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Britanija Tikrai Ieškanti Rusu Pagalbos
CHAMBERLAIN NORI GREITAI SU 

RUSAIS SUSITARTI
POPIEŽIAUS ŽYGĮ MUSSOLINIS

INSPIRAVĘS
Sako, kad derybos yra labai svarbios

LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį painformavo parla
mentų, kad jis atmetė Rusijos 
pasiūlytų britų f rančų zų-rusų 
militarinės sąjungos planų. Ta
čiau Britanija nori gauti ru
sų pagalbos rytų Europoje, jei
gu karas kiltų.

Rusai reiškia baimės, kad 
jiems įsi vėlus j karą, Britani
ja gali pasilikti nuošaliai. 
Chamberlain todėl akcentavo^ 
kad Britanija tikisi rusų pa
galbos tik po to, kai ji pati ir 
Francuzija užims vietas musių 
lauke.

Faktinai Britanija norinti 
tokio susitarimo su rusais, koks 
buvo Rusijos susitarimas su 
Francuzija dėl Čekoslovakijos.

šituo susitarimu rusai pasiža
dėjo Čeko-Slovakiją gelbėti tik 
po to, kai Francuzija stos ka- 
ran.

Atsakydamas į klausimus 
Chamberlain pareiškė, kad jis 
skaito derybas su Rusija esant 
didelės svarbos ir kad norėtų 
jas greitai ir sėkmingai užbaig
ti.

Tarp ko kita Chamberlain 
paaiškino, kad Britanijos de
rybos su Turkija baigiamos ir 
kad artimoj ateity jis padarys 
parlamentui pranešimų apie 
jas. šitos derybos vedamos tik
slu gauti turkų pasižadėjimą, 
kad jie kooperuos su pastan
gomis palaikyti Viduržemio 
Juros rytų srity padėtį tokių, 
kokia ji yra šiandien.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Norvegijos sosto įpėdinis 01aw važiuoja su arkliais.

Rusų atstovas taria 
si su lenkais

Naują galvažudžių 
grandinį tiria

ABEJOJAMA AR PAVYKS DĖL KA- 1^—— ~
SYKLŲ ATIDARYMO SUSITARTI TR™P®LŽ™I0S

Iš VISUR

Prancūzai mano, kad popiežius nori de 
mokratinių valstybių susitarimą su 

rusais sulaikyti

VARŠUVA, Lenkija, geg. 10. 
— Antradienį Varšuvon atvy
ko Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaro pirmas pava
duotojas Vladimir P. Potem- 
kin. Jis ketino trečiadienio ry
tų išvykti į Maskvą, bet pasi
liko iki po pietų. Mat, laikomos 
jo ir Lenkijos valdžios atsto
vų konferencijos.

Potemkin, sakoma, norįs pa
tirti, kaip stipriai lenkai ke
tina kovoti, kad pasilaikyti 
Dancigo koridorių, ir kokios 
pagalbos jie norėtų gauti iš 
Rusijos, jeigu kiltų jų karas 
su Vokietija.

Lenkijos 
Czervony”, 
ministerijai, 
sija norinti
susi užmegsti glaudesnius san
tykius su Lenkija.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
10. — Pennsylvanijos policija 
ir federalios valdžios agentąj 
yra areštavę 17 * asmenų, ku
riuos kaltina žudymu (dau
giausia nuodijimu) žmonių 
tikslu gauti jų apdraudas. Nu
matoma, kad piktadariai nu
žudę daugiau nei 100 žmonių. 
Dabar betgi policija mano, jo
gei ji užtikusi ženklus, kad 
veikęs ir antras galvažudžių 
grandinys. Jam susekti polici
ja dabar ir darbuojasi.

NEW YORK, N. Y., geg. 10.
— Prez. Rooseveltas pareika- 
avo, kad angliakasių unijos ir 
kasyklų kompanijų atstovai iki 
trečiadienio ■ pabaigos padarytiįlti. 
sutartį, pagal kurių*butų- ga- 
ima darbus kasyklose pradėti 
dar šių savaitę.

Trečiadienį derybų komite
tas dėjo pastangas susitarti. 
Stengiasi padaryti nors laikina

sutartį, kuri vėliau butų pa
tvirtinta arba perrašyta. Ta
čiau 
vyks

reikšta abejonės, ar pa- 
ir . tokių sutartį padary-

Steelman, Darbo Depar' Dr 
tamento atstovas, kurs tarpi
ninkauja darbininkų ir samdy
tojų derybose, trečiadienį pa
reiškė, kad jis tikisi susitari
mo iki diena išsibaigs.

• QUITO, Ecuador, geg. 10 
— Areštuotas pulk. Luis Lar- 
rea Alba ir grupė civilių pilie
čių ir kareivių. Jie yra kaiti
nami tuo, kad darę sąmokslą 
nuversti prezidento Aurelio 
Mosųuera valdžią. Alba esąs 
socialistų vadas. Jis vadovavęs 
sąmokslui valdžią nuversti.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
10. — Francuzijoj nurodoma, 
jogei popiežius Pijus nesiūlęs 
oenkių valstybių konferenciją 
šaukti Dancigo klausimu. Jo 
pasiuntiniai tik atsiklausę, kaip 
užinteresuotos valstybės — 
Vokietija, Lenkija, Francuzija, 
Italija ir Britanija — žiuri į 
konferencijos šaukimų.

Faktinai, sako franeuzai, tai 
maža kuo skiriasi nuo konfe
rencijos ruošimo, kaip kad pra
nešimai antradienį paskelbė.

Francuzijoj ''nužiūrima, kad 
popiežiaus planuojama konfe
rencija yra dalis vajaus dik
tatorius “raminti” ir kad ji 
gresia tokiais išdavais, kokių 
susilaukta Miuncheno konfe
rencijos pasėkoje, kai Čeko
slovakija tapo sudraskyta.

Pav. prez. Rooseveltas pasiu- 
ė plačių tarptautinę konferen
cijų laikyti. O popiežius siūlo 
tik penkių valstybių konferen
cija. Bet ir Miunchene daly
vavo tik keturios valstybės’’

Dar Paryžius mano, kad po
piežiaus konferenciją inspira
vo tiesiogiai Italijos valdžia, 
tiksliaus pasakius, Mussolinis.

Bet ne mažiau svarbus po
piežiui esąs dar vienas sume
timas. Tai šitokia konferenci
ja sudraskyti demokratinių 
valstybių derybas su Sovietų 
Rusija.

Popiežius nesąs demokrati
nių valstybių draugas. Jis už
gyrė Hitlerio paramą genero
lui Franco Ispanijoje. Katalikų 
bažnyčios kunigas Joseph Tiso 
vadvavo Slovakijos naciams. 
Jų veikla padėjo Hitleriui Če- 
ko-Slovakiją sudraskyti.

Visų tai turint omeneje ne
sunku suprasti, kodėl Francu- 
zijos premjeras Daladier atsi
liepė neigiamai į popiežiaus 
siūloma konferencijų ir davė 
aiškiai suprasti, kad Francu
zija dės pastangas su rusais 
susitarti, o spaudimo į lenkus 
dėl popiežiaus konferencijos 
nėdaTys.

ABEJOJA POPIEŽIAUS PLANUOJAMOS 
KONFERENCIJOS PASISEKIMU

dienraštis 
artimas 
paskelbė, 
ir esanti

“Kurjer 
užsienių 

kad Ru- 
pasiruo-

A.D.F. ir Darbo Ta 
ryba ieško kom

promiso

Pašalino vokiečių 
alų iš lenkų val

gyklų

Nužudė du vokiečius 
kaltintus šnipi

nėjimu

geg.

Išrinko Mavericką 
San Antonio meru
SAN ANTONIO, Texas, geg. 

10. — Pernai pažangioji Ame
rikos visuomenė jautė susilau
kusi skaudaus smūgio, kai rin
kimus į Jungt. Valstijų atsto
vų rumus pralaimėjo Maury 
Maverick. Jo oponentas gavo 
vos keletu šimtų balsų daugiau 
ir tapo išrinktas.

Pereitų antradienį buvo ren
kamas San Antonio miesto me
ras. Greta kitų dviejų asmenų 
kandidatavo mero vietai ir Ma
verick. Antradienio rinkimuo
se jis gavo 17,947 balsus, kuo
met jo artimiausias oponentas 
tegavo tik 14,546 balsus. Ma
verick išrinktas meru.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 10. 
— Lenkijos pasieny, prie ge- 
ežinkelio stoties Bogumin, Vo
kietija įrengė garsiakalbį, per 
kurį skleidžiama nacių propa
ganda. Neatsilikdami nuo vo
kiečių, lenkai įrengė savo gar
siakalbį ir skleidžia savo pro
pagandą. Dabar abu garsiakal- 
jiai vienas kitų nustelbia ir 
tik triukšmų daro.

Varšuvoje valgyklos liovėsi 
pardavinėj usios Vokietijos alų.

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Naciai įvykdė trečiadie
nį mirties bausmę Mathias Gle- 
seriui, 57 metų, ir Ge.org Frc- 
chui, 29 metų. Pirmasis buvo 
kaltinamas tuo, kad pardavęs 
Vokietijos ginklavimosi paslap
tis svetimų šalių agentams, o 
antrasis tuo, kad tarnavęs kai
po šnipas svetimai valstybei.

geg.

• LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Ministerių kabineto re
guliarus savaitinis posėdis tre
čiadienį užgyrė raportą, kuri 
paruošė britų-amerikiečių mi
sija. Raportas kalba apie ko
lonizavimą žydų Britanijos Gui- 
anoje.

Anglai ir franeuzai šaltai žiuri į konferen 
ciją, nes Rusija nekviečiama

pasita- 
Prane- 
ieškoję 
priim-

WASHINGTON, D. C 
10. — Amerikos Darbo Fede
racija reikalauja pakeisti Dar
bo Santykių Aktų. Darbo San
tykių Taryba iki šiol siūlo
miems pakeitimams rodė prie
šingumo. Tačiau pereita antra
dienį Darbo Tarybos pirminin
kas Madden ir Federacijos ad
vokatas Padway turėjo 
rimų keturias valandas. 
Šimai sako, kad jie 
kompromiso, kurs butų
tinas taip Darbo Santykių Ta
rybai, kaip Amerikos Darbo 
Federacijai. ' ,

C.I.O. advokatas Leo Press- 
man, ryšium su šita konferen
cija, išleido pareiškimų, kurs 
sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracija, nepajėgdama spėka 
pakeisti Wagnerio Akto, sten
giasi prašymais pakreipti savo 
pusėn Darbo Santykių Tarybų. 
C.I.O. priešinasi Wagnerio Ak
to pakeitimams bent šiuo lai
ku.

33-ms angliakasiams 
paskirta po 2 metus 

kalėti

Valstijų Apskri- 
trečiadienj pasky- 

33 ms angliaka- 
buvo kaltinami

Paskyrė Umanskį 
ambasadorium
Washingtone

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja, geg. 10. — Trečiadienį su
stabdytas spausdinimas laik
raščio Le Journal de Moskovv. 
Tas laikraštis buvo leidžiamas 
franeuzų kalba ir dažnai aiš
kindavo svetimoms šalims So
vietų 
ką.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
10. — Vatikanas paneigė pra
nešimus, kad popiežius šaukia 
irba mano šaukti penkių val
stybių konferencijų Dancigo 
klausimui rišti. Nežiūrint šito 
paneigimo, gerai painformuo
tuose sluoksniuose kalbama, 
kad konferencijos idėja buvo 
iškelta.

niekas popiežiaus 
pasiūliusiems kon- 

idėja, nerodęs pri-

Rusijos užsienių politi-

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Nacių vadai reiš-

RIGA, Latvija, geg. 10. — 
Sovietai paskyrė Rusijos am
basadorium Washingtone Kon
stantinų Umanskį, kurs iki šiol 
Jungt. Valstijose buvo sovietų 
charge d’affaires.

geg.
kia nuomonę, kad neužilgo Dan
cigas ir lenkų koridorius bu
siąs sugrąžintas Vokietijai 
vokiečiai gausią Dancigą 
kraujo praliejimo.

Ir 
be

C

e LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Britanijos valdžia pa
skelbė gavusi Ispanijos priža
dą, kad visi svetimų šalių ka
reiviai taps pašalinti iš Ispa
nijos tuoj po parado, kuris bus 
surengtas gen. Franco laimė
jimams atžymėti.

PRANEŠIMAS
• Šią savaitę Moterų Sky
rius išeis Šeštadienį, gegu
žės 13 d., vietoj ketvirta
dienio, kaip paprastai, ir 
šis šeštadienio Moterą 
Skyrius bus pašvęstas 
MOTINOS DIENAI.

MOTERŲ SKYRIUS

Goering Ispanijoje

SPRINGFIELD, III., geg. 10.
— Jungtinių 
ties Teismas 
re bausmes 
siams, kurie
smurto žygiais suirutėje ang
lies srityse Illinois valstijose 
1931-35 metų laikotarpiu. Kal
tinamiesiems paskirta bausmės 
po 2 metus kalėti ir $10,000 
piniginės baudos sumokėti. 
Vykdymas bausmės > penkiems 
nuteistiems 
lio mėnesio

PARYŽIUS, Francuzija, geęr. 
10. — Pranešama, kad Alek
sandras Kerenskis, buvęs Ru
sijos premjeras kai caras ne
teko sosto, susirgo. Jis dabar 
gyvena Paryžiuje. Kerenskis 
yra 59 metų senumo.

atidėtas iki birže- 
1 dienos.

• WASHINGTON, D.
geg. 10. — Tekstilės darbinin
kų unijos, kuri priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai, kon
vencijoje įteikė rezignacijų 
unijos prezidentas Francis J. 
Gorman. Gorman ištraukęs iš 
C.I.O. apie 150 lokalų, tačiau 
jo vadovybei unijoje esą prie
šingi William Green ir kiti Fe
deracijos vadai.

e ROMA, Italija, geg. 10. 
Fašistų partija išleido įspė- 

partijai 
paliauti

su

Tačiau 
nuncijams, 
ferencijos 
tarimo.

Franeuzai ir anglai, būtent 
Chamberlain ir Daladier, ma
no, jogei į konferencijų^ popie
žius turėjęs pakviesti taipgi 
Sovietų Rusija. Jis jos nekvie- 
tęs.

Rusija davė suprasti Angli
jai ir Francuzijai, kad jeigu 
jos nori rusų kooperavimo, tai 
turi priimti ir Rusiją į dery
bas, kurias ves didžiosios vai 
stybės. Kadangi Rusija paliko 
nepakviesta, tai anglai ir fran
euzai šaltai žiuri į popiežiaus 
siūlomų konferencijų, ir todėl 
popiežiaus planai gali nueiti 
vėjais.

jimų, kurs sako, kad 
tarnaują fašistai turi 
gėrę kavą, arba gerti 
žiau. Italijos derybos
zilija, iš kurios ji gaudavo 
giausia kavos, nutruko.

ma- 
Bra- 
dau-

’AVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

Lietuvos valstybės tar
nautojai bus pri

saikdinti

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
10. — Šiuo laiku Ispanijoj lan
kosi feldmaršalas Goering, 
Adolfo Hitlerio pirmas pava
duotojas. Painformuoti sluok
sniai kalba, jogei jis nori už
baigti derybas su gen. Franco 
vyriausybe, kad Ispanija įeitų 
į Italijos ir Vokietijos milita- 
rinę sutartį.

Aštuoni kaltinamųjų asmenų 
praeity yra buvę Progressive 
Mine Workers of America vir
šininkai arba eina unijos dar
buotojų pareigas dabar. Smur
to žygiai buvo papildyti ryšium 
su Progressive Mine Workers 
unijos kova prieš United Mine 
Workers narius, kurie turėjo 
padarę kontraktus ‘ su kompa
nijomis.

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

Bendrai giedra
dutinio stiprumo šiaurės 
vėjai; saulė teka 5:35 
leidžiasi 7:58 v. v.

vėsiau vi- 
rytų

111., geg. 
Workers 
pikietuos

Ministrų Taryba patvirtino 
valstybės tarnautojų priesaikos 
ir iškilmingo pasižadėjimo tek
stus. Visi valstybės tarnautojai 
bus prisaikdinti arba turės duo
ti iškilmingus pasižadėjimus, 
kad nesigailėdami jėgų gins 
Lietuvos valstybės ir tautos gar
bę, dirbs jos gerovei, paslau
giai padės žmonėms, sąžiningai

• SPRINGFIELD, 
10. — United Mine 
unijos nariai gal būt 
tas kasyklas, kuriose dirba 
Progressive Miners. United 
Mine Workers susirinkimas, 
įvykęs antradienį, nutarė atsi
šaukti į eilinius Progressive 
Miners organizacijos narius 
prašymu nedirbti, kai kiti an
gliakasiai streikuoja laukdami vykdys įstatymus bei įsakymus
utarties pasirašymo.

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir L t

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb artus 
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 skyrįaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

IŠ ARGENTINOS IR URAGVAJAUS LIETU
VIU GYVENIMO

(Specialaus “Naujienų’* korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)

Lietuviškos dainos oro 
bangomis Patagonijoje

C. RIVADAVIA. — Jau bus 
melai laiko, kaip čia įrengė re
ti io stotį vardu L. U. 4. Radio 
Comodoro Rivadavia, pastangom 
mis S. A. Importadora y Ex- 
portadora de la Patagonia. Per 
minėtų stotį jau porų ,sykių 
buvo duodama lietuviškų plok
štelių dainos. Garbė priklauso 
plokštelių aukotojams: Povilui 
E. Jankauskams ir Juozui M. 
Zdanavičiams. Jeigu butų ko
kia lietuvių draugija, tuomet 
butų lengvos sąlygos gauti lie

tuviškus pusvalandžius, kaip 
tai daro rusai, čekoslovakai, 
lenkai ir kiti.

Naujdji ateivija, o ypač prieš 
kariniai Lietuvos išeiviai pa
geidauja, kad to malonumo 
lietuvio sielai tolimoje Patago- 

(nijoje butų teikiama juo daž
niau per radio stotį L. U. 4.

Beje, Vasario šešioliktą čia 
girdėjome lietuvių radio pro
gramą net iš Montevideo.

Šešupė.

Misiones teritorija turi 
didelę ateitį

APOSTOLES. — Kukurūzai, 
ryžiai, daržovės, manioka ir 
žerbos medžiai — svarbiausias

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ-ACMK Photo
Danijos sosto įpėdinis Frederik ir jo žmona Ingrid 

atvyksta Amerikos aplankyti.
, i . ... ............  .... .. r.',,,, į,,,

Kodėl Ex-Lai Yfa
Amerikos Mėgiamas 

Liuosintojas?
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad. 

jis gerai veikia ir patikimas liuo
sintojas gauna pasekmes!

Moterys geriau mėgsta Ex-Lax 
dėlto, kad jis švelnus liuosintojas 
... malonus jausliai sistemai.

Vaikai džiaugias Ex-Lax dėlto, 
kad jis lengva paimti. Jo skonis 
kaip tik gardaus čokolado.

Mėgink Ex-Lax kada bus liuo- 
sintojo reikalas. 10c. ir 25c- dėžu
tės visos vaistinėse.

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

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

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6148 

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

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE’

AKIŲ SPECIALISTAI

STANDARD CLUBi

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND . J 

jO 
Nėra Geresnės Degti- 
nes už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 ČH jAfl 
4/5 Kvortos 1-0^

’ Ctub

■?

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ
I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

1

pragyvenimo šaltinis Misiones 
kolonistų. Dar tuo tarpu trūks
ta gerų susisiekimo priemonių, 
bet laikui bėgant Misiones bus 
tikrai argentiniškas rojus. Nau
dosis antros kartos kolonistai, 
ant savo tėvų kaulų.

Apostoles buvo vienas iš 30 
kaimelių, įkurtų jėzuitų misi
jų laikais. Kolonizacija čia pra
sidėjo dar tik prieš 40 metų. 
Pirmieji kolonistai šiame rajo
ne buvo 14 Galicijos lenkų šei
mynų, atvykusių į čia rugpiu- 
čio 24, 1897. Dabar daugelis 
lenkų jau labai turtingai gy
vena.

1929
1934
1935
1936
1937
1938

itl. H3 21 81
42 5
69 1.0 32

109 33

28

ūki-

kad 
toli-

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ .

Telefonas BOUL'EVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais. z, .

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

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti po$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 ĮVEST 26th STREET Tel. LAWNDALE 2908-09

Atdara iki 9 v. p. p. :

No. 2038 — Graži mėgsta lovai kapa.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DpPT., No. 2038 '
. 1739 So. Halsted St; Chicago, I1L |I •.
I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No_______ ®
I 1

Vardas ir pavardė________ _____ ___________________ ;___________ I

Argentinos Misiones teritori
ja, kaip kokia rankovė, įeina 
Brazilijon ir Paragvajum La
bai ntalonu parašyti gerbiamų
jų “Argehtinos Lietuvių Balso’4 
skaitytoj^ žirtiatj kad paČiojd 
viršūne^, t. y. tojfe vietoje, kur 
susieiha trys broliškos Pietų 
Amerikos valstybės, žemė pri
klauso lietuviui ūkininkui. Tas 
laimingasis yra prieškarinis 
Lietuvos emigrantas BalaiŠįs. 
Jo viena dukra jau ištekėjusi 
už vietinio argentiniečio, o ki
ta dar panelė. Jis čia skaito
mas vienu iš turtingiausių 
ninku.

Aš turiu tokią tarnybą, 
yra proga aplankyti ir
minusius Argentinos kampelius. 
Dėl to kartas nuo karto para- 
šinėsiu savo mylimam “A. L. 
Balsui” apie visa, ką įdomes
nio sutiksiu ir kur su lietuviais 
susitiksiu.

Kulturtechnikas A. P.
& h

' Streikai. Argentinoje
“A. L. Balso” editoriale ra

šoma:
Argentinos Darbo Departa

mento Statistikos Skyrius tik 
ką užbaigė streikų statistiką už 
paskutiniuosius dešimtį metų. 
Dr. Emilio Pellet Lastra Darbo 
Departamento direktorius, pa
tiekė tuos davinius spaudai.

Civilizuotose tautose, visame 
pasaulyje, streikai yra vienin
telė legale darbininkų kovos 
priemonė už savo būvio page
rinimą. Ta priemonė yra lega
li ir Argentinos Respublikoje.

Streikų teisės neturi tik lau
kinių budelių vergai ir “mo
derniškų” diktatorių despotiz
mo engiamos darbininkų ma
sės, heva kurių labui yra panai
kinta streikų laisvės teisė.

Štai statistika:
1929
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938

metais
99

buvo
»>
>»

113
125
43

105

streiku
M

streikų priežas-

I Adresas------------------------- ..—------- ---------- -
I
i Miestas ir valstija _________________ ..____

Didžiausioji 
tis buvo kapitalistų, ypatingai 
Argentinoje operuojančių sve
timšalių kompanijų baisus iš
naudojimas darbininkų. Taigi 
pirmą vietą užima darbininkų 
kova už algų pakėlimą, antro
je vietoje eina santykių regu
liavimas tarp dirbančių masių 
ir samdytojų ir trečią vietą už
ima streikai dėl darbininkų 
sindikatų pripažinimo.

Štai streikų rezultatai: (Nu
meriai iš eilės reiškia: metai, 
streikų skaičius, streikai darbi
ninkų išlošti, darbininkų pra
lošti streikai, laimėta tik dalis 
reikalavimų, neišaiškinti strei
kai, paskutinėj eilėj žymimi 
streikai, kurių rezultatai neži
nomi) :

Garsinkites “N-nose”

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT J{ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
ĮsidčmSklt raides “E-X-L-A-X” ant 
dSžutfis ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad Gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax 1

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787

Namų Tek: Prospect 1931
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-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki B vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina anių 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 
daidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kovai dėl savo būvio pageri
nimo, t. y. streikuodami Argen
tinos darbininkai 1929 metais 
pašventė po 16 darbo valandų; 
1934 — 28; 1935 — 50; 1936 
— 15; 1937 — 10 ir po 28 va
landas 1938 metais.

Industrijos šakos, kuriose 
didžiausi streikai čia kalbama
me periode buvo, yra šios: 
maisto gamyba, statybos dar
bai, metalurgijos industrija ir

Kiti Lietuviai Daktarai
7
5

15
30
21
12

m 
m 
m 
m. 82 35 25 21 1 .... 
fth 4413 16 12 21

Suskaiėlus Vįįuš. btreikhtu- 
sius darbiriitikii^į 1929 metais ir 
padalinus iš bendro to meto 
streikų skaičiaus randame, kad 
tą metą kiekvienam streikui 
tenka po 250 žmonių. Kiti me
tai rodo šituos (davinus: 1934 
— 617; 1935 —755; 1936 — 
784; 1937 — 610 ir 1938 —

44
11

Argentinos lietuviai, kaipo 
kultūringos tautos žmonės^ 
streikuose visuomet solidariai 
dalyvauja su savo darbo drau
gais argentiniečiais.

(GALAS)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hydė 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f

John F. Eudcikis 1 .
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE ,
> DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
ę 4605-07 So. Hermitage Avė. \ 
i 14447 South Fairfield Avenue l> 
1 - Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
J—' ye JUsLczLl Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
7 vaL vakaro iš VV. II. I. P. stoties (1480 K.)—Pranešėjas J

p. ŠALTIMBERAS. ' *

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI i 
Chicagos,
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

u—

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaoe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Westerh Avė.
1410 Sbufh 49th Court

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
--..4. ,. .... U ......... '---- i...... Ii. ....... ......

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

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

; S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue 

.7 ■ : <'>

Yards 1139
Yards 1138

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

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

LIETUVIAI

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 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 chl-, 
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

Ofiso Tel. Virglnia 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.

Dr. Charles Sega!
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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;L5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Vali 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

-o............. .........................................- ............................■■■■;■■

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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WOLACH STATIONCMando ir Ohio Žinios
liepos 9 dieną1 
Draugija švęs 
metų jubiliejų 
yra rengiamas

Pietų Vak. Kampas ARCHER IR CĄt JFORNIA AVĖ. Virg. 9854
Bus šaukiamas susirinkimas socialistų kuopai steigti.— 

A. L. Kongreso Ohio valstijos skyrių konferencija. 
— SLA 136 kuopos susirinkimas. — Mirimai. — Pik
nikas. — Dienos šviesos taupymas. — Laukiama 
vedybų varpų. — Kiek Clevelande yra neraštingų 
žmonių. — Naujas kunigas. — Atvyksta preziden
tas Rooseveltas. — A. L. Kongreso likvidavimo 
klausimu.

Balandžio 2’3 dienų būrelis ron, Youngstown ir Alliance, 
pažangių veikėjų, susirinkę Ju
liaus Krasnicko kambariuose, 
plačiai aptarė reikalų organi
zuoti socialitų kuopų šioje ko
lonijoje. Po ilgoko aptarimo ir 
išdiskusavimo liko nutarta 
šaukti specialų susirinkimų ir 
steigti socialistų kuopų.

šioje kolonijoje yra daug 
draugų, kurie seniau priklausė 
socialistų organizacijai, bet ap
linkybėms pasikeitus ir kuopai 
pranykus šie draugai neturėjo 
progos viešai veikti.

Taigi dabar ir vėl visi žada 
susispiesti į vienų bendrų bū
relį ir pradėti darbų. Jeigu tas 
įvyks, tai tada plačiai apie tai 
bus parašyta.

o » »
Balandžio 30 dienų įvyko A. 

L. Kongreso Ohio valstijos sky
riaus konferencija, kur buvo 
atstovMijamos 2(5 draugijos!. 
Delegatų buvo 46 ir daugelis 
pavienių veikėjų. Iš viso daly
vavo apie 70 žmonių.

Konferencija prasidėjo pusė 
po vienuoliktos dienų ir truko 
iki penktos valandos po pietų. 
Buvo išrinktos įvairios komi
sijos, kurios atliko įvairias už
duotis, k. t. mandatų komisija, 
rezoliucijų komisija ir kelios 
kitos.

Konferencijos nuotaika buvo 
gera. Visi delegatai ir kiti da
lyviai svarstė reikalus rimtai. 
Jokių partyviškumų, užsivari- 
nėjirrių nebuvo. Liko nutarta, 
kad skatinti Ohio valstijos lie
tuvius prie vieningesnio veiki • 
mo tiek dėl Lietuvos gerovės, 
tiek ir dėl Amerikoje gyvenan
čių darbo žmonių. Nutarta su
rengti vienų didelį piknikų, kad 
butų galima sukelti kiek pini
gų Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti. Delegatai dalyvavo iš Ak-

Ohio.
Galima sakyti, kad iš šio su

važiavimo tenka laukit plates
nio veikimo lietuvių tarpe šioje 
valstijoje.

» C »
Gegužės 5 dienų SLA 136 

kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimų, kuriame buvo aptar
ta daug organizacijos reikalų. 
Nors Pažangos vajus ir užsi
baigė, tačiau kuopa nutarė tęs
ti vajų be pertraukos, t. y. pri
imti naujus narius už pusę įs
tojimo. Vadinasi, kuopos nariai 
nenuleido rankas, bet pradėtų 
darbų varys tolyn.

Toliau nutarta surengti ko
kį draugišką išvažiavimų arba 
bizniškų pikniką. Tas pavesta 
išrinktai komisijai viską sužiū
rėti. Iš raportų paaiškėjo, kad 
pereitas balius buvo sėkmin
gas ir nariai labai patenkinti. 
Daugelis pareiškė, kad norėtų 
ir kito tokio baliaus. Nuotaika 
susirinkime buvo gera. 

» » »
Mirė Ona Kuper-Kuperienė 

(643 E. 97 St.) sulaukusi 58 
metų amžiaus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko vyras, 
trys dukterys ir du sūnus.

Mirė Vincas Andrušaitis nuo 
Geraldine Avė., Richmond 
Heights, Euclid, Ohio (Cleve- 
ando priemiestyje). Palaidotas 
iš naujosios parapijos. Liko 
viena sesuo. Velionis buvo tik
tai 43 metų amžiaus.

Mirė Stasys Lapinskas (1309 
E. 65 St.) sulaukęs 53 metų 
amžiaus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Liko žmo
na, trys sūnus ir viena duktė. 

« » »
Dr. Vinco Kudirkos draugi

jos nariai praneša, kad rengia

dideli pikniką 
Mačiutos darže, 
savo trisdešimt 
ir tuja proga 
piknikas.

B 0 »
Kai kurie miesto politikai 

nori, kad laikrodžiai butų vie 
na valanda pagreitinti vasaros 
laiku. Bet miesto majoras tam 
priešinasi, tai ir nežinia, ar tas 
bus įvykdyta.

Teko sužinoti, kad musų ko
lonijoj seniau gyvenusi Yopng- 
stovvn gera dainininkė Rose 
Lucas-Lukoševičiutė žada suei
ti į šeimynišką gyvenimą su 
Edwardu Baltrušaičiu iš Pitts- 
burgh, Pa. Vedybos žada įvyk
ti birželio mėnesį.

Linkiu laimingos • ateities 
jauniems lietuviams.

» » »
Tyrinėjimai rodo, kad Cle- 

velando mieste yra per trisde
šimt vieną tūkstantį gyvento
jų, kurie nemoka nė savo var
do pasirašyti. Kurie moka nors 
kaip savo vardą pasirašyti, tie 
į tą skaičių neįeina. Tokių yra 
daug daugiau. Daugumą neraš
tingų sudaro ateiviai ir negrai, 
o likusią dalį čia gimę baltieji.

» » »
Dirvukės čalis vis siūlo, kad 

L. K. Darželio sąjungos pirmi
ninkas p. Chesnulis rezignuotų 
dėl tam tikrų priežasčių, ku
rios čaliui nepatinka. Bet są
jungos atstovai į tą erikalų ki
taip žiuri. Jie siūlo ordinuotam 
Čaliui nė susirinkimų nelanky
ti. Jis suardo gerų nuotaiką.

Mano manymu, šis pasiūly
mas yra geras, kadangi čalis 
atėjęs į susirinkimus nesielgia 
džentelmeniškai.

» » »
7 dieną, 8:30 vai. 

Marijos Seminarijos 
priėmė kunigystę

Gegužės 
ryto, šv. 
koplyčioj 
; aunas lietuvis Balys Ivanaus
kas. Kun. Ivanauskas yra iš 
Detroit, Mich. Ten gyvena jo 
tėveliai.

Kur naujas kunigas bus ap
gyvendintas, dar negalima pa
sakyti.
kad tai bus Clevelandas. 
pereitus 
kunigystę 
viai.

Tačiau galima spėti, 
Per 

kelis metus priėmė 
keturi jauni lietu-

Liepos 
atvyksta

» » »
30 dienų į Cle’velandų 
prezidentas Roosevel-

PAVASARINIS Apsišvarinimo IŠPARDAVIMAS
a

FIRST LINE TIRĘį^AGAĮįįSTĄLLROAnHĄZAROS

DABAR!
Užtikrinama 16

Mėnesių Prieš Vi
sus Kelio

Azartus

Nereikia Įmokėjimo

Imk 30 Savaičių

Išsimokėjimui

EGG___  $6.00
NUT ___ $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN___________ $5.75
SCREENINGS _____  $5.00

PIRKIT DABAR1 — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

DYDIS

6.50-16

Amerikos puikiausios radijo

6 tūbų su atskiru garsiakal
biu, automatiniu tunijimo

$24-85

O

O

Pamatykit musų naujų 1939 metų sienų po
pieriaus pasirinkimų, šimtai žavėtinai gražių 
popierių kiekvienam kambariui naujaus’ais rai
tais ir spalvomis — atsparus prieš saulės spin
dulius ir vandenį, kas reiškia ilgesnį amžių pi
nigų taupos kaina.

Nukerpame Popierius Dykai

wi

REGULIARI 
KAINA

SPECIALĖ 
DVIEJŲ TAIRŲ 

KAINA

$12.90 $13.87

13.35 14.32

14.65 15.62

15.95 16.92

17.95 18.92

19.35 20.32

SUTAUPAI

$11.93

12.38

13.68

14.98

16.98

18.38

Visų Kitų Dydžių Kainos Nustatyta Proporcijonaliai

1,000 MYLIŲ
MOTORINIS

ALIEJUS
Tai Visa Ko Reikia Jums

Plūs Mokesčiai 
Atsineškit Savo Indą

Nereikia 
{mokes

nio.

už. 
kv.mygtuku.

Specialiai
Nereikia {mokesnio

30 Savaičių Išmokėti

B A TTERIES
15 pleitų—24 men. garantuota

TIKTAI $4.95 
15 FLEITŲ FORD 

$4.50
13 Pleitų — $3.25 

(Mainyti)
Neturi būti trukumų su bateri
jomis; Pirkit iš musų žemos kąi- 
nos rbintas baterijas.

bu
bu- 
lik- 
nes

kad 
j ė-

jau

Turtas—virš 
S3,100.000.0Q

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4192 S. ARCHER 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

Išmokėjom yg zjy
už padėtus /I 

pinigus M

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL S AV-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

KLAUSYKIME 
VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO IBI II I M 
PROGRAMŲ „yTm W U I H
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■ ■■■■■■■ 

KAS VAKARĄ—1480 K.

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

SPECIALAI!
Varnišo Remuveris .......... gal. 85c
Bellwood Fiat Maleva ....... gal. $1.29
Economical Gloss Maleva .... gal. $1.59 
Master Painter’s 1-Coat 
White Enamel..............
Ali Spar 4-val. varnišais
Juodas Skrynij Enantelis .... kvt.

NAMŲ VALYMO

BARGENAI
VISV ŽYMIŲ

Sienų Popieriaus
Valyklis.............. 3 už 21C

H. R. H. Valyklis..... 3 už 19c
Dic-A-Doo Valyklis  *23C
Flaxoap....... 5 sv. k’en. 83c
Fadaway......6 sv. ken. 79c
Wool Sponge  ..........  5ŪC
Rubber Wallpaper
Sponges valymams ... 19c

GRAMAM
1821 West 35th Street
Lafayette 3873

gal. $1.95 
gal. $1,59 

29c

Graham’s Special Gloss ir 
Semi-Gloss

Štai vėliausias dalykas virtuvių ir 
maudyklių sienoms ir medžio dar
bams. Atstoja enamelį. Labai žvilgan
tis finišas, kuris atlaiko daug sykių 
plovimą ir labai gerai apdengia. Bal
ta ir visos pastel spalvos. $1.95

pcf cfxf t f >■

Graham’s Specialus 
SPAR VARNIŠAS. Ati
taisyk natūralų grindų 
ir medžio darbų grožį 
su šiuo švariu, greit 
d ž i u stančiu varnišiu. 
Nebijo vandens, ilgai 
laiko ir išdžiūsta į 4 
vai... Tikras pirkinys!

$1.95 Gal.

PRATT & LAMBERT’S
Tonawall Fiat Maleva

Minkšta, velvetinė nuolatinė.

f FčfrTcfcfd

Uratams

kuria 
galima plauti. Nenykstanti, lengva 
malevjoti. Balta ir 12 švelnių spalvų 
pasirinkimas.

$2.35 Galionas

ji

1638 West 79th Street
Radrliffe 3886

tas formaliai atidaryti 
kulturinius darželius, sykiu ir 
ietuvių. Miestas .rengiasi di
delėms iškilmėms. Labiausiai, 
kad jau ateina 1940 metų pre
zidento rinkimai, tad demokra
tai stengsis tinkamai Roosevel- 
;ų sutikti.

» » »
Paskutinių kelių savaičių 

vyje socialistų tarpe daug 
vo kalbėta, kad esą reikia 
viduoti A. L. Kongresas,
negalima su komunistais Susi- 
atrti ir bendrai veikti. Taigi 
dabar ir kyla klausimas, ar bu
tų naudinga tas lietuvių orga
nizacijas vėl išblaškyti, kurios 
yra susispie t tįsios į vienų buri. 
Ar mes jau esame tikri, 
mums tokios organizuotos 
gos daugiau nebereikės.

Tiesa, šiandien Lietuvoje
yra padaryta pradžia ir, rodosi, 
kad ateitis yra kiek šviesesnė. 
Tačiau toli gražu dar mažai 
tegalima pastebėti pažangos.

Faktas yra, kad dabartinė 
vyriausybė susideda iš skirtin
gų partijų asmenų, bet ir čia 
dar nevisos partijos įeina. O 
ką šitoji nauja vyriausybė da
rys, tai iš aukšto sunku spręs
ti. Kol obelies vaisių nesimato, 
tol negalima spręsti, kokią 
naudą ta obelis atneš. Tai dėl
to ir reikia pagalvoti, ar iš to 
butų geresnė nauda musų bro
liams Lietuvoje.

Kitas svarbus klausimas, — 
tai ar mes esame tikri, kad 
Hitleris arba tie patys lenkai 
daugiau nesikėsins paimti vi
sų Lietuvų. Likvidavus A.” L. 
Kongresų ir kilus tokiems inci
dentams butų jau sunkiau su
traukti visus į vienų kūnų iš
nešimui protestų prieš užpuoli
kus. Kai sykį organizacija pa
naikinama, tai jau daug sun
kiau iš naujo jų sulipdyti.

Tas tiesa, (kad su komunis
tais kai kuriais klausimais yra 
sunku susikalbėti. Musų drau
gai socialistai nekovoja taip, 
kaip komunistai daro. Socialis
tai laikosi principų, teisybės, o 
komunistai daro tai, kas jiems 
diktuojama. Na, ir tokiais at
vejais yra sunku susikalbėti. Ir 
tas sudarė kai kuriose koloni
jose labai daug 
Nors tas įvyko 
dai, — vienur

Mes Pristatome nevisur vieno- 
daugiau, kitui;

DEVYN1 METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

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

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

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naujų
jų Gadynę” už vienų dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

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

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vienų dolerį—jus ^usit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street

SERGĄ ŽMONES 
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 nustipusiems^ 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, I1L 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 P- m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomiš nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

bet nesusipratimųmažiau
yra kilę. Bet čia reikia ir į tų 
žiūrėti, kad A. L. Kongresų su
daro nevien socialistai ir ko
munistai. čia jau prisideda 
įvairių pakraipų žmonių, k. t. 
katalikų, pažangių tautininkų 
ir bepartyviškų žmonių. Tokiu 
budu dėl komunistų ar butų 
naudinga A. L. Kongresas lik- 
viduot ?i '

Smetona su savo
matęs, kad Amerikos lietuviai 
jau pradeda pamiršti tai, kų 
buvo nusistatę veikti, gali vėl 
susiaurinti tas teises, kurias

nesusipratimų. Lietuvos liaudis pradėjo atgau- • • • . . • i •

a-

ti.
Draugai

Brooklyn, N. Y<

straipsnelis nėra pateisinimas 
komunistų užsispyrimo kai, ku
riais atvejais, bet tik pareiški
mas minčių pasikalbėjus su 
draugais savo kolonijoj. Gal 
bus naudiųgiau, jeigu mes ge
rai išdiskusuosime reikalų pirm 
nei pasielgsime vienaip ar ki
taip.

Toliau dar galima sakyti, 
kad toks didelis organizuotas 
kūnas galėtų turėti pusėtinai 
įtakos ir Amerikoje. Reikalui 
esant, lietuviai galėtų parodyti, 
kad jie yra organizuoti. Taigi 
aš palieku šį klausimų svarsty
tinų, o musų kolonija sutiks 
su daugumo

iš Stoties

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

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

pranešimus

Sophie

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Garsinkitės “N-nosešis
nusistatymu.

Jonas Jarus.socialistai,



J ' J .... .

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Užsakyme kainas
Chicagoj e—paštu:

Metams .............—....... - $8.00
Pusei metų -------------------  4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiams ----------- 1.50
Vienam mėnesiui -------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______________ 3c
Savaitei___________________18c
Mėnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
- paštu:

(Atpiginta)
Metams ........................ —— $5.00

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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.

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

Moterų lygybė teisme
Abeji Illinois legislaturos rūmai priėmė įstatymo su

manymą, kuriuo moterims suteikiama teisė būti prisai-

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., gegužės 11, 1939

kintųjų posėdininkų suole (jury).
Iki šiol tąja teise naudojosi tiktai vyrai. Tokiu budu 

padarytas dar vienas žingsnis prie lyčių lygybės. Bet ar 
moterys džiaugsis šita nauja privilegija, tai klausimas. 
Sėdėti “(įžiūrėję”, klausant bylas teisme, yra ne taip jau 
malonus užsiėmimas. Daugelis stengiasi nuo šitos parei
gos išsisukti.

AMERIKOS BIZNIERIAI [reikalus iš p. St. Gegužio, tai 
Susivienijimas turėjo tiktai 
1.58% perviršio. Taigi prie hau- 
; oš administracijos SLA labai 
sustirę j o finansiniai.

Tiesa, Susivienijimas dar ir 
dabar turi grumtis su bėdomis, 
užsilikušiomis iš senų laikų. 
Tenka laipsniškai nusikratyti 
Silpnų bondsų ir panėšti nuo
stolius, pasidarančius dėl nuo
savybių kainų kritimo. Tai bu
vo daroma pernai ir užpernai 
ir turės būt daroma ateityje.

1936 m. SLA “atsargos per
teklius” jau buvo pakeltas iki 
45.51%. Nurašius dalį aukščiau 
paminėtų nuostolių, perteklius 
nuėjo žemyn iki 35.93%; pas
kui dėl tos pačios priežasties ji
sai nusmuko iki 19.29%.

Tačiau, kuomet dar ir dabar 
yra netoli ketvirtadalio milio- 
no dolerių perviršio, tai galima 
manyti, kad SLA galės saugiai 
likviduoti ir likusius silpnus in- 
vestmentus.

BIJO KABO
Pereitame pasaulio kare A- 

merikos biznis gerai pasipelnė, 
ypač kai į karą įstojo Jungtinės 
Valstijos. Nuo tų laikų paliko 
populiarus žodis “profiteer” 
(pelriagauda).

Bet naujo pasaulio karo A- 
merikos biznieriai bijo. Tai pa
sireiškė J. V. Prekybos Buto 
(United Statės Chamber of 
Cominerce) suvažiavime. Buvo 
pastebėta, kad tas suvažiavimas 
nelabai atakavo Naująją Daly
bą. Anot vično Washingtono

Ispanija seka fašistų “ašį”
Ispanijos valdžia pranešė Tautų Sąjungos sekreto

riatui Genevoje, kad Ispanija pasitraukia iš Tautų Są
jungos, kuri buvusi jai “nedrauginga” pilietinio karo me
tu. Tas priekaištas Genevos organizacijai, žinoma, reikia 
suprasti taip, kad Tautų Sąjunga buvusi nepalanki Ispa
nijos sukilėliams ir jų talkininkams fašistams.

Bet tai neteisingas priekaištas, nes Tautų Sąjunga 
nepadarė nė vieno žingsnio prieš fašistus. Ji rėmė “nesi
kišimo” politiką, kuri buvo naudinga vyriausybininkų 
priešams..

Dabar Ispanijon yra nuvykęs gen. Goeringas, kuris 
kalbina gen. Franco atvirai prisidėti prie Romos-Berlyno 
ašies.

Bet popiežius, kuris sveikino gen. Franco su perga
le, nepasistengia pakreipti Ispaniją demokratinių vals
tybių pusėn, — nors jisai siūlosi padėti Europos valsty
bėms išgelbėti taiką. Kas remia fašistus, vargiai galės 
patarnauti taikai.

Tai ne dėl to, kad jie myli 
FDR (Franklin Delano Roo- 
sevelt); bet jie labiau neap
kenčia Hitlerio ir Mussoli- 
nio.”
O jų neapkenčia Amerikos 

biznieriai dėlto, kad Hitleris ir 
Mussolini ardo pasaulio taiką. 
Jie bijo, kad tuodu diktatoriai 
iššauks karą, į kurį ir Amerika 
bus įvelta.

Jie mano, kad karo melu bu
tų nacionalizuotos pagrindines 
krašto įmonės: geležinkeliai, 
viešojo patarnavimo įmonės 
(gasas, elektriką), transportas 
ir stambiosios pramonės.

DAR APIE ISPANIJĄ

Nauja dvasia Lietuvoje
Susidarius naujai Lietuvos vyriausybei, tenai ėmė 

reikštis iš tiesų visai ne tokia dvasia, kokia viešpatavo 
per dvylika metų. Ryškų to įrodymą galima pastebėti 
vai. liaudininkų žurnalisto J. Paleckio ir kr. demokratų 
lyderio kun. Krupavičiaus atsilankyme Marijampolėje.

Milžiniškame visuomenės susirinkime, kuriame daly
vavo keli tūkstančiai žmonių, juodu pasakė kalbas, šauk
dami visus vienyben, ir publika jiems karštai pritarė. 
Pastebėtinos yra kai kurios kun. Krupavičiaus išreikš
tos mintys: jisai kvietė tautininkus likviduoti savo par
tiją, kad valdžiai nereikėtų jos uždaryti; jisai išreiškė 
pageidavimą, kad politiniems kaliniams butų suteikta 
amnestija, ir net pasisakė už civilinę metrikaciją! štai 
kelios ištraukos iš jo kalbos:

“Partijos uždarytos, išskyrus vieną. Butų gera> 
kad ir ji būt uždaryta, bet geriau, jei ji pati susilik- 
viduotų. Tatai atpalaiduotų mus nuo nemalonios pa
reigos. Mes turim sudaryti vienintelę lietuvių partiją.

“—Apeliuoju į tautininkus, — pareiškė kalbėto
jas. — Ponai tautininkai, užsidarykit patys. Mes jū
sų klaidų nekelsim.”
Toliau, kun. Krupavičius sakė:

“Mes iš vyriausybės laukiame amnestijos tiems, 
kurie nukentėjo ir dar sėdi kalėjime ar netekę tei
sių; laukiame, kad butų tęsiama žemės reforma, grą
žintos katalikiškos mokyklos, sutvarkytas katalikų 
universiteto fakultetas, kad kairiesiems butų duoįa 
civilinė metrikacija, kadangi šiandien net per daug 
aišku, kad visi žmonės netelpa po bažnyčios stogu.

“Lietuvą sukurė visi žmonės, todėl visi ir tūri 
rūpintis jos likimu.”
Kas galėjo tikėtis, kad asmuo, kuris 1926 m. gruo

džio perversmo dienose “besąlygiai” rėmė tautininkų pu
čą, ims ir pasakys tautininkams: “Ponai tautininkai, už
sidarykit patys!?” \

Dar labiau. Kas galėjo tikėtis, kad kun. Krupavičius 
pasisakys už civilinę metrikaciją, pripažindamas lygias 
teises ir tiems žmonėms, kurie “netelpa po bažnyčios sto
gu”?

Nenorėtume būti nemandagus, todėl nesakysime, kad 
kr. demokratų vadas tas paprastas žmoniškumo tiesas 
suprato, tik kai jį apėmė baimė dėl ateities. Bet pripažin
sime, kad tas mintis jį paskatino išreikšti didelis susirū
pinimas Lietuvos likimu.

“The New Leader” sakosi ga
vęs žinią, kad žymus Ispanijos 
socialistas Luis Araąuistain, ku
ris buvo ambasadorius Paryžiu
je, parašė laišką buv. Ispanijos 
parlamento (Cortes) pirminin
kui, Martinez Barrio, kuriame 
jisai sako, kad respublika pra
laimėjo karą dėl “žiaurios ir 
bukaprotiškos komunistų dik
tatūros”.

Laikraštis “New York Times” 
įdėjo telegramą iš Valencijos, 
kurioje pranešama, kad Juan 
Negrių ir Alvarez Del Vayo ta
po Madrido Socialistų Partijos 
suspenduoti už tai, kad nesilai
kė partijos programų ir suva
žiavimo nutarimų, 
kad juodu bus visai 
partijos.

Juan Negrin buvo 
lojalistų premjeras, 
Del Vayo — užsienių reikalų 
minisleris. Ispanijos socialistų 
partija kaltina,, kad juodu pa
taikavo komunistams ir leido į- 
sigalėti Ispanijoje Stalino agen
tams. •

Araąuistain ir Ferdinand De 
Los Rios (buv. Ispanijos amba
sadorius Washingtone) reikala
vo ištirti, kur dingo Ispanijos 
respublikos 500 milionų dole
rių aukso atsargos; bet “Negri- 
no klika” tą reikalavimą nelei
do įvykinti. Iš kitų pranešimų 
spėjama, kad didesnioji dalis 
Ispanijos aukso atsargos buvo 
išgabenta į Maskvą (taip, pav. 
rašė Krivitskis). O apie 200 mi
lionų dolerių tos atsargos dar, 
rodos, tebėra sukrauta Francii- 
zijos banko rūsiuose. Francuzi- 
ja to aukso nenori grąžinti, kol 
Ispanija neužmokės jai už ka
ro pabėgėlių maitinimą. Višas 
Ispanijos respublikos aukso re
zervas, prasidedant pilietiniam 
karui, susidėjo iš 700 .milionų 
dolerių. ,

Manoma, 
išmesti iš

o Alvarez

SLA FINANSINIS 
STOVIS

Rereitos savaites “Tėvynėje” 
paskelbta finansinė SLA atskai
ta,1 iš kurios matyt, kad Susivie
nijimas turi $215,887.76 “atsar
gos pertekliaus”, t. y. jeigu 
SLA išmokėtų visas savo atsa
komybes, jam dar paliktų dau
giai! kaip du šimtai tūkstančių 
dolerių perviršio. Gale 1938 m. 
tas perviršis sudarė 19.29% su
mos, reikalingos visų atsakomy
bių išmokėjimui. - 'j

Kai dabartinė SLA admiriis* 
tracija perėmė organizacijos

MANO, KAD RUSIJA 
DAROSI “NACIŠKA”

Ko Lietuva neteko vokiečiams 
Klaipėdos kraštą okupavus?

Vandens kelias yra pigiausias susisiekimo kelias. — Per 
Klaipėdos uostą ėjo apie 80 nuošimčių Lietuvos eks- 
,porto.- 
gų į visokias įmones 
pėdoje. — Uostas. •

Kiek Lietuvos bankai yra investavę pini- 
- Lietuvos investmentai Klai- 
Naciai Lietuvą apiplėšė, bet 

Vokietijos nepraturtino. — Kiek turi aukso ir sveti
mos valiutos Vokietija ir Lietuva.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iš Lietuvos
Klaipėda jau pasi 

gendanti “lietu
viškų” laikų

Klaipėdos pranešama, kad 
sričių gyvenimas Klaipė- 
krašte, po jo atjungimo 
Lietuvos, per trumpą lai-

United Press telegrama iš 
Berlyno kalba apie simptomų 
daugėjimą, kad sovietų Rusija 
ieško draugiško susitarimo su 
Vokietija, Lenkija ir kitomis 
artimoje kaimynystėje gyvenan
čiomis tautomis. Jau kuris lai
kas pasirodo spaudoje žinių a- 
pie “artėjimą” tarp Rusijos ir 
Vokietijos, ir nacių valdžios at
stovai tų žinių nenuneigia.

Vienas nacių šulas United 
Press korespondentui pareiškė:

“Apie.; sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos susiartinimą 
negali būti nė kalbos. Bet su
siartinimas nacional-social iš
tinęs (naciškos) Rusijos su 
naciška Vokietija yra visuo
met galimas.”
Korespondentas dėl to pareiš

kimo pastebi, kad nacių Vadai 
mano, jogei Rusija nusigręžė 
nuo revoliucinio bolševizmo ir 
krypsta į nacional-socializmą.

To pakrypimo ženklų yra 
daug. Senieji bolševikų revoliu
cionieriai yra baigiami naikinti. 
Vietoje “pasaulio revoliucijos”, 
Maskva dabar skiepija žmo
nėms rusiško patriotizmo dva
sią, garbindama tautinius rusų 
“didvyrius” — net buvusius ca
rus ir kunigaikščius.

Pavyzdžiui, sovietų valdžia iš
leido daug pinigų, gamindama 
filmą “Petras, I”, kuri buvo ro
doma ne tik Rusijoje, bet ir 
svetimose šalyse. Dabar yra ro
doma kita istorinė filtna apie 
kunigaikštį Aleksandrą “Nevs- 
kį”.

Nuostabus dalykas, kad ir ko
munistai kitose šalyse su cntu- 
ziasmu»* pritaria šitam rusiškų 
carų ir kunigaikščių garbini
mui ! Papratę aklai klausyti 
Maskvos, jie nė nejunta, kad 
jie remia rusišką nacionalizmą.

veik dešimčiai milijonų mažiau 
taip Lietuva!

O užimant vis naujas žemes 
Vokietijos ūkiški galėjimai ne
silpnėja, nes Vokietija dirba 
daugumoje tik karo ruošai, at
seit, neproduktingiems reika
lams leidžia lėšas. Iš svetur ne
gaudama už eksportuojamas 
prekes valiutos, arba labai ma
žai gaudama turi tik smilkti. O 
ji todėl negauna iš kitur valiu
tos, kad visi kraštai vengia su 
ja palaikyti gerus prekybinius 
ryšius.

Dėl jos agresingos politikos 
Vokietija iš kitur jai reikiamas 
prekes gali įsigyti arba mainais, 
arba aukso valiuta, todėl ir jos 
aukso atsarga nedidėja. Vokie
tija svetimos valiutos turi pas 
save tiek pat, kiek ir Lietuva, 
būtent, sukasi apie šešis milijo
nus.

O juk Vokietija turi dabar 
80,000,000 gyventojų, o Lietuva 
tik du su puse milijono!

Skirtumas begalinis, o Lietu
vą mes visai nelinkę skaityti 
gerbūvio kraštu! Tai visai pi
gu įsivaizduoti, kokio skurdo 
esama dabar Vokietijoje! Todėl 
daug kas tvirtina, kad Vokieti
jos vidaus gyvenimas toksai, 
kad Hitleris turi savo krašto gy
ventojus vis naujais “laimėji
mais” maitinti, vis maršu žy
giuoti j svetimus kraštus, nes 
kitaip Vokietijos gyventojų kan
trybė gali plyšti! Visai nenuo
stabu, kad Vokietija gelbėdama 
savo krašto finansus jau įvedė 
savotišką mokesčių išieškojimą 
pirmyn už šešis metus. Tai yra 
Vokietijos iždas daugelį savo 
mokėjimų atlieka atitinkamais 
mokesčių bonais. Gavę tuos bo
nus per šešis metus galės tais 
pačiais bonais valstybės iždui 
mokėti mokesčius. Visai aišku, 
kad tie bonai turi tik savo ver
tę tame pačiame krašte, bet ki
tose valstybėse jie kursuoti ne-

M ar gumy nai
Kinijoj yra 1,000,000 ja- 

ponų kariuomenes

Japonų karo atstovas Pary
žiuje Čūniaši pareiškė spau
dos atstovams, kad karo veik
smai Kinijoje nėra apmigę, 
kaip tatai atrodo daugeliui 
stebėtojų. Takiai milžiniškai 
teritorijai, kaip Kinijos, užka
riauti reikia daug laiko.

Toliau jis pareiškė, kad Ki
nijoje yra japonų rezervinės 
ir ^eritorinės kariuomenės da
lys.

Geriausia japonų kariuome
ne sukoncentruota prie Sovie
tų sienos. Kinijoje iš viso esą 
apie 1,000,000 japonų kariuo
menės

Viso Klaipėdos krašte pramo
nėje dirbo daugiau kaip dvylika 
tūkstančių darbininkų. Kadangi 
toji pramonė daugiausia dirbo 
Lietuvos rinkai, tai dabar ta 
pramonės šaka Klaipėdos kraš
te turės tik smilkti, nes netu
rės kur savo gaminių išvežti j

Uoste prie pakrovimų ir lai
vų iškrovimų dirbo keletas 
tūkstančių darbininkų, o dabar 
jie tenais darbo pakankamai ne
turės, nes Lietuvos eksportas 
per Klaipėdos uostą žymiai su
mažės, o juk į šį uostą Lietuva 
daugiau kaip šimtą milijonų li
tų yra įdėjusi.

Tai ukišku požiūriu žiūrint 
Klaipėdos krašto gyventojais 
turės tik vienus nuostolius, o 
be to, ir Lietuva investavusi 
čia savo kapitalu, kurie iki šiol 
veik visai nesiamorizavo, vadi
nas, jokio pelno veik nedavė ir 
tik dabar buvo tikimasi iš čia 
gauti šioks toks pelnas. Lietu
va iš Klaipėdos, krašto praran
da bent šešiasdešimts milijonų 
litų pajamų. Vadinasi, Lietuvai 
teks pusėtinai susitraukti, kac 
tuos prarastus milijonus sutau
pyti-

Klaipėdos kraštas Vokietijai 
tarnaus tik karo reikalams, jos 
gyventojai iš čia jokių produk- 
tingų pajamų neturės, o Lietu
va turi tik vienus nuostolius da
bar. Tai išeina, kad vokiškas 
fašizmas tik skurdą čia sėja ir 
kartu stipriai ūkiškai kenkia 
Lietuvai.

Tai jei atmesti visus tautiš
kus samprotavimus ir tautos 
prestižo įžeidimą grynai ūkiš
kai apskaičiuojant vokiečių in
vaziją į Klaipėdos kraštą tik 
skurdą didina. Atseit, žmonijos 
gerbūviui šie vokiečių žygiai ne
tarnauja, jie nepraturtina ir vo
kiečių tautą, o tik įvelia juos 
didesnes bėdas.

Tad socialine prasme žiūrint, 
vokiečių nacionalsocializmas y- 
ra tikras skurdo sėjikas ne lik 
sato tautai, bet ir kitoms kai
myninėms tautoms.

Bendrai žiūrint, ar Vokietijos 
turtai didėja vis naujus žemės 
plotus užimant, kitas tautas pa
vergiant?

Atrodo, kad ne. Štai Vokieti
ja užėmė Austriją, Čekolsovaki- 
ją, Lietuvos dalį ir tais savo žy
giais lygiai ūkiškai nieko nelai
mėjo. Tiek Austrija, tiek Čeko
slovakija daugiau pramonės 
kraštai, kurie konkuravo su Vo
kietija, o dabar toji konkuren
cija dirbtinai turės sumažėti, 
tai yra dalis pramones šakų tu
rės užsidaryti, nes juk toms 
prekėms rinka nedidėja, bet 
dar mažėja, nes gyventojai pfa- 
randa pragyvenimo šaltinius ir 
tuo pačiu jų įpirkimas turi ma
žėti.

Tai ryškus pavyzdys Klaipė
dos krašto ^užėmimas. Uoštrts 
praradęs natūralų užnugarį, iš 
kurio mito, dabai* jau lito pa
čiu turi sumažėti.

Aukso atsargų Vokietija veik 
niekur nerado. Tiesa, galėjo Če
koslovakijoje pasiimti 80,000,- 
000 aiiksd, bėi tasai auksas gu
li Anglijos bankuose, tai vokie
čiai gali jį tik pauostyti, nes 
Anglija nepripažįsta tos okupa
cijos ir aukso vokiečiams neža
da grąžinti, kaipo neteisėtiems 
paveldėtojams.

Vokietija prieš karą turėjo-----  ----- —r------ o---- —
ketiiris miliardus aukso, o da-1 jokios apyvartos, jijiai nesiaku- 
bar turi vos 71,000,000, tai yra miliuos, merdės ir ilgainiui žus

Iš 
visų 
dos 
nuo
ką žymiai pasikeitė. Apie gy- w 
ventojų pasitenkinimą ar nepa
sitenkinimą dar sunku kas nors 
tikro pasakyti. Aršieji vokiečiai 
ir suvokietėję lietuvininkai, ku
rie siekė krašto atjungimo, tuo 
tarpu tebereiškia gerų vilčių at
eičiai. Lietuvių, grynųjų klaipė
diškių, padėtis nepavydėtina. 
Jie jaučiasi esą antraeiliais pi
liečiais. Kai kuriems lietuviams 
laukininkams paskirti vokiečiai 
— komisarai, jų gyveninio ir *

Bet ir tame pačiame krašte, 
tai yra Vokietijoje, tie bonai 
praranda savo vertę ir čia eina 
jais savotiška spekuliacija. Kam 
būtinai reikia turėti grynas pi
nigas, tas tuos bonus perleidžia 
žymiai mažesne verte.

Kitų taip ir spėliojama, kad 
Anglijos ir Prancūzijos bankų 
rykliai nori Vokietiją priversti 
prie visiško bankroto, kad pas
kui galėtų savo kapitalus ge
rais procentais čia sukišti, todėl 
ir tų ryklių visai nesibaukštau- 
jama, jei Vokietija be mūšio, 
o tik karo maršu vis užima 
naujas žemes, kurios iš esmės 
Vokietijai nieko gero neduoda, 
o tik jos skurdą dar didina.

Bėt tai lošimas į tamsiąją ir 
labai rizikingas lošimas!

Taigi Vokietija užimdama 
klaipėdoš kraštą Lietuvai ūkiš
kam gyvenimui suteikė skaudų 
smūgį ir pati ir to nieko gero 
sau nelaimėjo.

Lietuva iš tos operacijos lu
tės milijoninius nuostolius, o 
Vokietija tais nuostoliais taip 
pat negalės pasinaudoti, tai pi
nigai vėjais paleisti. Juk Klai
pėdos krašte likę milijoninės 
vertės šaldytuvai, prekių sandė
liai, Maisto dirbtuvės Vokietijos 
ukiui jau patarnauti negalės, o 
Lietuva čia praranda savo turtą 
ir į tuos sandėlius įdėtu kapi
talu negalės pasinaudoti, kitaip 
tarus tasai kapitalas gulės be-

jau neturi teises laisvai savo 
gaminius rinkose parduoti, o 
turi vežti į valdiškus sandelius 
ir atiduoti už valdžios nustaty
tą kainą. Toji kaina yra aukš
tesnė, negu buvo anksčiau, bet 
ir ūkininkų išlaidos yra atitin
kamai padidėjusios. Tuo tarpu 
ūkininkai dar negali apskaičiuo
ti, ar naujoji jų padėtis suteiks 
kurių nors medžiagiškų paleng
vinimų.

Miesčionims gyvenimas a iš- r 
kiai yra pasunkėjęs. Maisto pro
duktai yra dvigubai — trigu
bai pabrangę, o uždarbiai tik
tai nežymiai tepakilo. Uostas 
apmiręs. Namų savininkai ne
gauna ištuštėjusiems butams 
naujų nuomininkų. Pramonės 
įmonių veikimas susilpnėjęs. 
Tačiau bedarbių visai nėra, nes 
vokiečių valdžia Klaipėdos pa
jūryje vykdo stambius tvirtovės 
įrenginio darbus; be to, paskir
ta lėšų pelkių sausinimams, 
Nemuno pylimų stiprinimams 
ir kitiems viešiesiems darbams. 
Ūkininkai labai nusiskundžia • 
lauko darbininkų trukumu. Li
kusieji krašte lietuviai darbinin
kai keliasi atgal į Didžiąją Lie
tuvą.

Lietuvių tautinis — kultūri
nis gyvenimas ir veikimas visai 
sustojęs. Lietuviškos mokyklos 
panaikintos, draugijos uždary
tos, spauda likviduota.

Klaipėdos krašto lietuviai no
rėtų turėti nors vieną gimnazi
ją ir keliolika pradžios mokyk
lų. Mokytojų užtektų, nes kraš
te yra likę vietinių lietuvių mo
kytojų, kurie dabar bedarbiau- 
ja. Taip pat norima įkurti visus ♦ 
lietuvius vienijančią organizaci
ją. Bet tuo tarpu opiausias yra 
spaudos reikalai. Klaipėdos lie
tuviai jau dabar daro žygių 
pradėti leisti dienraštį, kuris

jusioje veikti “Ryto” lietuviško
je spaustuvėje.

Tuo tarpu vėl Lietuvos eks
portas ir importas eina per 
Klaipėdos uostą, nors žymiai 
siauresnėse ribose.

Apvogė bažnyčią

MARIJAMPOLĖ — Kovo 30 
d. apygardos teismas nagrinė
jo J. Žukausko, pereitą rude
nį apvogusio Liubavo bažny
čią, bylą. J. Žukauskas iš baž
nyčios pavogė kryžių ir 2 už
tiesalus, bet visa tai jam buvo 
sunku parduoti. Įsidrąsinęs J. 
Žukauskas šituos daiktus pa
siūlė Kalvarijos klebonui, ku
ris jį įtarė tuos daiktus pavo
gus ir pranešė policijai. Apy
gardos teisinas J. Žukauską 
pripažino kaltu ir nubaudė 3 
m t. s. d. kai. Įdomu kad jisai K 
norėdamas apvogti Kalvarijos 
bažnyčią, nešesi iš Liubavo į 
Kalvariją kopėčias.

kaipo bevertis.
Jau tokia fašizmo prigimtis, 

kad jisai visur tik skurdą sėja.
—Betkas

(GALAS)
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Muzikos Žinios
Veda—NORA

LIETUVIŲ MUZIKA
UŽSIENYJE

ny, kurios užsakymu ji buvo 
parašyta, pabaigoje praeito mė
nesio. x

Menotti, kurio pirma opera 
“Emilija eina į balių”, jau du 
sezonus yra Metropolitan Ope
ros repertuare, vėl patsai para
šė libretto ir sustiprino opiniją, 
kad jis turi gerą supratimą ko
medijos, ir gabumą sukurti 
“buffa” pasaką. Nors “Emilija” 
dedasi Italijoj, “Senmergė” ga
li įvykti bile mažam miestelyje 
šioje šalyje ir gali būti pasaka 
bile vienos mažos kolonijos.

Balys Dvarionas, vienas įžy
miausių Lietuvos pianistų, šio
mis dienomis koncertuoja Ham- 
burg’e (Vokietijoj) ir Bazely 
(Šveicarijoje). Jis visur pildo 
vien lietuvių kompozitorių ku
rinius.

•
Varšuvos Muzikaliam Festi

valyje dalyvavo Lietuvos muzi
kai VI. Jakubėnas ir K. Kavec- 
kas.

— o — 
AMERIKOS MUZIKOS 
FESTIVALIS

Kartu su Nacionales Federa
cijos Muzikos Klubų 21-ma dvi- 
mctine konvencija, kuri įvyks 
Baltimorėje nuo 16 iki 23 ge
gužės, bus ir Amerikos Muzi
kos Festivalis. Šių dviejų įvy
kių šūkis bus Muzika Demokra- 
joj.

Svarbus artistai, tūkstančiai 
mylėtojų iš visų Amerikos da
lių ir Nacionalis Choras iš tūks
tančio dainininkų iliustruos 
kaip Amerikos žmonės gali bū
ti dvasiniai sujungti per muzi
ką.

Amerika dabar neturi sau ly
gios, kaipo festivalis šalies. Tą 
faktą ši konvencija su savo tur
tingomis ir įvairiomis progra
momis mėgins įrodyti.

— o — 
PIRMUTINĖ 
RADIO OPERA

Man teko girdėti premjera, ir 
turiu prisipažinti, kad buvau 
gyvai sudominta visa jos eiga 
nuo pradžios iki galo. Ir nors 
veiksmas^nebuvo matyti, bet 
artistai buvo taip geri, kad, ro
dos, sėdėjai teatre, matei ir gir
dėjai visą veikalą. Taip gyvai 
jie vaizdavo savo vaidinamas 
roles.

— o — 
NAUJA NAPOLEANIš- 
KA OPERA

Vokietijoj kompozitorius Ed- 
ward von Borcks, tik ką baigė 
rašyti operą pagrįstą Napoleo
no gyvenimu.

— o — 
MIKO PETRAUSKO 
OPERA “EGLĖ” TURI 
PASISEKIMO KAUNE

Visi Miko Petrausko garbin
tojai, be abejonės, džiaugsis su
žinoję, kad jo parašyta opera 
“Eglė, Žalčių Karalienė”, kuri 
turėjo savo Europos premjerą 
Kaune pradžioje šių metų, su 
kompozitoriaus broliu Kipru 
Petrausku Žalčio rolėje, buvo 
kelis kartus statoma su prem
jeros sąstatu ir jau turėjo ke
lis perstatymus su antru sąsta
tu. Gaila, kad žmogus tiktai 
numiręs gauna pasaulio pripa
žinimą už jo atliktus darbus. 
Bet jau, tur būt, visados taip 
buvo, visados taip ir bus ...

— o —
“Senmergė ir Vagis” opera, 

kurią parašė 27 m. amžiaus a- 
,mcrikonas kompozitorius Gian- 
Carlo Menotti, yra pirmutinė o- 
pera parašyta “ant užsakymo” 
specialiai dėl radio perstatymo. 
Ji turėjo savo premjerą per 
National Broadcasting Compa-

Mažų Išlaidų
NAMAS

šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

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

$133
JZOLIOTĄ GARAŽĄ 
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto

už ............................

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

CITY WRKG. & LBR. 00. !
2301 S. Crawford Lawndale 3010 I 
Open Sunday

K. KAFKA, preZ-

JOSEF HOFMANN 
ATIDARĖ MUZIKOS 
AUDITORIJĄ PASAU
LINĖJE PARODOJE

Nepaprastas pripažinimas, 
kuris bus maloniai atmenamas 
ateityje, buvo suteiktas vienai 
žymiai asmenybei, kuri taip 
tikrai vaizduoja visą giliai reik
šmingą muzikos meną šios die
nos, vakarykščios ir rytojaus.

Pilietis pasaulio, kurį pasisa
vino ši šalis — Josef Hoffmann
— buvo tas muzikas, kuris bu
vo parinktas kaipo solistas dėl 
programos atidarymui Pasauli
nės Parodos Muzikos Auditori
jos.

Ir po šešių mėnesių vėliau, 
toje pačioje Auditorijoje, Hoff- 
manno skambinimas bus ženk
las dėl uždarymo Parodos var
tų. 
. — o —
RADIO KLAUSYTOJŲ 
DĖKINGUMAS NĖW 
YORKO FILHARMONI
JOS ORKESTRUI

Kuomet radio klausytojai ne
prašomi aukoja savo centus ir 
dolerius tikslui geros muzikos
— tai yra linksmas ir .reikšmin
gas gestas.

--------------------- . ............................ i.ii.ki      ■ — ...................—  ; -t -ynamų statymo kontraktorius
REAL ESTATE 

Insurance and Loans
Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi 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. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

New Yorkp PlulhaErhonic- 
Symphony Orkestro preziden
tas, Marshall Field, atidengė šią 
įspūdingą informaciją kelios 
diedoš tam atgal. Radio pro
gramų muzikos mylėtojai šie
met prisiuntė $26.000.00 šiai or
ganizacijai, — p. Field raporta
vo.

Aišku, kad savaimiai ši $26,- 
000 suma yra tiktai maža da
lis tų su virš puses milijono 
dolerių, kurie reikalingi palai
kymui šios didelės įstaigos. Bet, 
kaip tas naš.ės grašis, tą dva
sia, kurioje šios dovhnos duo
damos, yra tikroji svarba, ro
danti tvirtą Philharmonijos 
transliuojamų programų įtaką 
ir nesuskaitomų klausytojų tro
škimą tikrai vertingos radio 
muzikos.

— o — 
ANNA KASKAS 
METROPOLITAN 
KVARTETE

Užbaigus savo Metropolitan 
Operos 1938-39 sezoną artistė- 
dainininkė Anna Kaskas (Ona 
Kitkauskaitė) kartu su trim ki
tais tos pačios operos artistais 
pildė programas įvairiuose mie
stuose. Jie vadinosi Metropoli
tan Quartette. Po jų programos 
Buffalo, N. Y., muzikos kriti
kai rašė, kad šie jauni artistai 
tikrai žavėjo klausytojus savo 
vokale grožybe ir artistišku ku
rinių pildymu.

— o — 
JADVYGA GRIGAITĖ 
RENGIASI ANTRAI 
OPERAI

Maloniai nustebau atsivertus 
“Musical Courier” puslapius iš 
gegužės 1 d. Juose pamačius 
musų chicagietes Jadvygos Gri- 
caitės paveikslą su aprašymu, 
kad ši koloratūra sopranas de
biutavusi Gildos rolėje, opero
je Rigolelto, kurią Chicagos 
Tarptautine Operos kompanija 
pastatė Auditorium Teatre pra
eitą sezoną, netrukus tame pa
čiame teatre dainuos Violetta— 
Traviatoj.

Dabar aišku, kodėl apie p-lę 
Gricaitę nieko negirdėti. Ji, ma
tyti, yra labai užimta savo stu
dijom ir prisirengimu prie an
tro, irgi nelengvo, kvotimo. Ge
ro pasisekimo jai.

— o — 
CHICAGOS NORTH 
SHORE MUZIKOS 
FESTIVALIS

Gegužės 16 d. Chicago North 
Shore Muzikos Festivalis pradės 
savo trisdešimtą muzikos Festi
valį, Dyche stadiume, Evansto- 
n’e.

Iki šiol šis festivalis buvo lai
komas Patteri Gymnasium, bet 
ši nauja vieta turi daugiau pa
togumų, talpina didesnį skaičių 
vietų, ir įžangos bilietai galės 
būti žemesnių kainų.

Atidarymo programoje daly
vaus 500 balsų choras, Norlh- 
western Universiteto a cappella 
choras, Chicagos Simfonijos 
Orkestras ir operos artistai. 
Programos vedėjas bus Dr. Frė- 
derick Stock.

Gegužės 20 (Ųopiet) dai
nuos negrė dainininkė, Mariau 
Andėrson, fr vaikų festivdlio 
choras.

Šį festivalį įsteigė Peter Cliri- 
stian Lutkin, kuris per 40 me
tų yra harys North\vestcrn U- 
ni versi lėto fakulteto, ir per 36 
metus vadovavo to universiteto * 
muzikos mokyklai.

Pirmame North Shore Muzi
kos Festivalyje p. Lutkin diri
gavo chorui iš tukstartčio dai
nininkų, Dr. Frederick Stock 
vedė Chicagos Simfonijos Or
kestrą (kuris tuomet buvo ži
nomas kaipo Theodore Tliomas 
Symphony Orkestrą) ir Ernes- 
tine Schumann-Heink bei Ar- 
thur Middleton buvo Solistai.

— o —
Muzika, muzika visur. Reikia 

lik naudotis jos grožybėmis...

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIĖNO®*?

CRAND OPENING
ADVANCE FURNITUftE

COBiPANY 
2536-40 W. 63rd Street

MARQUETTE PARK. — 
Šiandien prasideda atidary
mo išpardavimas didžiulės na
mams reikmenų krautuvės 
Marąuėtte Patk kolonijoj.

Dėl šio Grand Openingo iš
pardavimo yra padėta daug 
pastangų pripildyti krautuvę 
su parinktomis prekėmis, ko
kių labiausiai žmonės reika
lauja. Čia rasite pečių, kaurų, 
visokių mažesnių rakandų, re- 
frigeratorių, drabužiam plovy
klų, kaurų valytojų ir viskas 
surinkta ir užsakyta vien tik iš 
Amerikos rinktinių išdirbys
čių.

Advance Furnitūra Kompa
nijos šūkis bus: “Duoti geres
nes prekes už teisingas ir pri
einamas kainas; skubų ir 
mandagų patarnavimą vi
siems, kas tik lankys šią krau
tuvė”

Advance Furniture Krautu
vės savininkai ir vedėjai kvie
čia visuomenę atsilankyti į 
Grand Opening Išpardavimo 
dienas ir pasinaudoti nepap
rastais kainų mažumais ir sy
kiu su pirkiniu gauti brangiu 
ir naudingą dovaną.

Pastebėkite šiandien “Nau
jienose” Advance Furniture 
Krautuvės skelbimą.

Visuomet lankyki t ir rem- 
kit tas įstaigas, kurios garsi
nasi “Naujienose.” —Rep. Z. A.

Kessler s Pnvate Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtinė • 
nei^ral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler

Distillmg Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana.

TeL Victory 4965.
STOGDENGYST® IR BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S o. Halsted S t.

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 .............

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINfiS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karti. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų {staiga 
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 dali . i
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

IŠPARDAVIMAS

Simmons Pjdl ZgAm Del geresnio visuomenės pa
tarnavimo Krautuvė bus at
vira vakarais iki 9 valandos 
ir nedėlioj nuo 10 valandos 
ryto iki 4 valandos po piet.

Puikios ir Gražios DOVANOS Del Jaunavedžių ir Visų Kitų Su Kiekvienu Pirkimu Per šį 
Išpardavimą. Nepaprastas Rinkinys Dovanų Del

MOTINOS DIENOS
Didžiausis skaičius pilnų autfitų dėl jaunavedžių už prieinamiausias kainas

ADVANCE FURNITURE COMPANY’S Krautuvė Atsidaro Del Visuomenės geresnio patarna
vimo. Užlaikys Didelį Pasirinkimą Vien Tik Garantuotos ir Geresnės Rųšies Prekių.
Turės visuomet naujos mados prekes vien tik iš Gerųjų Išdirbysčių. Duos Skubiausi ir Geriausį 

Patarnavimą Visiems ir Visada Kas Tik Lankys Ši^ Krautuvę.
Bus Nustatytos Teisingos, Mažiausios ‘Kainos ir Prieinamiausios Išlygos

GRAND OPENING IŠPARDAVIMO DIENOSE
Gegužės 11, 12, 13 ir 14

/ Yra Siūloma Specialiai
SUMAŽINTOS KAINOS

VlfeTOM ŠUTAUPYMAI SIEKIA IKI 50%

ŠIANDIEN PRASIDEDA

Advance Furniture Company 
KRAUTUVĖJE

2536-40 W. 63rd Street Prie Maplewood Avenue 
MARQVETTE PARKO KOLONIJOJ

/-^FURNITURE C£.
2536-40 W. 63rd St. Prie Maplewood Avehue

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys —
271 AM. LEGION POST

CHICAGOS JLIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus.

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapihių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

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

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

i LIGONINES- 
ttOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ ■< 0.50

už  .......................... ■
GYDYMAS IRn.OO

LIGONINĖJE ............. V U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  $ 15.00
REUMATIZMAS AA

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
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 
Tek ENG. 5883-5840
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ai“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, UL 
Tel. Comm. 2073
Turi 55450 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 40726 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530

2

A. NARBUTAS

P.

2640 N. St. Louis

Chicago, ULAvė.,

E.

St

Turi 30291 balsų | Turi 27123 balsų Turi 25997 balsų Turi 11275 balsųTuri 12561 balsų

JOE VVOSKI
1633 W. Jackson
Blvd*, Chicago, III.

tel. Haym. 5890
Turi 12525 balsų

J* ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

NORGAILIENfi
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22:00 DOVANA

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

ART.
3950 

Avė.,
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
11280 balsų

GALSKIS

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

Mrs. V. FAIZA

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

Turi 10400 balsų

9

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi 5800 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908. balsų

13

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St
Chicago, III.

Turi 8950 balsų

2

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv.

10

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

Turi 5700 balsų

Harvey, III. •
Turi 7750 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 7390 balsų

J. MAČIULIS

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 7250 balsų

5 <

MRS. K.MANKUS

4027 S. Maplewood 

Avė;, Chicago, III.

Turi 7136 balsų

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

F. BULAVV

806 W. 31st^St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

Turi 6100 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 5550 balsų

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St. 
cnicago, III.

Turi 5508 balsų

13

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 5140 balsų

14

NON GRABUS

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, UL

Turi 3000 balsų

25

J. KRUKONIS 
185 Silver St.

S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų

ALBIN SMALELIS
KULESUS

BULOTH
MOCKUSKostner1943

Chicago,III.Avė. 1224 Harrick Avė.

FKENZELIS

Turi 3000 balsų4000 balsųTuri Turi 3145 balsųTuri 4000 balsųTuri 4275 balsųTuri 4750 balsų

ROVAITIENĖ
GAPŠIS J. ŽICKUS

NAUDŽIUS TRUMPICKAS
4405 Valley View

Herrin
Av., Baltimore.Md

Turi 775 balsųJ. MAKSVITIS

Calumet City, III
Turi 1000 balsųTuri 1500 balsųTuri 2978 balsų Turi 1500 balsųTuri 2275 balsų Turi balsų 2200

J. MARTINAITIS ŽUKAUSKAS
SEKYS

RUŠINSKA8
Route

Wilkes Barte, Pa. Wilkes Barre,
Free -Soil Mich.CANADA

balsųTuri 500 Turi 500 balsųTuri 500 balsų Turi balsų 275Turi balsų 300 Turi balsų 150

-l'lUkU

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

LIDŽIUS
Deodor St.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

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

MATULIAUS
KIENĖ

527 S. 4th St., East 
St. Louis, IIL

AUGAITIS
50 Avė.

3432 S. Morgan St 
Chicago, UL

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

700 S. 9th St.

Racine, Wis

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St.

1108 Elizabeth Av.

86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.

1519 W. Lombard 
St, Baltimore.Md.

Roadney, Ont

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

JOS
1608 S. I

Cicero,
Turi 3410 balsų

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

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.

Grand Rapids, 
Mich.

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

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man*, 

Canada.
Turi 3880 balsų

SUGDINIS
212 E. Clark S

Frankfort, I
Turi balsų 500

3727
Indiana Harbor.Ind.
Turi 275 balsų

FRAi\CES 
DAUGINT

359 Jefferson St 
Aurora, III.

Turi 3100 balsų

J. PAKARKLIŠ
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass*
Turi 1475 balsų

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

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside ’ Av.

Chicago, UL
Turi 3600 balsų
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Naujienų Kentusiu Eiga
»«.»ll.».a»«l......... I .idtf

PERSONAL 
Asmenų IeškoDaugelis kohtestantų mukus 

praneša, kad jie gavo naujų 
Naujienų skaitytojų Motinų 
dienos Šukiu. Kodėl nepamėgin
ti .visiems kontestantams pa
kalbinti jaunuosius, kad, užuot 
pirkę gėles ar ką panašaus, 
savo Motinėlei užrašytų NAU
JIENAS. Iš tikro jūsų mamy
tė labiau nusidžiaugtų gavusi 
dovanėlę NAUJIENAS, ne kad 
gėles, kurios greitai nuvysta 
ir j trumpą laiką iš atminties 
išeina.

Bet gaudama NAUJIENAS 
kas dieną per visus metus at
mintų savo vaikelio dovaną. 
Todėl, jaunuoliai, pasvarstyki
te gerai, pirm ne kad nutar
site savo Motinėlę pagerbti 
“MOTHER’S DAY”. Pašaukite 
bile kurį kontestantą arba 
NAUJIENŲ raštinę, o mes pa
sistengsime, kad jūsų mamytė 
gautų NAUJIENAS — “MO
THER’S DAY” rytą su sūne
lio pasveikinimu.

T. RYPKEVIčIA, 
Kontesto Vedėjas.

organizacijos narius teikia par 
remti. O kadangi šiuo laiku 
Woskis yra Naujienų kontes- 
tantas, tai ragino visus per jį 

_______ _ i užsirašyti Naujienas. Patą pir-
laimėti, tai reikia įkopti aštUD- mutinis duodamas pavyzdį už- 
nis laipsnius. sirašė Naujienas. Taip pat A.

Kontestas tęsis iki sekančio Narkevičius, J. Guokas, A. De- 
rudenio, bet pavojus gali bu- lengauskas, J. Garadauskas. ir 
ti mano laimėjimui, jei per ii- Alex žekas. Ant. Daugėla, far- 
gai viename laipsnyj užkliu-1 merys iš Mosinee, Wis., prisiūti- 
siu. Todėl esu verčiamas pra
šyti, skaitytojų paramos šiame 
konteste. 

Mano rėmėjų nuotykius aš 
aprašau: biznierių arba skaity
tojų skyriuje. 

Labai ačiū visiems, kurie 
gelbėjote iki šiol išlaikyti pir
menybę. .. 

John A. Sinkus.

GERŲ DRAUGU 
PARAMA

organizacių.jų. Tai
Parko Pašelpinio 

Fiat Janitorių Uni
tas organizacijas esu 
gerų draugų.

te punktų.
Mrs. Žagaras liepė atnaujin 

ti savo giminaičiui Linkui ant 
farmų.

Markus Spak prašė pagar* 
sinti jo didelę bučernę, adresu, 
1447 W. Van Buren St. Be to, 
ir dar keletas kitų mano orga
nizacijos narių mane parėmė,' 
ir daugelis prisižadėjo ateity
je paremti. Taigi, ar neverta 
priklausyti prie tokių broliškų 
organizacijų? • '

Visiems mano rėmėjams/, ta
riu širdingą ačiū ir pasižadu, 
neužmiršti jų ir stengsiuosi 
atsilyginti kuo galėsiu.

Joe Woski,
1633 W. Jackson Blvd.

Tel. Haymarkct 5890.'

John A. Sinkaus 
Pasekmės

kuriems dar

Argi aš negaliu džiaugtis, 
kad esu prisigaludęs prie dvie
jų gerų 
Garfield 
Klubo ir 
jos. Per 
išsidirbęs

Štai Naujienų Kontcste ma
no draugai mane parėmė viso
kiais budais. Kai 
nebuvo Naujienų prenumerata
nepasibaigus, bet kad galėtų 
pakelti mane į aukštesnį laip
snį. Vieni pašaukė per telefo- 
ną^ kiti laiškais prisiuntė sa- 

prenumeratas. Garfield

Iki šiol sekasi išsilaikyti 
ankščiausioj vietoj kontestan- 
tų kopėčiuose, bet vis dar ne- vo 
pajėgiau pasiekti penktojo laip- Parko Klubo pirmininkas G. 
snio, o kad Buicką galėčiau Medalinskas sako: girdi, savo

ANTANAS CHERNAUSKAS
Perskyrė su šiuo pasauliu Geg. 8 d., 10:30 vai. ryto, 1939 m., 

sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių Apsk., Klovai
nių parapijoj, Bešonių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime dukterį Stella, sūnų Fredrick, 

švogerį Alexandrą Juknių ir šeimyną, švogerį Juozapą, brolie
nę ir jų šeimyną, Dr. George, brolienę ir jų šeimyną ir Kaži- ’ 
mierą Bložiūs, švogerį George Darašką ir švogerką Petronėlę 
ir jų šeimyną, dėdę Jasaliuną ir dėdienę Valantinienę ir šei
myną iš Kenosha, Wis., ir daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie Jaunų Liet. Amerikos Tautiško Kliubo.
Kūnas pašarvotas randasi 3806 W. 65th St., namų telefonas 

Hemlock 0096.
Laidotuvės įvyks Penktadienį, Geg. 12 d., 1:30 vai. po pietų 

iš namų į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Antano Chernausko giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

NULIŪDĘ LIEKAME,
Sūnūs, Duktė, švogeriai, Brolienės ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius J. Liulevičius ,Tel. Lafayette 3572.

METINES MIRTIES SUKAKTUVES

Marija Ketvirtierre 
po Tėvais 

—SIMANAIČIUTE
MIRĖ GEGUŽĖS 11 D.—1938 M. 

7:15 VAL. VAKARO

11 dieną gegužes mėU., 1938Persiskyrė su iiuo pasauliu 
metais, sulaukus 44 metų amžiaus', gimus Šimonių miestely, 
Panevėžio apskrity, Kauno Rėdyboj.

Paliko dideliame nuliūdime mylimą vytą Romaldą, sūnų 
Robertą ir dukterį Genovaitę; taipgi pusseseres ir pusbrolius. 
Lietuvoje paliko motiną, patėvį Viktorą Šferelį, seserį Oną Pak- 
nienę ir jos šeimyną, brolius: Antaną ir Kazimierą ir jo 
šeimyną, ciocę Izabelę Dovidonienę ir Leontiną DOVidoniutę; 
taipgi tolimesnių giminių Amerikoje.

Velionė Marija Ketvirtienė buvo narė ir energinga SLA. 
301 kuopos, Cicero, Illinois, darbuotoja; taipgi ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė.

Prabėgo jau metai laiko nuo tavo mirties, musų brangioji, 
moteris ir motinėlė, bet žaizdos, kurias Tavo mirtis paliko musų 
širdyse dar neužgijo.. Tavo vyras, duktė ir sūnūs Tavęs neuž
miršome ir tankiai minavojame.

Ilsėkis ramiai musų moteris ir motinėlė šaltoje žemelėje ir 
lauk musų ateinant

Nubudę liekame:
VYRAS ROMALDAS, DUKTĖ GENOVAITĖ IR 

SŪNŪS ROBERTAS.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47fo St Phone Yards 5069

/

Šaltimiero Radio 
i Programai Siekia 
Penkias Valstijas

Pavasariais 
Parengimas

Savininkei Halsted Garden’s^ 
3147 So. Halsted St., W« 
ir JUšephibė Ė*alioni#i, sekantį 
šeštadieny gegužės IŠ d., tu- 
rėis £Avatearin| pasilinksminimą 
jų užeigoje.

W. ir J-. Palioniai tikisi skait
lingo jų draugų atsilankymo, 
nes jie turi daug pažįstamų 
Čhicagos lietuvių tarpe.

Pasekmingi
Biznieriai

f t

P-as Kiselius užlaiko švarų 
mėsos ir grosčrio biznį,/ 3156 
Sb. Wallace.

TARP SKAITYTOJU
A. Budriko ir A.
Valangiutės 
Sutuoktuvės

Iš praeities plačiai 
buvusio krautuvininko, 
Morgan St., Budriko 
Alfonsas Budrikas apsives su' 
p-le Anna Valango, 3305 So.< 
Halsted St., dukteria Walterio; 
ir Onos Valango.

Pas W. Valango turi mė
sos biznį prie W. 59th Si. ir 
Normai Blvd.

Jaunuolių jungtuvės įvyksta 
sekantį sekmadieni šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje su šaunio
mis ceremonijomis: pačiame 
vidurdienyj.

Naujavedžiams bus iškeltas 
sutuoktuvių balius parapijinėj 
svetainėj, Bridgeporte. Daly
vausią daug svečių...

Programai leidžianti 6 vaka~ 
karus per savaitę iš stoties

■»■■■■■  ■ l H M! rflhiAiB.ii.1   -r—

CLAS’SIFIED ADS.
“ •* - -J

Praeityje p. Kiselius prista- 
tinčdavo urmu prekes i groser- 
nes, bet praeitais metais jis 
nusipirko minėtą biznį iš St. 
Nedvafo, ir viską naujai per
tvarkė. Jam biznis gerai seka- 
si. . J. A. S.

žinomo,
3256 S.
stmdteij

Vyksta j Pasaulinę 
Parodą

Pranas Vaičkus, 634 W. 35th 
St., praeitą metą pardavė sa
vo bučernę ir buvo išvyką į 
*‘Hot Sipritigst

šiemet jis važiuoja į NeW 
Yorką, Pasaulinės parodos pa
žiūrėti. Tenai išbusiąs iki ‘‘Lie
tuvių Dienos”, o paskiau 'ren
giasi keliauti į Lietuvą.

bučer•

Sekasi Biznis 
—Parduoda 
Farmą

Joe Daraška nupirko
nes biznį, 634 W. 35lh St. Jam 
biznis sekasi, nes yra patyręs 
bučerys.

Ponai Daraškai turį gražią'; 
farmą Wisconsino valstijoj/ 
kurią nori parduoti. Jų farma, 
esanti gražioje apylinkėje ir, 
tinkanti dėl resorto.

— J. A. S.
v ■

MYKOLAS PILIPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 9 d., 3:00 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Utenos apskr., 
Pandėlio parap.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nUliudihie 

daug draugų ir pažįstamų.
Laidotuvėmis rūpinasi Ve

ronika Maskoliūnas Wemeski.
Priklausė prie SŪA. 139 

kuopos. Kūnas pašarvotas 
Lachavičiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, gegužės 13 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mykolo PilTpo gi- 
n^inės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, -
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Dir. S. D. Lachavicz 
ir Sunai, Tel. Pullman 1270.

yra

i

•Tilrst Anhivėrsary 
Farty”

Biznieriai, ponai Padrus 
savininkai Uridgeport Oetater
TteVern, 3359 So. Hal$Wd St.

Sekantį šeštadiėnį ir teekftna- 
'dienį jie rengia Vienų iMetų jų 
bižtiio sukakįĮuves. Esą pakvie
sta daug svėČių ir gėri muzi- 
katitai vkHenis palinksmiMk..

... : ... i—. lį?..!....—  ---------------- ——•

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 Archer avenue
Phone Lafayette 983‘2

■

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. ' 
Mohuments, MaUsoleums, MaYkets 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

■ AiiRiiriA Siunčiam Gėles 
I IIVEIk Telegramų į LUVlIMu Vįras Pasaulio

KVIETKININKAS
Gaes Vestuvėms, Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7305

MODERNIŠKA^ LIGONINES 
APtAItNAVIMAS

Dabar prieikiathkš visiems už že
mas nustatytas kainas.

TdNŠiLAl. Išėmimas tbtisiliį ir 
adenoidų su gulėjimų, užląiky- 
mū, gazų 'an'tisębtikais ir chirur
go patariiavimu. 24 vai. prabilti 
ligoiiinėjė. Vaikams    $15
UŽAUGUSIEMS ................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dri 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Ma'dison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

..-tY.',i.a.j-

1 *............... AiK-'/.fJA_______________Ik-___

J ___

■i
tinnH Mylibtiems11 K K Vestuvėms, Ban- UIlMrt kietams, Laido

tuvėms, Papuosi-J
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Hume LATAVEm S80»

i.

Jau daugelis metų kaip Po
vilas šaltimieras leidžia sma
gius ir įdomių^ radio progra
mas. Tūkstančiai lietuvių pa
mėgo šiuos programas; žod
žiu sakant, taip jiems patiko, 
jog jie pageidavo, kad jie butų 
leidžiami kas vakarą.

Atsižvelgiant į šiuos pagei
davimus, P. šaltimieras ir 
pradėjo darbuotis dėl dažnes- : 
nių radio programų leidimo.

Negalėdamas padaryti su-. I 
tartį su radio stotim, iš ku
rios leisdavo savo programus 
pehktadieriliais, Šeštadieniais 
ir sekmadieniais, turėjo' kreip
tis kitur. Ir štai didžiulė ra
dio stotis W. H. L P. iš Ham- 
mond, Ind., pasirodė prieina
ma, ir gegužės 1 d. 1930 m. 
Šaltimieras pradėjo leisti lie
tuviškus programus kas vaka
rą, išskiriant sekmadienius,, 
kaip 7:00 vai. vakaro.

W. H. I. P. yra galinga ra
dio sotis. Ji yra leidžiama ant 
5,000 watts, 1480—Kilocycles. 
Ji yra taip galinga, kad siekia 
net 5 valstijas. Tas reiškia, 
ka4 lietuviai gyveną Illinois, 
WiteconsiU, lov/a, Michigan ir 
Indiana valstijose, dabar gali 
klausytis šaRimiero smagių ir 
įdomių radio programų.

Kiekvieno vakaro progra
mai yra pilni muzikos ir įdo
mių žinių, nes programuose 
dalyvauja žymesnieji Čhicagos. 
dainiuinkai-ės, muzikai ir ar
tistai. Smagu yra klausytis šal- 
timiero kvarteto, kuriame da
lyvauja keturi rinktini daini
ninkai: p-lė Florencija Balsis, 
p-lė. Christine Kriščiūnaitė, 
Algirdas Brazis ir Jonas Ruk- 
š’tala.

Įdomus yra Dėdės Bruko 
pasakojimai apie jo kelionę 
Lietuvon ir jo įspūdžiai vie
šint Lietuvoj. Interesingos yra 
ištraukos iš Bartkų šeimynos 
gyvenimo; jų džiaugsmai ir 
liūdesiai. Taipgi neatsilieka ir 
dainos Onos Juozaitienės ir 
p-lės Juozapinos Milleriutės. 
Ir nereikia pamiršti, kad sma
gias polkas ir kitus muzikos 
kurinius išpildo Juozas Var- 
putas iš Rbžių žemės (Rose- 
lando). Jau per daug metų p. 
Va’rputas groja akordioną ir 
yra' užsitarnavęs daug kredito.

Ir visi kiti šatlimiero radio 
programų dalyviai yra visuo
met pilrtai prisitengę jumis 
palinksminti.

Gaunama laiškų ir iš toli
mesnių Indiana, Illinois, IoWa 
ir Wisconsin miestelių. Šu 
džiaugsmu rašo, kad jie gir- 
dėjo programus ir kad jiems 

i jie labai patinka. Pinniat 
šaltimiete programai šių mie
stelių nesiekdavo. Vadinasi, 
perkėlimas šaltimiero progra
mų į W. H. I. P. buvo laimė
jimas tūkstančių paujų klau
sytojų.

šaltimietate kviečia visus 
Cliicagos ir kitų miestelių lie
tuvius klausytis jo programų, 
kuriuos jis kasdien leidžia iš 
stoties W. H. I. P.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
go. Geistina, kad butų biznierius' 
arba farmerls. Ešu pavienė moteris,^ 
pusės amžiaus; .be šeimynos. Vienai 
ųuobodu gyventi. Rašykite 1739 S. 
Halsted St., Box 992.M**___________________

HELP VVANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGINA arba' 
našlė nuo 25 iki 49 metų, kuri my
lėtų važiuoti į Californiją. Du apy
seni žmonės; teisingai ypatai gera 
mokestis, aprašyk save smulkiai. 
D. JONAITIS, 8476 St. Aubin St., 

Hamtramck, Michigan.

REIKALINGA MERGINA už 
gaspadinę ir patarnauti prie baro 
restaurante ir taveme. 6500 South 
State Street.

PATYRUSI MERGINA namų 
•ruošos darbui. Būti. Maža šeima. 
Nėra virimo, nė skalbimo. $7.00. 
Rockwell 5871.

ir

REAL ESTATE FOk SALE 
Natoat-ŽemėPardavimui

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.

1

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
ruošos darbui, virti. Būti ar 'eiti. 
Geras mokestis. Benjamin. Briar- 
gate 1107.
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS ant ma
žos farmos, nevedęs, pusamžis, len
gvas darbas, turi mylėti gyvulius 
r mokėti melžti karves. Gera vie- 
;a vyrui, kuris nori gerų namų. 
Box 988, 1739 So. Halsted St.

■■■■■■III

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

MALISOFF
PLUMBING AND 

HKATING SUPPLY
OOMPANY, Ine.1 i 

mtjj so. etATE snwsET

Joniškiečių 
Piknikas.

Joniškiečių Labdarybės 
•Kultūros Klubas rengia pirmą
pavasarinę gegužinę (pikniką) 
sekmadienį, gegužės 21 dieną, 
Juozo Spaičio darže, priešais 
O’Henry Bark, Willow Springs, 
III, Pradžia 11 vai. ryto. Įžan
ga nemokama. Bus šauni jau
nojo Balako muzika šokiams.

Gardus užkandžiai ir gaivi
nantys gėrimėliai. Rengimo ko- 
mišija deda visas pastangas 
atsilankiusius svečius maloniai 
priimti ir šauniai pavaišinti.

Dėdė B. Vaitekūnas.

/
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PIRK DABAR
Tiktai $1,009 įmokėti — Pirksi 

De Luxe 3x5 kambarių apartmen- 
tą, tile maudyklės, garu Šildomas, 
garažas. Pilna kaina ___ $10,000.

ŽIŪRĖK
$2,000 įmokėti—pirksi 10 metų 

senumo kampinį 13 apartmentų ga
ru šildomas, elektriką. Refrigeraci- 
ja. Rendos $6400. Pamatyk šiandien.

DABAR
$5,000 įmokėti — pirksi kampinį 

12x4 kambarių apartmentinį, garu 
šildomas—elektriką ir refrigeracija, 
rendos $5,400. Kaina $16,000.

ATYDA!
Tiktai $6,000 įmokėjęs pirksi 

pereinamą kampą, 6 krautuvių ir 
11 apartmentų — daktarų ofisai ir 
garažai—garu šildomi — rendos 
$8,100.00. Pilna kaina $20,000.00, 
veikti greitai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

REIKALINGAS PARTNERES ar
ba parduosiu visą taverną. Biznis 
išdirbtas per daug metų, švedų ir 
vokiečių apgyventa. Vienai per- 
sunku. 936 E. 75th St.
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FURNISHED ROOMS —TO REN’f 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI MIEGAMAS, didelis, 
šviesus, pavienis ar dvigubas kam
barys. 6400 So. Honore St., antras 
aukštas.

FOR RENT—IN GENERAL
_______

RENDAI ŠTORAS tinkamas dė 
bučernės ar kitokio biznio. Apšil
domas. Kambariai užpakaly.

3601 So. Union Avė., 
Tel. Yards 2414.

PARSIDUODA BRIGHTON PAR
KE arti gatvekarių 6 kambarių 
mūrinis bungalow, extra miegamas 
kambarys stoge. Visi miegamieji 
kambariai tun drabužiams klosetus. 
Apšildomas, aukštas beismentas -su 
skalbyklomis, garažas. Kaina $3050. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St. Box 991.

KAMPINIS 6 kambarių, TILE 
maudyklė ir virtuvė, tile stogas, 
octagono bungalow, plytinis gara
žas, arti 65 gat. ir Albany. Buvo 
$17,500, dabar—>$10,000. Bargenas.

2 flatų plytinis—5 kambariai, 3 
metų senumo, karšto vandens šil
dymas, 60 pėdų lotas, šalinis įva
žiavimas, 2 garažai. $6,000. šaukti 
Mr. Medora. Tel. Stevart 3601.

PARSIDUODA MAŽAS NAMAS 
4 kambarių, basementas, 2 storai, 
geras dėl biznio. Sipowicz, 2419 W. 
69th St.

RENDAI PRIVAČIOJ „ PARKOJ 
34 ir Cottage Grove Avė. 7 kam
barių apartmentas, nebrangi renda, 
naujai dekoruota, elektrikinis šal
dytuvas, 648 Woodland Park ir 12 
kamb. namas. Oakland 2323.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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
trą, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN KOMES 

3938 Węst lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

PARDAVIMUI, 4 PARDAVIMUI!
11-kos, 10-mts, 6-šių ir 4-rių fla- 

tų budinkai Chicagoj, Marąuette 
Parkų apilenkeje, Šitie namai tik
rai pardavimui, dėlto, kad jie par
siduoda, mažai. ką daugiau ketvirta
dalių kaip kada jie kainovo pabū
davote jie randasi gražiose vietose 
M. P. apl., yra geri refrigerotors, 
gas rangės iš naujo sudėti, ir su- 
lease-ti-rendouti lig kitam pava
sariu. Gerbemiej pirkejej nepaisant 
ar jus gyvenat Chicagoj ar toliaus, 
kurnors Amerikoj, jiegu jus kreip
site domėsi į ši<4 pranešimą jus 
neapsiriksite užtai kad yra geros 
rusės Šitie namai, ypatingai du 
kampai sudaro gražias regyklas pa- 
traukenčias žmogaus akį, butų ve- 
lintina supirkti Lietuvėms. Krepki- 
tes 2437 W. 69th St. Prospect 1844 
M-ICHIULIS.

BRIGHTON PARK 2 flatų frei- 
minis po 4 kambarius, garažas — 
$3900.—4534 So. Washtenaw. Savi
ninkas—3944 So. Artesian. Lafayet- 
te 7556.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Market. Geras biznis — mo
derniški fikčeriai. Box 986, 1739 
So. Halsted St.

FARMS FOR SALĖ
■ L. JĮJkla4 Pardavimui
120 AKRŲ FARMA — 60 akrų 

dirbamos, gera žemė, lygi žemė, 
miškas, geras marketas, gera me
džioklei, žuvauti, 3 mylios į pietus 
nuo Rhinelander, Wis. WALTER 
MEYER, R. 2.

. *r i n ■«

AUTOS—TRUCKS FOR SAlk

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIU KULTŪROS KLIU-j 

BO svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 11 d. 
J. Yuškos (Hollywood Inn) svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. 7:30 vai. 
Vakaro. Visi nariai-ės būtinai daly
vaukite. Turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Apart to bus renkami; 
darbininkai dėl žemaičių Dienos 
pikniko, kuris .įvyks gegužės 28-tą 
d. Vinco Kubaičio darže—SunsetĮ 
Park.

—Steponas Narkis, pirm. I
KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 

C. W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 12 d. Amalga- 
mated Cėfelro name, 333 -So. Ash
land Blvd., 7:30 vai. vakąro.

— Vaidyba.

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 1747.

PARDAVIMUI 2 pusnauji, dum- 
puojami FORD trokai. Tinkami an
glių arba kraustymo bizniui. 3366 
So. Parnell Avenue.

finAncIal

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

—

JUOKAI
PRIEŠTARAVIMAI

\ — Pagalvokite tik, aš vakar 
pate konsulą per priėmimą sė
dėjau^ tarp milijonieriaus ir* ra
šytojo.

— Iš tikrųjų... ir apie ką 
kalbėjotės?

— Su milijonierium apie li
teratūrą, o su rašytoju apie 
pinigus.

MOKA 100% PINIGINE kaina 
už morgičius ir bondsus. Mokamus 
ar nemokamus. Rašyk JAMES NO- 
VAK, 5ė W. Washington St. Phone 
Centrai 3838.

' r"
PffiMOS £'

dėl gėlynų it žolynų specialiai wu- 
mliišytas/su durpėmis Jr trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirkaite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne- 
mękėstte. Ofiso valandos 7 vai 
ryto' iki 10:30 vakare.



18 KOLONIJOS NAUJIENOS
Musų draugijų tarpe. — Moters susipyko. — Rožes ir 

Lelijos skilo. — Keistų dalykų užtinki laikraščiuos 
beskaitydamas. — Politika.

Draugijos miega, knarkia; 
nieko gero ir naudingo musų 
išeivijoje neveikia. Kai ku
rios net su geru kapitalu, bet 
lietuviškam darbui, nelyginant, 
“škoČmonas”. Per daug nega
lima rugoti, mat, pavasaris 
“spring fiveris”. Gal vėliau kas 
ir bus veikiama... kai Visai pa
sens reikaluose ir gyvenime.

Moteris tai moteris: jos ne
perkalbėsi nei jai patarsi. Vie
nai tas patinka, kitai kitkas. 
Na, jeigu reikalinga klausimas 
išspręsti, tai jokiu budu nega
lima to padaryti: reikia kalbų, 
lermo, kad visi žinotų. Kas tai 
matė ramu budu kokį ginčų 
spręsti.

“Rožių ir Lelijų” tarpe kilo 
ginčas, ypatiškumai ir po gero
ko “lietuviškai moteriško šu
nim burum” atsitiko tas, kas 
visiems atsitinka, kurie asme
niškumus įneša į draugijas. Šis 
moterų klubas susitvėrė apie 
du metai atgal. Pradžia buvo 
gera, ūpas pakilęs. Per 30 na- 
rių. Surengta gana sėkmingas 
išvažiavimas j Oak Forest pas 
lietuvius senelius. Apdovanota 
jie ten dovanomis. Surengta ke
lios “bunco parės”. Bet čia su 
manyta dainuoti. Na, rodos, lie
tuviai myli dainą ir lietuvių 
šalis yra dainų šalis, ir net 
kiekvienas ir kiekviena iš lie
tuvaičių moterų bei merginų 
mėgsta ir moka dainuoti. Pra
dėta “dainuoti” per radio... 
aha, mat, radio, tai jau ne na
mie “traukti iŠ peties” ir kiek
vienas savo. Radio... visi pa
garsėję dainininkai per radio 
dainuoja, — na, tai kodėl mes 
negalime ?

Gerai, kad dainuoti, tai dai
nuoti, bet kodėl tu, o ne aš? 
Čia tai ir kilo didžiausias rei
kalas ir... triukšmas. Viso to 
pasėkoje reikėjo skilti j dvi 
puses.

Bet kaip sakoma, “nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą”. 
Taip ir čia. Mat, Rožių ir Leli
jų Klubas buvo nelegalus, — 
be leidimo iš Springfieldo (be 
čarterio). Ir kaip tik skilo... ką 
įųs manote... viena ir kita pu» 
sė sumanė išsiimti čarterius. 
Viena pusė pasiskubino, antra 
nusitarė palaukti. Na, ir pasi
baigė... bet dar nevisai, štai 
aną šventadienį jau įvyko 
“krikštynos” su Čarteriu ir, ži
noma, Rožių ir Lelijų Klubas 
jau oficialiai gyvuoja, čia su* 
sirinko dailus būrelis moterų *i 
vyrų, ir prie užkandžių pasi
linksminta. Viskas įvyko pas 
pp. Juozapą ir Domicėlę Žib 
kus, 1928 Canalport Avė. Val
dyboje figūruoja p. Barauskie
nė pirmininkė, o Stase Viduge- 
rintė raštininkė.

Antroji pusė nusitarė perei
tos savaitės pradžioje, užuot 
ieškojusi čarterio ir dariusi iš 
kaščių, nusitarė prisidėti prie 
21-mo Wardo Liet. Amer. Pi
liečių Sąjungos. Tuo reikalu 
jau turėjo pasikalbėjimą su Są
jungos direkcijos valdyba. Pri 
eita prie nutarimo, kad eiti 
kartu ir darbuotis pilietybės 
reikalais. Ketvirtadienį įvyksta 
specialus kalbamos sąjungos 
Petrausko svet., 1750 Union 
Avė. Ten bus galutinai reika 
las išspręstas ir užbaigtas, šiai 
moterų pusei vadovauja ponios 
YuceviČienė, Pečkaitienė ir Da 
manskienė.

Vadinasi, ne tik Europa ne
nori kariauti, bet ir musų mo
terys. Atrodo, kad tikrai tai
ka įvyks. O iš to yra džiaug
smo p. Chemauckui: jis čia 
pasirodė kaip Chamberlynas su 
“ambreliu”. Nors buvo suiru
tė, bet musų moters daug ko 
pasimokė iŠ tos suirutės. Nes 
draugijinis darbas ir mokslas 
apie draugijų darbus labai daug 
ko reikalauja nuo draugijų 
darbuotojų, o darbuotojai irgi
ant medžių neauga... ar ne? tų

“Good luck” abiejoms pusėms. 
0 0 0

Kažin kas tokio yra su mu
sų dienraščiais. Aš manau, kad 
nieko, bet žmonės skaito juos 
ir visaip spėlioja.

štai “Naujienų” korespon
dentas iš Argentinos ir Ura- 
gvajaus p. B. K. Algimantas 
rašo “Naujienų” numeryje 109 
iš antradienio, gegužėj 9-os, 
šiaip: VIENAS U.S.A. LIETU
VIS KUNIGAS JAU DEPOR
TUOJAMAS; o tuo kunigu yra 
ne kas kitas kaip tik 18-čiams 
gerai pažįstamas: kunigas An
tanas Tamoliunas. Jis čia yra 
gerai laiko “pragyvenęs” ir de
portuojamas už tai, kad yra 
“ligonis” — perdaug vartojus 
“mari jos magdelenos ašarų” 
arba kaip kiti vadina — sako 
“perdaug burnelę išsigerti my
li” — o vėlau gatvėse pešasi.

Na, kas čia tokio; jei kiti 
didžiūnai tik rengiasi kariauti; 
o čia tokia asaba jau “lieja 
kraują”.

Bet štai pažiūrėkite, (aš ne
noriu savo trigrašio kišti, bet 
manau, kad tiks pasakymas 
įdėtas “Drauge” penktadienį, 
gegužės 5 dieną, ant antro pus
lapio (Apžvalgos skyriuje). Po 
antrašte LIETUVIAI AFRIKO
JE. Gana ilgas straipsnis. Įdo
mus pasakymas pačioje pa
baigoje. Gaila, vertėtų duoti 
geresnę vietą. Čia štai kaip ra
šoma: “Lietuvos garbės kon
sulatui butų reikalingas darb
štus ir doras lietuvis sekreto
rius, kuris butų ne vien val
dininkas, bet ir veikėjas (su
prask Afrikoje). Taip pat ir 
DORAS LIETUVIS KUNIGAS, 
nes tikybos dalykais tenka 
kreiptis pas svetimtaučius ku
nigus.”

Wiell, well ...ne vien kun. 
Antanas Tamoliunas čia kal
tas, bet ... patys pagalvokite.

0 0 0
Politika jau ir vėl pradės 

veikti. Be politikos musų vie
tos 21 Wardo Liet. Amer. Pil. 
Sąjunga rūpinasi ir kolonijos 
pagerinimu, šiandien, ketverge, 
įvyksta direkcijos posėdis, ku
riame bus aptariama, kaip ge
riau ir lengviau butų pagerin
ti ir pagrąžinti musų 18-ą ko
loniją. Manoma veikti kartu 
su svetimtaučiais, nes jie jau 
rengiasi prie “Gerinimo Chica 
gos”, o mes, žinoma, neatsi- 
liksime. šiame susirinkime ren
giasi dalyvauti ir naujai įsto- 
jančios moters, kurios pirma 
buvo su “Rožėmis ir Lelijomis”. 
Manoma, kad veikimas daug 
padidės ir bus jis daug našes
nis, negu pirmiau. Sąjungos 
direkcija ir moters renkasi 
šiandien, Petrausko svet., 1750 
So. Union Avė., 8 vai. vakaro.

— Jūsų Bynsas.

Roseland
Padėkos Žodis

Juozo Vasiliausko laidotu
vės įvyko Subatoje, gegužės 6 
d. iš N. Radžio koplyčios, 44
E. 108th St.

Kadangi Vasiliauskas buvo 
bedarbis ir gyveno iš pašalpos, 
o priklausė prie bedarbių ir 
WPA. darbininkų unijos 66 
skyriaus Roseland Workers 
Alliance, tad jo laidotuvėmis 
mes ir rūpinomės. Sumobiliza
vome draugus ir surinkome 
$69.11. Aukų renkėjai buvo:
F. Zenckus, Z. Grigaliūnienė, 
P. Vigantas, Jack Daily, O. Ja 
rukaitis ir Stanley Straukas. 
Iš stambių aukų tenka pažy
mėti graborių N. Radį ($9.50), 
aldermoną Lindell ($5.00), 
Grigaliūnienė prisiuntė vainiką 
gėlių už $7.50 ir A. Straukie- 
nė padarė naminių gėlių vai
niką vardu R.W.I. Local 66. 
Kiti aukojo mažomis sumomis 
ir jų vardų neminėsiu, nes im-

daug vietos laikraštyje. Dai

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

neturiu pavardės moteriškės, 
kuri užpirko bažnytines cere
monijas už $5.00. Jas atlaikė 
kunigas Keeough, amerikonų 
katalikų bažnyčioje prie 113th 
ir South Park Avė., Roselan- 
de.

Vasiliauskas neturėjo gimi
nių. Jis nebuvo nusikaltęs, vie
nok turėjo papročių, kurių vie
tos klebonas nemyli.

Vasiliauskas priklausė prie 
šv. Petro ir Povilo draugijos, 
Visų šventų parapijos, Šv. Ka
zimiero kapinių, ir ten lotus 
turėjo, SLA. 63 kp. ir Rose
land Workers Alliance.

Vasiliauskas mokesčių į 
draugijas nemokėjo dėl nedar 
bo, tad juos jam mirus jį ir 
apleido — atsižadėjo. Jis pri
klausė prie bedarbių, tad mes 
jį ir palaidojome su pagalba 
visų, kurie aukojo ir kultūriš
kai yra nusistatę.
Visiems aukotojams ir laido

tuvėse dalyvavusiąms tariu šir
dingą ačiū. Laidotuvės atsiėjo 
$84.50. Aukų gavome $69.11. 
Trūksta $14,39.

Ačiū graboriui N. Radžiui ir 
Lechawich už išpuošimą kop- 
yčios ir draugišką patarnavi

mą už tokią mažą sumą pini
gų.

Rošeland Workers Alliance 
Local 66.

Stanley T. Straukas,
pirmininkas.

YRA RENGIAMAS
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Liūdna Gailestinga 
Atmintis 

* /

CICERO. — šiandien su
kanka metai nuo mirties Ma
rijos ketvirtienės. ’Kas velionę 
pažino, su ja draugavo, veikė, 
tas užmiršti jos negali. Tai 
buvo moteris viena iš ne dau
gelio. Užtat paliko sau amžiną 
paminklą, jos darbai, elgesys 
liks mumyse visados. Tai pa
šalinio įvertinimas. O kaip su 
namiškiais? Vyras, sūnūs ir 
duktė—kuriems iš jų motina 
arčiausia prie širdies? Geno
vaitei. Diena iš dienos jos 
mintys su motina. Ji rašo at
siminimus, kapą puošia gėlė
mis ir jį savo ašaromis aplais- 
to. Tai duktė Genovaitė.

Vyras, sūnūs, kaipo vyrai, 
to padaryti negali ir negalės. 
Šiandien kaipo metinės sukak
tuvės mes skaitome tą brangų 
prisiminimą netekę geros 
draugės.

Neužilgo kapų puošimo die
na. Visi važiuokite į Rietu
vių Tautiškas Kapines. Ten 
ramybės vietą, ir diena po die
nos ten dauginasi ir daugina
si tylintieji. Jų ten yra daug. 
Jaunų ir senesnių, bet visi ly
gus. Užtai kad'jie nekalba ir 
ilsisi amžinai—tebūnie ramy
bė visiems. , —D.

So. Chicago
Stasio Wasiliausko 

Pagerbtuvės
Nedėlioj, gegužės 7 d., So. 

Chicagoj, prie 8905 Escanaba 
Avė. įvyko šaunus varduvių 
pokylis, kurį surengė pnia 
Barbora Wasiliauskienė savo 
vyrui Stasiui. Susirinko gražus 
būrys svečių. Buvo net iš 
Utica, N. Y., tai p. Alex Ra- 
kevičius.

Buvo prirengta gausus geri 
pietus, ir buvo gera muzika.

P-nai Jeskey, gyveną šešti 
metai p-nų Wasiliauskų name 
ir labai giria namo savinin
kus.

Jeskey turi dar neištekėju
sias dvi gražias dukteris, He- 
len ir Stellą. So. Chicagicčiai 
prisimena a.a. Juozą Trijonį, 
buvęs darbštus senelis.

St. Izidoriaus ir St. Juozapo 
draugystės susivienij tįsios ir 
gerai gyvuojančios ir pinigų 
turinčios, betgi jaunimo mažai 
tepriklauso; esą, kol tėvai už 
juos moka duokles, tol jie pri
klauso.

Šiaip So. Chicagos lietuviai 
yra malonaus budo ir draugiš
ki žmonės.

Baigdamas, linkiu p-nams 
Stasiui ir, Barborai Wasiliaus- 
kams ir jų visai šeimai viso
kios laimės. J. L. Grušas.

Ketvirtad., gegužes 11, 1939

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Paskaitos
Meno Institute (Fullerton 

Hali) bus dar keturios paskai
tos, sekamom temom:

Gegužės 11 (šįvakar) “Dal- 
matija” (kelionė po Pietųslavi- 
jos meniškus centrus, gamta, 
architektūra, etc.).

Gegužes 18 d. “Romos Me
nas”.

Gegužės 25 d. “New Yorko 
Pasaulinė Paroda). Bus rodoma 
paveikslais parodoje išstatytas 
tarptautinis menas.

Birželio 1 d. “San Francisco 
Pas. Parodos Dailės Parodos”.

Paskaitos įvyksta kiekvieno 
ketvirtadienio vakarą 6:30 vai. 
Skaito p-lė Helen Parker. Įžan
ga nemokama.

• •
Claude Buck

Chicago k Galleries Assn., 215 
N. Michigan Avė., žymus daili
ninkas akademikas Claude Buck 
turi solo parodą. Jo kūryba pa
sižymi savo giliu psichologiz- 
mu, gražia technika ir siužetų 

įvairumu. Vienas žymesniųjų jo 
kurinių šioje parodoje bus “Ka
ras”. Be Buck’o erdvią vielą už
pildo Cabfornijos dailininkas, 
Edgar Payne, savo kalnų vieto
vaizdžiais. šalia tapybos yra 
dar Charles J. Cook’o fotogra
fijų rinkinys, daugumoje nuo
gos figūros, fotografuotos gi
riose, šviesų efektų studijos.

IŠ NEW YORKO 
PASAULINES 

PARODOS

(Tęsinys iš - praeito “M. Ž.” skyr.)
Valstybės, kurios savo pavi- 

lionuose turi dailės parodas.
SUOMIJA. Suomiai savo pa- 

vilione turi dailės skyrių. Iš 
stambesnių eksponatų didelė 
freska ir gausingas skulptūros 
rinkinys.

GRAIKIJA. Graikai pasiryžo 
pasauliui parodyti savo garsios 
praeities klasinę skulptūrą (ori
ginaliai). Taip pat EI Greco ta
pybą ir tik apribotą skaičių gy
vųjų dailininkų dailės darbų.

ISLANDIJA, ši šiaurių van
denyno valstybėlė gražiai pasi
rodo savo skulptūra, padaryta 
žymiausio jų skulptoriaus Ei- 
naro Jonsson’o.

AIRIJA. Airiai savo pavillio- 
ne turi gausingą skaičių tapy
bos, bet ir skulptūra gali pasi
didžiuoti. Viena statula yra net 
15 pėdų aukščio, o antra — 10 
pėdų. Sieninės tapybos panie- 
lis, vaizduojąs Airijos pastan
gas išsilaisvinti iš Anglijos ran
kų, yra 95 pėdų ilgio ir 35 ped. 
aukščio.

ITALIJA* Italai šį kartą pa
sauliui parodo tik gyvenančių 
savo dailininkų darbus. Viso tu
ri 100 eksponatų, surinktų iš 
įvairių muziejų.

JAPONIJA turi 20 paveikslų, 
“Laisvės Varpo” repliką ir šiaip 
įvairių namams reikalingų me
niškų darbų.

OLANDIJA savo pavilione 
parodo tik moderniškąjį meną, 
didžiumoje surinktą iš savo ko
lonijų.

NAUJOJI ZELANDIJA. Mao- 
ri medžio drožinėjimai.

PERU savo plastikinį meną 
atvaizduoja ne tik tapyba, 
skulptūra, bet ir gražiais sidab
ro išdirbiniais.

LENKIJA. 56 dideli paveiks
lai ir 27 skulptūros eksponatai.

RUMUNIJA. 70 tapybos eks
ponatų, 15 skulptūros, tarp ku
rios yra ir garsaus Brancusi 
darbai.

SIAMAS — bendrai 'kerami
kos darbai ir kitos smulkme
nos.

PIETŲ RODĖSI JA atstovau
ja priešistorinių laikų bušmenų 
neaiškus darbus.

ISPANIJA — 5 Louis Quin- 
lanilla freskos ir viena Rebull’o 
statula.

ŠVEICARIJA. Tapyba surink- 
ta iš šveicarų muziejų, gyve
nančių dailininkų menas, ypa
čiai gausingas skulptūros sky
rius.

SOV. RUSIJA. — Iš esmės at
stovaujamas tik komunistines 
Rusijos plastikinis menas, spe
cialiai paruoštas šiai parodai, 
pavaizduojąs pažangos žymes. 
Be kitų gausingo skaičiaus eks
ponatų, yra keletas 'panoramų, 
pieštų dailininkų kolektyvislų.

Valstybės, kurios savo pavi
ljonuose neturi tapybos ir 
skulptūros skyrių, tačiau savo 
tautinį meną parodo kitokioj 
formoje; spauda, pprcelianas, 
keramika ir 1.1.

Amerikiečių dailininkų dar
bams parodyti yra specialiai pa
statytas didelis trobesys, kur 
telpa per tūkstantį eksponatų. 
Įžanga į tą parodą yra 35c.
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Sudegė penki javų elevatoriai

ŽUVO TAIPGI VIENAS LIETUVIS
CHICAGO, geg. 11. — De 

vyni žmonės žuvo gaisre South 
Chicagoje ketvirtadienį. Ketu
riolika kitų sužeista, kai gais
ras sunaikino penkis javų ele
vatorius stovėjusius prie 102 
gatvės ir Calumet upės. Viso 
nuostolių turtui, apskaičiuoja
ma, liepsnos padarė apie $3,- 
000,000. Ketvirtadienio gaisras 
buvo didžiausias Chicagoje ir 
jos apylinkėje nuo 1934 metų, 
kai liepsnos stokjarduose pa
darė turtui žalos $8,000,000.

Gaisras prasidėjo spotėniška 
(savaime) eksplozija 8:45 va
landą ryto. Eksplozija kilo Ro
senbaum javų kompanijos ele
vatoriuje A. Pastatas sudrebė
jo. Liepsnos išsiveržė ir apgau
bė jį.

Trenksmas girdėta keleto 
mylių toly. Apylinkės pastatų 
langai išbirėjo apskritos my
lios rate. Liepsnos iššoko kele- 1 
tą šimtų pėdų j viršų.

R. A. Gibson, Rosenbaum 
kompanijos tarnautojas, stovė
jo ant liepto, • jungiančio ele
vatorius A ir B. Eksplozijos 
trenksmas perbloškė jį. Bet aki
mirkoj, kai trenksmas pasiekė 
jį, jis pastebėjo automobilį 
Fordo išdirbystės pašokant į 
orą kokią penkioliką pėdų.

Pora darbininkų, Frank Gal
iant ir John Levrick, dirbo ant 
paramo upėje, netoli elevato
riaus. Eksplozija numetė juos 
į vandenį. Jiems į paviršių pa
kilus užsidegė paramas. Įsika
binę paramo iki pagalbos su
silaukė, jie skaudžiai apdegė.

• Daniel Cameron, statomų dokų 
superintendentas, tapo išmes
tas iš lūšnos, kuri radosi 300 
jardų toly nuo elevatoriaus.

400 ugniagesių suvažiavo. 
90 gaisrams gesinti vienetų at
gabenta. Tačiau ugniagesiai 
gaisro sulaikyti nepajėgė. Jis 
persimetė į Rosenbaum kom
panijos elevatorių B, o paskui 
į elevatorių C. Po pirmos stip
riosios eksplozijos įvyko dar 
keletas kitų.

Karštis išsivystė milžiniškas. 
500 jardų toly sunku buvo sto
vėti. Ugniagesių liejamas van
duo išgaravo vos pasiekęs liep
snas. Maršalas Corrigan, ne
matydamas galimumo liepsnas 
sulaikyti, pareiškė: juo grei
čiau elevatoriai sudegsią, tuo 
bus geriau.

Gaisras peršoko laivų kana
lą ir sunaikino du Norris Grain 
Co. elevatorius.

Iš karto manyta, kad 20 Ro- 
senbaumo elevatorių darbinin
kų žuvo. Vėliau nustatyta, kad

žuvo gal septyni. Kitiems par
vyko išsigelbėti.

Eksplozijos ' apkrėtė žiežir
bomis ugniagesius. Palaidotas 
jų trokas. Vėl pamanyta, kad 
ugniagesių žuvo. Tačiau ne vie
no ugniagesio troke nebuvo 
kai pastato siena sudribo. Vi
so dvylika ugniagesių buvo su
žeista.

Vėlesni pranešimai sako, kad 
devyni asmenys žuvo dėl gai
sro, o keturiolika buvo sužei
sta. Iš pastarųjų du sužeisti 
taip sunkiai, kad tur būt mirs.

Tarpe asmenų, kurių pasi
gendama, yra vienas pavarde 
Regashus, 8021 Muskegon Avė. 
Jo pavardė atrodo lietuviška.

Rosenbaum kompanijos, ku
riai priklausė elevatoriai, gene- 
ralus ofisas randasi Chicagoj, 
adresu 141 West Jackson bou- 
levard. Jos elevatorius A buvęs 
700,000 bušelių talpos. Jame 
radosi apie 400,000 bušelių 
kviečių. Elevatorius B buvo 1,- 
040,000 bušelių talpos.

Rosenbaum kompanijos at
stovas iš karto apskaičiavo, 
kad žalos gaisras vien jo kom
panijai padaręs apie $800,000. 
Nukentėjo Norris kompanija. 
Be to, penki didžiuliai pasta
tai sunaikinti. Visus nuostolius 
turtui sudėjus krūvon, apskai
čiuojama, jie siekią tris ketu
ris milionus dolerių.

Y5 South Chicagoj e

; v naujienų-acme Teiephoto
EKSPLOZIJOS IR LIEPSNOS SUNAIKINO GRUPĘ JAVŲ ELEVATORIŲ SOUTH ChICAGOjE. Pa

veikslas imtas laike gaisro, kurs padarė $4,000,000 žalos turtui ir dėl kurio mažiausia 8 žmones žuvo.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• VARŠUVA, Lenkija, geg. 
11. — Pernai vasarą lenkai ir 
vokiečiai pasirašė prekybos su
tartį. Lenkai pasižadėjo teikti 
vokiečiams kviečių, rugių ir 
sviesto, 
mašinų, 
prižadą, 
šinoms 
prigavo 
500,000
nusiskundimas

o Vokietija lenkams
Lenkai išpildė savo 

o vokiečiai iškėlė ma- 
kainas ir to pasėkoje 
lenkus daug maž $7,- 
suma. Toks yra lenkų

q PARYŽIUS, Francuzija, 
?eg. 11. — Premjeras Daladier 
ketvirtadienį dar kartą pareiš
kė, kad Francuzija ginsis nuo 
jžpuolikų ir gelbės savo talki
ninkus. Jis išreiškė pageidavi
mą glaudžiau kooperuoti su 
Rusija.

Paskelbė lokautą 
dokų darbinin

kams

te -: - m

aįfeasž

Atidėjo Tautų Są 
'jungos tarybos 

posėdžius

----------------------------- 1 ......... ... .... ................  
i, . A

Britai: dunda Ramu 
nijai $46,800,000 

kredito

--------------------- ~   —. ---------------------------— - —  

RUSAI NORI KETURIŲ VALSTYBIŲ
' ’ '7 SUTARTIES

BRITANIJOS PASIŪLYMAS RUSIJAI NEPRIIMTINAS
GENEVA, Šveicarija, geg. 

11. — Sovietų Rusijai prašant 
nutarta atidėti savaitei laiko 
Tautų Sąjungos tarybos posė
džius, kurie turėjo prasidėti 
ateinantį pirmadienį. Į Genevą 

užsienių 
Halifax,

t -• i i ta • atvyksią BritanijosĮspėjo, kad Dancigo reikalų ... ^misteris 
pagrobimas reiškia Fra"cuzij°s ^inisteris Ęonnet

i I ir Rusijos užsienių reikalų ko-
Kai’cĮ misaras pavaduotojas Potem-

----------- kin. čia rusai, francuzai ir bri- 
LONDONAS, Anglija, geg. tai mėginsią toliau derėtis ben- 

1. — Premjeras Chamberlain, dro apsigynimo klausimais.
kalbėdamas ketvirtadienį kon- -----------------
servatorių partijos moterų su-llCnU OT.
sirinkimui pareiškė, kad jeigu UI Viliamo £ J

Vokietija pasimos užgriebti vent0]'amS apleisti 
Dancigą jėga ir grūmos Len-| J

Kinijos sostinę

BUCHAREST, Rumunija, 
geg. 11. —^'Britanijos ir Ru
munijos vyriausybės ■ padarė 
susitarimą, pagal kurį Britani 
ja duos rumunams 10,000,000 
svarų sterlingų ($46,800,000) 
kreditą įvairioms reikmenoms 
įsigyti Anglijoje. :

Fašistai atmetė po
piežiaus pasiūlymą

rijos nepriklausomybei, tai 
reiškia karą, j kurį ir Brita
nija taps įtraukta. Britanija 
nori, kad Vokietijos-Lenkijos 
ginčas butų išrištas taikai, ta
čiau britų prižadas lenkus gel
bėti yra aiškus, pasakė Cham- 
jerlain.

Japonai pagavę į 
spąstus 45,000 

kinų karių

CHUNGKING, Kinija, geg. 
11. — Japonų lėktuvų atakos 
pereitą savaitę užmušė 
asmenis šitame mieste, 
noje Kinijos sostinėje, 
vyriausybė bijo daugiau 
atakų, taigi patarė
miesto gyventojams, kurie tik 
gali, išvažiuoti.

1,584 
laiki- 
Kinų 
tokių

visiems

Bolivija prekiaus

te
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra; vėsu; lengvi šiaurės 
iki šiaurės rytų vėjai; saulė 
teka 5:35 v. r., leidžiasi 7:59 
vai. vak.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 11. — Sovietų vyriausy
bės dienraštis “Izviestija” ket
virtadienį sako, kad Britanijos 
planas nacių agresijai kovoti 
yra nepriimtinas Rusijai. Ru
sai nori keturių valstybių glau
daus fronto—Britanijos, Fran
cuzijos, Lenkijos ir Rusijos.
Jei negalima keturių valstybių ginti.

sąjungos sudaryti, tai pagei
daujama bent trijų, būtent Ru
sijos, Francuzi jos ir Britani 
jos, sąjunga.

“Izviestija” sako, kad britai 
ir francuzai turi pasižadėti ii 
už Rusiją kovoti, o ne vien 
kviesti Rusiją kitas valstybes

PORTLAND, Ore., geg. 11. 
— Waterfront Employers As- 
sociation ketvirtadienį nutrau
kė dokų darbininkų darbus, 
nors 20 laivų laukia iškrovimo 
prekių. Samdytojai išmetė iš 
darbo 1,500 asmenų. Ginčas ei
na tarp samdytojų 
unijos narių.

ir C.I.O.

Vokiečiu karo lėktų 
vas nukrito Pran

cūzijoj

SHANGHAI, Kinija, geg. 11. | 
— Japonų karo vadovybė ket-i 
virtadienį paskelbė, kad jos 
kariuomenė pagavusi j spąstus 
devynias kinų kariuomenės di
vizijas Hupeh provincijos šiau* 
rinėje daly. Kinų kariuomenės 
čia esama tarp 45,000 ir 90,000. 
Japonai tikisi šituos kinus vi
sai apsupti.

Radijo bangos spir
gina kornus

PASADENA, Cal., geg. 11. 
r— Charles Milliken, Kaliforni
jos tcehnologinio instituto in
žinierius, surado būdą kornams 
spirginti trumpųjų radijo ban
gų priemone.

mainais su naciais
LA PAZ, Bolivija, geg. 11. 

— Bolivijos valdžia paskelbė, 
kad ji susitarė apsimainyti su 
Vokietija 4,000,000 markių 
vertės prekėmis. Bolivija pa
siųs į Vokietiją mineralus, odas 
ir petroleumą, o iš Vokietijos 
gaus tokios pat vertės manu
faktūros produktų.

ROMA, Italija, geg. 11. — 
Iš patikėtinų šaltinių gauta ži
nia, kad Vokietija ir Italija at
metė popiežiaus Pijaus pasiu- 
.ymą laikyti Vatikano Mieste 
penkių valstybių konferenciją 
Dancigo klausimu. Hitleris ir 
Mussolinis painformavę popie 
šių, jogei aplinkuma esanti da
bartiniu momentu nepalanki 
šitokiai konferencijai.

Ind., 
Igeg. 11. — Filipinų komisio- 
nierius Paul McNutt grįžta į 
Jungt. Valstijas. Jis yra vie
nas iš aspirantų būti nominuok 
tas kandidatu j Jungt. Valstijų 

• prezidentus demokratų partijos 
konvencijoje. *

INDIANAPOLIS

Skebai užsidarė 
dirbtuvėje

DUBUQUE, III., geg. 11. — 
Prieš tris savaites Farley & 
Loetscher Woodworking kom
panijos darbininkai, Amerikos 
Darbo Federacijos nariai, nu
balsavo streikuoti. Dirbtuvė ta
po uždaryta.

Tačiau ketvirtadienį kompa
nijai pavyko suorganizuoti bū
rį skebų, ir 100 jų įsiveržė į 
dirbtuvę, kurioje dabar
užsidarę. Bijoma, kad
įvykti tarp streikierių ir 
bų susirėmimas.

yra 
gali 
ske-

D. CO WASHINGTON 
geg. 11. — Generolus pasto
rius Farley išvyko kelionėn po 
Jungt. Valstijas. Pranešimai 
sako, kad jis tiria, kokias tu- 
rįs progas r gauti nominaciją 
kaipo demokratų kandidatas Į 
prezidentus 1940 metų rinki
muose.

ISPANIJA GRASINA NUTRAUKTI 
RYŠIUS SU FRANCUZIJA

BESANCON, Francuzija, ge
gužis 11. — 40 mylių atstu- . 
moję nuo šilo miesto, kuone 
'imtą mylių nuo Vokietijos ru- 
bežiaus, nukrito žemėn vokie
čių karo lėktuvas ir sudužo. 
Lakūnai užsimušė.

gė 400,600 Ispanijos pabėgėlių, 
o arklius ir mulus išpirko Fran

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
11. — Kai Francuzija užmez
gė diplomatinius santykius su euzijos ūkininkai. Pinigai su- 
nacionalistine Ispanija, tai ji 
pasižadėjo sugrąžinti Ispanijai 
visus jos laivus, kurie buvo 
tuo laiku Francuzijoj. Be to, 
ji pasižadėjo sugrąžinti visą 
karo medžiagą, kurią pasitrau
kę į Francuziją lojalistai at
gabeno, visus galvijus, arklius 
ir mulus, o taipgi auksą, ku
rį Ispanijos bankas laikė Fran
cuzijoj.

Francuzija dabar grąžina 
laivus. Ji sugrąžino karo me
džiagą, tačiau galvijus su vai -

vartota pabėgėliams maistą 
pirkti.

Ir kadangi Francuzija neiš
pildo visų pasižadėjimų, tai Is
panija grasina atšaukti savo 
ambasadorių Paryžiui ir nu
traukti diplomatinius ryšius. 
Grasinimas bauginąs Francuzi 
ją, nes kartu gaunama prane
šimų, jogei Vokietija ir Ispa 
nija sutikusios padaryti preky 
bos sutartį, kuri žada suteik
ti vokiečiams dominuojančią 
ekonominę padėtį Ispanijoj.

1,000,000 japonų ka 
reivių Kinijoje

TOKIO, Japonija, geg. 11. 
— Japonijos admiraliteto at
stovas ketvirtadienį paskelbė, 
kad daugiau nei 1,000,000 ja
ponų karių šiandien randasi 
centralinėje Kinijoje. Tai pir
mas per du metus japonų ofi
cialus pranešimas apie jų ka
riuomenės skaičių Kinijoj.

LEWIS ĮSAKĖ DARYTI PASKIRAS 
SUTARTIS

NEW YORK, N. Y., geg. 11.
— John Le\vis ketvirtadienį 
pasiuntė telegramas įvairių 
valstijų angliakasių organizaci
jos viršininkams. Jis patarė 
daryti sutartis su paskiromis 
kasyklų kompanijomis, kurios 
sutiks priimti sąlygą, kad bu
tų samdomi tik United Mine 
Workers unijos nariai darbui. 
Jis taipgi patarė, pasirašius 
sutartis, pradėti anglies kasi
mą kaip galima greičiau.

Kadangi kai kurios kasyk
los jau ir seniau turėjo šito
kias sutartis su angliakasių
unija, tai manoma, jogei jos slas.

■ .Y 7 ■ >. ’ av -v.L-:.

dabar sutiks jas atnaujinti. 
Tokių kasyklų esama nęmažai.

Jungt. Valstijų Darbo De
partamento atstovas, John R. 
Steelman, pareiškė nuomonę, 
kad angliakasių unijos ir sam
dytojų derybų užsikirtimas 
persilaužęs.

BERLYNAS, Vokietija, 
11. — Generolas Franz 

Epp, kolonijų reikalauti
geg.
von
nacių susivienijimo vadas, iš
leido pareiškimų, jogei atgavi
mas kolonijų pasilieka nepakei
čiamas Vokietijos politikos tik-

>’• Ji’

PAVASARIS;
ŠTAI DABAR LAIKAS:

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Iii.
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Kas tai yra Albanija?
Albanija yra vakarinių BaL 

valstybė. Jos plotas sų- 
27,538 kv. km žemės, 

metų gyventojų surašy- 
duomenimis, Albanijoje 
834 tūkstančiai gyvento-

daro 
1927 
mo 
buvo
jų, dabar jų priskaitoma apie 
1 milijoną 200 tūkstančių, o 
gali būti ir daugiau. Albanų 
tautos žmonių gyvena dar ir 
kitose kaimyninėse valstybė
se, todėl iš viso albanų yra 
daugiau, spėjama, kad jų gali 
būti apie pusantro milijono.

Albanijos paviršius yra kal
nuotas, raukšlėtas, sunkiai pe
reinamas kalkakmeninis kraš
tas. škumbi upės slėnys visą 
Albaniją dalina dideliu grioviu 
į dvi dalis — šiaurinę ir pie
tinę, kurios tarp savęs sunkiai 
susisiekia, nes ir kelių Alba
nija neturi.
šitas gamtinis Albanijos grio

vys yra tartum fatališkas sim
bolis nesutikimų, kurie ilgus 
metus viešpatauja albanuose 
ir mažina jų atsparumą bei 
pasipriešinimą svetimoms jė
goms.

Šituos nesutarimus albanuo
se yra pagilinusios svetimos 
įtakos, kurios reiškiasi įvairio
mis kryptimis, įvairiais istori
jos laikais. Albanus veikia po
litinės įtakos, palikusios juose 
ir religinių įtakų pėdsakus.

NAUJIENOS, Chicago, m, Penktad., gegužės 12, 1939

įKwį:':;

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE**

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1938
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-

DR. C. Z. VEZEŪIŠ
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutartį.

WEST SIDE MEMORIAL VVORKS 
1^ 1 1 f*)1965 OgdenAve. PhoneSeeley 1739 

j Atdara sekmadieniais ir šventadie- 
----------—_ niais iki 6 v. p. p. Susitarimo

Trūkstą gydytoją SVERRrSRONWOLD
VTT T7 A ITTAT7TC TA ‘x • PilOnC SPAllldlng 6149VILKAVIŠKIS —- Pereitais Mes patys išdirbėjai 

metais Vilkaviškio apskr. s-bė Artistlc Memorials Monuments— 
Kybartų, Vilkaviškio, žalio- Headatones-JIausoleuins-Stataary 
sios, Vištyčio, Pilviškių, Gižų 
ir Bartininkų miesteliuos įstei
gė sveikatos punktus, kurie 
turi aptarnauti medicinos pa
galba apylinkes. Kiekvienam 
punktui subsidijuojami vienas 
gydytojas ir viena akušerė. 
Vilkaviškio sveikatos punktą, 
į kurį įeina Vilkaviškio mies
tas ir valsčius, aptarnauja aps. 
ligoninės ambulatorija ir ku-l 
šėrė Č. Vilkienė, Kybartų svei-! 
katos punktą aptarnauja gyd. 
J. Zubrickas ir akušerė L. Or-I 
antienė, Bartininkų gyd. D. 
Linskis ir akušerė Braunienė, 
Pilviškių gyd. Bliudžius ir aku
šerė Kliauzienė, Gižų, žalio
sios ir Alvito punktai gydyto
jo ir akušerės dar neturi, ka
dangi jaučiama didelė gydyto
jų ir akušerių stoka.

Taip, 66% albanų yra maho
metonai, 21% pravoslavų ir 
12% katalikų.

Dėl gamtinių sąlygų Albani
ja ilgą laiką buvo tyrinėtojų 
apleista ir tiktai XIX amžiaus 
viduryje ji pradėta tyrinėti.

Albanijos klimatas pasižymi 
lengva žiema ir karšta vasa
ra. Daugiausia lyja rudenį, o 
vasarą karšta ir sausa. Dirba
mos žemės Albanija nedaug 
turi, ji nederlinga ir sunkiai 
kultyvuojama.

Albanija turi naftos šaltinių. 
Kasmet ji pagamina apie 120 
tūkstančių naftos tonų. Pati 
sunaudoja apie 58 tūkstančius 
tonų ir apie 62 tūkstančius to
nų pertekliaus epskortuoja. 
Nafta, kaip žinoma, dabar yra 
nepaprastai svarbus produk
tas, dėl kurio valstybės varžo
si. Išsiplėtusi kariuomenių mo- 
torizacija reikalauja daug naf
tos, todėl ji labai brangus ka
ro reikalams dalykas.

Albanų tauta yra indo-euro
piečių šeimos narys. Jų kalbai 
turėjo daug įtakos romėnai, 
graikai, turkai ir slavai. Savo 
išvaizda albanai yra gražaus 
sudėjimo. Jų budo savybės— 
narsumas ir didelis karingu
mas. Intelektuališkai albanai 
gana gabus. Gyvendami kal
nuose, išskirstytuose daugeliu 
tarpeklių ir neturėdami pa
kankamų susisiekimo priemo
nių,, jie užsidarę savo vietovė
se, vieni nuo kitų žymiai atsi
riboję ir todėl nevisai tarp sa
vęs sutapę politiškai ir tautiš
kai.

Albanai daugiausia verčiasi 
avių ukiu. Beveik vienintelis 
jų maistas yra pienas ir kuku
rūzai. Jų sodybos išmėtytos 
pakalnėse, aptvertos tvoromis 
ir panašios į pilis. Albanų mie
stuose daugumą sudaro grai
kai ir slavai. Didžiausi Alba
nijos miestai yra šie: sostinė— 
Tirana, turi 12,000 gyventojų, 
Duraco, buvusi sostinė—4,500 
gyv., Koriza turi 25,000 gyv.,

.... NAUJIENŲ-ĄCME Telephoto
OMAHA, NEB.— Pašto darbininkai užsiaugino bar

zdas, kad galėtų pasiruošti “Golden Spike Days” iškil
mėms.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

_ . _________ ___ _____ __ _ ___ I
vakaro, trečiadieniais .ir sekmadie- 

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
I VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

svaigimo, akių aptemimo, nervūotu- 
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.

Skutari—21,000 gyv., Valona— 
6,000 gyv. Elbasan—10,000 gyv. 
Duraco ir Valona yra uostai.

Albanai save vadina škipeta- 
ri.

Galima dar pridurti šių 
smulkmenų apie albanus ir jų 
kalbą. Albanų kalba yra var
tojama netiktai dabartinėje 
Albanijoje, bet ir vakarinėje 
Makedonijoje, šiaurinėje Grai
kijoje ir pietines Italijos kolo
nijose. Jos tarmės skiriasi į 
dvi grupes: gegu šiaurėje ir 
tosku pietuose. Seniausi alba
nų kalbos paminklai yra iš 
XV ir XVI amžiaus: 1555 me
tų biblijos rankraštis ir 1635 
metų Romoj spausdintas “Dic- 
tionarium latinoepiroticum” 
su Albaniška prakalba. Dabar
tinėj albanų kalboj labai daug 
yra graikiškų, lotyniškų, tur-

STANDARD! CLUB

s

J

metais Albanija

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 J
4/5 Kvortos I -Ov

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ
15c DRINKSAS

tautinę jų sąmonę. Al- 
imė ginti savo terito-

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

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 VVEST 261 h STREET Tel. LAVVNDALE 2908-09

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti p.$12.5O

žodžių. Kalbininkų tyrinėjimai 
parodė, kad albanų kalba yra 
indo-europiečių kilmės*rr ne
maža bendro turį su illirų ir 
trakų kalbomis.

Romėnų imperijos laikais 
Albanija sudarė provinciją IL 
lyricum, kuri iki 1204 m. pri
klausė Bizantijai. Nuo VI amž. 
į albanų kraštą pradėjo brau
tis slavai ir X-XI amžiuje jo 
dalį užkariavo. XIII amžiuje 
Albanijoje viešpatavo ir' kovo
jo tarp savęs Neapolio anžu- 
jiečiai, vadinę save Albanijos 
karaliais, daugelis smulkių Al
banijos kunigaikščių, kaip E- 
piro despotai, veneci j iečiai ir 
serbų karalius Steponas Duša- 
nas.

XIV amžiuje daug albanų 
emigravo, o XV amžiuje visą 
kraštą užkariavo turkai.

1443 metais Albanijos nepri
klausomybę trumpam laikui 
atkariavo Jurgis Kastruotas. 
Tik kai kur neilgam laikui iš
silaikė venecijiečiai: Skutari, 
Duraco, JDulčinijo, Antivari, 
Parga, Daugumas gyventojų 
priėmė mahometonų tikėjimą.

1878 metais iškilo albanų 
sąjunga, kuri sujungė dauge
lio pašų valdomus albanus, ir 
žadino 
banai 
riją.

1468
teko nepriklausomybės 
tai 1912 metais Ismail 
Bei Albaniją vėl paskelbė ne
priklausoma valstybe. 1913 
metais paskelbtas tarptautinis 
Albanijos statutas. 1914 me
tais Albanijos valdovu tapo 
princas Vilhelmas Vydas, bet 
tais pačiais metais turėjo savo 
sosto atsižadėti. Albanijoje 
prasidėjo anarchija, kurią pa
sinaudojo kaimynai. Italija už
ėmė Valoną, Graikija—šiaurinį 
Epirą, Juodkalnija — šiaurinę 
Albaniją.

Albanija daug kentėjo ir 
Didžiojo karo metu.

1918 metais visą Albaniją 
užėmė Italija, tačiau 1919 me
tais rugpiučio 2 dieną turėjo 
nusileisti ir Albaniją apleisti.

1920 metais Albanija pasida
rė Tautų s-gos narys.

FILET DOILIES 
PATTERN 2034 

.COPR. NESDLSCRAFT SSRMCG, INC.

No. 2034—Gražus “filet doilies-

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

. No. 2034

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

Vardas ir pavardė

Adresas

į Miestas ir valstija

1922 metais Albanijos dikta
tūrą į savo rankas paėmė Ach
medas Zogu, kuris 1926 metais 
priėmė Italijos protektoratą ir 
į>uvo paskelbtas karalium. J iš 
Italijos malonėmis naudojosi 
ligi pat paskutinių dienų, ka- 
da ta pati Italija savo malo
nes atšaukė ir Albaniją pradė
jo imti karo priemonėmis.

Albanija kariuomenės pa
prastai turėjo 9,500 žmonių ir 
2,500 žandarų, kurie daugiau
sia tarnavo pirma diktatoriui, 
vėliau gavusiam karaliaus var
dą, Achmedui Zogui valdyti 
kraštą. (p. “L. E.”).
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Susiaurino valiutos iš
siuntimą užsienin

KitiLietuviaiDaktarai

Dr. Margeris
, 3325 So. Halsted St.

Vn 10 irytO jki 8 v’ Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6338 
Ręz. 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

Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.KAUNAS — Ligšiol kredito
įstaigos galėdavo persiųsti į Į 4712 South Ashland Av 
užsienį be atskiro leidimo po 
50 Lt per mėnesį kai Lietuvos 
piliečiai siųsdavo savo gimi
nėms paramų. Dabar kredito 
įstaigoms esą paliepta be a L 
skiro leidimo ir tos sumos už-» 
sienin nesiųsti.

Phone YARDS 1373.

i

Garsinkite Naujienos,
KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCt1
■t DIENA IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4(į05-07 So. Hermitage Avė. \ į 
'4447 South Fairfield Avenue > |

Telefonas LAFAYETTE 0727

ir~x _ - • koplyčios visose
J—J y ei 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš VV. H. I. P, stoties (1480 K)—Pranešėjas 

; P. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

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 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.
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LIETUVIAI

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd SL
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
■■ IŠ •RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per31‘ 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th SL, 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

vėl ne- 
ir tik- 
Kernai

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn SL 

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų TeL—Hyde Park 8395. .

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. E. SIEDLINSK3 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Yards 1139
Yards 1138

DALYSE

Cicero

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1278

3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Yards 0782

NARIAI
Chicagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir naktį

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

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

ANTANAS M. PHILLIPS

6834 So, Vvestern Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court Cicero
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
cicero, nx.
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Ka Žmones Mano
VĖL APIE NETIKĖJIMO PRIEŽASTIS

Sekant Romos katalikišką 
spaudą, vis užtinki aiškinimų 
apie netikėjimo priežastis. Štai 
Marijonų leidžiamas laikraštis 
“Laivas” bal. 29 d. 1939 m. vėl 
gvildena klausimą apie netikė-

vadintas: “Ar dar ilgai bus ne
tikinčių?” Ten statoma tokie 
klausimai:

Kodėl nevisi žmonės tiki? Ko
dėl nevisi nori tikėti? Kodėl ne
tikintis žmogus nesiveržia prie 
tikėjimo, prie Kristaus, prie 
bažnyčios taip, kaip jis puola 
prie maisto, prie gėrimo, prie 
pasilinksminimų? Juk tikėji
mas sudaro realaus žmogaus 
gyvenimo dalį.”

J tuos kodėl atsakymas duo
tas toks:

“Neužtenka žmogui nugirsti 
ar sužinoti tiktai tikėjimo api
brėžimas. To neužtenka. Lieka 
svarbiausia, būtent, kad šitas li-

bažnyčios pabėgo, dar nepraša
lintos. O kokios buvo tos prie
žastys, dėl kurių daugelis pabė
go iš bažnyčios?

Cituoto straipsnio autorius 
nurodo, kad netikintiems žmo
nėms trūksta žinojimo tikėjimo 
mokslo ir geros valios. Mano 
žvilgsniu — tai viena iš men
kiausių ir rečiausių netikėjimo

priimti

mo sąvoka žmogaus proto bu
tų suprasta; bet anksčiau žmo
gus turi parodyti geros valios 
pritarimo tikėjimui
Taigi trūksta vieno dalyko tik
tai iš.musų pusės, tai turėti ge
ros valios nors garstyčios grū
deli. Ir tuomet viskas bus pa
siekta, tuomet viskas susitvar
kys pasauly savaime ir gražiai, 
ko mes dabar be tikėjimo ne
mokame sutvarkyti nė didžiau
siomis revoliucijomis ir griuvė
siais.”

čus pabėgo iš Romos katalikų 
bažnyčios ne dėl stokos tikėji
mo mokslo, o dėl to, kad jie 
apsipažinę su Kristaus moks’n, 
ėmė galvoti ir pamatė, kad Ro
mos katalikų bažnyčios kunigai 
visiškai nederina savo gyveni
mo su Kristaus mokslu. Toli 
gražu nevisi pabėgėliai iš Ro
mos katalikų bažnyčios liko ne
tikinčiais. Daugelis pabėgėlių 
turi tikėjimą, bet laikosi nuo
šaliai Romos katalikų bažny 
čios. Dalis jų liko biblistais, ki
ti tautiškais katalikais, dar kif 
įvairiais protestonais, vėl kiti y- 
ra šiaip sau žmonės.

O ką. manyti apie minėto au 
toriaus vaizduojamą gražią at
eitį, jei žmonės taptų tikinčiais 
tai yra Romos katalikais? Ar iš 
tikrųjų tada pasaulyje viskas 
savaime susitvarkytų be revo
liucijų ir be griuvėsių. Istorija

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Į šitokį klausimą atsakymai 
gal butų toks: lietuvių ne ikim 
tieji.negrįžta prie Romos kata
likų bažnyčios dėl to, kad los

Plymouth automobilis su prietaisu kelio krypčiai su
sekti, Tą prietaisą išrado William P. Lear, kurį čia 
matome demonstruojant, ir pritaikė orlaiviams. Dabar 
jį pradeda vartoti kaip privatus, taip ir kariškieji orlai
viai. Pavadintas Learadio krypties radėju.

PATS SAU TAUPYK PINIGUS!
APSILANKYK PAS MUS PIRM NEGU MANYSI

PASAULINĘ PARODĄ 
APLANKYTI

DIDELĖ 5 DIENU
^ISU-IŠLAIDŲ

KELIONE %«ab
Aplankyk New Vorką Ir 
Pustulinę Parodą daug hii 
laupydamas. Iš Clikngos Iš- 

v ,H>t kokl sekmadieni ’ 
(Birz. 4 iki Engs. 17) vė- 
•linamu F į 4 traukiniu, grjžk 
sekamą ketvirtadieni. Viso
mis smulkmenomis rupina- 
mies—Iš ANKSTO. Visos 
svarbiosios, išlaidos įskaity
tos | š| sensaciniai pigu 

tikietą..
Kitos Erle kelionės pri
taikomos jūsų kišenei. 
Aplankykit mus pir
ma ir sutaiipykit!

ŽIŪRĖK! ŠTAI KĄ 
GAUNATE

Trys Ištisos dienos ir 
dvi naktys New Vorke 
kelionė | vieną Ir kitą 
pusę vedinamuose trau
kiniuose, visas valgis 
traukiny, tavi tlkietai 
i ir iš hotelio, liotely 
kambarys Ir įžanga j 
Pasaulinę Parodą.

Ar čia yra kas nors tokio, ko

kodėl skiriasi
Kristaus? O dabar klausia-

Galima pripažinti, kad čia klau
simas statomas šiek tiek kitaip 
negu iki šiol. Iki šiol būdavo 
sakoma rašoma, kodėl• tikintie
ji bėga nuo. bažnyčios,kodėl 
meta tikėjimą, 
nuo
ina kodėl netikintis nesiveržia 
prie tikėjimo, prie bažnyčios, 
prie Kristaus. Imant lietuvių vi
suomenę, senoviškas klausimu 
statymas, žinoma, buvo tiksles
nis. Veik visi lietuvių netikintie
ji yra buvę tikintieji. Todėl bu
tų tikslu klausti: kodėl musų 
netikintieji negrįžta prie tikėji
mo? ,

yra buvę laikai, kada visa va
karų Europa buvo katalikiška. 
Kas tada viešpatavo tautų ir 
luomų tarpe? Gal taika, teisin
gumas, gerovė, žmoniškumas? 
Katalikiški ciesoriai, monarchai, 
didikai, kardinolai, vienuolynai, 
kunigai smaugė sodiečius ir dar
bininkus. Valstybės savo tarpe 
nuolat vedė karus. Ispanijoje, 
iš dalies ir kituose kraštuose, 
siautė Romos katalikų bažny
čios įsteigta šventa inkvizicija. 
Tūkstančiai nekaltų moterų, ra
ganomis apšauktų, buvo sude
gintos ir kitaip nukankintos. 
Galų gale Romos katalikiškas 
pasaulis susilaukė reformacijos, 
franeuzų revoliucijos ir kitokių

EGG________________ $6.00
NUT ---------------------- $6.00 i
BIG LUMP .........  $6.00 |
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS _____  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
š{ namą 
šiandien

i 10 r. iki 4 
po piet ant 

įmusų vietos!
Pastatysime namus ir vidų {ren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
ĮZOLIOTĄ GARAŽĄ O J A A
2 karams pastatysime vi < < 
ant jūsų loto | ilij

Unijistu statytas

Dabartiniais laikais viena iš 
tikinčiausių ir katalikiškiausių 
tautų yra Lenkija. 0 visi žino
me, kokia gerovė viešpatauja

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.

talikiškiausia tauta elgiasi su 
kaimyniškomis tautomis.

Taigi, pasaulio sukatalikini- 
mas nieko geriau nepadarytų, 
nieko geriau nesutvarkytų, o 
daugelį dalykų pablogintų. Pir
miausia štai kas atsitiktų, jei 
bent kuri šalis pavirstų pilnai 
romiškai katalikiška. Tuč tuo
jau butų panaikinta visokia 
spaudos laisvė. Vien tik Romos

minti, kad ir musų tėvynėje 
Lietuvoje, Romos katalikų baž
nyčia bandė neleisti niekam ki
tam, kitokių laikraščių ir kny
gų spausdinti, kaip tik romiš
kai katalikiškas. Jie tai buvo 
jau dalinai atsiekę prie buvu
sios tautininkų valdžios, kuri la
bai norėjo, kad Romos katali
kų bažnyčios kunigai nevadin
tų jos “bedieviška valdžia”. To
dėl tautininkų valdžia pataikau
dama Romos bažnyčiai iki šiol 
visai delsė su išleidimu civilės 
metrikacijos įstatymo.

Na, o kas darosi Italijoje? 
Juk Italijoje, Romos mieste, a- 
ną metą Amerikos protestonų 
tikybos vadai norėjo pastatyti 
savo seminariją ir kolegiją. Na, 
ir kas iš to išėjo? Italijos val
džia, kurią kontroliavo romiš
ka bažnyčia, neleido tokios se
minarijos ir kolegijos statyti. 
Ot tau ir tikėjimo laisvė, ot tau 
ir tolerancija grynai Romos ka
talikų kontroliuojamos valdžios.

Ispanijoje, iki kilo civilinis 
karas, jokio kito tikėjimo kaip 
Romos katalikiško niekas: nega
lėjo viešai išpažinti; bažnyčias 
kitokias kaip romiško tikėjimo 
statyti. Taipgi spauda buvo su-, 
varžyta ir 1.1. Knygų bei kito
kių raštų spausdinimas buvo1 
uždraustas.' Tai ot tokia buvo 
laisvė ir gerovė prie grynai ka-‘ 
talikiškos valdžios.

Todėl ne kitaip butų ir šian-1 
dien, jei bent kuri šalis virstų 
vien tik Romos katalikų tiky
bos išpažintoja. Viršuj buvo tik 
paduotas keletas pavyzdžių. Ta- 

iau butų galima jų priskaityli 
daugybę. Bet dėl vietos stokos 
to nėra galima padaryti. Užteks 
jau to, kas buvo parodyta, ko
kis gerbūvis ir kokia tikybos 
bei spaudos laisvė butų įvesta, 
iei vien tik Romos katalikų baž
nyčia kontroliuotų šalį.

—Kazys žemaitis.

kad vieną kitą mėnesį savo 
klijentus klaipėdiškiais audi
niais aprūpins. Daugelyje vie
tų tabako urmininkai nebeturi 
Verblovskio išdirbinių, ypač 
cigarų, kurių Did. Lietuvos fa
brikai iki šio laiko dar negami
no.

Blogiausių dienų susilaukė 
Klaipėdos akcinis bravoras, 
kuris savo alumi aprūpino be
veik visą Žemaitiją. Žemaitijo
je jis turėjo visą eilę urmo 
sandėlių, barų, su kuriais visi 
santykiai jau nutruko.

Nemažai iš Klaipėdos į Did. 
Lietuvą patekdavo visų rūšių 
muilo išdirbinių, skalbimo, 
priemonių ir pan. dalykų. Ka»

dieninio vartojimo, tai tų fa
brikų sąskaiton. padidėjo Did. 
Lietuvos fabrikų gamyba, ku
rie jau priiminėja naujus daę-( 
bininkus. Skalbiipo milteliams 
ir valomosioms?) ^priemonėms 
gaminti šiomis dienomis jau 
pradėjo veikti naujas fabrikas 
Kaune. ’•

CITY WRKG. & LBR. CO.
2301 S. Crawford Lawndaie JOiO

K. KAFKA, prez.

laikraščiai tegalėtų išeiti. Vien 
tik Romos katalikų bažnyčios 
užgirtos knygos ir kitokie raš
tai tegalėtų būti spausdinami. 
Juk taip buvo Ispanijoje, Ita
lijoje ir kitose šalyse, kur tik 
romiškos bažnyčios šalininkai 
buvo valdžioje. Net reikia pri-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi 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

Iš Lietuvos
Klaipėdos netekimas, ir 

prekybinis sąjūdis
Į /

KAUNAS — Klaipėdos at- 
plėšimas nuo Lietuvos labai 
jautriai palietė ir prekybinin
kų reikalus. Nuo kovo 23 d. į 
Klaipėda nebeįplaukė nė vie
nas lietuviškas laivas. Nebesi
lanko, kaip anksčiau, ir kitų 
valstybių laivai, nes jie netu
ri ko čia atgabenti, — lietu
viškųjų firmų užsakymai, kol 
uosto padėtis galutinai nepa
aiškės, laiku buvo sustabdyti. 
Mūsiškiai laivai vieni dabar 
yra Anglijos, kiti ■— Olandijos 
ir Lenkijos uostuose.

Visais (laivais palaikomas 
prekių importas dabar vyks
ta per Liepojos uostą. Per šį 
uostą “Pienocentras” jau gavo 
užsakytuosius apelsinus, o 
“JJetukis” — trąšas ir kt. pre
kes. Prekių kainos nebus 
keltos.

pa-

eilė
pa-

Klaipėdoje veikė visa 
fabrikų, kurių išdirbiniai 
siekdavo tolimiausius Lietuvos 
užkampius. Urmininkai tikisi,
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Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS
pasaulio greičiausiu laivu

QUEEN MARY Gegužės 10 ir 24
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Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

OPENIMG 
SALE

FLAT WALL PAINT
malevos da- 
šviežiausio- 
moderniau-

*2.75
GALIONAS

O’Brien 
r o m os 
siomis, 
šiomis spalvomis.
Mėlyna, koralinė, le- 
mono geltona. Nau
jos spalvos, kurios 
palengvina dekorą-

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

Tiktai

NEW COLORS

I NON-YELLOVVING

O’Brien’s Lių u i d 
Lite yra sensacinė, 
nauja, nepagelsta. 
Apdengia susyk ii 
išdžiūsta pilnai por 
cel’tio žvilgėsiu. I- 
deali virtuvėms.
Tiktai $140

Kvorta tiktai

VVALLPAPER

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

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

Galionas
1

O’BRIEN

P/ieSlvtunk
PAINTS

FLOOR ENAMEL C L E A N E R

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS

FOR BEDROOM WALLS

» *
I

Galionas tiktai

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

fi-

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų- kreiptis j ofisą patarimo 
DYKAI.. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicaro III. Imkite ele- 
votorių iki 6-to aukAto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 608 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: Iki 
13 v. Paned., Sercd. ir Subatomis nuo 10 
k. m. iki 8 p. m.

ATLAS

9500
1740
4716

"910". 
SPAR VARNISH

ARCHER AVĖ. LAFAYETTE 
ROCKVVELL 

BLUE ISLAND AVĖ. CANAL
PEOPLES LEADING PAINT STORES

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.

65 c **

O’Brien vamišius 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

LINOI.EUM LACQUER

Idealus Inlaid Li- 
noleum. O’Brien s 
klėjonkių Lakas. 
Vandeniniai baltas, 
nenutraukia jokio pa- 
terno. Išdžiūsta kietai
i 30 min. Su painte 
uždengsi 8’xl0’ grindų

*1.25 kvorta
MM———————i

Barta & Eeicar
4163
3354 WEST 26th STREET
1923

O ' B R I E N BuSM P A I N '



■ ■

NAUJIENOS
The Lithtumian Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi Chlcago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakyme kaimu
Chicagoje—paštu:

Metams .........   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui___________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija______________
Savaitei _____ :_____ _____ 18c
Mėnesiui ____________ .....J... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų ....... .—..______ 2.75
Trims mėnesiams______ ;  1.50
Dviem mėnesiams ------ į— 1.00
Vieųam 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.

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

pitalistines demokratijas” kurstymu konflikto su Vokie
tija ir davė aiškiai suprasti Hitleriui, kad sovietų val
džią nemato jokio pagrindo karui prieš nacius! Visai na- 
turališka, kad po tokio pareiškimo Stalinas negalėjo pri
tarti Litvinovo sumanymui stoti į karo sąjungą su ang
lais ir frąncuzais prįeš Hitlerį.

Taigi, kaip matpmę, “agresorių maldintąja!” sėdi ne 
tiktai Londone ir Paryžiuje. Jų turi ir Maskva. Ir pats 
didžiausias šulas sovietų valdžioje yra tų “maldintojų” 
galva. ' Lij| U

Tačiau ir visagalis diktatorius negali sukontroliuoti 
pasaulio įvykių. Nacių įsilaužimas į Bohemiją įr Moravi-

UŽ ir prieš "taikos frontą”
Anglijoje ir Francuzijoje seniai eina kova tarpe 

dviejų srovių: vienos, kuri stoja už diktatorių “mąldini- 
mą” (“appeasement”), ir aptros, kuri reikalauja, kad dik
tatoriams daugiaus nebūtų daromą nuolaidų. “Maldinto
je” srovė pereitą vasarą paėmė viršų, ir rezultatas buvo 
Miuncheno konferencija.

Bet nuo kovo mėnesio, kai Hitleris prarijo Čekoslo
vakiją, staigiai sustiprėjo priešingoji srovė. Kiekvienas 
naujas diktatorių agresijos žygis — nacių pagrobimas 
Klaipėdos, italų įsiveržimas į Albaniją — šitą srovę pas
kui stiprino vis labiau, ir dabar ji yra jau beveik visai 
nugalėjusi diktatorių “maldinimo” šalininkus.

Anglijoje jau net ir atžagareiviškiausiųjų konserva
torių vadas, lordas Astor, pareiškė spaudoje, kad jokių 
nuolaidų Vokietijos grasinimams daryti negalimą. O 
premjeras Chamberlainas, kurį visi kaltina dėl Čekoslo
vakijos “pardavimo” Hitleriui, dabar jau nesiliauja kar
tojęs, kad Didžioji Britanija tikrai kariaus, jeigu naciai 
bandys pavartoti jėgą prieš Lenkiją dėl Dancigo.

Francuzijos valdžios nusistatymas prieš diktatorius 
yra dar griežtesnis. Premjeras Daladier nenori net pri
imti popiežiaus sumanymo apie penkių valstybių taikos 
konferenciją. (Šitą konferenciją, beje, matyt, iš tiesų su
manė Mussolini, kaip spėjo “Naujienos”; bet, tur būt, su
manymą sugadino per anksti patekusios į spaudą žinios.)

Penktad., gegužės 12, 1939

KARAS LIETUVOJE
Beginklis karas Lietuvoje prasidėjo 1935 m.—-Karo svar

biausi ginklai yrą provokacija ir visokių gandų sklei- 
| dimas.—Lietuvoje gyveną vokiečiai vėl pradėjo bruz-

- Vokiečių priesąika. — Kas gali atsitikti. — 
Melagingi gandąi apie per- 

Vokietijos agentai su atsidėjimu seka

veikti Lietuvą, kad Vokietijai 
nusileistų ir tuo pačiu Lietuva 
pasiduotų Vokietijos politikos

r

dėti.
Vokiečių propaganda, 
versmus
ir Amerikos lietuvių spaudą.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Kaip? Koks kąrąs? Juk Lic- koje to puolimo jau netekome 

ją ir kiti smurto Žygiai Europoje nepraėjo be pėdsako ir I tuvoje nesama jokio karo I Ne- Klaipėdos krašto. Vokiečiai įžu- 
straipsnyje patikėsite I O vienok Lietuvoje, liai, neatleisdami tolydžiaiMaskvoje. Aukščiau cituotame “Izvestija”

dabar jau sakoma, kad' Sovietų Sąjunga atmeta tiesipgią Padedant a metais eina sa- 
karo sąjungą prieš agresorius, bet pataria sudaryti “bqi- L s heginkUs karas. Hitlerio 
drą abi pusės pagalbos frontą” iš keturių vąlstybiųv-Bri- vedama Vokietija tais metais 
tanijos, Francuzijos, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos, arba pradėjo pulti Lietuvą, ir pasė- 
bent iš trijų valstybių — Britanijos, Francuzijos ir So-| 
vietų Sąjungos.

Tai reiškia, kad spvietų valdžia sutinka dėtis į “tai
kos frontą” su tikslu pądėti Anglijai ir Francuzijai jeigu 
jos apsiims padėti Rusijai. Ęsmėje tąi yra beveik tas pats 
dalykas, kuri seniai siūlo Maskvai Chamberlainas. Stali
nui tenka atsižadėti savo senos svajonės “susitarti sų vo
kiečiais”, — nes jam gręsė visiška izoliaciją!

Tokiu budu ne tiktai “kapitalistinėse demokratijo
se”, bet ir Rusijoje po ilgos vidujinės kovos ima viršų 
ta mintis, kad fašistiniems agresoriams daugiau nuolai
dų neprivalo būti daroma, šitos politikos vykinimas Mas
kvoje veikiausia bus pavestas vice-komisarui Potemki- 
nui, kuris lankėsi Rumunijos ir Lenkijos sostinėse.

Po Anglijos vadovybe dabar yra organizuojamas 
‘‘tąįkos frųntas prieš agresorius”. Anglija, o dar labiau 
Francuzija, stengiasi į jį įtraukti Sovietų Sąjungą, bet 
iki šiol tos pastangos davė nedaug vaisių. Londonas su 
Maskva dar vis nesusitaria.

Balandžio 15 d. buvęs sovietų užsienių reikalų komi
saras Litvinovas pasiūlė Chamberlainui Anglijos-Fran- 
cuzijos-Rusijos karo sąjungą. Anglijos premjeras pasiū
lymą atmetė ir padavė savo planą, dėl kurio derybos te
besitęsia. Kadangi Litvinovas tapo staigiai pašalintas iš 
komisaro vietos, tai Europos diplomatąi tikrai nežino, 
kur dabar Maskva stovi.

VIETOJE TROJANOVS- 
KIO, UMANSKIS

Vakar Ameriką pasiekė žinia 
iš Maskvos, kad sovietų valdžia 
paskyrė naują ambasadorių 
Jungtinėms Valstijoms, Kons
tantiną Umanskį, vietoje Ale|<-

“Naujienoms”, sako jisai, ten
ka apsukriai verstis, norint iš
silaikyti svetimtaučių milžiniš
koje masėje; ĮocĮeĮ joms tenka 
pavesti savo špaltose daug vie
tos aprašymams “piknikų, bązą- 
rų, subuvimų, įvairių konkur
sų ir t.t.” Bet tąi padeda ne tik

kretoriųs iy M- Jurgelionienė 
menadžeris (deja, neseniai 
žuvusi auto katastrofoje).

“ ‘Naujienos’, nors ir turė
damos auditoriją tokių skai
tytojų, kurių lietuviška kal
ba labai žargoniška, vis dėl
to tiek patobulino savo kal
bą, kad kai kurie straipsniai, 
ypač paties Grigaičio, para
šyti visai taisyklinga ir gra
žia lietuvių kalba. O juk iš 
laikraščių niokosi ir lietuvių 
masė. Taigi ir čia didelis 
‘Naujienų’ nuopelnas.

'‘Visų ‘Naujienų’ nuopelnų 
čia neišskaičiuosiu, nes ir 
pats jų nežinau, bet ypač pa
brėžtinas ‘Lituanikos II’ skri
dimo ir perskridimo suorga
nizavimas, kuris mums čia 
suteikė tiek daug gryno, ne- 
dirbtino lietuviško entuziaz
mo.”
J. Šimkus, pagalios, ragina 

Amerikos lietuvių spaudą pa
bandyti daryti taip, kaip dabar 
daroma Lietuvoje, kur “prade
dama įgyvendinti realioji vie-

Esu jau viename iš laiškų ra
šęs, kąd visoje Lietuvoje pra
sidėjo savotiškas vįetos vokie
čių judėjimas. Jų tūkstantis ki
tas savo laiku įteikė kartu pa
sirašytą raštą, kad jų pasuose 
butų atitaisyta tautybės pažy
mėjimas, kad vieton lietuvio 
butų įrašyta pase, kad jie vo- 

j kiečiais esą. Po šio pareiškimo 
seka antras toksai raštas kuriuo 
jie pareikalavo, kad visoje Lie
tuvoje butų įsteigta bent pen
kiasdešimts naujų vokiečiams 
pradžios mokyklų, kad vokie
čių tautybės piliečiams butų Įei
tą susiburti į tokias organizaci
jas, į kokias jie panorėsią ir 
kad jie niekieno nekontroliuo
jami ir neprižiūrimi galėtų 
veikti. Kitaip tarus, kad jiems 

(butų leistą Lietuvoje organizuo- 
i pagrin-

, neatleisdami tolydžiai 
drumstė Klaipėdos krašto gy
venimą, savotiškai veikė visą 
Lietuvą iki neokupavo Lietu
vos postą. Ir dabar neatleidžia! 
vadelių ir tą karą toliau tebe- 
ęsia. Tai eina savotiškas Lie
tuvos nervų mėginimas, pasi
ryžimas ir toliau drumsti visą 
Lietuvos gyvenimą, kąd dar 
daugiau laimėjimų turėjus, o 
gal ir visą Lietuvą okupavus. Į (į nacionalsociąlizmo pagrin
do karo vyriausias ginklas tai Mąis sudarytas organizacijas.

Šitas vokiečių noras iki šiol 
neišdegė, neišdegė kol kas gry
nai formaliais sumetimais. Jei 
kas nori pase padaryti kokius 
pors naujus pažymėjimus, ar 
atitaisymus, tai turi asmeniniai 
kreiptis į atitinkamas valdžios

Koks sovietų nusistatymas?
Vėliausias pranešimas apie Maskvos nusistatymą 

“taikos fronto” klausimu leidžia manyti, kąd soviętų vąl- 
džią atsisako nuo to pasiūlymo, kurį buvo davęs Anglijai 
komisaras Litvinovas. ^Izvestija”, oficialus sovietų val
džios organas, štai ką rašo apie anglų ir francu?;ų doty- 
bas su Rusija:

“Užsienių politikai ir laikraščiai skleidžią viso
kius šmeižiančius (! — “N.” Red.) gandus apie So
vietų Sąjungos nusistatymą tose derybose, ir prime
ta jai reikalavimą tiesiogioą kurp sąjungos su Di
džiąja Britanija ir Frąpcuziją, jei ne pradė
jimo karo, veiksmų prieš agresorius. Nėrą reikalo 
įrodinėti, kad šita paika nesąmonė (! — “N,” Bed-) 
neturi nieko bendro su Sovietų Sąjungos .pusisfaty- 
mu.”
Ar girdite? Oficialus sovietų valdžios laikraštis vą- 

dina paika nesąmone tuos “gandus”, kad Sovietų Sąjun
ga norinti tiesiogios karo sąjungos su Britaniją ir Frap- 
euzija!

Na, o mažiaus kaip prieš mėnesį laiko tokią karo 
sąjungą kaip tik buvo pasiūlęs komisaras Litvinovąs!

Dabar aišku, kodėl Litvinovas gavo “saktį”. Pąsiro- 
do, kad jisai išsišoko, duodamas Anglijai ir Franou?d;jąi 
tokį pasiūlymą, kuriam nepritaria sovietų “gaspadorįpš'”. 
Ne be reikalo jo “rezignaciją” tokiu džiaugsmu pasitiko 
Vokietijos nacių spauda.

Taigi tenka padaryti išvadą, kad Stalinas yra prie
šingas karo sąjungos darymui su Anglija ir^ranęų^ija 
prieš agresorius. Atsiminus, ką Rusijos dilętątopms pa? 
reiškė prieš keletą savaičių (prieš pat Hitlerio maršavi- 
mą į čekų žemę) komunistų partijos suvažiavimui, tai 
bus visai nenuostabu. Jisai tuomet pareiškė, ■‘kąmtąlistL 
nių demokratijų” spauda steigiasi sukurstyti Sovietų Są
jungą prieš Vokietiją, “užnuodyti atmosferą ir išprųvor 
kuoti konfliktą su Vokietiją be jokio matomo tani pą- 
grindo”. - L y

Vadinasi, kovo mėnesį Stalinas viešai apkaltina uka-

sandro Trojanovskio, kuris per
nai metais buvo atšauktas į 
Maskvą ir daugiau į Washing- 
toną nebegrįžo.

Įdomu, kad savaitraštis “Ken” 
šios sąvąpę^ nmneryję tą ą|- 
maiųą soviętų (liplonąątiįoįc iš- 
praųąšąvo. Jąiųe bųvp įdęta lo
dą pąstahą: 1

. Wąshįngtpnąs neĮių^ 
nustebintas, jęįgų Mąskva 
pąkels į ąmbąsąd°,riąs. J-. V- 
se pąiąreją Konstantiną V- 
ipąnskį. Vinim laikų hviyęs 
vykiausius šovinių ceųzofiųs, 
Umanskis valdė Washingto- 
uo pasjųplipybę ŪMO to lųiko, 
kai narnai išvažiavo Tr°ja- 
novskis, kuris tecbųjškai dar 
ir dabar tebėra akkęę||U|otas 
Jungtinėse Valstijose. Soniai 
buvo įtariama, ka$ praus
kis pradžioje buvo čįą ątsiųs- 
tąs prižiūrėti, kacĮ įįyjalnįai 
kalbantis ir į liberąpz.mą pa
linkęs Trojanovskis Įųikytųsi 
kietos koinunistinės linijos.”
IF šUli cęųzfU'ius U-

yw pakrUns, i aiu- 
fllHis w Tv<»jąnovs- 

•<in

“uętuvos minios”
APĮĘ ^NAUJIENAS”

I i r* ■>«»■■■ l<

rąį(is
goką J. Šimkaus straipsnį apie 
piriųų helnvlų Ame-
rikojję “^ąųįįęųųv‘ — me
tų jubiliejų.

Išreiškęs savų ųusįstębėjiipą 
milžinišku “Nąujięnų” jubilie
jiniu numeriu, kuris susidėjo iš 
48Į puslapių, rašytojas nurotįo, 
kad “Naujienoj” mokėjo pa
siekti pląčiąją visuomenę, tąr- 
naudamos ne vienos partijos 
reikalams, bet atsižvelgdamos 
įk į žinomų lPns.ni pągeidavi- 

^nnjlniw'\ ąnot p. 
Šimkaus, “pląčią prasme, demo
kratiškas dienraštis, kuriame 
Sųtejpą daug Stovių ir srovelių, 
įšskyrus griežtai kairiuosius ir 
grieįtąi dnšįniųsius, žpdžiu, vi- 
so^iųs diHtatųrų šalininkus”. 
Jisai manot kad šita musų dien- 
ęąšajęr kryptis “yra teisingiaų-

laikraščiui gyventi, o ir. “išeina 
visiems lietuviams į naudą, nes 
telkia juos krūvon ir tuo palai
ko didelę misiją — lietuvybės 
išlaikymą.” :!

“L. žįųių” hpndwdąrbis> 'p- 
liąų, Juliai paląųkiais Rudžiais 
įvertinęs -^Naųjleųų” Yhdėjųs, 
lįnki dįęųrnsčiuį, jų ^kolęldyvųi 
Ik te helęĮityvp energingom ir 

YOdovųi 
Pijuj ęjngaičiip gęrląuslųs visp-

ir Mitroj
Apie “Naujienų” vyriausiąjį 

ręda|09Fiy, befldFądflęfaHs b’ 
leidėjų^ p.

“Apiskurdis kitų Amerikos 
lietuvių laikraščių gyvenimas, 
o ne retai ir mirtis, rodp, 
kad sėkmingam darbui rei
kalingas labai gąbus 
su geru padėjėjų kojęįtyvų.

“Tokiu vadovų ‘^aųjįenp- 
se’ yra jų redaktorius .nuo 
pirino numerio ir dabąr

Pijus Pri^ilis- T«i ym senr 
vųs,t žilus žmogus, bet nępą- 
prąstai gyvąs,. energingas, 
sumanus, nuoširdus lietuvių 
pą|rijolas ir tarptautinio mą- 

Žųrųalistąs bei puikus pp- 
|ęųp?|ųs,. Jo argumentacija 
yisupmet tokia aiški, nesup
ta, ||esi ir pagrįsta, gausiui 
paremta faktais ir citatomis, 
knd dažnai stegięsi, kaip šis 
Žlugus, ųprepja yisąs tas ži
nias sukaupti, greta turėdą- 
iųąs visą eilę kitų dgrbų. Ma
nyčiau, kad ‘Naujienų’ PaS’_ 
spkimas bei popųMarųmgs 
kąip tik didžiątisią daliųM 
ri būti pyiskąįlylųs firįgąi- 
čiųi.

M-Bet greta vyriąusio, redak
toriaus, ‘Naujienos’ turi dąk 
visa eilę Mahįų ir sMmanin 
bendi'adavbiųi netingų repoy- 
Iprių ir korespondentų. Da- 
bgy|inę 'Naujienų’ bendroyę 
(bendrPv5s direkciją) sųdą- 
yų: plyni. P. Grigaitis, viep- 
plymų T. Rypkevičius, A. Rų- 
(llųskas, Mileris, A. Žymoų- 
tas, J. šmotelis ir K. Gugis 
— direktoriai; K- Augustus 
iždininkas, Nora Gugienė

nybė”.

provokacija, visokių gandų 
skleidimas, papirkinėjimas, šni
pų tinklo apgyvendinimas ir 
vokiška propaganda, šios rųšies 
kovos metodai ir dabar prieš 
Lietuvą vartojami. Jie vartoja
mi gudriai, slapčiomis, toly
džiai ir tasai darbas tęsiamas I įstaigas. Jei kas nori steigti nio
be atlaidos. kyklas, tai turi tos vietos gy-

Šiam darbui pirmoje eilėje yentojai atskirai paduoti švic- 
panaudojami vietos vokiečiai, timo ministerijai prašymus ir, 
evangelikai, kurie per nesusi- be (p, turį susidaryti atitinka- 
pratimą iki šiol daugumoje yra Į mas mokinių skaičius.

Tokių prašymų iki šiol neį
teikta ir įteikti nebuvo galima, 
nes tasai bendras vokiečių pra
šymas dalinai buvo tik sufabri
kuotas, apie kurį kiti vokiečiai 
visai nieko ir žinote nežinojo. 
Tos vokiškos propagandos vy
riausiu vadu yra Reicbardas ir 
jo padėjėjas Kosmanas. šie vy
rai šitą Vokietijos papirštą dar
bą dabar iš naujo vėl pradėjo

kui, kur reikia, paperkami viso
kios patamsės mėgėjai, nakti
baldos, žmogaus vertę praradę 
tipai, kurie už menką grašį par
siduoda. Toliau seka silpnava
liai žmones, politikos gyvenime 
mažai nusivokiu nemokšos, ku
rie visokiais budais veikiami į- 
kinkanl juos į vokišką propa
gandą Lietuvoje.

Be to, mėginama ūkiškai pa-

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
PAVEIKSLAS RODO JAVŲ ELEVATORIAUS SIE- 

ną apimtą liepsnos. Ta siena vėliau sugriuvo.

DEGANČIO SOUTH CHICAGO JAVŲ ELEVATO- 
riaus siena griūva. Senojai virsta tarp durnų ir kibirkš
čių debesio.

varyti. Vokiečiams Klaipėdą už
ėmus jie buvo kiek aptilę, da
bar vėl išnaujo atkuto. Tūlas 
Čerpinskis, tamsios praeities vy
ras, dabar važinėja po Lietuvą 
ir kur nors suradęs keletą vo
kiečių juos surenka ir štai, kaip 
saigdina — Tau, vokiečių tau
ta, priklausome mes, tau prisie
kiame mes ištikimybę, tau pa
vedame savo gyvybę, tau pri
klauso musų kūryba.

Visa šita iššifravus gausite ne 
ką kitą, kaip vokiečių nacional- 
socializmui priesaiką, kuri šiuo 
atsitikimu lygu Vokietijai prie
saika. Dabar šitie Vokietijos a- 
gentai zuja po visą Lietuvą ir 
ieš|>q naujų vų|<icčių, kurie ar
timiausioje ateityje turi pakelti 
balsą, kad vokiečiai Lietuvoje 
žiauriai skriąųdžiątųį.

Po šio jų balso seks Vokieti
jos ųota. kad Liętuva pas save 
viduje sutvarkytų vokiečių gy
venimą, |<ad jie galėtų laisviau 
gyventi ir kaip nori apsispręs
ti. Ž-iųonia, čia ir be visokių 
provokacijų neapseis, kaip be 
jų neapsiėjo savo laiku Klaipė
dos krašte. Juk yisai nedarbu 
kieĮę vokiečių Lietuvoje gyvena, 
tegu jų būva yos keli tuksian
čiai, bet Vokietijai svąybų, kad 
bent keletas vokiečių yra, o jau 
jie mokės užsieniuose pavaryti 
tokią propagandą, kad Lietuvo
je jų labai tirštai gyvenama. 
Juk štai ir Rumunijoje ne tiek 
iaų daug vokiečių gyvena, o 
vienok Vokietija tęuąi jų suran
da veik milijoną!

Tai visai nenuostabu bus, jei 
jus Amerikoje spaudoje išgirsi
te, kad Lietuvos vokiečiai Lie
tuvoje žiauriai persekiojami, 
kad jų Lietuvoje esama šimtai 
tuksiančių! Ną, o jei vokietis 
skriaudžiamas, tai jau proga tą 
valstybę nubausti ir skelbti jai 
protektoratą, kokį dai)?r turi 
čekai. Mat, pagal vokiečių na
cionalsocialistų samprotavimus 
visos kitos tautos yra nekultū
ringos ir negali jos vokiečius 
valdyti.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Sanity In Art 
Dailės Paroda

Nežiūrint į tai, kad jau va
sara artinasi, tačiau mieste mes 
turime keletą labai įdomių ir 
reikšmingų dailės parodų. Vie
na tokių yra p-ios Frank G. Lo- 
gan’ienės suruošta, vardu “San
ity įn Art”. Ji suorganizavo me
nininkų draugiją, kuri vadinasi 
The Society for Sanity inx Art, 
Ine. šios draugijos paroda iš ei
lės yra jau antra, kuri gegužės 
1 d. atsidarė Stevens viešbuty
je (3 aukštas) ir truks įkį ge
gužės 31 d. Įžanga nemokama. 
Paveikslai ir skulptūra parodai 
parinkta tik žinomų menininkų 
“lepus |rųktyvaųs” nusistatymo, 
atseit, lyg protestui prieš įsiga
lintį “modernizmą”. Modemo- 
sios dvasios, kaip paprastai įiais 
laikais skaitoma populiariu da
lyku, šioj parodoj jau nebėra.

Premijas gavo sekami daili
ninkai: P-ios Frank G. Logan 
$500 premiją gavo Chauncey 
Ryder už peizažą vardu “Asbes
tus Mine”. Skulptūros premiją 
su $300 gavo garsus prancūzų 
skulptorius Gutzon Borglum, 
kuris per eilę metų Motini 
Rushmore (Black Hills, S. D.) 
kalųo uoloje kalą trijų Ameri
kos prezidentų biustus. Jis gavo 
premiją už “Head of a Giri”. 
Premiją skyrė broliai Slua^t ir 
\Valdo Loganai. Charles A. 
Munroe $į0Q pyemiją gavo 
Johp Whorf už akvarelę “Oil- 
skiųs”. Pyville J. Taylpr $50 
premiją gavo Auna Lyncfy už 
miniatiūrą. P-ios Logan $100 
premiją gavo H. Dudley ,Mur- 
phy u# peonijas. KįęĮųrios, pre- 
įpijos po $50 buvo išdalintos už 
įvairius grafikos srityje pasižy
mėjimus.

■Tik reikia pasukti iš korido
riaus į didžiąją auditoriją ir čia 
rasime gerai žinomus vardus 
geriausių Amerikos dailininkų: 
Louis Betts, kuris nupiešė abie
jų Loganų portretus; Leopold 
Seyffert, Paul Trebilcock, (di
džiausias parodoj portretas 
Morgano seserys*; C. S. Wil- 
Hąms, Frank V. Dudley ir k.

Tenka pasakyti, jog šitokia 
pąroda šiais laikais yra didelė 
retenybė. Yra manoma, jog at
einantį rudenį p-ios Logan pa
stangomis bus suruošta tarptau
tinė “sveikojo meno” paroda.

No-Jury
Garfield Parke

Prieš savaitę laiko Garfield 
Parko muziejąųą pąįąlpose at
sidarė chicągiškių “įžiųpės” ne
sijota dailės pąroda. Kaip visos 
tos rųšies parodos, taip ir ši, 
14-ta metipė paroda, ląbai mar
ga eksponatais: pilna prastų ir 
tik keletas geresnių. Nei vieno 
žymesnio dailininko vardo, jei
gu ne seserys Ęarton ir Julia 
ThecĮą, nesimato.

Paroda truks iki geg. 15 
Įžanga nemokama.

ĄCME-NAUJIENŲ Teloohoto
OSTĘGO, OHIO, — Chris 

Reitler, vienas iš septynių 
brolių, kurie operuoja an
glies kasyklą. Jis skaudžiai 
liko angliakasių sumuštas.

gų, įvairaus turinio ir dydžio.

d.

Katharine Kuh 
Salioino Uždarymu 
Kolektyve Paroda ’

Katharine Kuh, 540 N. Mįch- 
igan avė., dabar tebėra šauni 
trijų dailininkų dailės darbų 
paroda, atseit: Gerfrude Ahcr- 
croinĮiie, Rayrųond Breinin ir 
Charles Sebree. Po šios paro
dos p-ios Kųh menę salionąs 
vasąęps laįfcuį fcus u^cįąrytas. 
P-ia Kuh speęiahzuojasi moder
no j o meno srityje rengdama 
jauniems dailininkams parodas 
ir ieškodama naujų talentų čia 
pat ir užsieniuose.

Bus Dvi Didelės 
Vasarinės Dailės 
Parodos

Birželio pradžioje atsidarys 
dvi didelės dailės parodos. Pir
moji bus The All-Illinois Socie
ty of the Fine Arts, Ine. Ste
vens viešbutyje, kuri truks visą 
vasarą. Antroji bus Navy Picr, 
kurią ruošia Chicagos miestas, 
merui Kęlly pirmininkaujant. 
Pastaroji paroda atsidarys; 
rods, birželio 20 d. ir truks 
savaites.

be-
tris

25 “Dženitoriai” 
Turės Savo Dailės 
Parodą

Meno Instituto mokyklos stu
dentai, “dženitoriąi”, viso 25, 
kurie inokosi ir dirba, turės sa
vo metinę dailės parodą mo
kyklos patalpose. Jų paroda at
sidarys gegužės 13 d. ir truks 
iki gegužės 27 d. Parodą ma
tyt gali ir publika.

Geresni Valgiai
Valgome, kad gyventi. Mais

tas, kurį suvalgome, pagamina 
energiją ir stato musų kūną. 
Taigi, ką mes valgome, tąs yra 
tiesiogiai atsakomipgąs už ųiu- 
sų sveiką^- Todėl ir kiekviena 
musų šeimyųinkė, gamindama 
valgįus, stengiasi ątsižvelgti 
ne vįen į apetitą, bet ir į mais
tingumą.

Tačiau skirtingas valgis duo 
da ir skirtingus elementus, kas 
taip reikalinga musų kūno pa
laikymui. Atseit, vieųas iš pir
miausiu dalykų yta mąisto 
įvairumas. Antra. Labai svar
bu yra maišto kokybė. Mat, 
maistų gerumas duoda geres
nį maistingumu.

Bet valgomų -daiktų krautu
vininkas nėra vien paprastas 
biznierius. Tai yra labai svar
bi prekybos šaka. Tokia pre
kyba vedama atsakingų ir pa
tyrusių asmenų aprūpina žmo
nes svarbiausiais dalykais — 
valgiais. Bet ir visa valgių in
dustrija deda pastangas aprū
pinti vartotojus tokiais val
giais, kokie yra gaminami at
sargiai ir kad jie pasiektų pir
kėjus šviežiam, sveikam ir 
maistingam stovy.

Taigi, kada perkate valgius 
vienoj iš 450 Midwest Stores, 
žinokite, kad tas valgis yra 
padarytas geriausiose sąlygo
se. Kadangi Midwest organi
zacija turi nuosavus sandelius, 
patyrusius pirkėjus ir perka 
prekes tiesiai iš gamintojų ir 
dirbtuvių, tai kalbami dalykai 
čia yra lengvai pasiekiami. 
Nes, čia dirba mokslininkai, 
ekonomistai ir valgių eksper
tai, kad pagerinti valgių 
kybę ir patiekti publikai 
nominėmis kainomis.

Tad, kada pląnubsi savo
gių sąrašą, pirj< juos Midwest 
Stores dėl jų maistingumo, 
šviežumo ir ekonominių kainų. 
Tai padarę viejną sykį, tai da
rysite visuome^ nes čia kainos 
visuomet žemiausios. Patėmy- 
kitę šiandien • Naujienose jų 
skelbimą. (Skelb.)

Esnn

Didelės Santaupos
YAMilU 

PIRK “MIDWEST STORES”

dideli 150 dydžio

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR ŠEŠT., GEG. 12 ir 13

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS .

CUKRUS 10 sv. 44c
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Visiems Reikalams

MILTAI 5svncaiš' 24Ar 59c
“WILSON’S “Ląurel-Leaf’ ar ARMOUR’S “Star”
TAUKAI 1 sv. kartonas 2 170
KARO Syrup “Blue Label” 11^ sv. ken. 100
MAZOLA Kepimui Ąlyva Paintės ken. 22c
Puikiausia Kava Amerikoj
M. J. B. Kava
“COMET” Baltgalviai Ryžiai

_______ sv. ken. Ž3C
sv. pak. 2 už 190

'‘HĖRSHEY’S0 Coęoa 1/2 sv. ken. 9c sv. ken. 15c
HERSHEV’S Ęaking Chocolate Yz sv. šmot. 2 už 25c
“MIDWEST” Pečiuj Kepti
PORK and BEANS_________ Reg. ken. 5ę
“MIDWEST” Gardžios
Sriubos Tomatų ar Dąržovių Aukš. 21 unc- k'en. 2 už 19c
“RED CROSS Spaghetti ar Makaronai 7 unc. pak. 3 už 13c
“TASTEWELL” Piaustyti Barščiai No. 2 ken. 2 už 13c
“DAVIES” Puikiausi Wieners sv. 25c
“REAL” Rūkytų Kepenų Dešros sv. 23c
“DAISY” Cream Cheese 3 unc. pak. 3 už 21c
“PABST-ETT” Cheese Maistas pak. 15c

GRANDŽIAI
TOMATAI Puikus Floridos

tuz 270
2 sv. 230

“RIVAL” šunų Maistas, sv. ken. 3 už _25c
“OCTAGON” Muilo Trupiniai did. pak. 20c

ko- 
eko-

'vai-

NES PIGIAU

“ P & G” Muilas did. šmot. 4 už 15c
“CHIPSO” 2 maži 17c Did. pak. 21C

A CIT” Vandens minkštytoOVr jas ir valytojas ‘32 unc. pak. 1 gg
“DRANO” Užsikimšusiems
v______ Vandentekiams 12 unc. ken. 20 C
^<Wi^CleX9, Langams Valyti 6 unc. būt. 14c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

STORES

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metąi bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Lepg 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUSI.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankančius bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

TILING
'‘MODERNAS FINIŠAS”

$5.00
už 

galionu

GLOSS
tiX 

kvortą

Idealini flnlilHH baldama medžio darbams 
ir HlenoinM. pakanka vieno kauto, nežymi 

brukHniu. Gali būti plaunamai ke
lia f^klii«, nepamert žvllgknlo.

---------  -KVPON AS---- Trt’ltarrjjj;.'. Jį- 
BAM1YM0 PASIVEA

Liupitl Tiling ____  vienas kenas 35c
1 brušis ...............   — 25c

Verta 60c 
VISKAS w 250

Npecialiij atiktj paštu nesiunčlame • e- • •

Arts Club
Finalinė Paroda

Chicagos garsusis Arts Club, 
baigdamas žiemos sezoną, su
ruošė klubo nariams finalinę 
dailės parodą. Paroda gan įdo
mi. Įžanga nemokama.

ŽODIS PO ŽODŽIO
M. Š-KIS

1342-44 W. Madison St., Chicago 
5340-42 N. Clark St., Chicago 

2515 Devon Avė., Chicago 
434 East 79th St, Chicago 
929 Davis S t., Evanston

904 South Fifth Avė.. Maywood 
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Tarptautinė 
Se^madienj 
Užsidarys ■

Ateinantį sekmadienį Chica
gos Meno Institute bus paskuti
nė diena pamatyti Tarptautinę 
Akvarelės Dąrįių parodą. Paro
da labai įvairi ir įdomi. Daug 
payeikslų buvo parduota- Sako, 
jog ši paroda buvo skaitlingai 
publikos lankoma.

Knygų Paroda
Meno Institute Blackstone 

Hali nuo gegužės 15 d. ątsida- 
rys meniškai atspausdintų kny-

KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO

WHIPNUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■ ■ ■ ■ ■ ■
KAS VAKARĄ—1480 K.

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

Hitleris, Hitleris, Hitleris! 
Apie jį tik rašoma, kalbama 
ir smerkiama bei jį garbina
ma. Jo visi “bijo”, nes jis esąs 
naujojo karo kaltininkas, ve
dąs ramias tautas į karą; sve
timų kraštų grobikas. Jeigu 
Europoje kiltų karas, tai tik 
Hitleris dėl jo butų kaltas. Del 
Hitlerio agresingų žygių yra 
kaltos Anglija su Prancūzija 
ir kitos labiau demokratiškos 
valstybes.

Kai ispanai savo civiliame 
kare skerdėsi, tai “demokra
tiškos” valstybės ne tik fiziš
kai negelbėjo lojalistams, bet 
nei ginklų jiems nepardavė. 
Fašistai visais garais rėmė 
tripėduką Franco. Visi, kas tik 
norėjo, turėjo progą išbandyti 
savo orlaivius, kulkosvaid
žius ir kitus žudymo pabūklus 
lojalistų sąskaiton. Vadinasi, 
visi jie norėjo Ispanijoj įstaty
ti dar vieną diktatorių. Kąi 
patys didieji vilkai tarp savęs 

| susipešė, tuomet rėkia, kafl 
reikia gintis nuo užpuoliko. 
Lenkija Hitleriui padėjo sų- 
druskėti Čekoslovakiją, ir patį 
pirmoji pripažipo teisėtu gro
biu, o kai šis atsisuko prieš 
ją, tai lenkai pakėlė tokį aliar
mą, kad ir labai “demokratiš
kos” valstybės nusišluostė aša
ras- Sukruto talką daryti, kad 
butų galima suvaldyti fašistiš
kai nusiteikusius diktatorius 
nuo grobimo mažųjų valsty
bių. t

Ne mažųjų valstybių nepri
klausomybė jiems rupi, bet 
jie bijo, kad Hitleris neliktų 
stipresnis už Angliją ir kitus 
“demokratijos gynėjus.”

--------r---------
Įdomus Pasiūlymas

Rcbertson & Co., 1342-44 W. 
Madison St. skelbia nepapras
ta; įdomų dąlyką. Ji pasiūlo 
geniausią malevą—Liųuid Til- 
ing ir šepet1’, kurių bendra kai
na 60c., už 25 centus. Tai yra 
puikus “finišas”, tikriau, lakas 
baldams malevoti, lengvas dir
bti, nes nepalieka jokių šepe
čio brūkšnių. Galima plauti po 
kelis sykius ir visvien puikiai 
žibės — visuomet kaip naujas. 
Užsakymus siunčia ir paštu.

Krautuvė atdara ketvirtadie
niais ir šeštadieniai 
iki 9 vai. 
ti, būtinai 
sužinojote 
krautuvės 
kitose miesto vietose. Skaityki
te skelbimą Naujienose, kurie 
telpa penktadienį ir šeštadienį.

(Skelb.)

PIRK NUO

MIŪWEST

Taupyk

Lietuvis Phimberis
1 — Lalsnuotas —
GAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKEĘIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlack 2867
Rez. Re pu b Ii c 5088

saugioje įstaigoje

s 'vakarais 
Tačiau nuėjus pirk- 
prisiminkite, kad tai 

iš- Naujienų. Tos 
skyriai randasi ir

*«oo<x

• FOTOGRAFAS

UŽEIKIT PAS
PETĘ YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLpW SPRINGS, ILL.

MOKAME |

WILL(MVĘST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
$3rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

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

MĄLIŠOFF 
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STRECT 
Pilone Kęnwood 51Q9

I^PPERNIŠKAS LIGONINĖS 
AVTARNA VWAS

Dabar prieinamas vi$iqns už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI ’. Išėmimas tonsiių ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go p^tąrnąvimu. ?4 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ............. $15
UŽAUGUSIEMS ................. $20
Viši ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay p.riežiųroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPEtAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madispų xir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SĖFLEY 4700.

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISU INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOANISAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Kalstė^ St., Chicago, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*ĮJ.5O
GYDYMAS...................... $Cn.OO

LIGONINĖJE .............
RAUDONGYSLĖ^ IŠIMAMĄ viena 

diena Ligoninėje . . $ 15.00
REUMATIZMAS nn

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $4
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS :
IŠ DETROITO PADANGES

SLA 352 KUOPA

S. L. Am. 352 kuopos susi
rinkimas įvyko gegužės 7 d. 
1939 m. Lietuvių Svetainėje. 
Pirm. C. Martin atidarė susi
rinkimą 9 vai. ryto (Susirinki
mai žiemos metu laikomi 2 vai. 
po pietų, o vasaros 9 vai. ryto 
kiekvieną mėnesį pirmą sek
madienį). Sekretorius Mockelis 
perskaitė nutarimus pereito su
sirinkimo, kurie liko priimti. 
Kiek vėliau pirmininkas pašau
kė organizatorius klausdamas, 
ar neturi naujų narių. Pasiro
dė, kad kiekvienas organizato
rius turi po pluoštą aplikacijų, 
ir kada visi sudėjo aplikacijas, 
tai susirinkę nariai nustebo, 
kad į vieną susirinkimą, tiek 
daug liko priduota. Kai kurie 
pasakojo, kad jiems pritruko 
aplikacijų. Viso tą dieną liko 
priimta 48 nauji nariai, taip 
kad bėgyje vajaus liko įrašyta 
apie 130 naujų narių. Dabar 
kuopa turės apie 350 narių.

Organizatoriai pridavė narių 
sekamai: org. V. Budvidas pri
davė 2 aplikacijas, org. V. Va- 
sikonis 2, generalė organizato
rė M. Kemešienė 12, Petras Ku
činskas 9, org. B. Keblaitienč 
11, pirm. Cb. Martin 12 aplika
cijų. Kiekvieno organizatoriaus 
priduotos aplikacijos atskirai 
liko vienbalsiai priimtos. Tenka 
pažymėti, kad daugiausia naujų 
narių gauta iš Dailės choro, 
šiame vajuje pusėtinai daug 
gauta jaunų, čia tenka didelė 
garbė orgariizatorėms ir orga
nizatoriams, kurie nežiūrint 
bedarbės laikų taip šauniai 
pasidarbavo. Smulkmeniškiau

apie vajų gal praneš per “Tė
vynę”.

šiuo laiku kuopoj yra du 
sergantys nariai. Pramogų ko
misija pranešė, kad piknikas 
įvyks gegužės 21 dieną Birutės 
darže. Vietoje buvo išrinkti 
darbininkai piknikui, — apie 
12 narių vyrų ir moterų. Per
skaitytas laiškas iš centro, pra
nešantis, kad SLA 21-ma kuo
pa nori prisidėti prie SLA 352 
kuopos. Apsvarsčius laišką, li
ko nutarta kalbamą kuopą pri
imti, bet kiekvienas narys 21 
kuopoje turi išpildyti persikėli
mo lakštus, kaip to reikalauja 
konstitucija. Susirinkimas pa
skyrė $25 sušelpimui Klaipėdos 
krašto tremtinių. Pinigus pa
vesta pasiųsti ižd. J. Ambrose.

Narys

LSS 116 KUOPOS 
VEIKLA

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 6 d. 1939 m. I. 
A. S. svetainėje. Organizatorė 
F. Normantienė atidarė susi
rinkimą, ir tvarkos vedėju li
ko išrinktas J. Pilka. Atstovas
J. česonis pranešė, kad A. L.
K. Detroito skyrius rengia pik
niką gegužės 30 dieną Beechnut 
Grove darže. Komisija rengimo 
Naujienų jubiliejinio bankieto 
25 metų sukakties proga išda
vė atskaitą, iš kurios pasirodė, 
kad likęs pelnas $50 pasiųsta 
“Naujienoms”. Vėliau skaity
tas laiškas nuo Dr. P. Grigai
čio, kuris praneša, kad siųstus 
pinigus gavo ir dėkoja už fi
nansinę ir moralę paramą ko
misijai, kuopai ir visiems ban- 
kiete dalyvavusiems; taipgi už

vainiką nuo bankiete dalyvių 
kovo 25 dienos, nuo kurių bu
vo pasiųsta žuvusiai “Naujie
nų” darbininkei M. Jurgehonie- 
nei dėl jos paskutinio pagerbi
mo. Taipgi skaitytas padėkavo- 
nės laiškas nuo Jurgelionio šei
mos.

Pramogų komisija J. Pilka, 
M. Weaverienė ir A. Strazdas 
pranešė, kad yra rengiamas iš
važiavimas į Daugelio ūkį ge
gužės 28 dieną New Boston, 
Mich. Išvažiavimas bus puikus, 
kur galėsime pakvėpuoti tyru 
oru ir smagiai pasišokti prie 
geros muzikos. Įžangos nebus, 
o valgių ir gėrimų užsifundy- 
sime kas ko pageidausim.

DVASIA SUGUNDĖ
Dvasia moterei davė juokin

gą pagundą aukso ieškoti. Po
niai T. J. Middelton, 6746 Hart
ford Avė., dvasios pranešdavo, 
kad jos užpakalio kieme yra 
dvi skrynios aukso giliai že
mėje. Pereitą savaitę ji pradė
jo kasti lopeta kiemą ieškoda
ma aukso, bet kadangi žemė 
pusėtinai kieta, tai jinai pasam
dė garinį kastuvą, kuriuo su
kasė kiemą, bet nieko nesura
do. Kastuvo operuotojai sakė, 
kad žemę iškasė 24 pėdas gilu
mo, bet aukso nerado. Kastuvo 
operuo toj ui užmokėjo $51 už 
darbą. .—Detroitietis.

i Aij.ink-.NAUJIDNŲ Foto]

NATIONAL CITY, CAL. 
—Ęvelyn Matheson laiko di- 
džiausį šio sezone) “lemoną” 
(citriną). > /.
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Detroit, Mich.
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No. 4148 — Apatiniai rūbai—sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 ir 32, 
34, 36. 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

No. 4147 — “Housecoat arba Beachrobe” taipgi galima vartoti dėl 
suknelės. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 ir 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

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

Halsted St.. Cbirago. III

NAUJIENOS Pattern Dept, 
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia |dedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..... ......

Mieros --------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
.................. .............................V—

(Miestas ir valstija)

L. A. P. Klubas balandžio 16 
dieną laikė susirinkimą, kuria
me liko išrinkta komisija dėl 
išdirbimo plano susivienijimui 
su Kęstučio Pašalpos Draugija. 
Kęstučio Pašalpos Draugija tu
ri 112 narių, ir per $2,000 ižde, 
o L. A. P. Klubas turi 241 na- , - t
rj ir per $4,000 turto. Jeigu 
pasiseks klubui susivienyti su 
draugija, tai tada sudėtine or- 
gan zacija bus gausinga na
riais, taipgi turės pusėtiną iž
dą ir galės gerai gyvuoti.

L. A. P. Klubas yra vienas 
iš rimčiausių iš visų Detroito 
organizacijų, nes yra beparty- 
viškas ir neužsiima politika.

O » o
Detroite pradėjo siausti dide

lė bedarbė. Iš dir'btuvių atleidi
nėja darbininkus nuo visokių 
darbų, taipgi daug atleido ir 
miesto valdyba. Miesto reakci- 
jonierių valdyba pašalpą suma
žino, o pavieniams visai neduo
da. šeimai susidedančiai iš 2 
ir 3 narių irgi nenori duoti 
pašalpos ir varo į farmas dirb
ti.

» » »
Gegužės 5 dieną man teko 

būti U. A. W. Unijos ofise. Ten 
bebūnant gautas pranešimas, 
kad seną moterį meta lauk iš 
buto. Buvusieji ten ofise apie 
2 asmenų tučtuojau susėdome 
i mašiną ir nuvažiavome į nu
rodytą vietą, kur radome ser
gančią juodakę per 90 metų 
senumo. Ten buvusieji du po- 
licistai nuvažiavo savo keliais, 
> mes pradėjome teirautis, 
koks dalykas, kad meta iš bu
ki. Pasirodė, kad vyrą atleido 
iš darbo nuo WPA, o pašalpos 
:r rendai pinigų dar negauna, 
todėl neturėdami kuo užmokė
ti už užvilktą $15 rendą ir me
ta iš buto. Daktaras apžiūrėjęs 
moterį išrašė notą, kad mote
ris yra serganti ir negalima ją 
mesti iš buto. Unijos komite
tas sustabdė metimą iš buto ir 
pasakė, kad eis į pašalpos sto
tį ir reikalaus, kad greitai bu
tų išduota pašalpa ir renda už
mokėta. Greitu laiku tokių at
sitikimų bus daug.

Detroito kalendorius
Detroito Lietuvių Klubo ba

ilius įvyks subatoje, gegužės 13 
d., 9239 Cardoni avė.

L. P. P. Klubo susirinkimas 
įvyks gegužes 14 d. 1 vai. po

No, the Shadow Reporter does 
TOT wrjte this column!!

AMONG THOSE WH0 KN0W—

Stanley White “thinks” he knows 
'as \do many otfrers) who the au- 
-hor of this column is. As yet no 
one has even suspected the real 
dentity of the Baron.

Speaking of White, he was iden- 
tified as Brother Rat No. 1 of the 
Triple Enterite. Veto Kuliesus was 
’evealed as No. II; and Frank Du- 
Taski as No. III. This clique origi- 
iated on the eve of
program and it štili is unknovvn to 
±e author just what the purpose 
□f this organization is.

By the way, what has become of 
Ihe Big Three previously so all- 
absorbing? 
oermitted 
wayside ?

It mušt 
Dame
or could it be just cruel Fate? Four 
of DLDC’s members were known 
to call on one of our girls in the

the Dumka

Will it be revived or 
to die silently by the

be a strange game that 
Co-Incidence is playing,—

course of one evening. One of the 
aforesaid was priveleged in that 
he was there to see the other three 
as they called, the šame member 
having suffered an untimely ter- 
mination of a sočiai call at an 
earlier date, when another of the 
aforementioned members dropped 
in.

Sunday was also the first picnic 
of the out-door season, and a love- 
lier day it could not have been. 
This one was sponsored by St. 
Anthony’s Benefit Club, and judg- 
ing by its attendance, it was quite 
a success. Sūrely this should prove 
to doubting Thomas’s that Radio 
Advertising does bring results.

A goodly number of our members 
were seen throughout the park: 
Mary Urkas, Pete Masiokas, Joe 
Uzdavinis, Joe Pauls, Nellie Seder 
with our ex-director, Anne Masals
kis, George Kapp, Mr. and Mrs. 
Dillis, Mr. Kuchinskas—our staunch 
supporter, and Leon and Bernard 
Cybul, et cetera.

We thought that it was the pic

The DLDC held Its elosing meet- 
ing of the season lašt Sunday. The 
bills and income of the Dumka 
concert were discussed and settled. 
The coming of the summer months 
presented the Chorus with an op- 
portunity to discuss and prepare 
for their famously successful out- 
ings (pienies, parties, excursions, 
and what-have-you).

Looming on the futuristic horizon 
of the DLDC summer program (the 
next three or four months) are 
tw’o pienies—one for the support o:! 
the Radio program during the sum
mer months, and the other being 
the annual Beauty Contėst Picnic. 
The Chorus is sincerely intending 
to act upon the..pĮan of having a 
second annual > l)oat excursion. 
Those who cah remember will 
know how succešsful the lašt ex- 
eursion was. EveSrybody participa- 
ting in this first,rexcursion really 
had a nice time,^T^speciąlly on the 
way there and back, when the 
boat was rock^čf by miniature 
“ocean waves’\ 'Likę Erie’s way of 
expressing her exįuberance.

A committee w£s seleeted to in- 
vestigate the pos^sįfyilities of holding 
once again the annual Chorus par- 
ty. It was voted that all sympathi- 
zers, in other Words, helpėrs of 
the Chorus who aided direetly and 
incĮirectly in the Chorus’ doings, 
are o be invited. The place and 
time are as yet unknown, and the 
DLDC as usual will foot the bill.

XXX
The author of this column was 

surprised, as well as pleased, to 
hear that the ABATTOIR warran- 
ted such lengthy discussion during 
the gęneral business meeting of the 
Chorus. It pleased him to know 
that the Chorus, as a whole and as 
individuals, was interested in the 
subject matter of the column. It 
has often been said that the truth 
hurts.

Some persons have misinterpreted 
very unforgiveably the purpose of 
this column and its ideals. It was 
stated during the meeting that a 
certain reference to “jitter-bugs” 
was printed in - THE DETROIT 
ABATTOIR. The author of this 
column does not recollect having 
written any such artiele, and hav
ing referred t6 the files and see- 
ing no artiele to that effect in any 
issue of the colūmn, senses falsely 
founded movements1 of aggression.

The author of this column, who 
believes in printing the both sides 
of any story, whether it be fact, 
fietion or rumor, feels aggrieved 
that the printing of the truth in 
this column would be met with 
such prejudice, whereas, another 
columnist has been permitted to ex- 
cel falsehoods, without comment at 
any meeting, save frofn the indivi- 
dual libelled.

By the way, has the letter of 
thaŲ :s to Miss Masalskis been 
written as yet? (The author knows 
it has not.) P. S. This is a proof- 
paragraph pertaining to one of lašt 
week’s articles.

I salutę you, Miss Seder, for the 
stand you are making concerning 
your beliefs and rights. You are 
among those who should be com- 
mended for their tmselfishness and 
loyalty which has benefited the 
DLDC enormously.

pietų Lietuvių Svetainėj.
A. L. Kongresas rengia pik

niką gegužės 30 d. Beechnut 
Grove. —Reporteris.

Iš Tikro, Jus
Pasakysit Tai

GĖLĖMIS

nic that caused the early exit of 
Angelą and Stanlie, būt our later 
“picnic-ers” report that he was not 
there during the picnic. Suspicion 
has it that he drove his mother to 
he picnic, departing to pass the 
iime of day, and returned in time 
;o again drive his mother home. 
3oes anyone know how he spent 
he interim? P. S. Now, what was 
Xngel-a doing and where, o' where 
vas she all this time?

P. S. In reference to a certain 
note of which Veto was the recipi- 
mt, the “MIKADO” will be pre- 
sented by an Opera Club of which 
one of our altos is a member in the 
near future.

At this moment the author wish- 
?s to deive in the immediate itin- 
erary of few chorus members: one 
s planning a trip to Chicago—an- 

to her wecįding; another may take 
up permanent residence in New 
York City—and incidentally, the 
Floyd Bennett Field may welcome 
his best pal in the near future.

I All narnės and incidents men- 
tioned in this column are not fic- 
tious, and any similarity to living 
persons and existant scenes is not 
merely coincidental būt presented 
as fact.

Baron de la ABATTOIR

BARRICK’S
PAINI STORE

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

Kiekviena Motina Mėgsta Priimti Gėles
ROŽES
GVAIZDIKUS 
SNAPDRAGONS 
JONQUILS, TULPES

.ROŽIŲ ŠAKELES 
HYDRAMGEAŠ 
BEGONIAS 
CORSAGES

Aplankykit, Savo Gėlininką ... Pasakykit Tai Gėlėmis

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

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUO.IAM—

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, fioor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

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

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
a Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
v negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 

lietuvių reikalais.
Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi

zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—-prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų. pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas. Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok 
Englewood
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Uties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVTČIŲ

1739 S. Halsted St
• ■■

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

po pietų.
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LIETUVIAI LEGIONIERIAI RENGIASI SUN 
KIAM STATYBOS DARBUI

Darius-Girčnas Post 271 of the American Legion trum
poje ateityje pradės kasti pamatą didžiulei Darius- 
Girėnas Memorial Hali namui prie 44-tos ir South 
Western Avė.

Pasikalbėjus su posto ko- firmos parduos mums medžia
gą už pusę kainos ir kai kurios 
duos visai nemokamai, tad ir 
visas namo pastatymas kur kas 
mažiau atsieis.

Tad su visuomenės parama 
šiais 1939 metais, šią vasarą 
legionieriai išbudavos didelį 
gražų modernišką namą, Da- 
rius-Girėnaš Memorial Hali.

mendantu Wm. Sebastian ir 
buvusiu komendantu B. R. 
Pietkewicz teko patirti, kad 
namo statymo fondas sparčiai 
auga. Dariaus-Girėno posto na
riai ir kiti lietuviai karo vete
ranai visi kaip vienas šį sunkų, 
bet labai prakilnų darbą no
riai ir širdingai remia: aukoja 
tam tikslui kiek kuris išgali. 
Pas legionierius jau seniai bu
vo norrfs įsigyti nuosavą gražų 
namą su vėliausios mados įren
gimais ir didžiule auditorija. 
Toliau šiame sunkiame darbe 
legionieriams ateina į pagalbą 
daug lietuvių biznierių, profe
sionalų ir šiaip geros valios 
žmonių, kurie aukojo arba pri
žadėjo aukoti šiam prakilniam 
tikslui. ;•

cagos lietuviai legionieriai ap
saugosime ir išlaikysime tą 
brangią įstaigą, o kuomet mes 
jau nusilpnėsime arba visai ap« 
leisime pasaulį, tada užims 
musų vietas įpėdiniai, musų 
vaikai. Jie valdys ir naudosis 
šia brangia įstaiga, kuri bus 
jiems užvis brangiausia atmin
tis ir sustiprinimas tautybėje, 
nes žinos, jog jų tėvai ir Da- 
rius-Girenas buvo tikri lietu
viai, tad ir jie turi būti ir bus 
tikri lietuviai.

Frank Krasauskas. '

susirinkimo

Žinoma gerai visiems, kad 
Dariaus-Girėno postas finansiš
kai yra neturtingas, ir šis dide
lis darbas (pastatymas tokio 
namo, kaip planai rodo) be vi
suomenės paramos butų neįma
nomas, nes atsieis apie 20,000 
dolerių. Bet kadangi įvairios

auditorijoje, 
mažesniuose

vienintelė to-

Šis legiono namas nušvies 
Brighton Parko apylinkę, la
biausiai pagražins Western avė. 
gatvę ir nemažai pagerins lie
tuviams biznį tame ruože, nes 
čia bus daugybė įvairių paren
gimų didžiulėje 
ir susirinkimų 
kambariuose.

Tai tikrai bus
kios rųšies įstaiga ne tik tarpe 
Chicagos lietuvių, bet ir viso
je Amerikoje. Ji bus lietuvių 
legionierių, pasaulinio karo ve
teranų, vieningomis jėgomis ir 
pasiaukojimu įsteigta, tvarkin
gai prižiūrima ir valdoma. Jos 
niekas neatims ir Dariaus-Girė
no vardo nuo šio namo sienų 
niekas nenuplėš, nes vien Chi-

■’ HELFWANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią 

^^^w*f>^^r*v*r«r**,^**R,^**,*^****>**v!**rM*<M****w^*z^*^^**

JAUNA MERGINA NAMŲ ruo
šai mažoj šeimoj. Darbas nuolati
nis, geras mokestis, Oakland 2323.

HELP WANTĖD—FEMALE
_ __________________

REIKALINGA MERGINA už 
gaspadinę ir patarnauti prie baro 
restaurante ir taverne. 6500 South 
State Street.

REAl estate for sale
Namai-žemė PardavimuiPagerbs Bernięe 

Wilkas
šeštadienio vakarąt gegužės 

13 d., įvyks “Birthday Party” 
pas Paul ir B^rnice Wilkąs jų 
užeigoj, 4201 So. Mapleiyood 
avenue.

ParŠ yra rengiama pagerbi-’ 
mui p-ios Bernice Wilkas jos 
gimtadienio progą, žadą visus 
drąųgus ir svečius maloniai 
priimti ir pavaišinti,

Steponas.
•m N 'i'!'—- -,.u^

Pagerbs Stanley 
Warnis ,

Praeitą nedėldienį, geg. 7 d., 
susirinko būtys Stasio Warnjo 
draugų ir pažįstamų jo užei
goj, 4157 So. California Avė., 
ir tinkamai 
Stasys 
siems 
gas.

4 PARTNERS VVANTĘD

TAVERN BĄRGENAS ant 
netoli Rockwell St- Stakas, 
biznis. Kaina $225.00. Kedzie 
53-čios. Visi įtaisymai, pigi 
Kaina $200.00. Ant 63rd St.

Avė., 2 flątų mūrinis na- 
tavemo bizniu. Kaina 
Savininkas priims mai- 

jųs turėsite. Turime viso-

59-tos 
geras 

ir ant 
renda. 
netoli

Westęm 
mas su 
$8800.00. 
nąis ką 
kių kitokių bargenų, galime pigiai 
pirkti arba mainyti.

i C. P. ŠUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue, 

Tel. Grovehill 0306.
Vakarais—Prospect 0176.

REIKALINGAS PARTNERYS ar
ba parduosiu visą taverną. Biznis 
išdirbtas per daug metų, švedų ir 
Vokiečių apgyventa. Vienai per- 
sunkų. 936 E. 75th St,

KRIAUČIŲ LOKALAS 269 Ą. 
C. W, of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 12 d. Amalga- 
mated Ceųtro name, 333 So. Ash
land Blvd-, 7:30 vai, vakaro.

— Valdyba.
GARFIELD PĄRK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ PĄš. KLUBO 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, gegužės (May) 14, 1939 m- 
Cicero Lietuvių Liuosybės švet„ 
14th St. ir 49th Ct., Ciceru, III. 1-ą 
vai. popiet. Taipgi prašoma narių,) 
kurie buvot paėmę baliaus tikietus 
pardavinėti, sugrąžinti susirinkime, 
kad butų galima išduoti pilną at
skaitą. —M. Medalinskas, sekr.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 14, Chir 
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted. St. 12 vai. dieną. Visi kvie-r 
čiami atsilankyti. Bus darbininkų 
rinkimas metinio išvažiavimo, ku
ris bus birželio 4, taipgi yra kitų 
svarbių reikalų. A. Kaulakis, rast

FURNISHED ROOMS — TO RĖNT 
Gyvenimui Kambylad■

RENDAI MIEGAMAS, didelis, 
šviesus, pavienis ar dvigubas kam
barys. 6400 So. Honore St., antras 
aukštas.

PARDAVIMUI, 4 PARDAVIMUI!
11-kos, 10-mts, 6-šių ir 4-rių fla

tų budinkai Chicagoj, Marųuette 
Parkų apilenkeje, Šitie namai tik
rai pardavimui, dėlto, kad jie par
siduoda mažai ką daugiau ketvirta
dalių kaip kada jie kainovo pabū
davote jie randasi gražiose vietose 
M. P. apl., yra geri refrigerotors, 
gas rangės iš naujo sudėti, ir su- 
leaae-ti-rendouti lig kitam pava
sariu. Gerbemiej pirkejej nepaisant 
ar jus gyvenat Chicagoj ar toliaus, 
kurnors Amerikoj, jiegu jus kreip
site domėsi į šitą pranešimą jus 
neapsiriksite užtai kad yra geros 
rušės šitie namai, ypatingai du 
kąmpąi sudaro gražias regyklas pa- 
traukenčias žmogaus akį, butų ve- 
lintina supirkti Lietuvėms. Krepki- 
tes 2437 W. 69th St. Prospect 1844 
MICHIULIS.

Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos mėnesinis susirinki
mas įvyko gegužės 7 dieną San
daros svet..

Sugrįžo sekretorė A. Jonikie
nė iš maršruto, kuris truko du 
mėnesius. Pasakė pusėtinai pra
kalbų ir buvo geros pasekmės, 
— susitvėrė naujų klubų. Mo
terys sparčiai organizuojasi.

Apšvietietės, aptarę visus bė
gančius reikalus, nusprendė su
rengti išvažiavimą birželio 
mėn. į Sand Dunes, Ind., prie 
Lake Shore Coųnty road pas 
P. A. Zabukienę, nes ten gra
žiausia apylinkė.

Prisirašė naujų narių: drg. 
Katarina Urbienė, Elzbieta Da- 
nesevičienė, Ona Zolpienė, Ona 
Brasas, mok. Julija Skeberdytė 
|r sugrįžo Juzė Gulbiniene. La
bai malonu, kad apšvietiečių 
šeima auga. Rengiama Motinos 
diena geg. 12 d. Chicagos Liet. 
Auditorijoje. Nuo Apšvietos kal
bės Marijona Schultz.

Buvo valdybos pasiųstos mi
rusiam gėlės, Marijai Jurgelio- 
nienei ir Liaudanskienei, Anas
tazijos Valančienės motutei.

Visos narės užgyrė ir apgai
lestavo, kad tokia nelaimė įvy
ko Mari^JujfgėJiOnįene. Mes 
jaučiame dideli trukumą jos 
netekę.

Po susirinkimo vaišės. Mari-

pavinčiavojo” jį. 
Warnis už tai yra vi- 
atsilankiusiems dėkin-

— Steponas.

ACE FURNITURE
KRAUTUVĖ
Nauja naujenybe

Prašo kraujo

KAMBARIAI ANT RENDOS su 
valgiu ar be valgio, gera transpor- 
tacija, geras valgis. 1540 Milwaukee 
Avė., Tel. Humboldt 5114.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
naujai dekoruotas, nėra vaikų, arti 
gatvėkarių, telefonas, nebrangiai. 
2436 W. 45th St. Mrs. B. Dauczas.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ĘENDAI PRIVAČIOJ PARKOJ 
34 ir Cottage Grove Avė. 7 -kam
barių apartmentas, nebrangi renda, 
naujai dekoruota, elektrikinis šal
dytuvas, 648 Woodland Park ir 12 
kamb. namas. Oakland 2323.

2 FLATŲ PLYTINIS karštu van
deniu šildomas Marųuette Pafke. 
Parduos labai nebrangiai. Taipgi 4 
flatų Marųuette Parke—nebrangiai 
Savininkas 6820 So. Campbell Avė. 
antras aukštas.

PASIRANDUOJA ŠTORAS, 4 
kambariai ir garažas. Tinkąs bu- 
černei ar kitam bizniui. 836 West 
Cullerton St. šaukti Tel. Lafayette 
4930.

Michael Reese ligoninėje sun
kiai serga Albert Mažeikio žmo-| 
na, Josephine Mažeikis. Jai rėk 
kalinga būtinai padaryti krau
jo transfuaiją. Mažeikis tad 
kreipėsi į ehieagieėius, kpH kas 
nors paaukotų savo kraują trans 
fuaijaU. Kraujas transfuzijai tin
ka tik tų žmonių, kurie neturi 
daugiau kaip 35 metus amžiaus.

NORTH SIDE KOTELIS ir vir
tuvėlė, 57 vienetas, įrengti apart- 
mentai, rendos, $18,000 metams, 
pilna kaina $32000. $7,000 reika
laujama. Kampinis namas, geltonų 
plytų katedž, garu Šildomas, 5 
apartmentai, rendos $2280 metams, 
greit — $9750. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Plačiai žinomas visuomenės 
darbuotojas K. Liutkus drauge 
su D. Kisielium įsteigė gražią 
modernišką rakandų krautuvę 
ir dirbtuvę. Dirbtuvėj bus ga
minama pagal užsakymą sekly
čios setai; taip pat bus taiso
mi visi namų rakandai, o la
biausiai tai bus “remolde]klo
jami” (“updlstei’Ing”) seklyčių 
setai. Ponas Kisielius turi apie 
22 metų patyrimą tame darbe 
ir todėl visas darbas bus atlie
kamas su geriausiu patyrimu 
ir garantija. Todėl tie, kurie tu
rite sudėvėtus fįąyo rakandus ir 
juos norite pataisyti, pagražin
ti arba išvalyti; pašaukite ACE 
FURNITURE CO., 6810 
Halsted S t. telefonas
worth 3676. J'/e . atvyks į jūsų 
namus, apžiūrės jūsų 
dus ir pasakys, kas ir kaip rei
kia pataisyti. Už tai nereikės 
mokėti nė cento.

pigiausia

Pagerbkime motinas viršui, ne-

rąkan

Iš joniškiečių klubo

Pirmas su didėlėmis

kime

ne- T

priduoti savo
CO

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis — geras kampas. 
Parduoda pigiai, 1056 West Madi- 
son St.

SOILr^FORSALĖ r 
J uodžemis—Pardavimui.

MOKA 100% PINIGINE kaina 
už morgičius ir bondšus. Mokamus 
ar nemokamus. Rašyk JAMES NO- 
VAK, 56 W. Washington St. Phone 
Central 3838.

PARDAVIMUI 420 AKRŲ far- 
ma, dveji budinkai, Indianą High- 
way No. 6, Rytuos nuo Gary, taip
gi kitokių forklauzuotų ūkių. State 
Bank, Valparaiso, Ind.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

BRIGHTON P ARK 2 flatų frei- 
minis po 4 kambarius, garažas — 
$3900.—4534 So. Washtenaw. Savi
ninkas—3944 So. Artesian. Lafayet- 
te 7556.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARSIDUODA MAŽAS NAMAS 
4 kambarių, basementas, 2 Storai, 
gerąs dėl bianio. Sipovvicz, 2419 W. 
69th Št.

KRAUTUVĖ, 6 KAMBARIŲ 
apartmentas viršuj, maža freiminė 
katedž, furnaso šiluma. 50x125 pė
dų lotas. Be skolų. Savininkas.

2022 West 69th St.
PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

nuosavybė. Matytis su savininku.
4633 So. Rockvvell Street.

PARDUOS ARBA MAINYS 2 
naujo modelio bungalows, tinka 
tuoj įsikraustyti, tel Hemlock 8300. 
5948—52 St. F* ancisco Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Market. Geras biznis — mo
derniški fikčeriai. Box 986, 1739 
So. Halsted St.

bušelių $2.50. Jei pirksite dau; 
kaip vieną, bušelį už pristatymą 
mokėsite, 
ryto

GROSERNĖ IR MĖSOS MARKE- 
TAS, gera kampinė vieta, geras 
biznis, nebrangiai. 3300 S. Union 
Avenue.

i

ONA ZAWLEWIČIENE
po Tėvais VALINČIUTĖ

Mirė gegužės 11. <U 6;45 vpl, ryto, .1939 m., sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Žukaičių kaimo, Eržvilkio 
parap. Amerikoj išgyveno 47 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Bla^islovą, 2 sūnūs: Bla- 
dislovą ir Joną, 3 dukteris: Lillian, Josephine, Anna ir žentą 
Chester ir 8 ąnukus ir paliko daug giminių Amerikoje ir Lie
tuvoje. Namų telefonas: Hemlock 5755.

Kūnas pašarvotas 6556 So. Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
gegužės 15 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo 
Panelės šv. parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-es ir pažys- 
tamys-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieką:
VYRAS, SUNAI, DUKTERYS, ŽENTAS, ANŪKAI, 

GIMINĖS IR DRAUGAI
Laid. Dir. J. F. Radžius. Tel. CANAL 6174.

JUOZAPAS KAVALIAUSKAS
Gyveno 4419 South Artesian Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 11 dieną, 3:00 valandą 
ryto, 1939 ra., sulaukęs 47 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Uk
mergės apskr., Siesikų parapijoj, Mykėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Marcellą, po tė

vais Bielkaitę iš Tauragės apskr., Mestarėžių kaimo, Kveder- 
nos parap.; sūnų Marshall, du-brolius: Antaną ir brolienę ir 
jų šeimyną ir broli Joną; 4 pusbrolius: Kazimierą ir jo šeimyną 
Kavaliauskus, Ignacą ir jo šeimyną, Staškunkus, Stanislovą ir 
jo šeimyną, Jakus, Povilą ir jo šeimyną, Kavaliauskus Pitts- 
burgh, Pa., švogerį Juozapą ir jo šeimyną Bielickus iŠ Balti- 
more, Md. Lietuvoj paliko 2 brolius: Vincentą ir Ignacą ir daug 
kitų giminių.

Priklausė prie L. D. S. 53-čios kuopos ir C. I. O. unijos.
Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 

So. California Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 13 dieną, 1:30 vai. po 

pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. JUOZAPO KAVALIAUSKO giminės, draugai ir 

pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, BROLIAI IR KITOS GIMINĖS.

Laidotuvių Direkt J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

keksą. Visos išsiskirstė geroje 
nuotaikoje. Sekamas susirinki
mas įvyks birželio 4 d. toje pa
čioje svetainėje. —A. M—nė

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, gegužės 14 d., 1:30 
vai. po pietų, p. J. Juškos 
(Hollywood) svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

Prašomi visi nariąi atvykti 
į susirinkimą ir atsivesti- nors 
po vieną naują kandidatą į na
rius.

Reikės išrinkti darbininkus 
piknikui, kuris įvyks gegužės 
21 d., Juozo Spaičio darže prie
šais O’Henry Parko, Willow 
Springs, III.

B, Vaitekūnas, rąšt.

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

i nvni(iQ tssJi LUVLlllIu Visas Pasalino
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

M Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Baų- 
kietams, La i d o- 
tuvems, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S«M

-ikelhimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos

South
Went-

Bet jei jus norite naujus ra
kandus įsigyti, tad ACE FUR
NITURE CO. patarnaus jums, 
nuves jus tiesiai į rakandų ol- 
selį ir ten jus rasite didelį pa
sirinkimą ir galėsite pirkti, taip 
sakant, pigiai ir gerai. Taigi, 
reikalui esant kreipkitės j ACE 
FURNITURE ČO„ 6810 South 
Halsted S t., arba šaukite tele
fonu Wentworth 3676.

Buvęs vertelga.*

linksmybėmis Nauj. 
Gadynės piknikas

■ v t c r f) r-”
Vyručiai ir moterėlės, jei dar 

nesate nusitarę kur sekantį sek
madienį praleisti linksmai lak 
ką, tai aš jums* čion pasakysiu. 
Naujos Gadynės choras sekantį 
sekmadienį, gegužės Į4 d-, 
rengia šaunų pikniką, kuris 
įvyks Spaičio darže, Aręher 
Avė., Willow Springs, III. čion 
bus gera muzika ir galėsite pa
sišokti tžrame ore po /žaliais 
medžiais ir pasigrožėti malo
nia pavasario gamta. Galėsite 
įsigerti ir užsikąsti skanių už
kandžių, Bet kąs geriausia —- 
tai kad pirkę tikietą už vieną 
ęentą galėsite gauti gerą dova
ną, Ęet tai priklausys nuo jm 
sų, giliukio. šitokių progų ne- 
visuoiriet pasitaiko, ir jas duo
da tik tokis jaunimo būrelis, 
kuris susispietęs prie Naujos 
Gadynės choro. Taigi nepamirš
kite sekantį sekmadienį pasi
naudoti proga ir tuo pat pa 
remti musų jaunimą, kuris dir 
ha UĖtUYyW/kUiulhu?os dar 
bą.

šis sekmadienis, gegužės 14 
dieną, turi dvejopą reikšmę. 
Sekmadienis ir Motinos pager
bimo dieną, šį diena svarbi vi
siems, kurie dar , turi gyvas 
motinas, stengsis jas atminti 
ir tinkamai pagerbti. Laimin
gi esate, kad turite motinėles 
gyvas. Girbkite ir mylėkite jas 
ne tik Motinos dienoje, bet vi
suomet, ne tada laikas jas gerb
ti, kai jos išsiskiria iš musų 
tarpo. Ji nereikalauja iš musų 
didelių ir brangių dovanų,: bus 
jinai patenkinta maža dovana 
skirta jai taip reikšmingoje 
jos dienoje. Atminkite mamy
tes, kol jos dar yra su mu
mis, Jos mums suteikė gyvy
bę ir nuo kūdikystės mus auk
lėjo ir dabojo, daug naktelių 
nemiegojo, kol mes išaugome į 
tvirtus sūnūs ir dukteris, Ir 
dabąr mums išaugus, mamytė 
yra musų keliarodis ir sargas. 
Ji saugo kiekvieną musų žing* 
snį, kad mes neiškryptumėme 
iš gero kelio, kuriame galime 
sutikti sau priešą. Jinai yra 
musų patarėja. Ištikus musų 
gyvenime kokių neaiškumų, 
klauskime jos, o jinai su at
vira širdžia patars, kad mes 
tuos neaiškumus galėtumėme 
vėl atitaisyti. Tad šį Sekma
dienį atminkime jas ir pagerb

tas pagal savo išgalės.
P. B.

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anną Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mutinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai 
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.

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
tavernas su 15 kambarių ruiming- 
house, restaurantu, didelė salė. 
Taipgi keturi kambariai gyveni
mui. Pardavimo priežastis — liga. 
2100—02 West 59th St.

REAL ĖSTATE FOR SALĘ 
Namai-Žemė Pardavimui

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,Q00. 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.

Atsišaukimas Į 
jurbarkiečius

Norima suorganizuoti Jur
barkiečių klubas. Organizavimo 
darbas jau pradėtas, bet dar 
trūksta daugiau pritarėjų.

Jurbarkiečiai, kurie gyvena
te Chicagoje ir šioje apylinkė
je, malonėkite
vardus ir adresus, kad butų 
galima visiems pranešti apie 
busimą viešą musų susirinki
mą.

Siųskite savo adresus:
John Locaitis, 

1802 W. 64th St., Chicago, III.

PIRK DABAR
Tiktai $1,000 įmokėti — Pirksi 

De Luxe 3x5 kambarių apartmen- 
tą, tile maudyklės, garu šildomas, 
garažas. Pilna kaina ...... $10,000.

ŽIŪRĖK
$2,000 įmokėti—pirksi 10 metų

senumo kampinį 13 apartmentų ga
ru šildomas, elektriką. Refrigeraci- 
ja. Rendos $6400. Pamatyk šiandien. 

DABAR
$5,000 įmokėti — pirksi kampinį 

12x4 kambarių apartmentinį, garu 
šildomas—elektriką ir refrigeracija, 
rendos $5,400. Kaina $16,000.

ATYDĄ!
Tįktai $6,000 įmokėjęs pirksi 

pereinamą kampą, 6 krautuvių ir 
11 apartmentų — daktarų ofisąi ir 
garažai—garu šildomi — rendos 
$8,100.00. Pilna kaina $20,000.00, 
veikti greitai. 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

Kerokite hios. kurie 
prarsinaai 

“NAUJIENOSE*

IMAMA MAINAIS
Turi parduodi 2850 N. Francisco 

Avė. 2^ aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker < 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

PAVARGĘS NUO BIZNIO. Pilnai 
įrengta grosernė įsteigta 23 metai, 
įskaitant 2 aukštų namą, karštu 
vandeniu Šildomas,— pilna kaina 
$5750. Terminai, arti 22 ir Wocd 
St. Veik šiandien.

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St., Hemlock 8300

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui_______

120 AKRŲ FARMA — 60 akrų 
dirbamos, gera žemė, lygi žemė, 
miškas, geras marketas, gera me
džioklei, žuvauti, 3 mylios į pietus 
nuo Rhinelander, Wis. WALTER 
MĘYER, R. 2.

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
toųring 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.

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.

PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir Žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25ę; 5 bušeliai $1.00; 15 

irksite daugiau 
‘ - J ne-

Ofiso valandos 7 vaL 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tek Wentworth 7942,



NAUJIENOS; Chicago, III. Penktad., gegužės 12, 1939
1 * ■1 ■" '' »

SO. CHICAGOJE SUDEGĖ PENKI DIDELI 
GRUDU ELEVATORIAI

Gaisre žuvo aštuoni žmonės, jų tarpe ir vienas lietuvis, 
būtent, Charles Regashus. — Sužeista aštuoniolika 
žmonių. — Sudegė apie 3,000,000 bušelių grudų. — 
Nuostoliai gal sieks $3,000,000.

Vakar rytų Calumet distrikle 
įvyko vienas didžiausių gaisrų 
Chicagos istorijoje. Prie Calu
met upės ir 102 gatvės sudegė 
penki didžiuliai grudų elevato
riai. kuriuose buvo sukrauti ku
kurūzai, kviečiai, avižos ir so
ja pupos. Apskaičiuojama, kad 
iš viso sudegė apie 3,000,009 
bušelių grudų. Gaisro gesinti 
buvo suvažiavę apie 500 ugnia
gesių, tačiau jie buvo pejėgiai 
kų padaryti.

Gaisras prasidėjo apie 9 vai. 
ryto grudų elevatoriuje, kuris 
yra prie 102 gatvės ir Calumet 
upės ir buvo nuomojamas bro
lių Rosenhaumų. Pirmiausia pa
sigirdo kelios nepaprasto pajė
gumo ekspliozijos, o po to di
džiausios liepsnos pradėjo verž
tis iš 150 pėdų aukštumo ele
vatoriaus. Liepsnos ir durnai 
buvo matomi kelių mylių atstu
me. •

Easl

99th

Mus-

Gaisro komandos buvo iš vi
sų miesto dalių suvažiavusios. 
Susirinko apie 500 ugniagesių. 
Tačiau gaisro sulaikyti jie ne
pajėgė, kadangi dėl vis naujų ir 
naujų ekspliozijų ugnis plėtė
si su neįmanomu smarkumu ir 
persimetė į kitus grudų eleva
torius, kurie priklausė P. V.

PAVOJINGI AUTO 
M0B1LISTAI YRA
SILPNAPROČIAI

Norris kompanijai. Ekspliozijos 
buvo tokios smarkios, kad tie
siog nutraukė ir numetė eleva
torių stogus.

Kiek žinoma, gaisre žuvo aš- 
tuoni žmonės, štai jie:

Ernest Barge, 6429 South Do
nore Street.

Albert Horner, 10414 Avė. J.
Lin M. Keefer, 7341 Crandon 

avenue.
Lewis Colburg, 2956 

90th Street.
Henry Kriel, 2909 East 

Street.
Charles Regashus, 8026 

kegon avenue.
Joseph Vedigh, 9323 Manistee 

avenue.
Tony Meleto, 1508 East 75th 

Street.
Ernest Lundgren.
Kaip matote, žuvusiųjų tarpe 

yra ir vienas lietuvis, būtent, 
Charles Regashus. Kiek teko pa
tirti, Regashus buvo 33 metų 
amžiaus, nevedęs. Jo tėvo var
das irgi yra Kazimieras (Char
les) .

Apskaičiuojama, kad aštuo
niolika žmonių apdegė arba ki
tokiu budu susižeidė. Jų tarpe 
yra ir keli ugniagesiai.

Manoma, kad gaisro nuosto
liai sieks $3,000,000.

Aukos Klaipėdos

■<

suleista
SOUTH CHICAGO ELEVATORIŲ 

draugų. Dvidešimčiai ugniagesių
DVIDEŠIMT UGNIAGESIŲ 

gaisre. Ugniagesiai neša vienų savo 
teko suteikti ligoninės pagalbos.
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Minkštos bolės” komanda. — Petrauskienė vis dar te

beserga. — Jaunieji biznieriai progresuoja. — Va
laitis gražina namą. — Žitkui užėjo darbymetė. — 
Motinos dienos proga. — Jeigu...

Motinų Dienos 
apvaikščiojimas

Lie-Vidurvakarinių Valstijų 
tuvių Moterų sąryšio — Moti
nų dienos apvaikščiojimas įvyks 
penktadieni, gegužės 12 dienų, 
Chicagos Liet. Auditorijos že
mutinėje svet. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

Kalbės svetimtautė, ponia R. 
S. Vandewoestynė. Jos vyras 
profesoriauja ekonomijos de
partamente, Chicagos Univer
sitete. Ji taipgi yra Y.W.C.A. 
(Jaunųjų Moterių Krikščionių 
Susivienijimo) darbuotoja. Lie
tuviškai kalbės Vilnies Moterų 
skyriaus vedeja A. Jonikienė, 
nuo apšvietiėČių — Marijona 
Schultz, nuo Brighton Parko

Moterų klubo — Anelė Zabu- 
kienė. Pirm. Marijona Carter.

Muzikalų programų pildys 
Liet. Moterų Kultūros choras, 
vadovaujamas Onos Pctrutie- 
nės. Bus ir kitų pamarginimų.

— A. M—nė.

Remkite Tnos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Automobilistai, kurie mėgsta 
“pasirodyti” ir aplamai važinė
ja kaip akis išdegę nėra “smart” 
vyrai, bet kaip tik priešingai: 
jiems dažnai trūksta vieno ar 
daugiau šulo.

Tokį pareiškimų padarė Dr. 
I owell S. Selling psichiatrų 
konferencijoje, kuri dabar vyk
sta Palmer House viešbutyje.

Dr. Selling yra iš Detroito, 
kur jis turėjo progos tirti nusi
kaltusius automobilistus. Vadi
nasi tuos žmones, kurie dau
giausia turi nelaimių su auto
mobiliais.

Iš viso jis išegzaminavo 500 
nusikaltusių automobilistų. Iš 
jų 36 nuošimčiai rodė aiškius 
silpnaprotybės pažymius. Kiti, 
taip sakant, buvo “ant rube- 
žiaus”: vadinasi, jie priklausė 
tai rųšiai žmonių, kurie nepa 
sižyini didele išmintimi.

Tik keturi nuošimčiai tų nu
sikaltusių automobilistų, sako 
Dr. Selling, proto atžvilgiu sto
vėjo aukščiau nei paprasti pi
liečiai.

Taigi, nekoks liudijimas 
tiems automobilistams, kurie 
mėgsta greitai važiuoti, visus 
lenkti ir “imti visokias rizikas”.

Dr. Selling sako, jog reikėtų 
steigti specialias klinikas auto
mobilistams egzaminuoti. Toks 
egzaminavimas tuoj sumažintų 
nelaimių skaičių, kadangi pu
siausvyros neturintiems žmo
nėms nebūtų duodami leidimai 
automobiliams vairuoti.

Šia proga bus pravartu pa
žymėti, jog Detroito mieste liko 
nepaprastai sumažintos nelai
mės su automobiliais. O to at
siekta dėka to, kad susisieki
mui tvarkyti buvo pakviestas 
vienas iš labiausiai pasižymėju
sių šios šalies ekspertų.

Lietuvos konsulatan trečia
dienio vakarų, gegužės 10 die
nų, susirinko netoli šimtas įžy
mių lietuvių veikėjų, profesio
nalų ir t. t., kurie paaukojo 
apie keturis šimtus dolerių 
Klaipėdos pabėgėliams.

Vakarėlis buvo sušauktas 
“bunco” lošti, bet komisija 
maloniai suteikė svečiams pro
gos pasilinksminti pagal jų no
rų, taip kad vieni lošė “bridge”, 
kiti “pinoklį”, o vyrai dingo 
kažkur viršun “pokeriauti”.

Svečiai maloniai ir linksmai 
praleido vakarų žaizdami ir be
sišnekėdami prie skanių užkan
džių ir gėrimų, kuriuos gra
žiai patiekė ponia Daužvardie- 
nė ir jos pagelbininkės, ponios 
Byanskienė, Kai, Kirienė, Nau- 
siedienė ir Pivorunienė.

su M. Jurge- 
ją daug kalbė-

buvo sureng-

Tarp svečių buvo amerikietė 
p-lė Pearl Hart, advokatė, ku
ri pirmiau buvo apgynėja mo
terų teismo bute. Ji buvo ge
rai susipažinus 
Joniene ir apie 
jo.

Šis vakarėlis
tas laikinai susitvėrusios ko
misijos iniciatyva. Komisija 
susidėjo iš astuonių moterų: 
ponios John Brenza ir Justin 
Mack, kaipo pirmsėdės, o ki
tos narės, ponios Balzekas, Kai, 
Kiras, Rakštis, Stevens ir Pi- 
vorunas.

Vėlai po vidurnakčio svečiai 
išsiskirstė gerame upe, dėko
dami ponams Daužvardžiams 
už malonų ir draugiškų priėmi
mų.

— L. Narmontaitė.

Supiaustė Slaugės TAI ĮVYKS
Kojas ____

YRA RENGIAMAS

Ji vienus į reikia ilgai sirgti ir be galo 
didelius skausmus kentėti. Lin
kiu p. Petrauskienei sveikatos, 
o p. Petrauskui kantrybės ir iš
tvermės, nes šis jo moters su
sirgimas padaro jam didelę ža
lų jo biznyje-taverne, o jo ki
šenėje — dideli iškaščiai susi
daro.

jau čia.
nustumia, kitus — 
atbulai — įstumia į 
jeigu ne fiziškų, tai 

arba dar kitaip. Štai

Bo- 
iš viduriu iesčio 
Lawrence vaisti-

šiluma 
tinginius 
kaip tik 
veikimų, 
protiškų
pereitų šeštadienį į musų kolo
nijų atvyko “Minkštos 
les” lošėjai 
(Wright’s ir
nes komanda). Ji lyg ir kvie
čia kų iš lietuvių “tymų” su 
jais persiimti. Jie po lošimo 
Grant Parke visi susirinko pas 
pp. Kikus, 644 W. 18th St., 
“atidaryti” sezonų. Tame “ty
me” lošia du lietuviai, — tai 
jaunasai p. Budrikas (brolis to 
atleto Budriko, kuris lankėsi 
su sportininkais Lietuvoje) ir 
antras — tai Juozas Kikas (jis 
yra vadinamas “Kančių”— 
Couch). Linksmintasi iki vėlu
mos.

P-ia Ona Petrauskienė, po 
pirmu vyru Bagdonienė (1750 
So. Union Avė.), vis dar serga 
ir yra Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jai apie dvejetas mėnesių at
gal liko padaryta didelė vidu
rių operacija, kuri, kaip ma
noma, nepilnai pavyko. Dėl tos 
priežasties poniai Petrauskienei

Musų jaunuoliai šuoliais šo
ka į biznį. Neseniai du jaunuo
liai broliai Gaučai atsidarė gra
bų išdirbystę prie Canalport 
ant Halsted gatvės. Sako, darų 
gerų apyvartų, tik lietuviai gra- 
boriai jiems lyg ir nesimpati- 
zuojų.

Frank Lileikis, jaunuolis, ne
seniai atsidarė iš pradžios val
gomųjų krautuvę. Būdamas 
malonaus budo ir mandagus 
spėjo įsigyti vietos žmonių sim
patijų. Dabartiniu laiku jis jau 
turi ir pasirenkamos mėsos, 
1941 S. Halsted St.

Ir vėl p. Damanskas, visiems 
gerai pažįstamas jaunuolis, šio
mis dienomis atpirko krautuvę 
nuo neseniai mirusio p. Cohen, 
1907 S. Halsted St. Dabar jau 
p-ios Damanskienės šeima tu
rės dvi krautuves (antrų krau
tuvę adresu 653 W. 18 gatvė). 
Čia darbuojasi p-ia Damanskie- 
nė. Atrodo, kad tai bus savo
tiškas “chain store”. Senesni 
verteivos turėtų apsižiūrėti, kad 
jaunuoliai jiems nepakenktų. 
Jie turi gerų kompeticijų. Well, 
Bynsas linki visiems daryti ge
rų biznį ir pelnų, — tiek jau
niems, tiek ir seniems. “Savas 
Įias savų” — dacol

Frank M. Valaitis šiomis die
nomis pradėjo remontuoti savo 
namų 2024 Canalport Avė. Tai
so iš vidaus ir lauko. Kų j iš 
“užsidės” savo buvusioje krau
tuvėje (tavernoje) — laiko pa
slaptyje. Pabaigęs, mano re
montuoti ir kitus namus prie 
1828—1830—1832 iki lį36 Ca
nalport Avė. “Fine”, Mr. Valai
tis. Kitiems irgi reikėtų remon
tuoti savo namus.

t

Musų Juozapui Žitkui atėjo 
darbymetė. Pirmiau kriauČia- 
vo, o dabar eina valyti ir de
koruoti gyvenamus kambarius. 
Moteris jam darbe pagelbsti,— 
ji irgi kriaučiauja ir moka 
kambarius popieriuoti. Jie gy
vena 1928 Canalport Avė.

Kitų sekmaienį bus “Motinų 
diena’’. Taigi tuja proga jūsų 
Bynsas nori pasveikinti visas 
18-os kolonijos motinėles. Žino
ma ir savo motinėlę, kuri dar 
gyva ir sveika. Visoms motinė- 
ėms linkiu kuo geriausios svei
katos, laimės ir gero laimingo 
gyvenimo. Neduok, Dieve, dep
resijos. čia noriu jums papasa
koti motinoms pašvęstas eiles, 
kurias dar būdamas Lietuvoje 
šinokau:
‘Turėdamas krutinę piktumo 

pripiltų, K
Aš motinų savo nudėjau seny

vą,
'r peilį įleidęs lavonan jos 

šiltan,
šplėšiau, padūkęs, jai širdį 

dar gyvų.
Kadangi tų širdį, teriodamas 

baisiausiai,
Pasiutusioms kojoms jų spar- 

dydams, kukiams...
Parpuoliau į kraujų; o širdis 

tuoj klausia:
‘Vaikeli, ar nesusižeidei pul- 

dams?”
Berods, žodžiai Marės Konop- 

nickienės.
Jeigu minučių butų daugiau 

valandoje, o valandų daugiau 
dienoje ir dienų daugiau savai
tėje, tada gal atsirastų laiko 
daugiau rašinėti. Bet, deja, kai 
kada tas nabagas protelis ne
vienodai veikia... Bet ačiū ma
no mamytei ir už tokį protų.

—Bynsas

daržeŠiaurinėje miesto dalyje juo
dukas užpuolė slaugę ir britvų 
supjaustė jos kojas. Tatai atsi
tiko prie pat ligoninės. Tik 
slaugės nežmoniškas riksmas 
nubaidė užpuoliką.

Slaugė tuoj liko nuvežta į li
goninę, kur jai buvo suteikta 
pirmoji pagalba.

Neteko Kojos
Prie Madison ir Wabash 

žinomas žmogus, uždengęs ran
komis akis, šoko nuo platfor
mos, kai artinosi elevatorius. 
Padarinyje jo , viena koja liko 
visiškai sutriuškinta. .

Tų tragedijų matė būrys žmo
nių, kurie nelaimingąjį tuoj nu-'no, kad sužeistajam nėra vil- 
gabeno į ligoninę. Daktarai ma- ties pasveikti.

ne-

79-TA IR ARCHER AVENUE
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