO PASIRAŠYTI SUTAR
TĮ SU VOKIETIJA

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
4. — Vokietijos vyriausybė 
cetvirtadienio vakare paskelbė, 
<ad ji susitarė su Latvija ne
puolimo sutarties reikalu. Pa
sak DNB, Vokietijos žinių
. , ..j . .t.- - •> '•—" -y 1 j " ’— v

Numato, kad atmes Meksikos darbiniu-
Hitlerio pasiūlymą 

sutarčių
COPENHAGEN, Danija, geg. 

4. — Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos ir Danijos užsienių rei
kalų ministeriai laikys konfe
renciją Stockholme gegužio 9- 
;ą ryšium su Hitlerio pasiūly
mu padaryti nepuolimo paktus. 
Bet jau dabar gerai painfor
muotuose sluoksniuose reiškia
ma nuomonė, kad šitos šalys 
atsisakys priimti Hitlerio pa
siūlymą, nes joms atrodo, kad 
tai reiksią išsižadėjimą neutra- 
iteto, kurio jos tradiciniai lai

kosi.

Hitleris gavo Švedi
jos ir Suomijos 

prižadą
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

4. — Hitleris užgyrė Švedijos 
ir Suomijos sumanymą sustip
rinti Aaland salas. Atsilygin- 
damos už tai Suomija ir Šve
dija pasižadėjo Vokietijai bū
ti neutraliomis, jeigu kiltų ka
ras.

Aaland salos turi didelės 
strateginės svarbos. Sustiprin
tos jos gali veikiai kontroliuo
ti įėjimą į Suomijos ir Botni- 
įos įlankas. Būdamos nepalan
kiose rusams arba ir neutra
liose rankose jos gali, karui 
kįlus, žymiai paralyžuoti rusų 
laivyno veiklą.

Japonija nestosianti 
į vokiečių-italų mili- 

tarinę sąjungą
—. ............ '■-■■■- m,,

TOKIO, Japonija, geg. 4. — 
Japonijos valdžia nutarusi nei
ti į vokiečių-italų militarinę są
jungą prieš Europos demokra
tijas. Japonija pritarianti tik 
tokiai vokiečių-italų-japonų są
jungai, kuri butų sudaryta ru
sų agresijai kovoti.

agentųros, abi šalys pilnai su
tikusios dėl Sutarties turinio.

Hitleris dar yra pasiūlęs pa
našias sutartis Estijai, Latvi
jos kaimynei,' ir Skandinavijos 
šalims. •’ .

kai nori operuoti 
aliejaus pramonę
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, geg. 4. — Meksikos gele
žinkelius tvarko ir operuoja, 
darbininkai. Aliejaus laukų 
darbininkai šaukia savo kon
venciją birželio menesį, šitoje 
konvencijoj busiąs iškeltas rei
kalavimas pavesti aliejaus pra
monę tvarkyti ir operuoti dar
bininkams, kaip kad buvo pa

rvesti darbininkams geležinke
liai.

Naciai patenkinti 
Litvinovo paša

linimu
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

4. — Vokietijos naciai dideliu 
smagumu pasitiko žinią, jogei 
Sovietų Rusijos užsienių reika
lų komisaras Maksim Litvinov 
rezignavo iš vietos.

(AUirtr.-NAUJLENV i-oiol

Maksimas Lityinovas, f 
sovietų užsienių reikalų ko
misaras, kuris užvakar buvo 
pašalintas iš savo vietos.

Nebus karo šiuo lai
ku ■— sako Lind- 

bergh
WASHINGTON, D. C., geg. 

4. — Pulk. Charles Lindbergh 
sako pranešimai, pasikalbėji
muose su artimais draugais iš
reiškė nuomonę, kad artimoj 
ateity nemątyti pavojaus, jo
gei kils karas,

Hitlerio pagalbinin
kai vyksta Į Italiją

ROMA, Italija, geg. 4. — 
Ketvirtadienio vakare į Italiją 
išvyksta Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop ir feldmaršalas Goering.

Jų kelionės tikslai aiškina 
mi dvejopai. Sakoma, Musso- 
linis darosi p^ankesnis Fran- 
elizijai. Jam nepatinkąs Hitle
rio nusistatymas derybose su 
lenkais. Taigi Ribbentrop ir 
Goering važiuoja Italijos-Vo- 
kietijos santykių sustiprinti.

Kitas aiškinimas yra toks: 
Hitleris ir Musso’inis manoj 
kad atėjo laikas daryti forma
lią Italijos-Vokietiįos sąjungą 
tikslu atsverti britų ir francu 
zų politinius žygius.

Vėl kalbama apie 
“raminimą” Hitlerio

LONDONAS, Anglija, geg. 
4. — Pašalinimas Litvinovo iš 
Rusijos Užsienių reikalų ko
misaro vietos sukėlė sensaciją 
Anglijoje. Kai kurie sluoksniai 
reiškia nuomonę, kad sunku 
besitikėti Britanijbs-Francuzi- 
jos-Rusijos sąjungos.

Vėl pasklido girdai, kad 
Chamberlain planuojąs ramin
ti Hitlerį. O tam raminimui 
jis veikiausia darysiąs spaudi
mą į Lenkiją, kad ji duotų 
koncesijų Hitleriui.

-♦

Vokietija išvaro
6 britus

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
4. — Nacių valdžia įsakė še
šiems Britanijos piliečiams, jų 
tarpe dienraščio London Daily 
Telegraph korespondentui, ap • 
leisti Vokietiją. Tuo budu vo
kiečiai atsilyginą britams už 
pašalinimą iš Anglijos nacių 
agentų..

LONDONAS, Anglija, geg. 
4. — Stalinas pašalino iš už
sienių reikalų komisaro vietos 
Maksimą Litvinovą. Jo vieton 
tapo paskirtas Viašeslav Molo- 
to’v, kurs dabar bus ir sovie
tų premjeras ir užsienių rei
kalų komisaras.

Kadangi sovietų vyriausybė 
nepaaiškino, kodėl Litvinov ta
po pašalintas, tai rusų, britų 
ir franeuzų pasitarimai sąjun
gai sudaryti nutruko bent lai-

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR ________ ________/

• VARŠUVA, Lenkija, geg. 
4. — Dalina mobilizacija Len
kijoj vargina šalį. Lenkams 
reikia finansinės pagalbos. Jie 
iabar spekuliuoja, ar gaus jos 
iš franeuzų ir britų. Demobi
lizuoti kariuomenės Lenkija 
nenori, nes Hitleris tuomet ga
lėtų lengvai Dancigą pasiim
ti.

• • —• •

• LONDONAS, Anglija, geg. 
L — Įneštas parlamentan bi
tus reikalauja trijų metų kon- 
skripcijos Britanijoj. Apsktii- 
•iuojama, kad per tą laiką Bri
tanija išmokins karo pratimų 
įpie 800,000 jaunų vyrų.

**!■•*•

e BERLYNAS, Vokietija, 
geg. 4. — Aukštuose nacių ra
teliuose reiškiama nuomonė, 
kad Hitleris imsis griežtos ak
cijos Lenkijos atžvilgiu, jeigu 
užsienių reikalų ministerio 
Becko kalba penktadienį paro
dys, jogei lenkai visai nenori 
vokiečiams nusileisti.

• VARŠUVA, Lenkija, geg. 
4. — Lenkijoj yyriauja nuo
monė, kad užsienių reikalų mi
nisteris Beck penktadienį pa
reikš, jogei Lenkija neduosian
ti Dancigo vokiečiams, nė 15.5 
mylių platumo kelio per Dan
cigo koridorių į rytų Prūsiją.

• • - • •

• KANSAS CITY, geg. 4. 
— Trečiadienio vakare pasakė 
kalbą Alf. Landon, buvęs 1936 
metais republikonų partijos 
kandidatas į prezidentus. Tarp 
ko kita jis užgyrė prez. Roo- 
sevelto pastangas sušaukti 
tarptautinę konferenciją, bet 
taipgi įrodinėjo, kad prez. Roo- 
aeveltas panaikinęs Jungt. Val
stijų neutralumą Europos gin
čuose.

KAUNAS — Draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų kasoje, 
kaip tenka patirti, svarstomas 
klausimas, žemės ūkio darbi
ninkus aprūpinti praktiškais 
darbo drabužiais. Ligi šiol yra 
pastebėta, kad prie žemės ūkio 
darbų su daugeliui darbinin
kų įvyksta nelaimingų atsiti
kimų kaip tik dėl to, kad jie 
neturi tinkamų darbui drabu
žių- Draudimo kasa rūpinasi, 
kad žemės ūkio darbininkai 
darbo drabužius galėti^ įsigyti 
gaudami 50% nuolaidą.

kinai. Laukiama tikresnių ži
nių, kodėl Litvinov tapo paša
lintas.

Europos sostynėse gyvai dis- 
kusuojamas klausimas, kokios 
yra priežastys, dėl kurių Lit
vinov tapo pašalintas.
. Numatoma, kad jo pašalini
mas esąs glaudžiai susijęs su 
britų, franeuzų ir rusų dery
bomis sąjungai sudaryti.

Litvinovo pasiūlymai šiuo 
reikalu buvo: 1 — Rusija, 
Britanija ir Francuzija pasira
šo sutartį, pagal kurią viena 
kitai teiks pagalbą agresijai 
kovoti Europoje; 2 — šitos val
stybės pasirašo paktą, kurs nu
sako ką jos turi daryti tam 
tikrais, specifiškais atvejais; 

Į 3 — Jos pasižada gelbėti Ru
muniją, Lenkiją, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, jeigu bet kurią 
jų priešas užpultų.

Dabar, Sovietų Rusijai pa
šalinus Litvinovą iš užsienių 
reikalų komisaro vietos, Euro
poje įr kalbama, jogei jis ta
po pašalintas dėl to, kad dery
bos sąjungai sudaryti ėjusios 
perdaug povai.

Tačiau teikiama ir kitoks 
aiškinimas. Esą Litvinov da
vęs perdaug prižadų ginti ki
tas valstybes. Tuo pasinaudo
ję Rusijos atsiskyrimo nuo 
Europos šalininkai ir padėję 
Litvinovo vieton Molotovą. Pa
starasis yra mažai žinomas 
Europoje, be to, kaipo prem: 
jeras, jis neturėsiąs laiko va
žinėti po Europą ir maišytis 
į j(\j ^kivirčus, todjėl Rusija 
laikysis nuošalius nuo Europos 
reikalu.

Ryšium su pasitraukimu 
Litvinovo, kurio ypatingai ne
kentė naciai, kilo taipgi klau
simas, ar tik Stalinas nepla
nuoja susitarimo su Vokieti
ja. Iš karto Sovietų atstovai 
Britanijoje paneigė šitą nuo
žiūrą. O nuožiūra yra remia
ma tuo, kad nesenai Vokieti
jos užsienių reikalų ministeris 
von Ribbentrop priėmė pasi
kalbėjimui rusų ambasadorių 
Berlyne Merkulovą ir kad Hit
leris pereitą penktadienį kalbė
damas, neatakavo Rusijos. 
Praeity jis nepraleisdavo pro
gos pulti Rusiją.

PAVASARIO
DABAR LAIKAS;

• PIRKTI, parduoti, mai- 
nytiraiosavybes, biznius, 
automobilius ir L t.

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.

PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, m.
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Iš Pietų Amerikos
STUD. FELIKSAS STUNGEVIČIUS, NUOŠIRDUS 

LIETUVOS IR JOS VEIKeJŲ PROPANUO- 
TOJAS URUGVAJAUS SPAUDOJE 

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)
tolerantiškų straipsnių apie Lie
tuvą, jos kultūrą, jos išeiviją, 
etc. Beveik visų tų raštų auto
rius yra gabus inteligentiškos 
ponų Stungevičių šeimos vien
turtis sūnus Feliksas, 1936 m. 
baigęs Urugvajaus Anglų Kole
giją — British School — su si
dabro taure, kurią jam per iš
leistuves įteikė Anglijos amba
sadoriaus žmona.

Atliktu laiku nuo teisių mok
slo, kurį studijuoja valstybinia
me Urugvajaus universitete, 
studentas Feliksas Stungevičius 
dirba žurnalistinį darbą ir yra 
tampriai susirišęs su spauda. 
Prie Montevideo išeinančio an
glų dienraščio “The Sun“ dir
ba kaipo vyr. redaktoria is pa
dėjėjas ir yra bendradarbiu vie
tinių Urugvajaus ispaniškų 
dienraščių: oficiozo “EI Pueb
lo’’, “La Manana”, “EI Diario“, 
“EI Debate” ir “EI Bien Publi- 
co“. Be to, dar yra specialus 
Londono spaudos agentūros 
Weslon’s Press Agency atstovas 
Urugvajuje. Ton tarnybon slud. 
Feliksą Stungevičių rekomen
davo Didžiosios Britanijos kon
sulas Montcvidejuje.

Kai rašytojas Matas šalčius, 
gyvendamas iš Lietuvos gauna
momis lėšomis Argentinoje, ra
šo Buenos Aires dienraščiuose 
straipsnius apie Kiniją, tai žur
nalistas Feliksas Stungevičius 
Urugvajaus spaudoje rašo apie 
Lietuvą ir jos išeivius Urugva
juje.

beskaitant straipsnių apie 
Lietuvos kultūrą, meną, litera
tūrą, sportą, agrikultūrą, etc.— 
stud. F. Stungevičius yra nema
žai parašęs.tolerantiškų straips
nių apie žymesnių lietuvių bio-

(Tęsinys)
Tolerantiškumas pastebimas ir 

Pietų Amerikos lietuvių 
studentijoje

Vietinėje urugvajiečių spau
doje vis dažniau pasirodo gan

BARRICK’S
PAINI STORE

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

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

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM—

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai. -
...........  Ji i ■■

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Engiewood ges?
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

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

GERB, Naujieną įkaityto
jo* ir *kaitytojcd praiomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
fa* krautuve*, kurio* 
tkelbiasi Naujieno*e.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel* YARDS 4787 

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

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

šventadieniais: 11 iki 12 

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

grafijas ir bei biografiško po
būdžio. Štai kąi kurie iš jų;

Du lietuviai — Atlanto nuga
lėtojai (“EI Bien Publįco*' iš 
1935 m.), Lietuva ir jos Prezi- i 
dentas A. Smetona (“EI Pųeb- 
lo“ iš 1937 m.), 19-kos metų 
Lietuvos nepriklausomybės su- i 
kaktuvės (“La Manana“ iš 1937 
m.) / Lietuvos ministeris Jonas 
Aukštuolis (“EI Pueblo“ iš 1936 
m.), Lietuvos Išeivių Dieną ir 
gen. V. Nagevičiaus kelionės 
tikslas (“La Manana” iš 1937 
m.), Lietuvos diplomatija ir jos 
Konsulas Urugvajuje (“Ęl Pu
eblo’’, “La Manana“ ir “EI Dia
rio’’ iš 1937 m.), Brazilijos lie
tuvių žurnalįstas St. Vancevi
čius Urugvajuje (EI Diario“ ir 
“La Manana“ iš 1937 m.), etc.

Gal kąs pagalvos, kad žurna
listas F. Stungevičius šiuos 
straipsnius parašė kokių nors 
politiniai — ideologinių tenden
cijų inspiruotas? Visai ne. Jis 
nepriklauso jokiai politinei par
tijai ir abelnai politikos ir ak
lo politinio^ užsispyrimo nemėg
sta. Musų mylimas Feliksas yra 
tos nuomonės, kad jei Lietuva 
negalinti triumfuoti savo auk
so kasyklomis, tai ji galinti 
triumfuoti savo kultūrą, todėl 
čia neišvengiamai esąs reikąjip- 
gas tolerantiškumas. Aklas pą- 
litinis užsispyrimas ir su pa
nieka žiūrėjimas į žmogaus 
dvasinę bei materialę ateitį, ve
da prie siaurumo ir žmogaus 
menkystos, kuri yra kapas vi
sokiai kūrybai ir degeneracija. 
Tik tolerancija, konstruktyviz
mas, realyzmas ir 
iškelsiąs į padanges 
jos išeivių kultūrą, 
F. Stungevičius.

Užsienių spaudos reikšme 
musų tautai

Kada tapo paskirtas Lietuvos 
Garbės Konsulas Urugvajuje, 
tai pats pirmas stojau už tai, 
kad iš trijų kandidatų į Konsu
lato sekretorius, |)ųtų patvirtin
tas sekretoriaus pareigas eiti 
žurnalistas F. Stungevičius. Šią 
mano nuomonę parėmė “Nau
jienos”, “Argentinos Lietuvių 
Balsas“ ir kiti laikraščiai, ku
rie supranta užsienio spaudos 
reikšmę Lietuvai.

Anksčiau, kada Urugvajaus 
lietuvių visuomeniška bei kul
tūriška veikla bazavuosi vien 
“barikadomis“, o Feliksas bu
vo dar visiškai jaunas, tai Uru
gvajaus dienraščiuose 
pasirodydavo žinučių, 
būdavo “įrodinėjama”, kad lie
tuviai ir lenkai yra ta pati tau
ta, kad dabartinis Lietuvos po
litikos vyrai yra lenkų žmonės, 
kad lietuviai yra slavai, kad bu
tų geriau, jog Lietuva susijung
tų su Lenkija į vieną Lenkijos 
valstybę, etc.

Tik lietuviams pradėjus vars
tyti dienraščių redakcijų duris, 
pranyko musų tautai pragaiš
tingi spėliojimai, o jų vietą už
ėmė prieteliški Lietuvai straip
sniai. Ir jei kas šiandien pa
skelbtų nukreiptą prieš Lietuvą 
straipsnį, tai musų mylimas Fe
liksas į to dienraščio redakciją 
įsiveržtų su durimis ir užprotes
tuotų.

Todėl ir trokštu, kad stud. 
Feliksas Stungevičius butų kar
tu su mumis visą amžių, nors 
jam, reikia vardan teisybės pa
brėžti, Lietuva nė už sekreto? 
riavimą, nė už nuoširdžią pro
pagandą nemoka nė cento. Jis 
sau duoną užsidirba kaipo pri- 
siekusis vertėjas (nes 1936 me
tais Urugvajaus universitete 
prie ekonominių ir administra
cinių mokslų fakulteto yra iš
laikęs iš penkių kalbų egzami? 
nūs ir gavo prisiekusio vertėję 
diplomą), o mokslą padeda eit} 
anglai. Todėl mokinasi žmogus 
ir rašo, rašo kaip sekretorius, 
rašo kaip žurnalistas, rašo kaip 
vertėjas. /

—Tikras Lietuvos patrijotas 
privalo dėl savo tautos padir
bėti kilnių idėjų vedinas, visai 
netykodamas pasipelnymo, — 
sako musų Feliksas jūsų kores
pondentui.

Taigi studento Felikso Štųn- 
geyičiaųs asmenyje Lietuva tu
ri dyl;ai du tarnautojas.

Baigdamas norėčiau dar pri
siminti apie Lietuvos ekonomi
nės politikos eigą: kur nerei
kia, Lietuva išmoka užsienio 
lietuviams tūkstančius, o kur 
reikia — nė cento.

Beje, stud. F. Stungevičius 
yra Urugvajaus anglų skautų 
kapitonas ir vadas, greitai ža
da pradėti organizuoti skauti- 
ją Urugvajaus lietuviukų tar
pe. Jo aktingumas — dinamiš
kas. Dirba . nepaprastai daug 
valandų ir niekad nepavargsta, 
vis platesniems užsimojimams 
ryžtasi. Šią vasarų pradės ra
šyti knygą apie Lietuvą, tuo 
tikslu labai įdomaujasi apie 
Šiaurės Amerikos lietuviškąją 
studentiją. Plačiau apie tai pa
rašysiu kitą kartą, o dabar — 
tegyvuoja musų mylimas 
Jiksąs! —J. Lazdaųsfcas.

Montevideo, R. O. U.
(GĄLĄS)

STANDARD CLUD
Švelni Degtine—100 Proof

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

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

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ
I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Fe-

WEST SIDĘ MEMORIAL VVORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

SVERRE GRONWOLD 
Phonę SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai
Artistic Memorials Monuments— 
Headstopes—Mausoleuiųs—Statuary

aktyvizmas 
Lietuvos ir 
sako stud.

dažnai 
kuriose

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas 
nikams, parengimams ir 
moms linksmai laikui 
leisti. Gėrimai ir 
vietoj.

MR. BUTČHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

pik- 
šei-

pra- 
valgiai

AKIŲ SPECIALISTAI

Mažų Išlaidų
NAMAS O

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ 0 4 A A 
2 karams pastatysime v 1 J J 
ant jūsų loto I |lgl
Unijistų statytas

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia 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 A v.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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.

CITY WRKG. & LBR. C0.
2301 S. Crav/ford Lawndale 3OIO
Open Sunday ?

tv. rv/Ar ik/i, p rez.

_____KitiLietuviaiDaktaral_____

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

Tek Office Wentwortn <336 
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

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 G iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

OTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

i Ygf Telefonai YARDS 1741-1742 
(4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue.

KUusyktta antsų Idetavių radlo programą Šeštadienio vakarai*

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

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 BBVD.

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
/ Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

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 MIDWAY 2886.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

ADVOKATAI

K

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

DR. ST. NAIKELIS 
Physiciąn and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St 

Room 1230.
Ofiso TeL CENTRAL 1824.

Namų Tek—Hyde Park 3395.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Yards 1139
Yards 1138

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

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtačk Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

I, J, ZOLP Phone Yards 0781
1643 West 461h Sireet Yards 0782

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litųanica Avenue

TURIME

DALYSE

Cicero

Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

RE AL ĖST ATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma dienIu’ž

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

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET TeL LAWNDALE 2908-09

NARIAI
Chicagos,

Lietuviu <
Direktorių
Asociacijos

4704 So. Westeru Ąve

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanica Avenue

6834 So, Western Avė.
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S, California Ayenue Phone Lafayette 3572

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

‘-.'JĮ '■ 1 ' "J    11 " . - ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman 1276
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
IŠ DETROITO PADANGĖS

AIDO CHORO KON
CERTAS

Balandžio 30 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko Aido choro kon
certas. Prasidėjo apie 6:30 vai. 
vakaro. Choro pirmininkas A. 
Urbon’as (jaunuolis, kuris tik 
prieš kelis metus atvyko į Ame
riką) pasakė trumpų įžanginę 
kalbų. Po to jis pristatė chorų 
po vadovyste W. Gugo.

Tenka pasakyti, jog kalbamas 
choras gana dažnai dainuoja į- 
vairiuose parengimuose. Dai
nuoja vieni vyrai, vienos mo
terys ir paskiri asmenys, šį kar
tų choras irgi neblogai su savo 
dainomis pasirodė.

Vėliau smuikavo p. Erickson. 
Jam akompanavo jo žmona, 
buvusi Anskaičiutė. Štai pirmi
ninkas praneša, jog dailiuosius 
Lyros choras iš Clevelando po 
vadovyste p. J. Paltanavičiaus.

Choras nelabai gausingas, vie
nok sudainavo labai vykusiai 
kelias angliškas ir lietuviškas 
dainas. Jis jau buvo besirengiąs 
scenų apleisti, tačiau publika 
savo grausmingais aplodismen
tais privertė jį dar kelias dai
nas sudainuoti. Aplamai imant, 
musų publika clevelandiečius 
labai širdingai pasitiko ir labai 
šiltai su jais atsisveikino.

Koncertas iš viso truko apie 
2 valandas. Garsinamas jis bu
vo labai smarkiai: net specia
liais laiškais publika buvo kvie
čiama atsilankyti bei paremti 
jaunuolius. Kaipo pamasinimas, 
žinoma, buvo minimas Cleve
lando Lyros choras.

Rengėjų pastangos nenuėjo 
niekais: publikos prisirinko pil
na svetainė. Taip sakant žiemi
nio sezono baigtuvės buvo la
bai sėkmingos. Dabar visokie 
klubai, chorai ir draugijos rū
pinasi piknikais bei išvažiavi
mais. Jau keli jų yra garsina
mi. Netrukus tad pradėsime, 
kaip sakoma, vasariškai links
mintis.

TUŠČIOS PASTANGOS
“Keleivio” Nr. 16 kažkoks 

Dėdė Jokūbas Detroito Lietu
vių Klubo vardu pasimojo to 
klubo smuklėje balandžio 21 d. 
sušaukti susirinkimą tam, kad 
aptartų klausimą, ar reikalin
ga daugiau LSS kuopos steigti. 
Jis malonėjo pakviesti ir LSS 
116 kuopos narius. Esą, butų 
pageidaujama, kad jie kaip ga
lima gausingiau atsilankytų.

Žinoma, Dėdė Jokūbas gali 
rengti tokias diskusijas, kokios 
jam patinka. Tai jo reikalas. 
Tačiau vis dėlto išmintingi žmo
nės, kaip sakoma, svetima liga 
neserga. Vadinasi, ne į savo 
reikalus nesikiša.

Tiesa, kiek teko patirti, tai 
Dėdė Jokūbas džiaugiasi, kad 
socialistai diskusijas pralaimė
ję. Gi faktas yra tas, jog socia
listai iš viso tomis diskusijomis 
nesidomėjo. Socialistai nemano, 
kad jų pareiga yra lankyti to
kius susirinkimus, kuriuos ren
gia Dėdės Jokūbo tipo žmonės. 
Vadinasi, tokie žmonės, kurie 
daug kartų ragožium yra apsi
vedę ir gal dar daug kartų ap
sivers.

LSS 116 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 6 d. IAS salėje 
(24-ta ir Michigan). Prasidės 8 
vai. vakaro.

Visi draugai ir draugės yra 
prašomi atsilankyti bei naujų 
narių atsivesti.

Gegužės 28 d. įvyks kuopos 
išvažiavimas į Daugelio ūkį. Iš
važiavimo reikalų turėsime ap
tarti. Būtent,

kalbamas išvažiavimas kaip ga
lima geriau pasisektų.

Visus kviečia atsilankyti val
dyba.

NEPAJĖGĖ IŠLAIKYTI
Kiek Dteroite ir jo apylinkė

se gyvena lietuvių, — tikrai ne
galima pasakyti. Vieni sako, jog 
lietuvių skaičius siekiąs maž
daug 10,000, o kiti tą skaičių 
dar labiau padidina. Bet tai vis 
tik spėjimai.

Lietuviai daugiausia dirba au 
tomobilių pramonėje. Pradėjo 
jie smarkiai Detroite spiestis 
maždaug prieš dvidešimt metų. 
Vadinasi, tuo metu, kai auto
mobilių pramonėje prasidėjo 
didelis “buin”.

Tai buvo geri laikai. Atsira
do tad pusėtinai biznierių 
smulkių pramonininkų. Vėles
niais laikais nemažas skaičius 
lietuvių įėjo į vadinamąjį “a- 
laus darželių” biznį.

Nors Detroitas yra viena 
stambesnių lietuvių gyvenamų 
kolonijų, vienok lietuviai netu
ri čia nei svetainės, nei tinka
mo daržo piknikams. Tiesa, 
prieš depresiją jie buvo pasi
statę svetainę, kuri atsiėjo apie 
150 tūkstančių dolerių. Prie 
svetainės statymo daugiausia 
prisidėjo parapijonai, kurie su
dėjo apie pusę tos sumos. Buvo 
išleisti šėrai.

Kadangi svetainės operavi- 
mas neapsimokėjo, o skolos vis 
didėjo, tai susidarė pavojus vi
siškai svetainę prarasti. Kai ku
rie bandė sušaukti organizaci
jas, kad tosios bandytų išgelbė
ti svetainę. Bet iš to nieko neiš
ėjo: svetainė liko parduota už 
užvilktus mokesčius.

Teko patirti, kad dabartiniai 
svetainės savininkai cuiiklu ią 
parduoti už 25 tūkstančius do
lerių. Kai kurie lietuviai buvo 
pradėję organizuotis, kad galė
tų svetainę ir vėl į savo ran
kas paimti. Tačiau prasidėjo 
tažkokie nesusipratimai, kurie 
kliudo susitarti. Iš viso atrodo, 
kad nieko neišeis.

Tuo tarpu kalbamoji svetai
nė daugiausia lietuvių yra pa- 
tronizuojama: įvairios lietuvių 
organizacijos ten rengia savo 
koncertus, šokius, balius ir 1.1. 
Nežiūrint to, svetainė yra tiek 
apleista, kad tiesiog nejauku 
ten ir eiti.

Tinkamo piknikams daržo 
lietuviai taip pat nepajėgė įsi
gyti. Visa ką jie padarė, tai su
kūrė tris lietuvių parapijas. Bet 
kas iš to, kad tos lietuvių pini
gais sukurtos parapijos lietu
viams nepriklauso: po kėlių ar 
keliolikos metų tose parapijose 
greičiausiai šeimininkaus kokie 
airiai.

SAVOTIŠKAS BOIKOTAS
Kad valstybės šiais laikais 

stengiasi kiek galima apsieiti su 
savo šalyje pagamintais dirbi
niais, tatai yra visiems žino
mas faktas. Bet štai dabar ir 
Amerikos atskiros valstijos ban
do tik savo prekes piršti ir ra
gina, kad iš kitur atgabentas 
prekes nepirktų.

Michigan valstijoje yra augi
nama nemažai cukrinių runke
lių. Ir štai dabar prasidėjo agi
tacija, kad tos valstijos piliečiai 
vartotų tik čia pagamintą cuk
rų. Girdi, jei to nebus daroma, 
tai nukentės ne tik farmeriai, 
kurie runkelius augina, bet ir 
darbininkai, kurie prie cukraus 
gaminimo dirba.

APSIRŪPINKITE
Jei kurie darbininkai liko pa

leisti iš darbo ir jiems priklau
so gauti nedarbo apdraudę, tai 

paplanuoti, kad jie turi tuoj apie tai pranešti.

Jeigu to nepadarys, tai vėliau 
gali turėti nemalonumų.

“FADERIS” COUGHLIN
Jau gerokas laikas kaip ku- 

nigužis Coughlin liko numas- 
kuotas. Tas dvasiškas tėvelis y- 
ra niekas daugiau, kaip lik fa
šistų pakalikas.

Iš Windsoro ir Detroito radi
jo stočių pirmadieniais yra 
transliuojamos Amerikos taikos 
ir demokratijos lygos progra
mos. Kalbamai lygai vadovauja 
Frank X. Martel. Gegužes 1 d. 
jis kalbėjo apie kun. Coughlin, 
kuris dedasi darbininkų drau
gu. Martel nurodė, kad bažny
čiai statyti kun. Coughlin sam
dė unijai nepriklausančius dar
bininkus. Tą pat jis daro ir su 
savo laikraščiu, su kuriuo uni
jos nieko bendro neturi.

Detroitietis

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

SLA 352 kuopos susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 7 d., 9 vai. ryto, Lietuvių 
svetainėje. Visi nariai būtinai 
turite tame susirinkime daly
vauti, nes jame bus galutinai 
priimti 21 kuopos nariai. Be to, 
pažangos vajus jau pasibaigė. 
Tad šiame susirinkime bus per
skaitytos 30 naujų narių apli
kacijos. Tuo musų veikėjai lai
kinai nutrauks savo darbą.

Bendrai imant, į SLA 352 
kuopą liko prirašyta daug jau
nimo. Naujų narių skaičius 
sieks visą šimtą, o jų apdrauda 
— apie $50,000.

Mes norėtumėme žinoti, ar 
per šį vajų kuri kit£ kuopa pa
siekė tokių rezultatų, kaip mū
siškė? Jei taip, tai tegul ji at
siliepia. . ‘ c

SLA 352 kuopos piknikas į- 
vyks gegužės 21 d. “Birutės” 
darže. Visi nariai dalyvaukite.

—M. J. Kemešienė

DETROIT 
ABATTOIR

Because of the absence of this 
column lašt week, the author will 
review lašt week’s doings of the 
Dailės—the Dumka affair. The 
success of the Dailės Chorus’ affair 
vvas complete when the Ukranian 
Dumka Chorus sang two Lithuanian 
songs—one being a portion of “Tu 
Ir Aš”—the šame melody the DLDC 
sang a few seasons back—and the 
applause was defeaning! For the 
littl epractice the Dumka had (in 
fact, only one Friday night) they 
did remarkably well with both 
Lithuanian songs—their articula- 
tion and enunciation was remark
ably vvell for a chorus not familiar 
with the Lithuanian that he will not 
forget so quickly.

The director of the Dumka Cho
rus, Mr. Ivan Atamanetz, expressed 
his opinion of the DLDC—and ąm- 
ong his expressed suggestions he 
stated that the DLDC’s appearance 
could be improved by the adoption 
of Lithuanian National costume in 
which they should appear before 
their public—or some outstanding 
uniform. He added a great compli- 
ment by saying that the DLDC 
sung better than the Bruno Nek- 
rash’s choir, locally considered as 
an exceptional Lithuanian musical 
group.

As there is a better side of life, 
there is always the ever-present 
minority of every Lithuanian audi- 
ence which delights in disturbing 
the performers—such as was the 
case lašt Sunday, sorjy to say. In 
certain respects it may be excused, 
for the enthusiasm displayed by the 
Lithuanians at this performance 
vvas so great that they voiced their 
ėnthusiasm (which wasn’t so nice).

So much for Dumka. It was no- 
ticed that Anne Masalskis, the Cho
rus* ex-director, was seated at the 
piano during the DLDC portion of 
the program. It may also be men- 
tioned here—that the author of 
this column has leamed from a very 
reliable soųrce that Miss Masalskis 
was not even thanked for playing

. i ’' . • 

for the Chorus—for Corning back to 
play for the Chorus from which 
she had resigned a considerable 
length of time back. In concern 
to the talk about the taking over 
of the Chorus for hext year, Miss 
Masalskis has stated with a ring of 
finality in her voice that she will 
not return to the drudgery and self- 
enslavement of directing the Dai
lės Chorus again. It seems that she 
has plans other than leading the 
Chorus in her mind—plans which 
eventually might lead to a change 
in statė of life. Mr. Vaitelis, the 
present Chorus director and future 
“bass” when Miss Masalskis “comes 
back” to the chorus, will have to 
wait a long, long time before that. 
aim is realized—the wait probably 
becoming eternal.
. The lašt day of the SLA member- 
ship contest drive, has passed with 
lašt week and at this moment all 
the Chorus members breathe sighs 
of relief. It seems that all the con- 
testants centered their attaeks up- 
on the Chorus membership—and 
as a result many, many Chorusites 
are now members of the SLA 
There is a plan starting through 
which all the Lithuanian youth 
vvill unite and form a young men’s 
and women’s chapter of the SLA— 
and many Detroiters are hoping 
such a thing does come to pass.
AMONG THOSE WHO KN0W—

A Triole Entente has been for
to ed within the Chorus bodv con- 
sisting of three tenors—Brother 
Rats, Numbers One, Two and Three 
—it is štili not clear to the author 
as to what the pumose' of this or- 
ganization is what its aims are.

During the program Sunday it 
vvas noticed that Frank Dunaski 
and Veto Kuliesus managed to ev- 
ade the pressure of the so-called 
ever-present evil in this world 
(work) and skillfully leave the 
building to its mad, carefree jamble 
of Beer Barrel Polka, cries of “Two 
Beersl”, “This daące is mine!”, 
plūs this and that—-and go away 
for a quiet drive—alone (?). They 
never clarified the reason for their 
escapade or their čdestination or 
their company. And was Stanley 
(White—you can’t. expect Adams 
to vvork) peeved because Veto 
didn’t show up for the check rpom 
position he has held down the lašt 
three or four yearsf

St. George’s Day fwas not only 
celebrated during ’• xhe afternoon 
practice Sunday with the tossing 
around of President George Raško 
and Vice-President George i Kapp— 
it seems that long after Raško had 
left, Kapp had the pleasure of be
ing tossed around by the ladies.

Ex-President Ben Shiller was 
present at the concert—as vvas no
ticed by many.

The appearance of Frank Stan- 
kiewicz’s vehiele Sunday night gives 
sufficient grounds to heavy cir- 
cumstantial evidence of his parta- 
king on a long, long trip—or does 
it ?

Josephine Melenofsky, the present 
Radio Secretary of the DLDC, spent 
a rather dūli evening Sunday—it 
vvas also noticed that she usually 
stays outside the studio during DL' 
DC radio time—could it be a lack 
of socialability on the part of oui 
Chorus members tovvards one who 
devotes much of her time to the 
betterment of DLDC radio pro- 
gress?

Finally, the DLDC girls are 
shovving they have something stored 
away in their mental vaults—this 
vvas concluded from their sensible 
change—over from evening govvns 
to comfortable dresses in vvhich 
they reported for serving duty— 
vvell those that did anyvvay.

No, Miss Bubbelis, your Stanley 
Adams does not vvrite this column. 
It seems that he has some peculiar 
idea in mind as to the authorship 
of this column—this fact vvas made 
very signifieant vvhen he so vehe- 
mently denied the authorship with- 
out having been first accused.—No, 
neither Stan Lee nor Miss Masals
kis vvrite this column—so both of 
your guesses are vvrong. Stella.

The DLDC clique of feminity is 
beginning to shovv some inkling of 
mental knovvledge (not mentioning 
the masculine mental capacity) by 
their sensible change-over from 
evening govvns to comfortable dress
es in vvhiąh they reported for serv
ing duty—vvell, at least those that 
did. (

Miss Frances Bukis is back, so 
we see, from Chicago, vvhere she 
attended the funeral of a relative.

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yfra naudingos.

Hints have it that she has had a TzUlriovif 
very interesting vacation—and some AvHkldllL klCI tollį 
?ay she has been heard referring PafOVTlfl VirriQ 
to her trip as being something nice 1 v
to get avvay from everything for, 
a vvhile. Nepaliaujamas Midyvest Stores

It has been noticed that a cer- organizacijos augimas yra tie-
tain prominent alto has been at-' 
cending practices of late—and that 
"he šame is dittoed vvith a certain 
oprano—could this be mere coinci-.
lence.or vvhat?? | daiktų, gauna geresnį patarna-

In concern to the secessionists of ,vimą ir didesnį patenkinimą.
the Aido Chorus group vvho wished 
to join the DLDC, it seems they 
mušt have changed their minds be
cause they made no effort vvhatso- 
'ver to contact the DLDC President 

as they said thy vvould just after 
Saster—about three vveeks ago. 
°eople have remarked about seeing 
one of the leading secessionists dis- 
tributing literature advertising the 
Aido program coming. Perhaps it 
s bette rthis vvay.

As time passes on, the lašt meet- 
"rr of the DLDC indoor season 

vvill be held this coming Sunday— 
ind it comes just about in time, 
too, judging from the attendance 
at practice lašt vveek. Coming this 
">utdoor season vvill > be a vacation 
’rom vveekly practices, the annual 
DLDC Beauty Contest Picnic, the 
mnual chorus party—and many 
hope it vvon’t be a svvimming party. 
Tust the šame, it w>ll be greatly 
npreciated if all the members of 

’he Chorus attended this lašt meet- 
n? of the season.

The author of this column has 
heard many compliments, direetly 
and indireetly, in concern to this 
column. Those of you vvho have 
not as yet purchased their one- 
vear or two-year subscriptions to 
the NAUJIENOS should do so novv 
to receive the prominent paper and 
show their appreciation of the ap- 
oearance of this cohjmn in the pa- 
ner. Until next vveek, the author of 
'his column remains your

Baron de la Abattoir
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ŽIŪRĖK ką SUTAUPAI
■ GERIAUSIOS KOKYBĖS VALGIS 

' ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

PIRK NUO

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., GEGUŽĖS 5 ir 6

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Garuodintas

PSENAS aukš ken. 4 už 22c
Gryni Daržovių Riebalai

CRISGO 3I sv. ken. 48c
TIKRAI ŠVIEŽI
Kiaušiniai No. 1 Kokybė Tuz. 19c
“MIDWEST” puikiausi rinktini kiaušiniai kartonuose tuz. 24Vžc

FOULDS’ 8! unc. pak. 3 už j 7 C
SNIDER’S Tomato džhtsup Did. butelis 14^
“GOLD MED AL” Corn l6x 2 pak. 23c

“KRE-MEL” Desserts 3 pak. 10c

“LIBBY’S” Kūdikių Valgiai 3 ken. 230
“NIBLET-EARS” Nenuraškyti 2 ken. 23c

“SUNSHINE” Arrowroot Cookies sv. pak . 15£
“SINCLARE” Lima Pupos No. 2 ken. 21 už 19c

“MIDWEST” Puikus Kalifornijos
RYČIAI Did. 2V2ken. 17^2 c
“FRENCH’S Paukščiams Sėklos 10 unc. pak. 13c

“FRENCH’S’* Paukščiams žvyreliai 24 unc. pak. 9c

“ARGO” Gloss KrakmolisZ sv. pak 61/2C
“SUNBRITE” Cleanser 3 1ken. 14c
“LITTLE BOY BLUE” Lazutka 2 būt 17c

“LITTLE BO-PEEP Ammonia 2 8 unc. būt. 17c. Kvt būt 23c

“W00DBURY’S” Prausiamas Muilas 3 už 25£
“AMERICAN FAMILY” Muilas 4 už 21c
“AMERICAN FAMILY Flakes 2 maži 17c did. pak. 20c
“LUX” Prausiamas Muilas 4 už 25c

“LUX” Muilo Trupiniai Maži 9c. Did. pak. 21c

“Strongheart” šunų Maistas ken. 5c
Maudyklės Popierius
“Seminole” 1000 lapelių rolelis 4 22c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NES PIGIAU

sioginė 
išdava.
dicįelį

geresnio patarnavimo 
Pirkėjai-vartotojai turi 

pasirinkimą valgomų

Savininkai pilnai pasirengę sa
vo pirkėjus reikiamai jų reika
lavimus patenkinti.

Taigi iš čia išeina ir visa ta 
reikiama harmonija vienas ki
tam padėti. Krautuvių savinin
kai yra kartu ir jų prižiūrėto
jai, paskui, jie priklauso prie 
didelio Midwest Stores organi
zacijos, iš kurios pirkdami pre
kes tiek sutaupo, kad gali pi
giau geresnes prekes pardavi
nėti. Ta organizacija perka 
stambmenomis ir tiesiog iš ga
mintojų bei dirbtuvių, aplenk
dama visus tarpininkus. Tas 
labai daug padeda. O ką sutau
po krautuvninkai, tą jie perlei
džia savo pirkėjams žemesnių 
kainų formoje.

Midvvest Stores organizacijos 
sandėliai yra ties 33 ir South 
Western avė. Tų sandėlių ve
dimas priklauso tai pačiai or
ganizacijai, kuri veda ir tas 
krautuves. Pastatai didžiausi, 
moderniškai įrengti ir taip 
tvarkomi, kad prekių priežiūra 
kainuotų galimai mažiausiai, 
kad prekės visuomet užsilaiky
tų šviežios ir sveikose sąlygo
se.

Bet kiekviena ‘šeimyninkė, 

w

pirkdama, pirmiausiai rūpinasi 
prekių kokybe ir ekonomine 
kaina. Tie, tad, du dalykai 
šiandien Midwest Stores skelbi
me, kuris telpa Naujienose, 
lengvai pastebiami. Persiskaily- 
kitę atidžiai, o jus pamatysite, 
kad čia viskas geriausios rų- 
šies ir parsiduoda tikrai žema 
pinigo taupymo kaina. (Skelb.)

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.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEK AVENUE 
(North East Corner Archer and

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

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Depostt Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 

dainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832
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Komisaro Litvinovo pašalinimas
Staigus Maksimo Litvinovo atstatymas iš sovietų 

užsienių reikalų komisaro vietos iššaukė sensacijų visos 
Europos sostinėse. Jisai tapo pašalintas kaip tik tuo lai
ku, kai Anglija ir Francuzija vedė svarbias derybas su 
Maskva dėl bendro fronto sudarymo prieš Vokietijų.

-Aišku, kad Stalinas yra nepatenkintas tų derybų 
eiga, ir savo nepasitenkinimų jisai išreiškė, duodamas 
“sąktį” savo užsienių reikalų komisarui. Bet kas jam 
tose derybose nepatiko, sunku tikrai pasakyti. Gal būt, 
jisai supyko, kad Litvinovas buvo perdaug nuolaidus 
Vakarų Europos demokratijoms ir siūlė joms karo sų- 
jungų, nežiūrint to, kad jos Rusiją ilgų laikų visai igno
ravo.

O gal būt, Stalinas pasidarė nekantrus, kad Mask
vos pastangos susitarti su Anglija ir Francuzija iki šiol 
nedavė geidžiamų vaisių. Anglijos valdžia dar vis nesu
tinka priimti sovietų pasiūlymo sudaryti trijų valstybių 
karo sųjungų, kuris buvo padarytas viduryje pereito 
mėnesio.

Kai dalykai neina taip, kaip Stalinas nori, tai turi 
būti surastas “kaltininkas”, kuris už nepasisekimų atsa
ko. Labai dažnai tas kaltininkas atsako ne tiktai savo 
vieta, bet ir savo galva. Litvinovas bus laimingas, jeigu 
jam pavyks išlikti gyvam.

Bet kad jisai yra atstatytas, tuo netenka stebėtis. 
Kas atidžiai sekė sovietų politikų per dvejetų-trejetų 
paskutinių metų, tas galėjo numanyti, kad Litvinovo 
karjerai ateina galas. Užpernai ir pernai buvo “likvi
duotas” beveik visas sovietų užsienių reikalų departa
mento aparatas. Sovietų ambasadoriai ir pasiuntinybių 
nariai (Krestinsky, Rakovsky ir k.) vienas po kito buvo 
atšaukiami į Maskvų ir sušaudomi, kaip “valstybės iš
davikai”. Na, o Litvinovas juk buvo tų “išdavikų” vir
šininkas. Jeigu jo departamente priviso tiek daug “fa
šizmo šnipų”, tai kaip jisai pats galėjo būti ištikimas?

“Naujienose” buvo nurodyta, kad jau Tautų Sujun
gus tarybos suvažiavime Genevoje sovietų užsienių rei
kalų komisaras nedalyvavo, ir Europos spauda tuo lai
ku buvo pranešusi, kad Litvinovas sėdi Maskvoje “fak- 
tinai, kaip kalinys”, kuris be Stalino leidimo negali nie^ 
kur iškelti kojos. Galima pasakyti tikrai, kad Litvino
vas butų seniai buvęs “likviduotas”, jeigu sovietų dikta
torius nebūtų prisibijojęs skandalo užsieniuose, nes Lit
vino v as ilgus metus gyveno Londone, yra vedęs Angli
jos pilietę ir per savo diplomatinės karjeros metus, be
važinėdamas svetimose šalyse, įsigijo daug pažinčių. 
Kas butų patikėjęs, kad jisai yra “pasiutęs šuo”, kuri 
valdžia turėjo sušaudyti?

Tarp Stalino ir Litvinovo yra griežtas skirtumas 
pažvalgose į užsienių politikų. Litvinovas nori, kad Ru
sija susitartų su Vakarų Europos demokratijomis; o 
Stalinas stoja už susitarimų su Vokietija. Kaip gen. 
Krivitskis iškėlė aikštėn, Stalinas nepakeitė to savo nu
sistatymo ir po to, kai Vokietijos valdžion atėjo Hitle
ris. Visų laikų Rusijos diktatorius siūlė taikų Berlynui, 
ir kai Hitleris tas jo piršlybas atmesdavo, tai Stalinas 
tiktai dar uoliaus imdavo tiesti jam “draugiškų rankų”. 
Politinio Biuro posėdžiuose jisai nuolatos ir nuolatos 
kartodavo: “O su vokiečiais mums vistiek teks susitar
ti !”

Tačiau atkaklus Hitlerio užsispyrimas nesitaikyti 
su “žydišku bolševizmu” privertė Stalinų pakeisti savo 
taktikų. Jisai įsakė Litvinovui siekti artimesnių ryšių 
su esamais ir numatomais Vokietijos priešais, ir Litvi
novas pasidarė sovietų “demokratinės politikos” keliau
jantis agentas užsieniuose. Jisai zujo iš Maskvos į Pa
ryžių, iš Paryžiaus į Londonu, iš Londono į Genevų, iš 
Genevos vėl į Maskvų, iš Maskvos į Washingtonų ir t. t. 
Rusija įstojo į Tautų Sųjungų (tų, anot Lenino, “kapi
talistinių banditų lizdų”!), pasirašė apsigynimo sutar
tį su Francuzija ir tokių pat sutartį su Čekoslovakija, 
atsteigė prekybos santykius su Anglija, gavo Jungtinių 
Valstijų pripažinimų — žodžiu, įėjo į “demokratinių 
valstybių frontų”. , •

Litvinovas, tur būt, nuoširdžiai stengėsi suartinti 
Rusijų su Vakarų demokratijomis. Bet Stalinui tai bu
vo tiktai strateginis manievras — kad sovietų valdžia 
butų stipresnė, kai Hitleris bus priverstas su ja tartis. 
Ar Stalinas dabar nusivylė to flirtavimo su demokrati

Užsakyme kainas
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų_______________4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams :----------- 1.60
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________u........ 3c
Savaitei........... ........   18c
Mėnesiui 75c

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.

jomis vaisiais ir nutarė visai “pasitraukti iš Europos” 
— ar, gal būt, jisai jau turi užtikrinimų, kad Hitleris, 
galų gale> sutiko priimti jo “ištiestų rankų”, kol kas ne
žinia. Gal būt, tai netrukus paaiškės. Bet Litvinovas 
skirtų jam rolę jau suvaidino. Mauras savo darbų atliko, 
mauras gali eiti!

Nežiūrint kokia toliaus bus Rusijos užsienių politi
ka, ji bus grynai Stalino .politika. Formaliai jos vedimas 
tuo tarpu yra perduotas Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkui (t. y. premjerui) Viačeslavui Molotovui. 
Bet Molotovas tai — zero. Jisai savo nuomonės neturi 
ir aklai pildo “boso” įsakymus. Molotovas apie Vakarų 
Europų neturi jokios nuovokos.

' P' 1 • •11 autininkai nerimsta
Iš savo privilegijuotų pozicijų išmušti tautininkai vis dar 

spardosi. — “Vairas” mėgina atsispirti. — Cenzūros 
keistenybės. — Naujosios vyriausybes sudarymų so
cialdemokratai laiko teigiamu reiškiniu. — Visuo
menėje tautininkai visiškai prarado pasitikėjimų. — 
Politinių kalinių amnestija. — Iš Darbėnų bus tie
siamas geležinkelis į šventosios uostų. — Prekybos 
laivynas. — Laivai plauks silkių gaudyti. — Kodėl 
visi pritaria dabartinei vyriausybei?

lūs tvarkyti, jei jai tik nepa
stos skersai kelio išorinis bjau
rios formos fašizmas. Pas save 
viduje Lietuva jau fašizmui ra
gus nulaužė.

Lai sau tautininkai nerimsta, 
,ų dienos suskaitytos, jų vapa- 
iojimai jokios reikšmės bend

ram Lietuvos gyvenimui jau ne
turi. Tai tik laipsniu nuskriaus
ti valdininkai ziurzgė, tai tokia 
dabar tautininkų psichologija.

Bet iš čia neseka, kad Lietu
vos pažangioji visuomenė priva
lėtų į jų ziurzgimų akis už-

Litvinovo asmenyje sovietų valdžia neteko paskuti
nio “seno bolševiko”, ragavusio Europos mokslų, nusi
manančio apie tarptautinę politikų ir bent šiek-tiek su
prantančio darbininkų judėjimų svetimose šalyse. Pir- 
miaus atsakomingose sovietų įstaigose dar buvo visa 
eilė apšviestų žmonių — čičerinas, Kamenevas, Ryko- 
vas, Krasinas, maršalas Tuchačevskis; o dabar paliks 
tiktai tokie, kaip Molotovas ir Vorošilovas.

Stalinas į savo rankas paėmė ne tiktai vidaus poli
tikų, bet ir užsienių. Kur atsidurs jo vairuojamas sovie
tų laivas, parodys ateitis.

BUS ĮVESTA CIVILINĖ 
METRIKACIJA LIE

TUVOJE?

Lietuvos pažangioji visuome
nė tikisi, kad naujoji valdžia į- 
ves civilinę metrikacijų. Šitų vil
tį išreiškia ir “Lietuvos Žinios” 
savo vedamam straipsnyje, iš 
bal. 19 d. Tenai sakoma:

“Ypač opus teisinio valsty
bės gynimo tvarkymo baras 
yra civilinių aktų teisės įsta
tymo nebuvimas. Jis yra lau
kiamas juo skubiausiai. Jau 
seniai jis pažadėtas, jau se
niai jo laukia ir konstitucijos 
dėsniai, o visų labiausiai — 
piliečiai, kurie be jų negali 
teisiškai susitvarkyti. Tas į- 
statymas / jau seniai yra pa
ruoštas, jau ir ideologinių 
srovių sutartas. Jo laukiama

- juo skubiausiai. Jis turės pa
tarnauti geresniam įvairių 
pažiūrų valstybės piliečių su
gyvenimui, nes išlygins Ilg
ši oi tarp jų buvusių nelygybę 
prieš įstatymus, ir tuo pačiu 
metu nė kiek nepažeis konfe
sinių reikalų. Tuo įstatymu 
bus įgyvendinta sužinos lais
vė ir piliečių toj srityj lygy
bė prieš įstatymus.”

' i
Civilinės metrikacijos prie

šai yra klerikalai. Tai nėra re
ligijos klausimas, nes juk civi
lines/ metrikacijos reikalauja 
žmonės, kurie vistiek nebeina į 
bažnyčių. Tai yra kunigų biz
nio klausimas. Lietuvos kuni
gai nenori paleisti iš savo ran
kų tam tikro pajamų šaltinio.

Jeigu, kaip rašo “L. ž.”, dėl 
civilinės metrikacijos įstatymo 
jau susitarė “ideologinės sro
vės”, tai reiškia, kad, galų gale, 
ir klerikalai sutiko šitame rei
kale nusileisti. “Cudas”!

KAIP “SUSTABDYTI 
HITLERĮ”?

Darbininkų laikraštis “The 
New Commonwealth”, kuris ei
na Toronte (Kanadoje), žiuri 
labai abejingai į Britanijos 
premjero Chamberlaino taria
mas pastangas “sustabdyti Hit
lerį”. Jisai mano, kad Britani
jos konservatoriai dar vis nėra 
atsižadėję savo minties susitai
kyti su fašistiškais diktatoriais, 
kitų suskaitom

“Diena iŠ dienos”, rašo To
ronto laikraštis, “darosi vis 
aiškiau žmonėms, kurie sten
giasi galvoti apie užsienio 
problemas — o ne vien tik 
jaudinasi dėl jų — kad vie
nintelis kelias ‘sustabdyti Hit
lerį’ arba ‘sustabdyti Musso- 
linį* arba sustabdyti tolimes
nį fašizmo dvasios plitimų 
bendrai tai — pirmiausia ko
voti prieš jį namie. Demo
kratija prasideda ten pat, kur 

prasideda labdarybė. Visai 
aišku, kad ‘demo-kapitalisti- 
nės’ valdžios užsienyje neda
ro jokio progreso prieš fašiz
mų daugiausia dėlto, kad jos 
laipsniškai nusileidžia jam 
namie. Tiktai tokia valdžia, 
kuri turi sveikų vidaus pro
gramų, gali laukti, kad visuo
menė pasitikės jos užsienio 
politika.”
Čia pasakyta daug tiesos. Val

džia, kurios politika yra atža- 
ga'reiviška namie, negali vesti 
pažangios politikos užsienyje. 
Todėl Chamberlainas, kuris at
stovauja išnaudotojų klasę An
glijoje, pataikauja užsienio po
litikoje Hitleriui ir Mussoliniui.

Panašiai yra ir su kitomis 
valdžiomis. Kų Lenkijos val
džia darė, kai Hitleris plėšė Če
koslovakiją? Kų Stalinas darė 
Ispanijoje?..

Iš Lietuvos
Daug' pabėgėlių iš Klai

pėdos Kretingoje
KRETINGA — Kovo 21 d., 

antradienį, apie 16 vai., prasi
dėjo masinis persikraustymas 
iš Klaipėdos į Kretingą. Pir
miausia pradėjo pėrsikrausty- 
lit žydai. Naktį iš antradienio 
į trečiadienį buvo nepapras
ta ts judėjimas autosunkveži- 
miais, keleiviniais autobusais 
ir lengvomis mašinomis. Dar 
didesnis judėjimas vyko tre
čiadienio , dienų. Judėjimui 
tvarkyti Kretingos mieste, ge
ležinkelio stotyje ir prie Klai
pėdos krašto sienos buvo įpa- 
reigųoti vietos šauliai, kaip 
pagalbininkai policijai. Trečia
dienio vakare ir naktį į ket
virtadienį Judėjimas sumažėjo. 
Tuo laiku daugiausia atva
žiavo lietuviai, lietuviškų įstai
gų tarnautojai, įmonių darbi
ninkai ir kt. Esant tokiam di
deliam judėjimui įvyko ir eis
mo nelaimių, tačiau aukų ir 
sunkiau nukentėjusių nebuvo. 
Ketvirtadienio rytų važiuojan
čių iš Klaipėdos nedaug bebu
vo, o nuo 12 valandos visąi 
sumažėjo, nors vienas kitas 
dar važiavo. Kretinga šiuo 
metu perpildyta. Daugiausia 
žydai. Įvairus daiktai ir bal
dai, įiesant laisvų butų, su
krauti kai kur pašiūrėse ir 
ant kiemų. Taip pat perpildyta 
Klaipėdos pabėgėliais Palanga 
ir kiti apylinkės miesteliai. 
Apskrities viršininkas ir mie
sto burmistras daug rūpinasi 
atvykstančiųjų reikalais: mais
tu, patalpomis ir kt. Ketvirta
dienio vakare miestas buvo vi
sai aprimęs ir atrodė daugiau 
kasdieniškas, nbrs širdyse vi
si susirūpinę.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Socialdemokratai reikalauja 

amnestijos. Laukiama, kad tok
sai amnestijos įstatymas bus 
paskelbtas ir visi politiniai ka
liniai iš kalėjimų bus paleisti. 
Juk nėra prasmės juos dabar 
kalėjime laikyti, jei tautininkai 
jau nebe valdžioje, šiai vyriau
sybei tenka labiausiai susirū
pinti krašto ūkio reikalais. 
Klaipėdos kraštų vokiečiams o- 
kupavus valstybės biudžetas a- 
pytikriai netenka veik dvide
šimts procentų pajamų!

Reikia taupiai gyventi. O be 
to, tenka susirūpinti ir savo uo
sto suradimu, nes nėra kaip tin
kamai savo eksportų kitur iš
vežti. Klaipėdos uoste pažadėta 
laisva zona maža kų Lietuvoje 
vilioja. Tai tik gudri meškerė iš 
Lietuvos litus traukli. Jau ne
tenka kalbėli apie tos laisvos 
zonos politiškų reikšmę, kuri 
Lietuvai lygiai nieko nežada! 
Rodos, trijų mėnesių bėgyje 
manoma pravesti geležinkelis į 
Šventosios uostų. Teks iš Dar
bėnų koks dvylika kilometrų 
tiesti visai naujas gelžkelis. Tai 
jau nauji milijonai, tai naujos 
išlaidos. O be to, reikia ir lasai 
uostas tiek paruošti, kad galėtų 
bent mažučiukai prekybos lai
vai lenais užsukti. Juk nepa
mirškite, kad Lietuva jau turi 
savo prekybos laivynų ir karo 
laivyno užuomazgų, šitie laivai 
dabar neturi savo uosto ir ten
ka jiems svetimuose kraštuose 
bastytis, pas svetimus apsistoti.

Laivynas be savo uosto!
Reikia suprasti ir Lietuvos 

jurininkų dabar susidariusių 
padėtį! Jie neturi kur galvų pri
glausti! Plaukioja po svetimus 
uosius ir jų veikirtias išimtinai 
telegramomis tvarkomas! Bet 
tie laivai be darbo nestovi. Jie 
kiek gali ir kaip moka patar
nauja ir dabar dar Lietuvai 
eksportui! Dirba jurininkai at
sidėję, net neturėdami kur gal
vų priglausti! Tai didis pasi
šventimas, tai geras ištvermin
gumas !

O neabejokite, Lietuva iš 
naujo ūkiškai susitvarkys! šio
je srityje jau Lietuva Imi įgu
dimų ir prityrimų!

Kaipo naujienų galiu jums 
pranešti, kad jau baigiami lai
vai statyti silkėms žvejoti!

šio meto sezonui tie laivai jau 
išplauks silkes gaudyti! Kitais 
metais jau turėsime savas sil
kes !

Karo laivyno užuomazga bus 
pritaikinta silkių laivams paly
dėti. Matote, silkes žvejoti iš
plaukiama net šešiems mėne
siams į juras! Tai reikia kas 
juos palydėtų. Reikia, kad jie 
turėtų pirmoje eilėje savo sani
tarinį laivų, kaipo ligoninę, kad 
susirgusieji butų gydytojo prie
žiūroje ir turčių savo ligoninę. 
Šitų misijų greičiausiai atliks 
karo laivas.

Tai jei Lieluvų neužgrius vėl 
kokios nors naujos nelaimės, 
turėkite galvoje, kad Lietuva 
jau turės savo silkių laivynų ir 
tie silkių laivai jau tikriausiai 
iš savo kelionės sugrįš į savo 
uostų, tai šventųjų! Visai gali
mas daiktas, kad visas Lietu
vos prekybos laivynas jau ru
denyje galės užsukti į Švento
sios uostų.

Supraskite, kad milžiniškus 
darbus šiai Lietuvos vyriausy
bei tenka atlikti! Bepigu dabar 

i tautininkams skeryčiotis ir į ra-'

tus pagalius kaišioti. Juk jie 
Lietuvoje dvokiančios košės pri
virė, o dabar kitiems tenka jų 
srėbti. Lietuvai tenka naujai u- 
kiškai persitvarkyti. Tenka at
likti milžiniškus ūkiškus dar
bus.

Tai* suprasite dėlko socialde
mokratai šių naujų valstybės 
uždavinių akivaizdoje naujos 
vyriausybės susidarymų skaito 
teigiamu reiškiniu. Tai supras
kite dėlko socialdemokratai da
bar staiga nekelia visų sociali
nių, politinių klausinių plačia 
plotme. Suprasite, ir jiems pri
tarsite !

Naujo geležinkelio statymas, 
prekybos uosto įrengimas juk 
tai reikalauja milžiniškų lėšų ir 
daug darbo!

Visa Lietuva gerai supranta 
tiek jos vidaus, tiek užsienio 
susidariusių padėtį, todėl toks 
didelis viso krašto pritarimas 
šiai vyriausybei, kuri aiškiai pa
sisakė, kad savo piliečių neskirs 
pagal jų politinius įsitikinimus, 
o visiems pasiryžusiems valsty
bės naudai dirbti suteiks gali
mybės savo darbais ir sumany
mais pasireikšti.

Štai dėlko tarytum visiškai 
dingo Lietuvoje bet kokia opo
zicija. Visi supranta momento 
svarbumų. Visi žino, kad rei
kia sukaupti visas savo pajė
gas, kad ūkiškai Lietuva nenu
kentėtų. O kartu visi gyvento
jai pasiryžo visomis savo išga
lėmis Lietuvos nepriklausomy
bę apsaugoti.

Štai dėlko visi užmiršę neto
limų praeitį metasi ūkiškai Lie
luvų tvarkyli ir jos saugumų 
tvirtinti.

Rodos, greitai Lietuvoje ne
bus tokio suaugusio vyro ir 
moters, kurie nenešios šaulių 
sųjungos nario ženklelio! Ro
dos, visi sveiki vyrai, kaip vie
nas, išmoks ginklų vartoti! Tai 
sako šių dienų gyvenimo fak
tai !

Jau ir dabar jaunimas veik 
visų liuoslaikį praleidžia besi
mokydamas ginklų vartoti. Va
karais nuošaliose vietose eina 
karo muštro mokymasis! Veik 
visuose fabrikuose jau darbi
ninkai sudarė šaulių būrius. 
Darbininkai patyrusių karinin
kų mokomi ginklų vartoti.

O ūkiškojo gyvenimo fronte 
taip pat pasiekiamas toks ben
dras pajėgų subūrimas. Geriau
si Lietuvos ūkio žinovai bend
rai svarsto klausimų, kaip iš
bristi iš naujai susidariusios u- 
kiškos situacijos. Jau čia daro
mi konkretus žygiai, atitinka
mos išvados. Dirba visi be jo
kio poilsio ir be atvangos.

Atrodo, kad Lietuvoje nie
kuomet nebuvo tokio įkarščio 
ir tokio didelio dvasios pakili
mo.

Lietuvai dabar reikalingi pi
nigai ne lik ginklams pirkti, 
bet ir naujai statybai. Reikalin
gi pinigai naujam gelžkeliui, 
reikalingos lėšos naujai įruošti 
savo prekybos laivynų.

Šventosios mažutis žvejų uos
tas dabar knibždėte knibžda. 
Tenai eina milžiniški darbai; 
kurie varomi neišpasakytu tem
pu.

Metai kili, jei jie tik bus ra
mus. šventosios uostas virs 
nauju Lietuvos miestu su kele
tą dešimčių tuksiančių gyvento
jų1

Tikėkite, kad taip bus!
Lietuvių tauta parodys, kad 

ji pioka ir sugeba savo reika-

merkti. Lietuvos vidaus gyveni
me juodų, tamsių šešėlių dar c- 
sama. Tvankusis oras galutinai 
dar neišgaravo.

Tik tuomet Lietuvos padangė 
galutinai pragiedrės, kai bus iš
rinktas jos naujas parlamentas.

Tai netolimos ateities Lietu
vos vidaus politikos klausimas.

Tai taip Lietuva žengia nau
jais keliais, kurie erškėčių ro
žėmis iškloti.

—Jūsų Keistas 
IV—16d.

(GALAS)

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLĖS

— Rašo J. šmotelis ■

Komunizmas — Visur 
Komunizmas!

Iš tiesų, koks tai navaInas 
fiziologinis veiksnys!

Tik pažvelk į jo misterijas 
visas, į šaknis, į praeitį ir re- 
vcliacijas, į principų dideles 
krūvas, kurie nebevartojami 
pūva, į senus ir naujus težins, 
į pasiaukavimus ir likvidacijas, 
į programas parašytus ir nera
šytus, į nepildomas konstituci
jas, į perijodus visus, kurie 
kažkaip galvatrūkčiais bėga, į 
linijas nelinavotas — pažvelk, 
stebėk ir šypsokis.

Jei nori, įsigilink į senovę — 
į istorijos tomus ir atrasi, jog 
ir Krislus buvo komunistas, ir 
Jonas Krikštytojas — komunis
tas, ir daugelis žydų pranašų 
— komunistai, ir Kristaus 
apaštalai ir pirmieji krikščio
nys iki ketvirtojo šimtmečio 
buvo komunistai. Ir jie buvo 
ne vien tik komunistai, bet tu
rėjo daugelį dalykų iškopijavę 
iš Lcnino-Slalino tezių.

Stebėk ir šypsokis.
Jei netingi, įsigilink į neci

vilizuotų žmonių gentis ir pa
dermes, ir tenai atrasi komu
nizmo pradus. Daugelis tokių 
padermių turi išsikopijavę iš 
Lėnino-Stalino tezių visus pa
tinkamus punktus.

Stebėk ir šypsokis.
Jei turi laiko, nueik į vienuo

lynus ir patirk kaip tvarkosi 
vienuoliai ir vienuolės. Ir tenai 
tu. atrasi kopijas Lenino-Stali- 
no tezių.

Stebėk ir šypsokis.
Nueik j laukus, kur ganosi 

galvijai, į vištininkus ir stebėk 
kiek ten, tarp tų beraščių gi
minių, komunizmo pradų su
rasi.

Jei nebijai, patyrinėk skruz
dėlynus ir naminių bičių komu
nas, ir ten pastebėsi ištisas ko
pijas Lenino-Stalino tezių.

Stebėk ir šypsokis.
Kada visa lai pastebėsi t ir 

patirsit, tai su šypsena veide 
galėsit pasakyti Rokui Miza- 
rai: “Užgrauš tau; Rokuti, mes 
ir be tavęs žinome, kaip Jur
gis Washingtonas Lenino-Sta
lino tezius išreiškė ar ištraiš
kė.”

Stebėk ir šypsokis.

Tvarko miesteli
ROZALIMAS. — Pernai bu

vo išgrįsta viena gatvė, šiemet 
ruošiamasi grįsti kitas gatves. 
Tapi pat rozalimiečiai pagei
dauja, kad pro Rozalimu butų 
vedamas plentas. Gatves gri
sti akmenis ūkininkai baigia 
vežti.

Miško medžiaga dauguma 
ūkininkų susivežė, dabar pjau
sto malkas, kapoja šakas.
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REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

3

A. NARBUTAS

J- ŽUKAS
2640

St. Avė.,

J. A. SINKUS

Turi 40176 balsų TuriTuri 11511 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

1739 S. Halsted
Chicago, III.

JOE VVOSKI
1633 W. Jackson

Blvd-, Chicago, III.
tel. Haym. 5890

Turi 11725 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 30290 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, UI.
Tel. Laf. 3974

Turi 26723 balsų

1002TKJS. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 55390 balsų

E. NORGAILIENfi
2914 W.- 45fh St.

Chicago. UI.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų

ART.
3950 

Avė.,
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
11280 balsų

P. GALSKIS

N. St Louis

Chifcago, I1L

10952 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

8 1

Mrs. V. FAIZA

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

Turi 10400 balsų

Turi 5800 balsų . * , ’Turi 5700 balsų

2

AL.
AMBROZEVICIUS

1
1739 S. Halsted St

Chicago, III.
Turi 8950 balsų

2 3

MRS. K.MANKUS
l

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

6

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 4750 balsų

13 14

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi 2978 balsų

25

J. KRUKONIS
185 Silver St.

S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 5550 balsų

M. KULESUS

Elizabeth Av.

Grand Rapids, 
Mich.

Turi 4275 balsų

12 13

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey, III.
Turi 7750 balsų

14 ~~
Turi 7136 balsų

15

JOS' ASC1LLA

1833 Evergreen 
Avė., Chicago, III.
Turi 6750 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 6750 balsų

’W’' 
V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Tel. Vinewood 
1—0789 

Turi 6640 balsų

17 18

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

19

8

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

Turi 6100 balsų

20

PETRONELt

ŽUKAS

Chicago, III. *

Turi 5140 balsų

4

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,III.

Turi 4000 balsų

16

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

Turi 5108 balsų 
i

NON GRADUS
___ L- _ ___ _ _______ _______’ . '

Turi 4000 balsų

6

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.

Racine, Wis.
J. NOVO- 

GRODSKAS 
386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

7

AluBERl 
UŽDRAVAITIS

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

B. BARNISRIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, UI.
, Turi 3600 balsų

DAUGINT
359 Jefferson St- 

Aurora, UI.
Turi 2600 balsų

26

F. RUŠINSKAS

Roadney, Ont
CANADA

Turi 500 balsų

S. NAUDŽIUS

17

2230 Alpine St.,
Irand Rapids, Mich

Turi 2275 balsų

27

SUGDINIS 
212 E. Clark St 

W. Frankfort, III. 
Turi balsų 500

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi balsų 2200

~ 28

J. MARTINAITIS

Route 1,

Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų

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

29

J. SEKTS

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

18

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

Turi 1500 balsų

30

19 20

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

31

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood. Mass- 
Turi 1275 balsų

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

ŠEŠKAUSKAS * 
GEO.

J. JURKŠAITIS ST. ŽUKAUSKAS

308 E. Market St. 42 Keith St., 
Lee Park,

Wįlkes Barre, Pa.
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 275
' . ............................................................................................

Turi balsų 150

9 10 11
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T. MATULIAUS-
KIEN£

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East1
St. Louis, III.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 5.0 Avė. 

Cicero, III.
Turi 3410 balsų Turi 3145 balsų

Turi 3000 balsų

21 22 23

Z. GAPŠIS

«
1 •

M. ROVAITIENt

L 4405 Valley View •. 700 S. 9th St.
Herrin, III.■L Av., Baltimore,Md.

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

Turi 775 balsų

33 34
/
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M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, IIL

Turi 3000 balsų

24
f

X. ŽICKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tari balsų 650

36



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadien., gegužės 5,19396

SUSIRINKIMAI

Liet. Draugijos “Apšvietos“ mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužes 7 d., 2:00 vai. popiet, Sandaros svet. 812 
W. 33 St. Visos nares malonėkite susirinkti bėgantiems rei

kalams aptarti. , Valdyba
21-mo Wardo Demokratų Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

šįvakar 8 vai., Gerčiaus svetainėj, 2244 West 23rd Place. 
Visi nariai privalote būti susirinkime, nes turėsime išrinkt: 
darbininkus musų parengimui, kuris įvyks gegužės 13 d., 
taipgi turim keletą kitokiij svarbių reikalų. Atsiveskite nau
jų narių. —Valdyba

Si mano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, gegužės 7 d., 12 vai. dienų, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti 
nes randasi svarbių klausimų ir rengimą draugišką išva
žiavimą. P. K. sekr.

Illinois Lietuvių Pašalpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
šįvakar Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
7:30 vai. Visi kviečiami atsilankyti A. Kaulakis, rašt.

Lietuvių Keistučio Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 
7 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die 
ną. Malonėkite atsilankyti. Helen Chapas, rašt.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ge
gužės 5 d., J. Petrausko salėj, 1750 S. Union Avė., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai turėtų būtinai dalyvauti šiame su 
sirinkime, nes yra labai svarbių reikalų aptarimui. Be to, 
kurie esate užsilikę su mokesčiais, malonėkite užsimokėti

—Valdyba
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Klubo mėnesinis susirinki 

mas įvyks penktadienį, gegužės 5 d. 7:30 v. v. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus. 
Visi malonėkite laiku pribūti. S. Kunevičius, rašt.

1 ■—■—II I II 1 I m

Diena Iš Dienos
Susilaukė Pirmojo
Sunaus

pasaulio greičiausiu laivu
QUEEN MARY Gegužės 10 ir 24 

per Cherbourgą ir Paryžių
Taiogi vra geras patarnavimas ir populiariam ekspresiniam laive

AQUITANIA Gegužės 17, Gegužės 31
Neturįs lygaus įrengimas, maistas, patarnavimas._______

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

QUEEN MARY—gegužės 10 AQUITANIA—gegužės 17, 31
Birželio 14, 28—Liepos 15

Jaunavedžiai Petras P. ir 
.Kastancija Popovitch’iai džiau
giasi įpėdinio susilaukę. Tre 
čiadienį, gegužės 3 d., 8 vai. 
10 min. (Chicagos laiku) gi- 

,mė sūnus apie ašluonius sva
rus. Tai pirmagimis ir dar sū
nūs, už tai suprantama ir juo- 
dviejų tasai nepaprastas džiau
gsmas.

Motina ir naujagimis jaučia- 
,si sveiki. Randasi Lewis Me- 
morial ligoninėje, 30th ir Mi 
chigan Avė. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 3:30 ir 7 iki 8:30, 
kambarys 837. Taigi, p.p. Jo
nikai, gyv. gražiojoj Wiscon- 
sino padangėje šįryt pasijus 
jau “grandma ir grandpa” be 
są. Rep. x-y.

Atostogauja 
Hot Springsuose

Bill ir Ona Popeli, 4358 So. 
Maplewood Avė, Alex Miller, 
4258 So. Western Avė. ir Mrs. 
Shimkus, populiarė Brighton- 
parkietė atostogauja Hot 
Springs, Arkansas.

Bill Popeli ir AlCx Miller 
šiandien ar rytoj sugrįš į Chi
cago, o Mrs. Ona Popeli pasi
liks tolimesniam laikui. Apie 
Mrs. Shimkus sugrįžimą netu
riu žinios. —Steponas

George J. Menkas 
Naujoje Vietoje

Grand Opening
Andrew’s Inn

šeštadienį ir Sekmadienį, 
Gegužės 6 ir 7 d.d. — įvyks 
Grand Opening Andrew’s Inn, 
po antrašu 4414 S. Rockvvell 
Street.

Savininkai Andrew ir Apo
lonija (po pirmu vyru Jaka- 
vich) Radisewig, kviečia visus 
draugus ir pažystamus atsi
lankyti ir smagiai praleisti lai
ką. P s Radisewig pirmiau už- 
’aikė Liberty Tavern, 700 W. 
Blst St., o dabar persikėlė į 
Brighton Park.

(Skelb.)

PAVASARINIS
BALIUS

—rnegia—
Garfield Parko Liet. Vyrų ir 
Moterų Pašaipiais Kliubas.

Gegužės 6 d., 1939 m.
CICERO LIUOSYBĖS SVET. 

14th ir 49th Ct.
Pradžia 6 vai. vakare 

Įžanga iškalno 25c 
Prie durų 30e

•
Prašome visus atsilankyti ir link
smai laiką praleisti, šiame / ba
liuj įstojimas į Klubą suaugu
siems $1.00, o jaunuoliams veltui.

Garsinkites žilose’

SERGA ŽMONĖS 
kurie turi Reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde
šimts Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’
Health Service and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641 

kampas Monroe St., Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo karpb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ik; 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS Į 
DARBAL ’ 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

/ • . • • X

FIAT WALL PAINT

O’Brien’s Liųuid Velvet geriau
siai atrodanti, plaunama sienų 
maleva, gali duoti tikrą malonu
mą ir taupos. Dvyliką gražių 
spalvų pasirinkimui.

Tiktai

$2.75
GALIONAS

FOR KITCHENS

NON-YELLOWING 
WH ITE EN AM-EL :

O’Brien’s Liq u i d 
Lite yra sensacinė, 
nauja, nepagelsta. 
Apdengia susyk ii 
išdžiūsta pilnai por 
cel'tio žvilgėsiu. I- 
deali virtuvėms.

Tiktai $1.40

Prašykite nusiusti iums knygelių anie trečios klasės įrengimus, 
taipgi, apie tai kaip atsitraukti gimines iš Europos.

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

Žymus lietuvis advokatas, 
kuris pirmiaus turėjo savo ofi
są adresu 127 No- Dearborn 
St., dabar persikėle į naują 
vietą, būtent 139 N. Clark St., 
kambarys 1210. Ofiso telefonas 
Central 5566. Besi denci jos te
lefonas Lafayette 2947.

George Menkas yra geras 
naujienietis ir Keistučio Kliu- 
bo teisių patarėjas.

—Steponas

Galionas

Riebalai, durnai neteršia 
O’Brien’s išvidinę žibė- 
sį. Nuplaunamas. 12 
gražių spalvų.

Gali vartot O’Brien’s 
Pre-Shrunk .grindų 
enamelį visur, viduj 
ar išorėje. Džiūsta 

greit, neperdrėk- 
sta. Super elasti
nis. 10 spalvų. 

Tiktai

$3.25
už gal.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

NEW COLORS

fU

O’Brien malevos da- 
r 0 m os šviežiausio- 
siomis, moderniau
si 0 m i s spalvomis. 
Mė’yna, koralinė, le- 
mono geltona. Nau
jos spalvos, kurios 
palengvina dekora
vimą.

FOR B E D R O O M W A LL S

ATLAS
M A L E V O S

V A L Y K L I S

65c

Kvorta tiktai

Turime pui
kiausi ir už vis 
pilniausių vė- 
liaushį 1939 de- 
zainų sienų po
pieriaus pasi
rinkimą.

ŽEMIAUSIOS KAINOS

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

Galionas tiktai

O’Brien’s Satino fi
nišas išdžiūsta min
kštai žvilgančiai, 
kas teikia šiltą ir 
tvirtą išvaizdą mie- 
gkambarių sienom. 
12 modernų spal
vų. Plaunama.
$3.25

O’Brien varnišius yra 
labai garsus. Tai pra
sisiekusi vertybė. Bal
zganas. Išdžiūsta kie
tai per keturias va
landas. Gali visur 
vartoti. Išlaukė j _ ar 
viduj. Tiktai

$4.00
už galioną

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

George Bauža, 60, su Carrie 
Markievvicz, 54

Anthony Rymarcush, 21, su
Genevieve Bartush, 19

Daniel Broderick, 29, su
Bernice Bedenis, 26

lleikalauja
^'rskiru
Lottie C. Petkus nuo Alex- 

ander F. Petkus.

Sekmadienį
Jau Atsidaro
Piknikų Sezonas

Sunset Parke “Grand 
Opening“

Ateinantį sekmadienį oficia
liai atsidaro Chicagos lietuvių 
piknikinis sezonas.

Iš svarbesniųjų išvažiavimų, 
kurie patrauks lietuvius, bus 
didysis “Grand Opening“ Sun
set Parke prie Archer Avė/ir 
135th St. Tų piknikų rengia 
Sunset Parko savininkas Wm- 
Kubaitis, kuris sako, kad jei 
tik oras pasitaikys saulėtas ir 
šiltas, tai jis tikisi sulaukti ke
letu tūkstančių svečių.

Sunset Parkas yra dar tik 
prieš kelis metus “atrasta” 
Chicagos lietuvių išvažiavimų 
vieta, bet jau visiems žinoma 
kaip viena iš gražiausių. Įžan
ga bus visiems veltui.

Atsilankiusieji netik kad ga
lės linksmai ir draugiškai sek
madienio popietį praleisti, pa
dainuoti, pasišokti, bet ir'įžan
gos dovanas laimėti. O jų bus 
net penkios, visos didelės ir 
vertingos, Kor.

LINOLEUM LACQUER
4

Idealus Inlaid Li- 
noleum. O’Brien’s 
klėjonkių Lakas. 
Vandeniniai balt;
nenutraukia jokio pa- 
temo. Išdžiūsta kietai 
į 30 min. Su painte 
uždengsi 8’xl0’ grindų'

$1.25 kvorta

Barta & Lejcar
4163
3354
1923

ARCHER AVĖ.
WEST 26th STREET 
BLUE ISLAND AVĖ.

PEOPLE’S LEADING

LAEAYETTE 
ROCKVVELL 

CANAL 
PAINT STORE

9590
1740
4716

O'BBIENMWPA i n t s F

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Gegužes 21 Dieną, 1939
MUSU PASILINKSMINIMO 
DIENA. PRAŠOM VISUS 
ĮSITEMYTI!

ILLINOIS • INDIANA • WISCONSIN » I0WA • MICHIGAN

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero

Nuo 7:00-tos 
Valandos

Kas Vakarą
1480 K.

KLAUSYKIME
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

IŠ STOTIES

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero

5000-WATTS
1480 

Kilocycles
ILLINOIS ♦ INDIANA • WISCONSIN <» I0WA • MICHIGAN -    ————————————■

PILNAS PASIRINKIMAS
Plumbingo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu pinigų. Nieko Nereikia 
(mokėti—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

• LIGONINES—
H

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ........................... ■ w
GYDYMAS $£fl.00

LIGONINĖJE ............. V U
RAUDONGYSLĖS 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.

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Naujienų Kontesto Eiga
Narkis kiek “suslekavo”, 
tur būt, sužinojo, kad jam 
šių savaitę pavojaus negre- 
Bet, Stasiuk, sekančių sa-

Kontesto kopėčiose nedaug 
atmainų yra. Nors J. Sinkus 
dirba sunkiai, bet persikelti į 
penktų laipsnį dar nepajėgė, o 
St.
nes, 
dar 
šia.
vaitę apsižiūrėk, nes p. Dovgi- 
nienė ir, J. Žukas žada pralenk
ti. P-ip Norgailienė jau kelios 
savaitės kaip stovi ant vietos, 
irgi manydama, kad nėra pavo
jaus. O štai J. Žukutis ir perli
po per jų. Nejaugi p-ia Norgai- 
lienė pakęs tokį pažeminimų? 
Juk visuomet būdavo pirmuti
nė.

Musų senas veteranas J. 
Woski, Garfield Parko Klubo 
veikėjas, net keturis pralenkė. 
Jeigu jis taip ir toliaus dar
buosis, tai gali bile kuriam 
kontestantui trečiame laipsnyj 
padaryti surprizų.

Prie iki šiolei esančių kon- 
testantų šių savaitę prisidėjo 
dar
Tai M. Rovaitienė 
III.

viena nauja kontestantė. 
iš Herrin, 

Labai ačiū p-iai Rovaitie- 
nei. Nors kiek pavėluotai,
visgi geriaus vėliaus, negu 
kad.

Prašau visų kontcstantų 
bar smarkiau padirbėti, 
užėjus karščiams darbas 
sunkesnis. —T. Rypkevičia

bet 
n ie

nos 
bus

Nuo J. Mačiulio 
Iš Waukegano

gc-šiems draugams linkiu 
ros ateities, kaipo “Naujienų” 
skaitytojams.

Jupzas Sušinskas yra jau se
nas “Naujienų” skaitytojas ir 
jis sako, kad su šiuo dienraš
čių jis taip susidraugavęs, kad 
niekad nenorėtų su “Naujieno
mis” persiskirti.

Izidorius Dapkus yra ramaus 
budo žmogus, kuris auklėja 
gražių šeimynų, susidedančių 
iš 2 dukrelių ir 1 sunaus. Turi 
savo dailų namų ir veda gražų 
gyvenimų.

JUOZAPAS GAISRIS 
gyveno 4428 S. Christiana 

Tel. Virginia 2794.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 3 d., 7:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, šakių apskr., 
Slavikų parap., šilgalių km.

Amerikoj išgyveno 20 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Anastaziją, po 
tėvais švilpukę, du sūnūs — 
Juoząpą, įr4 Antapą,, dukterį 
Adelą, švogerį Juozapą Dum
čius, brolienę ir jų šeimyną, 
švogerį Antaną švilpą ir bro
lienę ir jų šeimyną, pussese
rę Oną Minikevičienę ir jos 
šeimyną iš Ashland, Pa. Lie
tuvoj—brolį Franciškų.

SLA. 301 kp. ir Chic. Liet. 
Draugijos. Kūnas pašarvotas 
J. Liulevičiaus kopL, 4348 So. 
California Avė. 
įvyks šeštadienį, 
dieną, 1:30 vai.
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Gaisrio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti, jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterįs, Sunai, Duktė ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius. 

Tel. LAFAYETTE 3572.

Laidotuvės 
gegužės 6 

popiet. Iš

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

ĮI n n H Gėlės Mylintiems 
K K Ji Vestuvėms, Ban- 

II11 U jrl kietams, Lai d o- 
tuvėnas, Papuosi- 

GELININKAS mams I 
4180 Archer Avenue j 

Phone LAFAYETTE 5800

■ AiiMiar.A Siunčiam Gėlės I nVCIIflQ Telegramų | LUVlIMO Vfeąs Pasaulio 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Pranas Mačiulis yra ūkinin
kas, gyvenantis Waukegano 
priemiestyj, North Louis avė., 
Box 34, kur visos Waukegano 
draugijos kas pavasarį rengia 
“baru dance”. Visi vielų gerai 
žino ir nereikia toli važiuoti. t

Mačiulio ūkyje įvyks “barn 
dance” gegužės 27 d., subatos 
vakare. Rengia SUA 262 kuo
pa. Mačiulio šeimyna priklauso 
prie SLA ir vietos kuopai gerai 
darbuojasi, nors ir yra užimti 
ūkio darbais. 210 akrų žemes 
apdirbti yra didelis darbas, bet 
vistiek randa laiko ir dienraštį 
“Naujienas” skaityti. Laimin
gos ateities Mačiulių šeimynai.

» » »
Kazys Karpis, 906 Balvedere 

St., Waukegan, III. Jis ne tik 
kad yra geras naujienietis, bet 
užlaiko ir senų čeverykų ligo
ninę. Taigi dabar žinosit kur 
reikia kreiptis, kai jūsų “kama- 
šai” pradeda sirguliuoti. Kai 
jus pajuntat, kad jau vanduo 
pradeda į jūsų “kamašus” ne
prašytas lysti, tai tuojaus neš
kit juos pus Kąępį, o jisaį juos 
greitai “pagydys”. Nepamirškit 
čeverykų reikalais kreiptis pas

Kastas Tautvaišis yra senas 
“Naujienų” skaitytojas ir jis 
nepripažįsta, kad moteris ge
riau pagamintų valgius, negu 
jis pats, nes jisai namus užlai
ko ir verda valgyti ne tik sau, 
bet ir dar dviems jaunikai
čiams. Gerai, broli, taip ir rei
kia daryti.

» » »
Pranas šeštokas, savininkas 

Lincoln Drug Store, taipgi už
laiko visokių gėrimų ir kas tik 
priklauso prie gėrimų, tai vis
ką galima gauti pas ponus šeš
tokus. Jie yra tikri lietuviai ir 
abudu paskutiniu laiku vyko 
Lietuvon aplankyti saviškių ir 
pamatyti dabartinį Lietuvos gy
venimų. Reikalui atėjus, nepa
mirškit kreiptis į Lincoln Drug 
Store, 8th ir Lincoln st., Wau- 
kegan, Ilk, phone Ontario 2929, 
o ponai šeštokai jums patar
naus kuogeriausia ir prieina
miausią kaina.

» « »
Stanley Adomkus ir šeimyna 

yra linksmaus budo žmonės, 
gražiai sugyvena su kaimynais 
ir niekad nėra nuliūdę, nors 
jiems priseina pergyventi sun
kesnių valandų. Bet iš šalies 
žiūrint atrodo, kad jie yra la
bai laimingi. Jie myli liaudies 
daineles, kurias dažnai dainuo
ja.

Gerbiami mano draugai, ku
rie mane remia t šiame kontes
te, nepamirškit mane pašaukti, 
kai jūsų prenumerata baigsis. 
Neužmirškit mane ateityje, o 
aš neužmiršiu jūsų, ne tik 
waukeganiečiai, bet ir kitų 

1 miestelių naujieniečiai
Juozas Mačiulis, 

906 Prescott S t., 
Waukegan, III.

Nuo Kontestanto 
Detroite

Milaškis, 1017 Edward 
karpen toris ir 
naujų namųdaro kontraktus 

statymui ir apima visokius tai
symo darbus. Jeigu kam butų 
reikalinga statyti naujas na
mas arba senas reikėtų taisyti, 
lai kreipkitės prie Milaško.

ga

PADĖKAVONĖ

darbas garantuotas. F. Karpslis kalų praneškit kontesto kope- 
yra nuolatinis “Naujienų” skai- čiose esamu mano antrašu, ar
ty to jas ir rėmėjas. Jo įntraišas • - 
10323 Russell St., cor. Caniff.

Dominikas B. Brazis, laido
tuvių vedėjas, 1930 — 25th St. 
Telefonuokit Lafayette 1275. 
D. B. Brazis visados visiems 
lietuviams nebrangiai ir gra
žiai patarnauja. Jeigu kam ka
da nors prireiktų, tai kreipki
tės pas D. B. Brazį. Užtikrinant, 
kad busit užganėdinti. Patar
nauja dienų ir naktį, kad ir to
liausia reikia važiuoti. Galit 
per telefonų pašaukti — tuoj 
pribus. D. B. Brazis yra “Nau
jienų” skaitytojas ir rėmėjas.

ja telefonuokit: Commodore 
2073 ir aš pribusiu tamstoms 
latogiu laiku paimti prenume
ratų arba garsinimų.

Esu laba} dėkingas visiems, 
iurie praeityje mane parėmėt.

John A. Sinkus.
» » $

Marąuetteparkiečiai Mr. ir 
Mrs. Sidabras, 6018 S. Albany 
avė., namų savininkai, davė 
progos užprenumeruoti dien
raštį. Jų sūnūs yra gabus mo
kinys aukštesnėj mokykloj ir 
skaito laisvai lietuviškai. Pp. 
Sidabrai seniaus yra gyvenę 
nuosavam name Bridgeporte.

J. Pall, 9529 Russell St., at
sinaujino “N-a’s”. Ar gi užklau
siau kaip patinka “Naujienos”. 
J. Pall atsakė, kad “Naujienos” 
yra geriausias dienraštis Ame
rikoje, per kurį' gauname viso 
pasaulio žinias ir randam dau
gelį naudingų raštų.

, • V. Bųdvidis, 
Detroit, Mich.

Mano
Talka

irJuozas Spąiiis turi tavernų 
piknikams daržų, Shady Ti 
Inu, Archer Avė., Willow 
Springs, III. Atsinaujino “Nau-

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU SESERS VAIKŲ — 

Mary Beviršaitės-Bątonis. Pirmiau 
gyveno po adresu 1806 So. Peoria 
St. Prašau juos pačiuš ar žinančius 
apie juos atsišaukti. Vakare. Ona 
Žilinskas, 1971 Canalport Avė.

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI tiks
lu apsivedjmui su našliu, vaikinu 
ar gyvanašliu, 40—50 metų amž., 
turi būt blaivus ir taikaus budo ir 
bent kiek apsišvietęs. Be vaikų, ir 
kad turėtų pastovų darbą. Aš esu 
36 metų našlė su dviem mergai
tėm—Plačiau per laišką susižino
site. Box 987, 1739 So. Halsted St.

Bridgeporliečiai John ir An
na Jagminas, 3356 S. Emerald 
avė., palinkėjo 
mo konteste su 
merą ta.

J. Jagminas

malonaus budo, darbštus vi- 
suoinenietis ir gabus biznie
rius. Turės daržo atidarymų 
gegužės 7 dienų- Užprašo visus 
savo draugus ir pažįstamus at
lankyti jo užeigų ir smagiai lai
kų praleisti. >

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

man pasiseki- 
metine prenu-

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPar  davimui

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 metams $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. Spaukfing 1500

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

“Naujienų” .kontesto reikalu 
lankiausi ^o antrašų 8124 įFul- 
lerton, arti Greenlawn. Ten 
randasi Andy’s Cafe, kurios sa
vininkais yra pp. Kudžiai. Už
laiko visokių degtinių, vyno ir 
skoningo alaus. Kurie nori jau
kiai pasismaginti, užeikit pasi
svečiuoti į Andy’s Cafe pas pp. 
Kudžius, kurie yra seni “Nau
jienų” skaitytojai. Jie atnauji
no “Naujienas”.

« » »
Pp. Strazdai, 7445 Prairie 

Avenue, atsinaujino “Naujie
nas” ir pasižadėjo pagelbėti

yra išsidirbęs 
pastovų darbų. Bendrai, Mr. ir 
Mrs. Jagminai yra draugiški ir 
laisvų pažiūrų.

» « »
Mrs. Karkauskienė, 3151 So. 

Lowe avė., užprenumeravo 
“Naujienas” savo broliui p. 
Ambrulini Jurbarke, Lietuvoje.

Mrs. Karkauskienė pabaigoje 
šio mėnesio išvažiuosianti 
Lietuvą, nes Jurbarke dar gy
va yra jos 
matysianti 
siais.

Antanui 
čių vasarų 
dukterimis

motute, taipgi pasi- 
su kitais artimai-

Karkauskui sekan- 
prisieis vienam su 
praleisti. 
» » »

Linkiu visiems savo 
jam skaityti “Naujienas

rėme-' 
” per

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

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

GRAGELAND 4747,

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

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

JAUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
mergina namų ruošos darbui ma
žoj šeimoje, nuolatinis darbas.

Oakland 2323.

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,000. 12 
metų senumo, 15 apartmentų, meti
nių pajamų $8,000—Kaina $28500— 
pinigais $5000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 West Irving Park Blvd.
Tel. Keystone 8700.

REIKALINGA MERGINA arba 
našlė nuo 25 iki 40 metų, kuri my
lėtų važiuoti į Californiją. Du apy
seni žmonės; teisingai y patai gera 
mokestis, aprašyk save smulkiai. 
D. JONAITIS, 8476 St. Aubin St., 

Hamtramck, Michigan.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

» & »
Steve Brazihskis užrašė Nau

jienas savo mylimam broliui 
Lietuvoj. Andriui Brazinskiui, 
Kartino paštas, Kretingos 
Satelgalio kaimas.

Ponas Andrius prašė 
brolio, kad įjrenumeruotų 
“Nųųj ienas’.’i^TS.įeve Brazi^kis 
su Toniu Lumu Užlaiko moder
niškų tavernų7 5906 S. W.cnt- 
worth Avė. Jįę taipgi yrą Nau
jienų skaitytojai ir rėmėjai.

Ačiū mari#! talkai.
Širdingai jūsų

' Ona Dovgin, 
6108 S. State St. 
EngLew.ood 6530.

Užsirašė 
“Naujienas”

REIKALINGAS BLAIVAS VY
RAS dirbti ant farmos. Turi mo
kėti karves milžti. Atlyginimas $20 
mėnesį. Julius Dambrauskas, Arch
er ir McCarthy Road, Lemont, III.

PARSIDUODA arti Artesian ir 
45-tos gat. 6 kambarių mūrinis ka- 
tedž. Vienas ištaisytas kambarys 
viršuj, furnasu apšildomas, gražus 
aukštas basementas su skalbimui 
vana. Drabužiams klozetai kiek
vienam bedruimyj, garažas. Apžiū
rėkite šį namą ir paduokit savo 
pasiūlymą tuojau ,nes šis namas 
turi būti parduotas iki pirmadie
nio vidurdienio. $1,000 cash.

CHAS URNICH 
(Urnikas) įgaliotinis agentas, 

2500 W. 63rd St. Prospect 6025.

aps.,

savo 
jam

Štai maloni lietuve p.
Martišienė, užsirašė

>>

Pasiūlo “N” Paskai
tyti, Paskui Užrašo

Ona 
Naujie

nas"., Tariu jai širdingų ačiū. 
' Jos draugė,: " '

Frances Daugent, 
339 Jefferson Avė., 

Aurora

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas

III.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

6011 So. Halęted St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc, 
Automobiliai ir Trakai Pardavimu

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St. 

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žcinė Mainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Marquette Parke 4 flatų mūrinį 

namą—kaina $13,800. 2 flatų po 4 
kam. —kaina $4,900. 5 kambarių 
bungalovv—kaina $3,300. Turim vi
sokių kitų bargenų pardavimui ar
ba mainymui. C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. Western Avė. Grovehill 

0306. Vakarais Prospect 0176

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 AKRŲ geros 
žemės farma, geros trobos, elektri- 
kos šviesa. John Janko, Scottville, 
Michigan.

PARDAVIMUI 120 AKRŲ FAR
MA su pastatais—70 akrų dirbamos 
su užsėta pieva ir derlium. Gera 
žemė. Lengyas išmokėjimas. Rašyti 
Mrs. Mary Sarocka, R. R. 1, Rhine
lander, Wis.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

pa- PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA. 
Vienas akras derlingos žemės, arti 
Cicero Avė. ir 87th St. Vienas mū
rinis namas, kitas medinis ir bar- 
nė. Taipgi visokių vaisių medžių. 
Visa kaina $1200.

DIDELĖ ROADHOUSE
Tavern, restaurantas, su visais 

barais, šokiam svetainė ir daržas. 
Namas 100 pėdų ilgio. 7 kambariai 
gyvenimui — cementinis skiepas. 
Randasi 8300 ir Kean Avė. -ant 
Cementinio kelio. Turi būt parduo
tas šią savaitę. Tik už vieną penk
tą dalį kiek kainavo pirmiau. Ma
žas įmok ė j imas.

JOHN J. LIPSKI, 
4018 Archer Avė. Tel. Laf. 3036.

Didžiai gerbiaina “Naujienų” 
Administracijų; ,

Prisiuneim prenumeratas nu.o 
sekančių draugų:

Ignas Petrauskas užsisako ir 
vėl vįsiems metams “Naujie
nas”. Jam labai patinka “Nau
jienos” ir yra man labai dėkin
gas, kad aš jam prikalbinau 
“Naujienas”.

Šiandien iiulėkiau į kitų 
miestukų. Ten taip pat pasise
kė prikalbinti nauj ų skai tyloj ų 
Naujienoms”. Jam nuvežiau 
Naujienas”, paprašiau pasi

skaityti kas dedasi šiandie pa
saulyj. PęmiŽitęs pareiškė: už
rašykite “Naujienas” net pusei 
metų. Tai buvo Vincas Dennie, 
R. 1, Box 41, Carteville, III.

Prašau pasiųsti veikiai “Nau
jienas” abiems prenumerato
riams, o aš. stengsiuos kiele ga
lėdamas surasti daugiau skai” 
tytpjų. Stengsiuos pasivyti pir
muosius. —Mary Rovaitienė,

700 8. 9th St., Herrin,

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

Pp. Strazdai yra nenuilstanti 
ir veiklus Detroito pažangus 
lietuviai.

» » »
Frank Karpslis turi ppniento 

“blaksų” dirbtuvę. Galima gau
ti labai prieinamomis kainomis,

ANTANAS LIAUįBA 
kuris mirė balandžio 29 
ir palaidotas tapo gegužės "3, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems,- kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką musų dvasiškam tėvui 
kun. Briškai, kurs atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo sie
lą, neUpsunkindamas musų 
bedarbių šeimos būklės ir su
teikė kapinėse .vietą dykai; 
dėkavoj ame graboriui J. Liu- 
levičiui, kurs savo geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai jį nulydėjo į .amžinastį 
neapsunkindamas musų gyve
nimo naštos ir, vienkart, pa
lengvindamas musų liūdesį ir 
rūpesčius; dėkojame dalyva^ 
vusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus drau
gams; dėkojame grabnešiams, 
mišių aukautojams ir visiems 
draugams, kurie pagelbėjo 
mums ir prisidėjo prie laido
tuvių lėšomis ir pagalios dė
kojame visiems dalyvavusiem 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas tėveli, .sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka,
Sunai, Stanislovas, Antanas, 

Posūnis YValter.

d.,

vais-

Chica
go j e gavo ir šiuo skelbia 
karnas aukas:

Chicago.—Sandariečių, p. 
Basčio, Lietuvos savanorio
gerbimo bankiete sudėjo $51.00

Ponia Juozaitienė, Dr. 
A. Juozaičio žmona su
rinko ............................. $53.00

Aukojo sekami: Dr. A. Juo
zaitis, $25.00, vaistininkas A. 
Kartanas i-r| p. A. J. Beržyn- 
skis po 5 dol., pp. G. Skoby 
ir M. Greičius po 3 dol
tininkas A. Belskis ir p. M. 
Kazikienė po 2 dol., P. Ado
maitis, C. Nomšis, W. J. Bryan 
Detz,- A. Adežis, M. Zenkienė 
ir V. Pužas po 1 dol., smulkio
mis aukomis $2.00.’

L. Narmontaitė paau
kojo ........ ......................
R. šniukas .....................

M. Šveikauskas ..........
O. Kleinaitė..................
Chelsea, Mass.—Sanda-

riečiai ............................. $4.35
Cicero Klovainiečių klu

bas per pirm. K. Deveikį 
...................   $5:00

FURNITUBE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai irĮtaisai Pardavimiii
PARDAVIMUI KRA U T U V Ė S 

f i k č eriai. Hussmann-Lig-Gį-Nier 
walj<-in šaldytuvas, 10x8 porcela- 
no priešakiu ir Hussmann 8 pėdų 
refrigeratorius, case and coils. Mes 
turime daug vartotų šaldytuvų ir 
refrigeracijos keisų visų dydžių. 
Mes perkraustome pastatome ir 
pertaisome visokius krautuvių fik- 
čerius. Telefonuok apskaičiavimui 
dykai.
MARCUS-SPAK FIXTURE C.O., 

1447 W. Van Buren St., 
MONroe 4622.

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

6440 COTTAGE GROVE.

ANTANAS MAKARAS 
gyveno Lemont, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ' 
gegužės 2 d., 10:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Pajurės 
miestely, Tauragės apskr., 
Žvingių parap. Amerikoj iš
gyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime ' 
moterį Veroniką, po tėvais 
Sebalskaitę, brolį Petrą, bro
lienę Florence, švogerį Miko
lą Bukentą, švogerką Mari- ; 
joną Bagdonienę, jos vyrą , 
Joną, krikšto sūnų Simoną ! 
Bagdoną, švogerką Oną Ju- 
bakienę, šyogerius Petrą ir j 
Povilą Jucius, pusbrolį Joną j 
Makarą jų šeimynas ir daug j 
kitų giminių, Lietuvoj—sese
rį Oną Rakašienę, ir švogerį 
Juozapą ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, i 
4447 S. Fairfield. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gegužės 6 d. 
8:00 vai. ryto, iš John F.' Eu- 
deikio kopi. į šv. Kryžiaus | 
par. 
bus gedulingos

$5.00
$5.00
$3.00
$1.00 PARDAVIMUI KRAUTUVĖS ir 

ta verno kombinacija—geras biznis 
—septyni akrai žemės su namu. 2 
garažai ir barnės. Labai gera vieta. 
Vidutinė kaina. Priverstas parduo
ti. Rašyti. Mrs. Mary Saracka, R. 
R. 1, Rhinelander, Wis.

FINAN 
Finansai-PaskolosPARDAVIMUI MODERNAS ta

vernas, 5 gyvenimui kambariai, 
šaukti Lafayette 3255.Viso .................. $127.35

Visos Konsulate gaunamos 
aukos atskirai pakvituojamos, 
smulkiai laikraščiuose skelbia
mos ir greitai j atitinkamus 
fondus pervedamos.

LIETUVOS KONSULATAS, 
100 Easf Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

Ijl.

H

numerįtų tarrW ^ursinimų rei-

ŠOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PARSIDUODA PIGIAI TAVER
NAS, geras biznis su namu arba 
mainysiu. į privatišką namą. Tele
fonas Boūlevard 0^22.

Garcrinlutotf, ’VnuiJodomi I

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vat 
ryto

John A. Sinkaus 
Pasekmės

PASKOLA ANT PIRMŲ morgi- 
čių nuo 500 ir aukščiau pagal nuo
savybės vertę, 5 nuošimčiais. Atsi
šaukite į Metropolitan State Bank 
2201 West 22nd St. Real Estate 
skyrius.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

i RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine 
**THE HOME OF FINE FUJtNITUBE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą? o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Antano Makaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Moteris, Brolis ir kitos Gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 174L ,

Butų neblogai, kąd sulauk
čiau draugų kontestąntų ketvir
tam laipsnyj, bet kontesto ve- 
dšjas praneša, kųd St. Narkis 
vejasi mane ir nepoilgo mano 
pralenkti. Tad' susidarę* pąvor 
jus mano pirmenybei kopėčio
se. ; ;

Dėl tos priežasties prašau vi
sus, kurie pažįstate arba nepa
žįstate mane, “Naujienų” pre-

^kplbimai Naujienose 
dėlto, 

ori roAins Naujienom

> Kovo 31 d., pražuvo 46 
metų chicagietis Albert T. 
Smith, nuo 923 George Street. 
Vakar policija atrado jo kūnų 
garaže ties 2817 N. Halstcd St. 
Iš kimo išvaizdos atrodo, kad 
velionis mirė apie tų laikų, kai 
pražuvo, taipgi atrodo, kad ji
sai nusižudė, nusinuodijęs nuo
dingomis gasolino dujomis.

: pristatymą 
Ofiso valandos 7 

iki 10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 

6100 Sp. SUte Street, 
Tel Wentworth 7942.
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LENKAI CHICAGOJ SUKĖLĖ $100,000 
LENKIJAI GELBĖTI

Visoj Amerikoj Aukų Surinkta $375,000
Chicagos lenkų organizacijos Aukų Rinkimas Tarp Lietuvių 

skelbia, kad per paskutines tris
savaites Chicagoj surinko su
virti $100,000 “Lenkijai gelbė
ti”. Pinigai buvo surinkti gink
lams pirkti, pabėgėliams šelp
ti, Lenkijos savanorių organi
zacijoms ir kitiems panašiems 
tikslams. Visi pinigai buvo per
siųsti Lenkijos žmonėms, per 
prezidentų Ignacy Moscicki.

Visoj Amerikoj lenkai sudėjo 
suvirs $375,000 aukomis—taip
gi per tris savaites laiko, bet 
Chicagos lenkai aukavo dau
giausia.

Antroj vietoj stovi Buffalo, 
N. Y., su 50,000; trečioj — New 
Yorkas, kur lenkai sudėjo $43,- 
8C0, toliau eina Detroitas — 
$40 090, Clevelandas — $22,009, 
Milwaukee — $17,500, Pittsbur- 
ghas — $12,000.

Įdomu, kad Chicagoj dau
giausia pinigų sukėlė lenkų 
“tautiškasis” Susivienijimas -- 
Polish National Alliancc, kurio 
prezidentu yra p. J. Romaszkie- 
wicz gerai lietuviškai Kalbantis 
pusiau lenkas — pusiau lietu
vis. Ta organizacija pati viena 
surinko $74,000, arba daugiau 
negu tris ketvirtadalius visų 
Chicagos pinigų.

Lenkų “katalikiškas” Susivie
nijimas (Polish Roman Catho- 
lic Union) sukėlė tiktai $9,000.

Aukas renkančių organizaci
jų obalsis yra “Dabar laikas 
tiesti Lenkijai pagalbos rankų, 
o ne tada, kada karo gaisras 
bus užsidegęs Europoje.”

Suėmė Lietuvį 
Už Gasolino Stoties 
Plėšimą

Suėmė Ir Jo Draugų
New City (Town of Lake) 

policijos nuovada vakar suėmė 
20. metų jaunuolį, lietuvį Bru
no Skirmontą už gasolino sto
ties apiplėšimų. Kartu su juo 
buvo suimtas 21 metų Roy 
Graff.

Už panašius prasižengimus 
po berniukų ir kriminalio teis
mo globa yra 17 metų chica- 
gietis John Terry ir jo 17 me
tų draugas James McDonald. 
Jie papildę keletą smulkių plė
šimų, taipgi planavę didelio 
banko apiplėšimų.

Kalbėjo Illinois 
Daktarams Apie 
Proto Ligas - - - - -
Pasižymėjo Lietuvis Gvtdyto

jus—Dr. Wiltrakis
Dr. George A. Wiltrakis, vir

šininkas visų chirurgų Elgin 
State ligoninėj, kuris neseniai, 
pasižymėdamas ypatingais nuo 
pelnais, tapo nariu American 
College of Surgeons, kalbėjo 
Illinois State Medical draugi
jai, gegužės 2 d.

Apie 2,000 gydytojų yra su
važiavę iš visų miestų ir dalių 
Illinois valstijoj dalyvauti 99 
tame metiniame susirinkime, 
Rockforde. šiame susirinkime, 
pasižymėję gydytojai duoda 
paskaitas kitiems medikams ir 
chirurgams, o paskui eina dis
kusijos. Be to, jie tenai turi 
specialių parodų, vadinamų 
“Hali of Health”, kur yra at
vaizduojama visų ligų stadijos, 
kaip apsisaugoti nuo jų ir kaip 
išsigydyti.

Dr. George A. Wiltrakis, ku
ris jau pirmininkauja šiai 
draugijai per pereitus du me
tu, kalbėjo apie proto ligų, ku
ri pareina iš kraujo ligos va
dinamos “iPernicious anemia” 
ir išdavė raportų apie ligonis 
sergančius ta liga, kuriuos jis 
tėmijo ir studijavo per perei
tus aštuonis metus. Kor.

Neatsilikdami nuo lenkų, ir 
Chicagos lietuviai jau pradėjo 
dėti aukas Lietuvos reikalams. 
Ikišiol organizuotų pastangų ta 
linkme nebuvo. Pavieniai asme
nys siuntė . aukas tiesioginiai 
Lietuvos įstaigoms arba Lietu
vos konsulatui Chicagoj (Pas
kutinė konsulato atskaita telpa 
šiandien “Naujienose”).

Bet dabar jau einama prie 
aukų rinkimo organizuotai. Ne
seniai Chicagos lietuvių Preky
bos Butas įsteigė Lietuvai Gel
bėti Fondų, kuris žada tų dar
bų varyti plačia vaga, apimda
mas ne vien Chicago, bet ir a- 
pylinkę. Darbo pradžiai fondas 
yra pasiryžęs sušaukti platų or
ganizacijų atstovų ir veikėjų su
sirinkimų ir trumpu laiku su
kelti $10,000. Atsiminus, kad 
lenkai trijų savaičių bėgyj su
kėlė $100,000, $10,000 sukelti 
neturėtų būti labai sunku.

Pažadais ir pinigais Fondas 
jau turi apie $1,000. Fondui 
pirmininkauja žymus chicagie- 
tis, Justinas Mackevičius, Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association prezidentas, 4192 
Archer avenue, o iždininku yra 
p. J. P. Rakštis, 1900 S. Halsted 
St., žymus vaistininkas, veikė
jas ir Baltic Import Co„ savi
ninkas.

Visus surinktus pinigus Fon
das tuojau perduoda Lietuvos 
konsului Chicagoj, p. Daužvar- 
džiui, kuris iš savo pusės juos 
pasiunčia Lietuvon. R.

43-ys Vokiečiai, 
30-ts Rusų ir 
25-ki Lietuviai

Auga Amerikos Piliečių 
Skaičius

Federaliame senojo pašto 
trobesyje, prie Clark ir Ad
ams gatvių No. 677 kambaryje, 
teisėjas Woodward 28 balan
džio išdavė pilietybės liudiji
mus certifikatus burini atei
vių. Pagal tautybe pilietybę ga
vo 43 Vokietijos piliečiai, apie 
30 Rusijos piliečių, 25-ki Lie
tuvos piliečiai (vienas neatsi
šaukė), 11 Lenkijos piliečiai, 
1-as Ispanijos, 1-as Bulgari
jos ir vienas Danzigo pilietis.

Tarpe lietuvių pilietybę ga
vo ir viena ar dvi vienuolės. 
Pilietybę gavo, kaip pastebė
jau, ir vienas pažįstamas, tai 
Konstantinas Riauba.

Tokiu bildu balsuotojų skai
tlinės keletą desėtkų piliečių 
padaugėjo. B. Aglys

Nuo Gasolino 
Skaudžiai Apdegė 
Mažas Berniukas
Neatsargiai Numetė Degtukų

27 metų lietuviui William 
Gedvilui (Gedwell), nuo 224 N. 
Karlov avenue, užvakar teko 
būti* “nekaltu” kaltininko nelai
mės, kurioj 11 metų berniukas 
Nicholas Baldassano buvo skau
džiai apdegintas. Nelaimė įvyko 
prie 2236 Clifton avenue, kur 
berniukas gyvena.

Kieme, buto užpakalyj, buvo 
katiliukas, pilnas gasolino. Bu
vo naudojamas valymui. Eida
mas pro šalį koks tai neatsar
gus žmogus metė degantį deg
tukų. Jis įkrito į katiliukų, ir 
gasolinas tuojau ėmė liepsnoti.

Norėdamas išvengti gaisro, 
Gedvilas pagriebęs katiliukų 
bandė gasoliną išpilti, bet pil
damas aptaškė berniuko rubus.

Baldassano buvo paguldytas 
Alexian brolių ligoninėj.

CHICAGO. — I
i “Susan Wilson”, kuri, bu

ACME-NAUJIENŲ Tęlephoto 
cija ieš-

vo drauge su banditais, nu
šovusiais saliune graborių ir 
poliemorią.

Suėmė Alinės 
Susišaudymo 
Kaltininkus
Pakliuvo į Policijom Bankas 

Delroile

Šįryt iš Detroito, Michigan, 
Chicagon bus sugrąžinti du 
piktadariai kurie nušovė lai- 
dotojų ir sunkiai sužeidė du 
policistus laike plėšimo ir su
sišaudymo Chicagos alinėj ties 
4623 N. Western Avenue. Kar
tu su piktadariais buvo suim
ta ir jų palydovė, 20 metų 
blondinė Sušauna Smith, kuri 
ilgų laikų tarnavo už steno- 
grafe Detroite, vėliau prisidėjo 
prie piktadarių gaujos-

Suimtieji yra Orville Wat- 
son, 29 metų amžiaus, detroi- 
tietis, ir Edward Riley, 37 me
tų amžiaus, taipgi detroitietis.

Detroito policija piktadarius 
suėmė gavusį pranešimų iš 
Chicagos, kad jie turbūt ten 
pabėgo. Po susišaudymo, ali
nėj buvo atrastas vokas su De
troito adresu. Matyt, vokų su
judime pametė vienas pikta
darių, ir policija padarė išva
dų, kad jie ten turbijt gyvena 
ir tenai pabėgs.

•Patėmijusi Illinois valstijos 
automobilį, Detroito policija 
pradėjo jį vytis. “Lenktynėse”, 
kurios pasiekė 70 mylių grei
tumo, policija ir piktadariai 
vėl apsimainė kulkomis, bet 
vėliau pastarieji pasidavė.

“Gailisi”, Kad Pašovė 
Policistus

Pasirodė, kad abu papildė 
Michigan valstijoj apie 15 įvai
rių plėšimų ir vagysčių, ir kar

NAUJIENOS, Chicago, ffl.
tų jau sėdėjo 'kalėjime, Mar- 
Ipiette mieste, Michigane. Ten 
abu ir susipažino. P-lę Smith 
jie sutikę vienoj Detroito ali
nėj. Ji buk esanti Watsono 
žmona. /

Abu piktadariai prisipažino, 
kad jų kulkos užmušė buvusį 
laidotųjų ir pareiškė apgailes
tavimų, kad sužeidė du polici
stus. Sako, jeigu butų žinoję, 
kad tai buvo policistai (abu 
jie buvo civiliuose rūbuose), 
tai nebūtų šovę.

Šaukia Lietuvai 
Gelbėti Fondo 
Narių Susirinkimą

Įvyks Pirmadienį
Pirmadienio vakare, gegužio 

8 dienų, Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd Str. įvyksta Lie
tuvai Gelbėti < zFondo narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Galinti 
prisidėti prie šio darbo, kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 8 
vai. vakare.

Dr. K. Drangelis,
L. G. Fondo Sekretorius.

L. Matthevvs, • kuri liko 
paskirta Anglijos Moterų 
karališko laivyno tarnybos 
direktorium.

PHILADELPHIA, PA. — 
Caesare Valenti, New Yorko 
nusikaltėlis, kuris yra įta
riamas vadovavimu nuody
tojų gaujai.

Am. Liet. Olimpikos 
Klubas Rengia 
Iškilmingus Šokius

Iškilmės Birželio 25 d.
Amerikos lietuviai sportinin

kai jau pasamdė vieną iš Chi
cagos geriausių ir garsiausių or
kestrų savo bendram suvažia
vimui ir šokiams, birželio 25 d. 
Tą orketrą diriguoja Emil 
Flindt ir ji susidaro iš 15 as
menų, Dar prie tos orkestrus 
pasamdyta Radio artistas žymus 
amerikietis, Bob Crosby. Tai 
geriausia muzikos kombinacija 
žmonėms, kurie mėgsta šokti.

Galima gauti bilietus nuo 
kiekvieno sportininko, kuris 
lankė Lietuvą 1935 metais arba 
1938 metais. Jų kaina, perkant 
iš anksto, lik 55c. Visi musų 
garsus sportininkai Chicagoj ir 
iš rytinių valstybių, dalyvaus 
šiuose šokiuose.

Tą pačių dienų, 1 :()0 valandų 
po pietų, suvažiavę sportinin
kai turės šaunią puotą Syrena 
Cafe, prie Archer ir WhippJe 
gatvių. Per tuos draugiškus pie
tus kiekvienas sportininkas tu
rės papasakoti įspūdi ogiausi 
momentų arba juokingiausį at
sitikimų būnant Lietuvoj. I šį 
bankietą bus užkviesti konsulas, 
teisėjas Zuris, ir kiti žinomi 
sportų mėgstą asmenys.

Po kiekvieno savo antradie
nio susirinkimo, visi sportinin
kai susėda prie užkandžių, ku
riuos padovanoja pirm. Kums- 
kis. Prie stalo jie keičiasi pri
siminimais iš Lietuvos ir iš 
;porto gyvenimo. Galima tikrai 
'.akyti kad ryšiai tarp jaunimo 
Lietuvoj ir Amerikoj su lokiu 
klubu, ir su tokia dvasia spor
tininkų, bus sustiprinti. Kiek
vienas klubo narys, po kelionės 
į Lietuvą, jaučiasi esąs geresnis 
lietuvis ir nori, kiek spėkos lei
džia darbuotis jos naudai. Pa
matysim juos visus M. J. Flynn 
salėj, birželio 25 d.

Dėdė Kastukas

Laiškai Naujienose
Yra atėję į Naujienas laiš

kai šiems asmenims. Prašome 
atsiimti.

John J. Balanda 
Connie Barskus 
Frank Dominick 
Mr. E. Firante 
Felix Kaskie 
Joseph Kershulis 
Ladislovas Kuzavinis 
Mr. & Mrs. A. Raslavicz 
Mrs. Anna Samuelis 
Miss M. Stokus 
Mr. R. Žuvys 
Mr. P. Suvaizdis 
Paul Urbon
Vincui Uždavinui

Ruošiasi Į Lietuvą

Juozas J. Žukas
Šimtai amerikiečių norėtų šį

met aplankyti Lietuvą, bet visi 
bijo “vainos”. Bet ne Juozas J. 
Žukas. Du kartu jis jau buvo 
Lietuvoj, o dabar jau galvoja ir 
apie trečią vizitą. Jisai gavo pa
kvietimų Lietuvą aplankyti šių 
vasarų ir, jeigu aplinkybes leis, 
išvažiuos birželio mėnesį. Juo
zas yra Lietuvos teniso čampio- 
nas, tad jam teks titulas ginti. 
Būdamas Lietuvoj pirmiau, 
“Žukutis” taipgi pasižymėjo 
kaip pavyzdingas krepšinio lo
šėjas.

Kas nori pamatyti Pa
saulinę Parodą už Pigią 
kelionę į New Yorką?

I ---------------------

Visam pasaulyj žinoma, kad 
šiais metais New Yorke įvyk
sta Pasaulinė Paroda. Dauge
lis ir iš chicagiečių galvoja 
toj parodoj atsilankyti. Vie
niems laikas nepavelija, kitiems 
atrodo kad bus didelės kelio
nės išlaidos. Tiesa, kelionė į 
New Yorką ir atgal nėra jau 
taip pigi paprastai keliaujant, 
bet čia jums ateina Birutes 
choras į pagalbą.

Pasaulines Parodos Lietuvių 
Dienos rengimo komitetas už
kvietė Birulės chorą iš Chica
gos dalyvauti rugsėjo 10 d., 
Lietuvių Dienos Pas. Parodoje 
programoj. Birutiečiai toj pra
mogoj dalyvauti jau smarkiai 
ruošiasi. Bet ne jie vieni no
ri toj Lietuvių Dienoj daly
vauti. Jie nori, kad ir daugelis 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
kartu su jais ten atsilankytų. 
Tuo budu birutiečiai susitarė 
su Baltimore & Ohio gelžke- 
lių kompanija surengti didelę 
lietuvių ekskursiją į New Yor
ką — dalyvauti Pasaulinėje 
Parodoje ir Lietuvių Dienoje.

Važiuojant su Birutės choro 
ekskursija, jums kainuos tik 
$28.20 už gelžkelio kelionę, ži
noma, kitos kelionės išlaidos 
čia neįskaitomos. Už tą $28.20 
jus nuvažiuosite ir atgal par
važiuosite moderniškiausiuose, 
oru vėsinamuose ‘ vagonuose. 
Jus taipgi nemokamai galėsite 
pamatyti už tą pačią kainą 
Amerikos sostinę Washingto- 
ną. B. & O. gelžkelių kompa
nija dabar turi apyvartoje vė
liausių išdirbysčių kuogeriau- 
sius vagonus ir greitus trau
kinius, kurie greitai nuveža į 
New Yorką.

Taigi, kurie manote, kad ga
lėsite nuvažiuoti į Pasaulinę 
Parodą, tai registruokitės į Bi
rutės Choro specialę ekskursi
ją, kuri apleis Chicagą rugsėjo 
2 d. šeštadienį, o New Yorke 
busime jau sekmadienį. Regis
truotis galima pas Birutės cho
ristus, arba pas choro pirmi
ninką p. P. Miller, kreipiantis 
į Ch. Liet. Draugijos raštinę,

Penktadien., gegužės 5,1939

VAKAR
CHICAGOJ

• Nunėręs kilpą iš kaklaryšio 
vakar pasikorė 68 metų chica- 
gietis Lee Cole, nuo 6844 Nor
mai avenue.
• Prie Chesterton, Indiana, 
žuvo chicagietis Philip Attar- 
do, nuo 918 W. Newport avė. 
Jo automobilis paslydo ir įva
žiavo į gelžkelio tilto *stulpą.
O Prie 74-tos ir Bennett gat
vių nežinomas piktadaris išgė
dino 26 metų moteriškę. Už 
pusvalandžio policija suėmė 36 
metų amžiaus gatvekarių kon
duktorių Richard Somers ir ap
kaltino jį tuo prasižengimu. 
Somers gyvena adresu 7324 S. 
Union avenue.
• Du maskuoti piktadariai pa
vogė $150 iš telegramų agen
tūros, adresu 208 West 63rd 
Street.
9 Pereitą penktadienį iš savo 
namų Maywoode pabėgo dvi 
jaunos mergaitės. Vakar jos 
buvo surastos Englewoode, Ca- 
lifornijoj, kur jos buvo nuvy- 
kusios ieškoti laimės filmuose. 
Abi bus grąžintos Chicagon. 
Jos yra, 17 metų amžiaus 
Charlotte McBride, nuo 126 S. 
17th avenue, ir 17 metų Har- 
riet Dean, nuo 1245 S. 15th 
avenue.

• Ugniagesių departmentas 
daro tyrinėjimą gaisro, kuris 
padarė apie $2,000 žalos trijų 
aukštų triobesiui prie 2001-2003 
West Division Street- Liepsnos 
plito nepaprastai greitai ir ug
niagesių departmentui atrodo, 
kad gal triobesys buvo padeg
tas.
0 Apie 30 metų moteriškė va
kar iššoko iš dvylikto aukšto 
lanko departamentinės krautu
vės, prie Dearborn ir Madison 
Street. Ji užsimušė vietoj. Var
das nežinomas.
9 Prezidentas Rooseveltas va
kar paskyrė Chicagos universi
teto profesorių Robert Morss 
Loveli valstijos sekretorium 
Virgin Island saloms, kurios 
priklauso Jungtinėms Valsti
joms. Lovett yra labai pažan
gus žmogus.

Išteisino Veteraną 
Už Žento
Nušovimą

Uošvis “Gynėsi”
Kriminalis teismas Chicagoj 

vakar išteisino 79 metų chica- 
gieti Edward Conrad, vetera
ną senovės Amerikos kovų su 
indėnais.

Jis buvo patrauktas atsako
mybėn už nušovimą savo žen
to, 46 metų Louis VIeck, su 
kuriuo Conrad gyveno adresu 
1356 Winnemac avenue.

Teisme Conrad prisipažino 
prie nušovimo, bet paaiškino, 
kad VIeck su jo duktere — sa
vo žmona smarkiai barėsi. Kai 
jis bandė juos sutaikyti, tai 
VIeck pradėjo jį mušti. Tada 
tai Conrad siekęs revolverio, 
norėdamas apsiginti.

Išteisino Du Jaunuolius
Koronerio džiurė vakar pa- 

liuosavo du jaunus negrus, 15 
metų Benjamin Fletcher, ir 14 
metų Floyd Atkins. Abu buvo 
suimti už nudurimą 14 metų 
jaunuolio Antano Milavičiaus, 
nuo 1214 E. 46th Street. Tv- 
rinėjime pasirodė, kad Milavi- 
čius. ir jo draugai negrus už
puolę ir ėmę juos mušti. Peilį 
užpultieji panaudoję apsigyni
mui.

1739 S. Halsted Street, Chica
goj. Kviečiami ekskursijoj da
lyvauti ir iš Chicagos plačių 
apylinkių lietuviai.

J. P. T.




