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Atidarė LBuvos PaviliOna New Yorko Parodoje
EKSPONATAI DARO NEPAPRASTAI GERA 

ĮSPŪDĮ
Kalbėjo parodos prezidentas Whalen, U. S. 
komisionierius Flynn, komisionierius Avie- 
tenaitė, ministeris Žadeikis, konsulas Bu

drys ir kiti
Telegrama Naujienoms —
NEW YORK, N. Y., geg. 14. — šiandie popiet ati

darė Lietuvos po vilionę New Yorko parodoj.
Iškilmėse kalbėjo parodos prezidentas Grover Wha- 

len, U. S. komisionierius parodai Edward Flynn, Lietu
vos komisionierius Madelaine Avietenaitė, ministeris ža
deikis, konsulas Budrys ir kiti.

Dalyvavo daug žymių svečių iš parodos valdybos ir 
kitų šalių pavilionų, jų tarpe Latvijos generalus konsu
las Shillers, Lietuvos konsulas Kanadoje Grant-Slittie, 
Bagočius ir kiti. Dalyvavo choras, orkestras.

Iškilmės buvo isnudingos, kaip ir pavilionas — kę 
Whalen ir kiti pabrėžė.

Pavilionas užima 10,000 pėdų per du aukštu. Eks
ponatai įvairus iš liaudies dailės ir pramonės. Gaminiai, 
knygos, kailiai, mūrais daro nepaprastai gerų įspūdį.

Publikos atidaryme labai daug. — Vaivada.

FRANCUZIJOS KARIUOMENĖ PADI
DINTU BUDRUMU SAUGO RUBEŽIŲ

HITLERIS APŽIŪRI VOKIETIJOS TVIRTOVES FilAN’CUZI-
JOS PASIENIU

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
14. — Francuzijos kariuomenė 
Maginot tvirtovių ruože padi
dintu budrumu saugo rubežių, 
kurio kitoj pusėje eina Vokie
tijos sustiprinimų linija. Sek
madienį Hitleris ir skaitlingas 
jo palydovų būrys atvyko į pa
sienį Vokietijos tvirtovių ap
žiūrėti.

Laukdama Mussolinio kalbos 
sekmadienį, Francuzija pasiun
tė į Tunisijos vandenis stiprią 
karo laivų eskadrą. Tunisija 
yra viena Francuzijos teritori
jų, kuriose Mussolinis reika
lauja iš Francuzijos koncesijų. 
Šiuo laiku sueina metai kai 
Mussolinis staigiai nutraukė 
draugiškai vedamas derybas ir 
pradėjo smarkią kampaniją

prieš Francuziją. Fašistų ata
kos nesiliauja iki šiol.

Sekmadienį Mussolinis pasa
kė lauktą kalbą. Ji nebuvo taip 
grūmojanti, kaip kad manyta 
ją busint. Jis paręiškė, kad 
Italija ir Vokietija žygiuos 
kartu taikai pasauly užtikrin
ti. Padėtis Europoje esanti to
kia, kad nepateisina karo, kurs 
pasidarytų pasaulinis. Tačiau 
taikos progresui Europoje kliu
do mazgai. Ir tuos mazgus rei
kią perkirsti. Gal ne kardu, o 
pašalinti vis gi juos reikia. *

Diplomatai buvo nustebinti 
tuo, kad Mussolinis nepareiškė 
reikalavimo Tunijos, Djibouti, 
Nicos, nė kitų koncesijų iš 
Francuzijos ir kad jis neata
kavo nė Britanijos, nė Fran
cuzijos.

Mobilizuojama mili- 
ciia Harlan kauntes 

kasyklas saugoti
FRANKFORT, Ky., geg. 14.

— Kentucky gubernatorius 
Chandler pašaukė tarnybon 
Harlan kauntėje 557 milicinin
kus. Milicijos užduotis businti 
pagelbėti anglies kompanijoms 
atidaryti kasyklas pirmadienį. 
Šitos kauntės samdytojų są
junga nepasirašė sutarties su 
United Mine Workers unija, 
ir numatoma, ji mėginsianti 
atidaryti kasyklas nesusitarusi 
su unija. Štai kodėl skiriama 
jai milicijos pagalba.

Pranešama, du federalios 
valdžios atstovai dabartiniu 
laiku tiria raportus apie panei
gimą civilių teisių toje kaun
tėje. Gal būt, kad valdžia pla
nuoja atnaujinti bylą, kuri bu
vo pernai iškelta kasytų savi
ninkams ir kai kuriems vietos 
valdininkams, kaltintiems smur 
to žygiais ir užsimojimu at 
imti piliečiams jų civiles tei
ses.

Pasiruošusi kariauti 
dėl Dancigo — sako 

Lenkija
VARŠUVA, Lenkija, geg. 14. 

— Lenkija oficialiai įspėjo na
cius, kad ji yra pasiruošusi 
kariauti, jeigu Vokietija mė
gins aneksuoti Laisvą Dancigo 
Miestą. Pučo lenkai prisibijo 
ryšium su ruošiamą Dancige 
demonstraciją pirmadienį.

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

Debesuota; vėsiau; vidutinio 
stiprumo pietų vakarų vėjai, 
pasikeičią j šiaurės vėjus; sau
lė teka 5:30 v. r., leidžiasi 8:02 
vai. vak.

Norėio pašalinti sa
vitarpės kovos 

pavojų
NEW YORK, N/ Y., geg. 

14. — Kodėl aštuonias savai
tes angliakasių unija ir ang
ies kasyklų kompanijos nepa
jėgė susitaikyti? United Mine 
Workers atstovai aiškina:

Progressive Miners of Ame
rica unija, Amerikos Darbo 
Federacijos skatinama, mėgina 
briautis į kasyklas ne tik Illi
nois valstijoje, bet ir kitose. 
Tai reiškia jos kovą su United 
Mine Workers unija. Kitaip 
sakant, tai žada savitarpę an 
gliakasių kovą.

Tikslu apsisaugoti nuo šito
kios kovos John Lewis ir kiti 
United Mine Workers unijos 
atstovai reikalavo, kad anglia
kasių ir samdytojų sutartis pri
pažintų United Mine Workers 
kaipo vienintelę kasėjus atsto
vaujančią organizaciją ir kad 
visi darbininkai priklausytų 
unijai.

Kitoje pusėje dalis samdy
tojų, trokšdama savitarpės ka
sėjų kovos ir tos kovos pasė
koje unijos išgverimo, atkak
liausiai priešinosi taip uždary
tos, kaip unijos šapos idėjai.

Buvo pavogę žino
mą knygų leidėją
LOS ANGELES, Cal., geg. 

14. — Pereito penktadienio va
kare du žmogvagiai nutvėrė 
Hollywoode George Putnamą, 
žinomą knygų leidėją, šešta
dienio rytą Putnam užtiktas 
100 mylių- toly nuo Hollywoodo, 
surištomis rankomis ir kojo
mis.

Jis paaiškino, kad jį pavogė 
du vokiškai kalbėjusieji vyrai. 
Tai atsitiko garaže prie Put- 
namo namų, Hollywoode. žmog
vagiai norėjo sužinoti, koks yra 
vardas ir pavardė autoriaus, 
kurs parašė veikalą antrašte 
“Asmuo užmušęs Hitlerį”, ši
tą veikalą Putnam dabar spaus 
dina.

Lietuvos kariuomenes pulko kareivines, pačių kareivių išpuoštais 'vaizdais ir įspūdingais
Šukiais. , V VDV

PASIRAŠĖ KASYKLŲ DARBO 
KONTRAKTĄ

ŠEŠIOS ASOCIACIJOS ATSISAKĖ KONTRAKTĄ UŽGIRTI

Sulaikė pasų davi
mą nacių vadams
NEW YORK, N. Y, geg. 

14. — Amerikos vokiečių na
cių vadai Fritz Kuhn, Fritz 
Schwiering ir Wilhelm Kuze 
norėjo gauti pasus Europon 
vykti. Jungt. Valstijų valsty
bes ,departamentas pasų davi
mą sulaikė. New Yorko 'val
džia tiria, ar šitų nacių vado
vaujamas Bundas yra sumokė
jęs specialius miesto taksus.

Pasų davimas naciams su
laikytas kai patirta, kad jų 
bendras vardu Nikolai irgi įvel
tas į tyrinėjimą, pasišalino iš 
Jungt. Valstijų.

Kuhn iškėlė Warner Bros, 
filmų korporacijai bylą, reika
laudamas $5,000,000 atlygini
mo. Jis sako, kad tos korpo
racijos išleista filmą “Con- 
’essions of a Nazi Spy” ap- 
šmeižti si j j.

Demokratai norėtų 
susitarti su Wiscon-
siųo progresyviais
WASHINGTON, D. C., geg. 

14. — Kai kurie Washingtono 
demokratai siūlo Wisconsin 
valstijos progresyviams susi
tarti ir bendrai veikti 1940 
metų prezidento rinkimų kam
panijoje.

Senatorius Brown (iš Michi- 
gan valstijos) sako, kad jis 
nutinkąs remti Wisconsin val
stijos senatoriaus Robert La 
Follette kandidatūrą į senatą 
naujam terminui, o iš progre
syvių nori gauti paramą demo
krato gubernatoriaus kandida
tūrai ir demokratų partijos 
kandidatui į prezidentus.

Kiti pranešimai kalba, kad 
prez. Rooseveltas gali nomi
nuoti buvusį Wisconsin guber
natorių Philip La Follette į 
Interstate Commerce Commis- 
sion, kurioj dabar yra vakan- 
cija. /

TRUMPOS ŽINIOS 
iš VISUR

L____________________ —/

® DENVER, Colo., geg. 14. 
— Jungt. Valstijų ūkininkai, 
auginą mėsai igalvijus, reiškia 
stiprius protestus dėl to, kad 
karo laivyne įguloms užpirkta 
Argentinoje jautienos preservų. 
Argentinoje mėsa užpirkta to
dėl, kad ji yra ten pigesne-ir, 
žinovų manymu, geresnė nei 
Jungt. Valstijų. 

• • • •

® QUEREC, Canada, geg. 
14. — Pereitą šeštadienį du 
kartu teko laivui Empress of 
Australia trauktis atgal nuo 
ledo kalnų, kurių zonoje lai
vas plaukė. Tuo laivu vyksta 
į Ameriką Anglijos karalius 
Jurgis VI ir karalienė Elžbieta. 
Laivas plaukė dėl ledų pavo
jaus visai povai ir jau buvo 
užtrukęs kelionėje visą ditną 
Ilgiau, ne kad kursavimų len
telė numato.

• • “■' "ll1" • •

® AVASHINGTON, , D. C., 
geg. 14. — Jungt. Valstijų val
stybės departamento f sekreto
rius Cordell Hull įteikė japo
nams notą, kuri protestuoją 
Japonijos lėktuvų atakas prieš 
neapsaugotus kinų miestus ir 
žudymą civilių Kinijos pilie
čiu.

; ■■ =)- = ■■
e SOFIJA, Bulgarija, geg. 

14. — Bulgarijos oficiali ži
nių agentūra pereitą šeštadie
nį paskelbė, kad Rumunijos 
Sandarai nužudę 22 bulgarus 
kaimiečius ant Bulgarijos-Ru- 
munijos rubežiaus.

• • r" • ♦,

e MADRIDAS, Ispanija, ge
gužis 14. — Ispanijos vyriau
sybe išleido įsakymą gyvento
jams tuojau painformuoti ją, 
jeigu jie patirs, kad kuri nors 
spaustuvė spausdina nepalan
kius valdžiai raštus.

J J MMM e e
t. e LONDONAS, Angljia, ge
gužis 14. — Laukiama atsa
kymo j Britanijos planą, kurs

Hitleris apžiūrės Vo- 
, kieti jos tvirtoves

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
14. — Artimoj ateity Vck:e- 
tijos nacių viršininkai, vado
vaujami paties Hitlerio, ruo
šiasi atlankyti tvirtoves pasta
tytas šalies pasieniu vakarų 
pusėje. Lankytojų bus daug, 
todėl kelionė įgys demonstra
cijos pobūdį.

|ves prievolės darbą 
Čekijoje

PRAHA, Čekija, geg. 14. — 
Generolas Alois Elias, nacių 
protektorate esančių Čekijos ir 
Moravijos premjeras, paske’bė, 
kad vyriausybė ketina įvesti 
tose provincijose prievoles dar
bą. Kitaip sakant, norima įve
sti darbo konskripcija.

Be to, produktų kainas, dar
bininkų algas ir darbo valan
das kontroliuos vyriauvybės 
nuostatai.

kviečia rusus kooperuoti su 
britais ir franeuzais Hitlerio ir 
Mussolinio agresijai atremti. 
Britai tikisi, kad atsakymas 
bus palankus.

• • * • •
e LAISVAS DANCIGO MIE

STAS, geg. 14. — Skaičius 
smulkių susikirtimų tarp vo
kiečių ir lenkų pasieny per pa
skutines keturias , dienas žy
miai padaugėjo. 

• • • *
0 RIGA, Latvija, geg. 14. 

— Pasiekiančios Rigą žinios 
sako, kad Sovietų Rusijos že
mės ūkio komisariatas pripa
žino, jogei oras padaręs daug 
žalos Rusijos žieminiems ja
vams. 25 nuošimčiai pasėlių su
naikinta. Maskvoj jaučiamas 
maisto produktų trukumas. 
Pieno, kiaušinių ir mėsos ne- 
beparduodama paprastiems pi
liečiams.

NEW YORK, N. Y., geg. 
14. — Aštuonias savaites tę
sėsi angliakasių unijos ir ang
lies kasyklų atstovų derybos 
darbo kontraktui atnaujinti 
minkštosios anglies ApalaČijų 
srity.

15 samdytojų asociacijų (są
jungų) pasirašė naują sutartį 
— pripažindamos unijos šapą, 
kurios reikalavo United Mine 
Workers unija. Pirmadienį, ti
kimasi, 300,000 angliakasių su
grįš į darbą.

Rothschild atvyko 
Į Paryžių

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
14. — žinomos tarptautinių 
bankininkų šeimos narys, ba
ronas Louis Rothschild, išbu
vo areštuotas Vienoje daugi°u 
nei metus laiko. Pereitos sa
vaitės gale išlaisvintas jis at
lėkė į Šveicariją, o iš čia pa
siekė Paryžių.

Kartu su Rothschildu Pary
žiun atvyko keletas advokatų. 
Jie iškels' Vokietijos naciams 
bylą tikslu atgauti Rothschildui 
nors dalį konfiskuoto jo tur
to. Pats Rothschild į dieną ki
tą laiko vyks į Londoną pasi
matyti su giminaičiais gyve
nančiais Anglijoje.

Rumunijos vaikai 
gali būti mobili
zuojami karui

RUCHAREST, Rumunija, 
geg. 14. — Pereitos savaitės 
gale valdžia išleido patvarky
mus, pagal kuridos Rumunijos 
vaikai amžiuje nuo 7 iki 18 
metų ir mergaitės nuo 7 iki 
21 metų gali būti mobilizuo
jami karui kilus. Jiems numa
tomos, karo atveju, specialios 
pareigos.

Vyrukai, pasiekę 18 metų 
amžių, Rumunijoj yra verbuo-' 
jami kariuomenės tarnybai, 
kuri tęsia dvejus metus. 1

Tačiau šešios sąjungos, ku
rios visos bendrai samdo apie 
45,D00 darbininkų, atsisakė su
tartį pasirašyti. Jų atstovai iš
ėjo iš konferencijos. Daugiau
sia tų sąjungų kasyklų randa
si pietinėse valstijose.

Šitų sąjungų lyderis, L. C. 
Gunter, atsisakė paaiškinti, ar 
jų nariai mėgins operuoti ka
syklas nepripažindami unijos. 
Jei mėgins, tai tenka laukti 
rimtos ir gal būt kai kur kru
vinos darbininkų su samdyto
jais kovos.

Rusai lakūnai grįž
ta namo

NEW YORK, N. Y., geg. 
14. — Sovietų lakūnai, briga
dos generolas Kokkinaki ir ma
joras Michail Gordienko, atlė
kė iš Maskvos j Ameriką prieš 
New Yorko pasaulinei parodai 
atsidarysiant. Jiems tačiau te
ko nusileisti nepasiekus Ne\v 
Yorko.

Į New Yorko parodą juos at
gabeno kitas lėktuvas.

Pereitą šeštadienį laivu Ile 
de France rusų lakūnai išplau
kė į Europą ir namo į Sovietų 
Rusiją.

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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KLAIPĖDOS KRAŠTU PERLEIDUS
VOKIETIJAI

Užsienių lietuvių spauda jau 
Iš telegrafinių pranešimų žino 
apie Lietuvą ištikusį skaudų 
smūgį, kuriuo yra Klaipėdos 
krašto ir uosto netekimas. Čia 
patiekiama Klaipėdos krašto 
paskutinių įvykių santrauka.
I. VOKIETIJOS REIKALAVb 

MAI LIETUVAI

Kovo mėn. 20 dieną Berly
ne įvyko apie valandą laiko už
trukęs pasitarimas, z kuriame 
dalyvavo Vokietijos užsienių 
reikalų ministras Ribbentropas, 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Urbšys ir Lietuvos įga
liotas ministras Vokietijai Škir
pa. Buvo tartasi dėl Lietuvos 
ir Vokietijos glaudesnių santy
kių.

Ministras Ribbentropas pa
sitarimo metu Vokietijos vy
riausybės vardu pateikė Lietu
vai reikalavimą grąžinti Klai
pėdos kraštą Vokietijai. Tą rei
kalavimą Vokietijos vyriausy
bė rėmė tautų apsisprendimo 
principu, neg Klaipėdos kraštas 
esąs vokiškas ir reiškiąs noro 
grįžti prie Reicho. Ministras 
Ribbentropas pažymėjo, kad 
jeigu kraštas bus grąžintas ge
ruoju, susitarimo keliu, tai Vo
kietija plačiai atsižvelgs j Lie
tuvos ūkinius interesus Klai
pėdos uoste, ir toks reikalo su
tvarkymas pasitarnaus busi
miems geriems abiejų kaimy-

Ministrų Taryba, 
ministro Urbšio 

ilgai ir nuodugniai

ninių valstybių santykiams. 
Bet jeigu Lietuva tokio reika
lavimo nepriimtų, tai Vokieti
ja pati spręs Klaipėdos krašto 
sugrįžimo klausimą, pavartoju
si tam reikalingas priemones. 
Suprantama, kad ginkluoto su
sirėmimo atveju, nebūtų jokio 
tikrumo ar karo veiksmai ap
siribotų vien Klaipėdos kraštu. 
Vadinas, grėstų dideliu pavo
jumi Lietuvos nepriklausomy
bei.

Lietuvos 
išklausiusi 
pranešimą,
svarstė susidariusią padėtį. Mi
nistrų Taryba, painformavusi 
apie padėtį Seimo narius ir at
sižvelgdama į Vokietijos reika
lavimą dėl Klaipėdos krašto 
perleidimo priimti.

Jau kovo 22 d. lėktuvu iš
skrido į Berlyną Lietuvos vy
riausybės delegacija, užsienių 
reikalų ministro Urbšio vado
vaujama, susitarti dėl Klaipė
dos krašto perleidimo Vokieti
jai. Tą pat dieną nuo 7 Vai. 
vakaro vyko pasitarimai ir apie 

vai. nakties buvo pasirašy- 
sutartis.

12 
ta
li. KAIP LIETUVA SU VO

KIETIJA SUSITARĖ DĖL 
KLAIPĖDOS

te-

KLINIKAS
Ši įstaiga yra apylinkės svei

katos centras, kur gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. Įren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdymo atsitikimais teikia
ma ūmi pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas be 
jperacijos. Klinikas turi visų 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
švie^cHlnfra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas su įvairiais antiseptikais. 
Medikali ir chirurginė priežiūra 
galima už labai nebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekzami- 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brangiau.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, tai 
kodėl nepasitarti su

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

Pagal Lietuvos ir Vokietijos 
‘ sudarytą sutartį, nuo kovo 23 
• dienos Versalio sutartimi nuo 

Vokietijos atskirtas Klaipėdos 
kraštas vėl sujungiamas su Vo<- 
kietijos Reichu. Iš Klaipėdos 
krašto, pagal sutartį, tuojau 
evakuojamos Lietuvos karinės 
ir policinės pajėgos. Lietuvos 
vyriausybė rūpinsis, kad kra
štas butų paliktas tvarkingoje 
padėlyje. Abi šalys paskirs ko
misarus, kurie turės įvykdyti 
perdavimą tų žinybų, kurios 
nepriklauso Klaipėdos krašto 
autonominėms įstaigoms. Ūki
niams Lietuvos interesams ap
saugoti Lietuvai Klaipėdoje bus 
įsteigta laisva uosto zona, dėl 
kurios smulkiau bus susitarta 
vėliau. Lietuvos ir Vokietijos 
draugiškiems santykiams su
stiprinti abi šalys įsipareigoja 
nesiimti jėgos viena prieš ki
tą ir neremti bet kurio iš tre
čiosios pusės prieš vieną iš ša
lių kreipiamo jėgos pavartoji
mo. Tokiu budu sutartis įgyja 
ir savotiško nepuolimo pakto 
prasmę. Sutartis įsigalioja ją 
pasirašius.

Prie sutarties yra priedas, 
kuriame nužymėti pagrindiniai 
dėsniai, pagal kuriuos bus įs
teigta Lietuvai Klaipėdos uoste 
laisvoji zona. Laisvai zonai val
dyti ir eksploatuoti bus įsteig
ta mišri Klaipėdos uosto ben
drovė su vyraujančiu Lietuvos 
kapitalu. Uosto zona perleidžia
ma Lietuvai 99 metams su pa
kankamu žemės ir vandens 
p otų bei įrengimais, Nuoma už 
laisvąją zoną laikoma sumokė
ta ikšiolinėmis Lietuvos inves
ticijomis Klaipėdos uoste. Taip 
pat bus patikrintas • Lietuvai 
palengvintas susisiekimas gele
žinkeliu, vandens ir sausumos 
keliais į laisvąją zoną.

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma Į*™*#

hm!

Princesa MarthaPOUGHKEEPSIE, N. Y
Telophoto 
jzideiitafl

NAUJIENŲ-ACMB 
žmona, p

III, KAIP KRAŠTO SfciMELlS 
PALAIDOJO AUTONOMIJĄ
Kovo 22 d. 9 vai. Vakare bu

vo susirinkęs Klaipėdos krašto 
Seimelis. Iš lietuvių dalyvavo 
tik vienas atstovas dr. Pajau
jis. Seimelio posėdyje kalbėjo 
dr. Neumanas. Jis pasakė, kad 
Klaipėdos kraštas atskiriamas 
nuo Lietuvos ir grįžta prie Rei
cho. Pasiūlė pasiųsti telegramą 
Hitleriui. Neumanas dar pažy
mėjo, kad kraštas anuo metu 
buvo atskirtas nuo pramoninės 
šalies ir priskirtas prie žemės 
ūkio krašto, o tai kenkę Klai
pėdos krašto interesams ir sun
kinę jo gyvenimą.

Ta vienintelė dr. Neumano 
pasakyta trumpa kalba buvo 
palydėta Vokietijos himnu. Tai 
buvo šio Seimelio pirmasis ir 
paskutinis posėdis. Posėdyje 
ūpo pakilimo nesijautė. Seime
lio nariai buvo susikaupę, susi
rūpinę. Gal bent kai kurie jų 
suprato, kad jie čia eina kraš
to autonomijos laidotuvininkų 
pareigą.

Klaipėdos kraštas niekad ne
turėjo lokių laisves lailli), kaip 
būdamas nepriklausomos Lie
tuvos ribose. Niekad jis netu
rėjo ir jokios autonomijos. Gal 
būt todėl krašto gyventojai ne
sugebėjo ta autonomija tinka
mai naudotis ir taip lengvai jos 
išsižadėjo. Daugelis vėliau su 
pasigerėjimu minės taip leng- 
vatiškai palaidotos laisvės lai
kus !

Hooseveltas, gen. Edvvln Watson ir princas Olav. 
gag'r1,......................................................................

Įvairios žinios
MARlJAMPoffi.—MšT plr- 

mininku vietoj gydytis iŠvyk- 
stąnčio J. Senkaus paskirtas 
marijampoliečiams pažįstamas 
artistas—mėgėjas K. Tunkevi
čius.

— P. Armino pr. m-klos mo
kiniai ginklų fondui suaukojo 
122,18 Lt.

— Neseniai nUodijosi actu 
J. Kulikauskaitė. Merginai 
teikta medicinos pagalba, 
vybei pavojaus nėra.

— Cukraus fabrikas jau 
gia išdalint sėklas auginto
jams. Duodama po 15 kg 1 
ha. Trūkstamas sėklas ūkinin
kai perka po 2 Lt už kg.

IV. KAIP VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

Kovo 22 dienų, kai pasklido 
žinia, kad Lietuva priima Vo
kietijos reikalavimus, Klaipė
dos mieste ir krašte buvo iš
keltos vokiškos vėliavos. Tuo
jau smogikai ir krašto policija 
pradėjo statyti savo sargybas 
paštuose, muitinėje, uoste, ra
diofone, ir kitose centro vai- 

f*
džios įstaigose. Gubernatorius 
paliepė valdininkams toliau ei
ti savo pareigas. Nuotaika 
mieste buvo labai pakilusi, ne
paprastai didelis judėjimas. 
Daugelis žmonių stengėsi tuo
jau apleisti Klaipėdos kraštą. 
Išsikraustymą labai trukdė su
sisiekimo priemonių trukumas,' 
nes traukiniai buvo perpildyti, 
o sunkvežimių ir automobilių 
beveik neįmanoma buvo pasi
samdyti dėl jų brangumo ir 
trukumo.

su-
Gy-

bai

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti ,<$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 WE8T 26th STREET Tel. LAWNDALE 2908-09

Smogikai ir policija iš kai 
kurių šaulių burių atėmė gink
lus ir juos perdavė musų ka
riuomenei. Kariuomenės pul
kas, su visais ginklais ir turtu 
apleido kareivines ir žygiavo 
Didž. Lietuvos link.'Kariai bu
vo prislėgti lietuvių tautą ištik* 
to smūgio, bet parodė didelj 
drausmingumą. Todėl jokių ne* 
susipratimų neįvyko. Klaipėdo
je paliko tiktai įgulos atstovai, 
kurie turėjo perduoti kareivi
nes ir krašto karinę valdžią at
vykusiai Vokietijos karinome* 
nes vadovybei.

(Bus daugiau)

Garsinkitės :tN-nose”

1 , — J. Strumskį ir Ch. Su-! 
bockį už nesilaikymą eismo 

.taisyklių, važiuojant lengvomis 
■automašinomis, apskr. v-kas 
nubaudė kiekvieną po 10 Lt 
arba po 1 parą arešto. M. Gur
manas už gyvulių kankinimą 
(iš Kalvarijos atvežė surišto
mis 
s tas 
to.

kojomis veršiukus) nubau- 
50 Lt arba 10 parų arės-

Piktadarystė
■ - ifi"——

Prieš pat
Raseiniai

RASEINIAI. —
Velykas vieškelyje
— Girkalnis nežinomi pikta
dariai nupjaustė kelrodžius, 
sargstulpius ir tiltų atramas.

Dr. V. R S1EDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
1631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Intrad., KetvirtacU Penktadienį
4143. So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Jydytoj’as ir Chirurgas 
fisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
fiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1936

ei. Yards 3146
ALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
irmadieniais: 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-

AKIįJ SPECIALISTAI
-— Balandžio 29 d. MšT sta

to “Brandos atestatą”. Veika
lą režisavo Valst. teatro artis
tas Kubertavičius. “Brandos 
atestatas” bus statomas “Su- 
davijos” klubo salėje.

— Cukraus' fabrike jau tė
ra likusi tik augintojams re
zervuota melasa, kuri bus ati
duota iki gegužės 1 dienos.

— -Elektros stoty j vyksta 
didelis remontas, ir miestui 
elektros energiją tiekia tiktai 
viena Puskelnių hidroelektros 
stotis.

— Šiemet gatvėse ir naujai 
dirbamam skvere bus pasodin
ta apie 8000 medelių. Medelių 
sodinimu rūpinasi miesto s- 
be.

OPTDR. VAITUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių Įtempimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais< 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma 
su elektra, parodančia mažiausia 
Klaidas. Specialė atyda atkreipiam 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 \ 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaisc 
mos be akinių. Kainos pigiau kai 

pirma.
4712 South Ashland A v

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St
aro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

r___

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENA IR NAKTĮ '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

J 7 JŪ v . •

4605-07 So. Hermitage Avė. į į
'^47 South Fairfield Avenue' į

J1 Telefonas LAFAYETTE 0727

IA _ ... I _ • koplyčios visose
J—Z v Chicagos dalyse

Klausykite mųsų Lietuvių radlo programų šeštadienio vakarais 
\ / 7 vaL vakaro ii H. L P. stoties (1480 K.)—Pranešėjas *

vp ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

’ S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 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

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP
,1646 We»t 4Qth Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

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.

8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St ”
CHICAGO, ILL.

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—3 

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

Telefonas Repubiic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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.

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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Telefonas 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 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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 6597

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

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 Tek—Hyde Park 3395.
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Garbės Žodis
(Feljetonas)

Tas netikės, kas nėra sulau
žęs duoto garbės žodžio, kaip 
tokiu atsitikimu gali atsiliepti j 
J žmogaus sąžinę. Aš ir pats 
netikėčiau, jeigu man pačiam | 
nebūtų tekę sulaužyti duoto, 
garbės žodžio savo draugams.! 
Po nuotykio aš turėjau didelį 
sąžinės graužimą, geriau pa
sakius—lyg akmenį ant širdies 
užsidėjęs nešiojau ir neišpa
sakytą gėdą kenčiau. Nežiū
rint šitokios sąžinės naštos, aš 
radau ir savęs pateisinimui 
būdą. Aš padariau išvadą, kad 
prižadėjus savo draugui kuo 
nors pagelbėti, reikia duoti 
jam garbės žodį, kai jis pra
šo, kad tikrai jam padėti pri
žadi. Bet dalykams taip susi
dėjus, kad tau tenka turėti 
reikalą su nevisai geru daly
ku ar darbu, ir tu atsisakai

N AUJIENŲ-ACME Telophoto
Brig- generolas Vladimir Kokkinaki, sovietų trans

atlantinio lėktuvo vairuotojas, kuris buvo sužeistas, ka-. 
da lėktuvas nusileido Miscovz Island, N. B.

tiems, kurie mane prašė ir ku- gi supratau taip, kad jeigu vėl 
rių aš truputį prisibijojau, visi taip balsuosime, kaip pir- 
Šiaip aš su visais gerai sugy- ma, tai ir vėl pasėkos bus to- 
vendavau ir visi man buvo ly- kios pat. Šį kartą, kad paten-

nuo savo duoto garbės žod- gjai geri draugai. Bet prieš kinti abi besivaržančias puses, 
žio... Juk, rodos, ne aš pirmas susirinkimą musų firmos ma- balsavau už senuosius direk- 
pasaulyje sulaužiau duotą gar-!žumos draugų dalis, kuriai ir torius vietoje naujojo. Bet ar 
bes žodį? Pasaulyje buvo pa- aš pats priklausiau ir su ku- tikėsite, kaip aš apsigavau?!..
daryta daug prižadų; sakysi- riais kartu dirbdavau, nutarė Pasirodė, kad visi kitaip bai
me, žmonės prižada mylėti įstatyti naują kandidatą į di- savo... Balsų skaitytojai skai-
vienas kitą iki gyvos galvos ir rektorių sąrašą, vieton senojo, te balsus apie dvi valandas kol 
t. t. Patys galite padaryti iŠ- kuris mano draugams nepati- suskaitė. Visų ūpas buvo labai
vadą, kad prižadai ne visuo- ko. įtemptas kai pirmininkas pa-
inet būna išpildomi. Trys mano profesijos drau- skelbė balsavimo pasėkas. Pa-

Iš tikrųjų aš sulošiau Judo- 
šiaus vaidmenį!

Atsitiko šitaip.

Kartą musų draugai laikė 
firmos akcininkų susirinkimą, 
kuriame buvo renkami direk
toriai. Paprastai taip būna, 
kad direktoriai varžosi dėl 
vietų. Dėl ko jie varžosi, to aš 
jums negalėčiau išaiškinti, nes 
man tas visą laiką buvo visai 
neįdomu patirti ir aš nei ne
sistengdavau patirti, kol pats 
nepakliuvau į kilpas. Gal vien 
tik dėl savo žioplumo ir nu
kentėjau norėdamas padėtį

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu. gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ................ $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

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

MALISOFF
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STREET 
Phone Kenwood 5109

gai man pranešė apie naują 
kandidatą ir prašė už jį bal
suoti. Nors aš nelabai tikėjau, 
kad jis butų išrinktas, tačiau 
pasiūlymą priėmiau ir pasa
kiau, kad busiu mitinge ir, 
jeigu jus taip norite, tai ge
rai—balsuosiu už naują kan
didatą. Griežtai atsisakyti, 
kad “nesutinku su jūsų pla
nu.” negalėjau nenorėdamas 
užsitraukti jų neapykantos, 
nes su jais kasdien man tenka 
susidurti.

Viskas ėjo sklandžiai kol ne
pradėjome balsuoti. Kai buvo 
padalinti balotai, aš išbraukiau 
iš baloto visus senuosius di
rektorius, — viso tryliką “a- 
paštalų” ir įrašiau naujo kan
didato vardą. Padėjau kry
žiuką šalia kandidato vardo, 
o apačioj pasirašiau savo var
dą ir akcijų skaičių. Išbraukti 
iš baloto senuosius direkto
rius buvo labai nemalonu, už 
kuriuos per daugelį metų bal
suodavau. Vadinasi, aš atsidū
riau tarp kūjo ir priekalo .. .

Viskas butų gerai išėję, jei
gu nebūtų pasitaikę išrinkti 
keturioliką direktorių, vietoje 
trylikos (tiek tereikėjo). Di
džiuma jų gavo po lygų balsų 
skaičių. Kilo skandalas ir ap
kaltino balsų skaitytojus nu- 
sukimu balsų. Opozicija pake

itė aliarmą įtardama, jog jie 
susukę balsus nenorėdami įsi
leisti naujojo kandidato. Pir
mininkas tuomet patarė iš- 
nauja balsuoti ir pakvietė vie
ną iš protestavusių musų 
“šleito” draugą prižiūrėti bal
sų skaitytojus, o balsuotojams 
patarė teisingiau balsuoti. Aš

sirodė, kad naujasis musų kan
didatas negavo pakankamo 
balsų skaičiaus ir iškrito lauk 
... Mano draugai, kuriems bu
vau pažadėjęs savo balsus, 
pradėjo ant manęs šnairuoti... 
Momentaliai aš pajutau kaž
kokį nervingą drebulį ir sė
džiu išsižiojęs, o ponia, su ku
ria aš ką tik kalbėjau, žiuri į 
mane ir galvoja: ar aš į drus
kos stulpą pavirtau? Bet aš 
susigriebiau ir tuoj pačiupęs 
paišelį, pridėjau savo nepaduo- 
tus balsus prie mažiau balsų 
gavusio kandidato. Pasirodė, 
kad dar truko balsų.1 Vadina
si, kad ir bučiau už jį ‘balsavęs, 
vis tik nebūtų buvęs išrinktas.

Suprantama, aš nepavydė
jau naujam kandidatui vie
tos. Aš net norėjau jam pa
dėti, bet prisibijojau skandalo 
ir todėl taip nubalsavau. Bet 
po to paaiškėjo, kad aš neiš
pildžiau savo prižado. Buvo 
taip aišku ir bjauru, kad aš ne
galėjau į akis pažiūrėti savo 
kolegoms. Kai pralaimėjęs 
kandidatas man pasakė: “Tai 
nieko, kad manęs neišrinko, 
bet davei garbės žodį, o taip 
pasielgei.. .” Tuomet aš pasi
jutau lyg žmogų užmušęs... 
Tuoj sprukau pro duris ir na
mo. Ėjau lyg nesavo kojomis, 
širdį gnaibė sąžinės neramu
mas ir savęs neapykanta. Kai 
įsėdau į gatvėkarį, buvo gan 
vėlus laikas. Žmonės didžiumo
je važiavo girti. Vienas vyru
kas sėdėjo skersai suolą su 
pramuštu pakaušiu; apkrašė- 
jęs kraujas apie jo plaukus ir 
kalnirių buvo pajuodęs, o dra
bužiai kruvini. Man atėjo į 
galvą mintis: “jeigu man kas 
butų taip praskėlęs pakaušį, 
tai nebūtų taip skaudu ir gė
da, kaip dabar. Aš daug links
mesnis dar bučiau ...”

Mane krėtė drebulys, neži
nia, ar tai nuo šalčio, ar nuo 
susijaudinimo. Gal būt, kad 
dėl abiejų priežaščių drebėjau, 
kad net mano dantys kaleno...

II

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 (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306 k 1 ........................... ,

daug, kas neatsitiktų, tačiau 
vienas dalykas mane kanki
na, tai tas, kad aš praradau 
visokį pasitikėjimą. Juk kas 
nesilaiko garbės žodžio, tas nė
ra vertas gero žmogaus vardo 
... O aš juk, rodosi, šiaip geras 
ir teisingas žmogus. Negaliu 
įsivaizdudti, kaip aš tokią kvai
lystę galėjau iškirsti?! žmona 
ir ta, sužinojus kas atsitiko, 
pasakė:

“Tu negerai padarei, kad 
pažadėjęs balsuoti už draugą, 
o balsavai už kitus kandida
tus. Kodėl taip kvailai pada
rei?”

Gatvekaris šį rytą taip greit 
važiavo, jog, rodos, į vįeną 
minutę atsiduriaū raštinėje, 
kuomet paprastai' imdavo ge
roką valandą laiko nuvažiuo-

Aš nuvažiavau pirmas. Kai ,sai nė neabejoju! 
susirinko visi mano bendradar
biai, mane išmušė šaltas pra
kaitas. Manau, sau: “sudiev, 
snukelį, melskis!.

A žinote, kas tada atsitiko,

Ogi du mano draugai, kurie 
agitavo už naują kandidatą, 
ir patys kone prarado savo 
vietų direktorių suole užkal
bino kasdieninio darbo reika
lais, visai neužsimindami apie 
tą “tragingą” vakarą. Per pie
tus vienas net storą cigarą už- 
fundijo, kad išgelbėjau jo kai-

NEABEJOTINAS DALYKAS

— Kad kaltinamasis su sa
vo žmona blogai elgėsi, aš vi-

— Ar tamsta jį pažįsti?
— Jo ne, bet jo žmoną!

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $ 4
4/5 Kvortos i mOU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

I Q DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

Garsinkifėst NaniienosF

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00 

ŠAUKITE

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 

Į$225,000.00

Atsigulęs pusiau miegojau ir 
pusiau grumiausi su mintimis: 
kas mitinge dėjosi. Bet už vis 
sunkiausias momentas mane 
prislėgė, kai reikėjo vykti raš
tinėm Mano galvoje mintys 
zvimbė kaip kulkos:
“Kaip aš dabar pasirodysiu 
draugams ir ką jie man pasa
kys? Kad kaip gali dar į snu
kį drožti kiekvienas po vieną 
smūgį, o to butų jau perdaug! 
Bet palauk, jeigu ir duotų, tai, 
gal būt, dar ir padėkoti reikė
tų? A gal atsiprašyti?... Na, 
ne. Bus geriau tylėti ir laukti, 
kol jie pirmieji užkalbins ... ”

Aš nesirūpinau jau taip per-

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

CHEVROLET

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

Išmok ėjom y| 
už padėtus įZĮ

pinigus *

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.

fe

RYTINE RADIO
VALANDAį'

iš Stoties

w. G. E. SWare /-

“U WILL LIKĘ US” 
4030 So. Archer Avenue 

Phone Virginia 1515

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius- 

pranešimus

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

BALZEKAS MOTOR SALES

SERGA ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pušies ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą ‘patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekaihuo^.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

4’

3 Kambariu Rakandai

PARLOR SETAS;
3 ŠMOTŲ

BEDROOM SETAS
$ 5 ŠMOTŲ VIRTUVĖS 

SETAS;
GASINIS! PEČIUS.

*169
JAUNA 

VEDŽIAU
Pirkdami 3 kambarių 
rakandus, gausite ši
tų $29.75 vertes alu- 
minum sėtų DOVA
NAI.

imTf'iM iifiii ęį nį••'

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nustipusiems 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.. Chlcagro III. Imkite ele- 
votorlų iki 5-to aukftto. Priminimo kanib. 506 
dCl vyrų ir 508 dčl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

fe:

| RooseveltFurnitureCoJnc n
§ 2310 Roosevelt Road Seeley 8760 §

Sophie
Barčus
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Metams______________
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Prieš tautinę, religinę ir rasinę 
diskriminacija

New Yorko valstijos legislatura priėmė du įstaty
mu, kurie reikalauja, kad butų elgiamasi lygiai su visais 
žmonėmis, be skirtumo religijos, tautybės arba spalvos. 
Vienas įstatymas draudžia daryti diskriminaciją krautu
vėms, svetainių savininkams ir nuomuotojams namų, ku
riuose gyvena daugiau, kaip du nuomininkai.

Pagal antrąjį įstatymą, valdžios įstaiga, samdydama 
civilius tarnautojus, turi po priesaika duoti vietą apli- 
kantui, atsižvelgiant tik i jo kvalifikacijas, o ne į reli
giją, rasę arba spalvą.

Tais įstatymais New Yorko valstija nori užkirsti ke
lią netolerancijai, kurią skleidžia tarpe žmonių naciai ir 
kiti atžagareiviai.

Vėl karo referendumas

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Vokietijos gyvenimo šašeliai ir 
vokiški troškimai

Pereitame kongrese buvo bandoma pravesti pataisą 
prie Jungtinių Valstijų konstitucijos, kad prieš skelbiant 
karą turi būti visuotinu balsavimu išspręsta, ar žmonės 
nori karo, ar ne. Ta pataisa buvo atmesta 209 balsais 
prieš 188.

Dabar tas sumanymas yra vėl keliamas. Šį kartą 
juo susidomėjo kai .kurie senatoriai. Besvarstant klausi
mą apie neutraliteto įstatymo pakeitimą, buvo pasiūlyta 
sudaryti komisiją iš trijų narių, kuri patiektų senatui 
konstitucinės pataisos projektą apie karo referendumą. 
Į komisiją įėjo senatoriai Hatch, Miller ir Borah. Sako
ma, kad pirmieji du tokiam referendumui yra priešingi, 
o trečiasis, senatorius Borah iš Idaho valstijos, jam pri
tariąs.

Referendumo sumanymą senate remia, be to, sena
torius LaFollette iš Wisconsino, Lundeen ir Shipstead iš 
Minnesotos, Wheeler iš Montanos, Clark iš Missouri, Da- 
nohy iš Ohio, ir Bone iš Washingtono. Jie žinoma, sten
giasi gauti ir daugiau šalininkų. Savo pritarimą jau iš
reiškė keletas republikonų senatorių, kaip, pav Nye ir 
Frazier iš North Dakotos.

Taigi už referendumą, kaip atrodo, stoja visa eilė 
senatorių, kurie yra žinomi, kaipo liberalai. Bet ar tas 
sumanymas tikrai yra pažangus?

Kokia yra pagrindinė jo mintis? Ta, kad tik patys 
žmonės, o ne jų išrinktieji atstovai, gali teisingai išspręs
ti karo klausimą. Daugelis žmonių mano, kad tai yra la
bai demokratiška mintis. Bet iš tiesų tai —< ne.

Šių dienų demokratijoje įstatymus leidžia ne patys 
žmonės, bet žmonių atstovybė, parlamentas. Kas skelbia 
nepasitikėjimą parlamentu, tas eina prieš demokratiją. 
Visi žino, kaip piktai visuomet atakuoja J. V. kongresą 
Amerikos stambieji kapitalistai ir jų spauda.

Tiesa, kad parlamentai (legislaturos, kongresas) tu
ri pakankamai ydų. Bet tas ydas reikia taisyti, o ne nie
kinti pačią įstaigą. Jeigu parlamentas leidžia negerus į- 
statymus, tai dėlto, kad žmonės nemokėjo išrinkti tinka
mų atstovų. Ar tie žmonės pasielgs išmintingiau, kuomet 
jie patys leis įstatymus? /

Demokratijai pakenkia ne tiktai jos suvaržymas, bet 
ir per platus jos vartojimas. Demokratija turi sugebėti, 
reikalui atėjus, sparčiai veikti. Kuomet demokratija bė
doje pasirodo nerangi ir neryžtinga, tai mases pasigau
na diktatorius. Bet referendumas labai nespartus būdas 
klausimams spręsti. O kai iškyla kraštui pavojus, tai 
žmonės nekantrauja labiau, negu kada nors, ir delsimas 
tokioje padėtyje gali priversti demokratinę valdžią prie 
katastrofos.

Todėl tas sumanymas pataisyti konstituciją, įrašant 
į ją reikalavimą, kad karas butų skelbiamas referendu
mo keliu, yra nepageidaujamas. Nuo karo jisai šį kraš
tą neapsaugotų, o tiktai pakirstų žmonių pasitikėjimą 
reprezentatyve demokratijos forma. Kadangi prie tiesio- 
gios demokratijos Amerika su 130 milięnų gyventojų ei
ti negali, tai toks žmonių atstovybės diskreditavimas 
reikštų moralinį smūgį pačiam demokratijos pagrindui.

DESPERACIJOJ KOMU- I 
NISTAI GRIEBIASI
ANTISEMITIZMO

“Naujienose” jau buvo paste
bėta, kad komunistai, negalėda
mi atremti buv. sovietų armi
jos generolo Krivitskio revelia- 
cijų apie Stalino politiką, suma
nė jį diskredituoti, paskelbda
mi, kad jisai esąs žydas “šmel- 
ka Ginsberg”. Pirmiausia tatai 
paskelbė savaitraštis “New Mas- 
ses”, o paskui pakartojo “Lais
vė” ir “Vilnis”.

Vadinasi, komunistai griebė
si antisemitizmo kovoje su sa
vo politiniu priešu!

Šitą faktą pastebi ir “The| 
New Leader” bendradarbis 
Charles Yale Harrison. Jisai ra
šo (geg. 13 d. 1939 m.):

“Pausaulyje, kuriame anti
semitizmo banga gręsia pa
virsti neapykantos ir netole
rancijos potvyniu, atėjo eilė 
komunistams parodyti tokį 
nepadorų ir šlykštų žydų nie
kinimo pavyzdį, kad tikrai 
turi nudžiugti Fritzo Kuhno 
širdis. Nes per visą viršelį 
pereitos savaitės ‘New Mas- 
ses’ numeryje buvo uždėtas 
šitoks sakinys stambiomis, 
ryškiomis raidėmis: ‘General 
Krivitsky, you are Shmelka 
Ginsberg!’ (Generole Krivits
ky, tu esi šmelka Ginsberg).
Toliau Harrison nurodo, kad 

nei “New Masses”, nei kuris ki
tas komunistų laikraštis nedrį
so atremti nė vieną faktą, ‘iš
keltą Krivitskio straipsniuose. 
Taigi jie sumanė jį “sukriti
kuoti”, parašydami, kad jisai 
esąs žydas.

Pastebėtina, kad ir Maskvoje 
pastaruoju laiku vis skaudesni 
smūgiai krinta ant žydų galvų. 
Beveik visi komisarai, kurie yra 
žydų kilmės, jau tapo “išvaly
ti’’ (vėliausrar^ feiftu, Litvino* 
vas). Senieji žydų komunistų 
vadai yra “likviduoti”. Tad ar 
tik ne iš Maskvos ateina ta an- 
ti-semitizmo dvasia, kuri pasi
reiškė šlykščioje komunistų 
spaudos atakoje prieš Krivits-

PRIEMONES IR TIKSLAI
Kritikuodamas vieno asmens 

straipsnį “Nauj. Gadynėje”, Dr. 
A. L. Graičunas rašo, kad visų 
valstybių pagrindai, išskiriant 
Sovietų Sąjungą ir socializmą, 
yra paremti išnaudojimu žmo
gaus žmogumi. Ir tęsia:

“Nors taktikoje socializ
mas ir Sovietų Sąjunga ski
riasi dideliai, bet eina prie 
vieno ir to paties tikslo: su
stabdyt žmogų išnaudojime 
žmogaus! Taktikoje gi netiks
lumų įvyksta, skaudžių, nuož
mių įvykių pasitaiko, bet iš
ganymas žmonijos gludi su
stabdyme ir atėmime progų 
žmogui žmogų savo naudai 
išnaudoti...”
Gaila, kad su kai kuriomis 

čia išreikštomis mintimis nieku 
budu negalima sutikti.

Socializmas ir Sovietų Sąjun
ga (tiksliau pasakius sovietų 
valdžia) skiriasi ne tiktai takti
koje. Jų ir tikslai yra labai skir
tingi.

Socializmas turi ne vien tik
tai ekonominį tikslą, bet ir tam 
tikrus moralinius ir kulturinius 
tikslus. Ekonominėje srityje 
jam rupi įvesti tokią santvarką, 
kurioje nebūtų “išnaudojimo 
Žmogaus žmogumi”, kaip sako 
Dr. Graičunas. šituo tikslu siū
loma perimti į visuomenės ran
kas pagrindines gamybos ir dis-* 
tribucijos priemones. Bet tai 
dar anaiptol ne viskas.

Žmogui reikia ne tiktai'val
gyti, apsirėdyti ir turėti pasto
gę. Jisai turi dar ir tam tikrus 
“sielos” reikalavimus, kurie pri
valo būt patenkinti, kad jisai
galėtų būti laimingas. Jisai pro- duotų,

tauja, jam suteikia malonumą __________________
m&’seimoj'fr ^pašitenldnimo Sveti^aKui pažinti Vokietijos gyvenimas nėra lengvas 
draugavime su kitais žmonėmis. daiktas. -- Kai vokietis yra vaišinamas iš užsienio
Juo žmogus kulturingesnis, juo atvežtu sviestu, tai ir jo kalba eina kaip sviestu pa-
šitie jo reikalavimai vaidina tepta. — Gestapo agentai veikia net užsienyje. —
svarbesnę rolę jo gyvenime. Darbo stovyklos. —- Vokiečiams tenka diržai veržti.
a ^et kas Juos gali patenkinti? 5 — Vokiečiai mokomi, kad tik jie vieni yra pašaukti

Au’ _a. .ne va sty ė 11 ne pasauli valdyti. — Specialus žandarų kadrai. — Kaip
dirbtuve, kurioje žmogus pelno . f. v. . .. ", , “ T p
sau pragyvenimą. Tuos reikalą- Klaipėdoje be žinios dingo du lietuviai. — Ga ima
vimus gali patenkinti tiktai pats laukti Vokietijoje sukrėtimų. —— Lietuva turi būti pa-
žmogus. Bet tam reikia, kad ji- siruošusi visokioms staigmenoms.
šai butų laisvas, o patyrimas ir Į ----------------
Įmoksiąs sako, kad asmens lais
vę geriausią užtikrina tokia po
litinė santvarka, kurią mes va-1 Pažinti Vokietijos dabartinis 
diname “demokratija”. gyvenimas nėra lengvas daik-

Tokiu budu socializmas ko- tas. Gali Vokietijoje išsėdėti ke- 
voja ne vien dėl ekonominės lis mėnesius ir jos kasdieninis 
sistemos pakeitimo, bet taip pat gyvenimas svetimšaliui visai ne- 
ir dėl depiokratijos išvystymo, pastebiamai ir nepatirtai pra- 
Demokratiją socialistai dargi eis. Dabar vokietis, eilinis rei- 
stato pirmoje vietoje, nes iš tie- cho pilietis, tyli, savyje susi- 
sų tik per demokratiją ir galės kaupęs, ir ypatingai jis yra 
būt taip sutvarkyti ekonominiai šykštus kalbėtis, ar tikriau — 
reikalai, kad žmogus nebeišnau- paliesti gyvenimo tikrovę. Eili- 
dotų žmogaus. Demokratija so- nis vokietis kalbės apie viską, 
cialistams yra ne laikina prie- tik ne apie savo krašto politiką, 
monė, bet neatskiriama dalis jų | jo ūkį ir savo kasdieninius ru- 
galutino tikslo.

Na, o ko 
mas”, kuris 
Sąjungoje?

Jo tikslas
zuoti” krašto ūkį; o demokra-| Viena sritis, apie kurią vokietis 
tija jam ne tiktai nerupi, bet nuoširdžiai kalba ir atvirai kal- 
jisai ją visai sunaikino! ba — tai apie motelis, o jei dar

Pirmieji sovietų valdžios stei- vokietukę pagirs!, tai jo akyse 
gėjai, Leninas, Trockis, Zinov- didelį autoritetą įgysi ir jis net 
jęvas, Kamenevas ir k., skelbė, 8U tavim bus žymiai atviresnis, 
kad vienintelė tinkama darbo o ypač jei jis bus vaišinamas iš 
žmonėms valdžios forma tai -- svetur atvežtu sviestu... tai ir 
“proletariato diktatūra” (ne- toji kalba eis, kaip sviestu pa
žiūrint net to fakto, kad prole- teptą... X 
tariatas Rusijoje sudarė tiktai 
mažumą įgyventojų); o demo- , 
kratija tai, ’girdi, toks suktas 
buržuazijos išmislas, kuriuo 
yra mulkinami darbininkai.

Leninas mokino, kad tokio 
dalyko, kaip ąsn^iens laisvė, vi
sai nėreilna. Nes jeigu ekono
minis išnaudojimas bus panai
kintas, likvidavus kapitalistų 

| klasę, tai ^ddžia aprūpins kiek-Į 
vieną ži 
kyklas jiems pastatys, ir laik
raščius leis, ir knygas spaus
dins, ir teatrus rodys, ir sporte 
lavins...

Rusijoje valdžia paėmė į sa
vo rankas ne tiktai ūkiškus da
lykus, bet taip pat ir visą dva* 
sinį žmonių gyveenimą. Viskas 
tapo suvalstybinta, ir žmogus 
pasidarė beteisis valdžios pa
stumdėlis, baudžiauninkas.

Po Lenino mirties, šitą sis
temą dar labiau “ištobulino” 
Stalinas, ir dabar visi numano, 
kokios “laismės” susilaukė Ru
sijos liaudis. Kitose šalyse Sta
linas, tiesa, 
nesmerkia, 
buržuazijos išmislo”; net liepia 
už ją kovoti. Bet tai jam tik
tai taktikos manievras — kol 
komunistai dar neturi tose ša
lyse galios; gi tikrasis tikslas 
vis.tięk pasilieka ta tvarka, kuri 
gyvuoja Sovietų Sąjungoje.

Tokiu budu, kaip matome, 
sovietinis komunizmas turi vi
sai kitokius tikslus, negu socia
lizmas.

Jeigu Stalinas šimtais tūks
tančių likviduoja ūkininkus, ap
šaukdamas juos “kulokais”, ir 
net šaudo buvusius savo ben
dradarbius ir partijos draugus, 
tai čia ne skaudi “klaida” ar
ba “netikslumas”, bet logiška 
pasekmė asmens pavergimo sis
temos, kurią Rusijoje įsteigė 
bolševikai. Diktatūra neišven
giamai veda prie nuožmumo, ir 
tenai, kur asmuo neturi jokių 
teisių, negali būt branginama 
gyvastis. Blogiausia yra tai, kad 
iš tos sistemos nieko žmoniškes
nio negali išsivystyti. Juo ji la
biau įsigali, juo ji darosi žiau
resnė. Kol ji negrius, laisvės 
Rusijos žmonės neatgaus, — ne
žiūrint ,kokias “demokratiškas” 
konstitucijas diktatorius jiems

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

pėsčius. Kalbėk su juo kiek ne
siekia “komuniz-|ri apie meną, literatūrą, filoso- 
įsigalėjo Sovietų fiją, bet net ir čia liesk tik pra

eitį, nes dabartis tampriai su
yra “sukolektyvi- rišta su viso krašto reikalais...

į visu kuo: ir mo-

jau demokratijos 
kaip “supuvusio

Taip, sviestas iš viso riebalai 
dabar vokiečio gyvenime cen
trinis klausimas! Jei vokietis at
siduria užsienyje ir jo akyse į- 
giji visiško pasitikėjimo, ir tik 
judu du kalbėsite be jokių liu
dininkų, jisai, atvirai išpasakos 
savo kasdieninį gyvenimą.

Matote, vokietis gerai žino 
kas yra Gestapo -— vokiečių 
žvalgybos agentai. Vokietis ge
rai žino, kad tų Gestapo agen
tų dabar ne tik Vokietijoje vi
sur esama, bet jais knibžda vi
sas užsienis, o ypač jų pilna 
Baltijos valstybėse!

Tai Vokietijos toji antroji ne
matoma armija, kuri darbuoja
si reicho naudai. Tai toji ne
matoma armija, kuri sprogdo 
kitų valstybių ne tik vidaus gy
venimą, bet sprogdo net valsty
bes. ' ”

Todėl vokietis net svetur iš
vykęs laiko lupas prikandęs! O 
jas laikyti yra dėlko, nes jei jos 
ne laiku ir neprideramai išsi
žios, parvykęs į savo tėvynę — 
darbo stovykla neišvengiamas 
daiktas, ir tai geriausiu atsitiki
mu, o blogiausiu —, ilgiems me
lams kalėjimas.

Turėkite galvoje, kad Vokie
tijoje esama tokių koncentraci
jos liogerių, kur vien tik eili
nių tarnautojų esama daugiau 
kaip tūkstantis vyrų! O štai 
kaip vokiečio lupos atviriau 
prasižioja, kas iš jo galima iš
girsti.

Visoje Vokietijoje visos gele
žinės tvoros, net kapų yra nu
imtos ir iš tų tvorų geležies da
romi įvairus karui reikalingi 
pabūklai. Naujoje namų priva
čioje statyboje vengiama varto
ti varis, geležis ir kiti daiktai, 
kurie tinka karo reikalams. Vi
sokie gelžgaliai, metalinės atli- 
kusios skardinės dėžutės, nuo 
konservų ir kitų daiktų stropiai 
renkamos ir nešamos į nurody
tus punktus. Jei kas šitų parė
dymų nepildytų, arba stropiai 
jų neprižiūrėtų gali kiekvienu 
momentu atsidurti darbo sto
vykloje!

Bet svarbiausia — visi šie ne
rašyti parėdymai turi būti pa
slaptyje išlaikomi, nes tai lygu 
karo paslapties išdavimui!

Vidudienyje, visų akivaizdoje

nuimama geležies tvora ir apie 
tai ne tik visi turi tylėti, bet ne- 
siteirauti, dėlko taip elgiamasi... 1

Duona jau seniai kepama su 
sojos ir kitais priemaišais, kaip 
štai lubinas, medžio žievė ir 
taip toliau. Kepyklos savininkas 
uri įtikinėti kiekvieną pirkėją, 
<ad tokia duona yra tikrai ge
ra! Jei jis išdrįstų tokią duoną 
peikti, tai jam gręsia kepyklos 
uždarymu. Duonkepis yra ama
tininkas, o jei jam šituo amatu 
bus uždrausta verstis, tai jau 
jis lygus eiliniam juodarbiui, 
kuris siunčiamas dirbti ar į že
mės ukius, arba prie karo ruo
šos darbų!

Sviesto į savaitę kiekvienas 
gyventojas gali gauti tik kele
tą dešimčių gramų, štai net už
sieninės kavos gali į savaitę nu
sipirkti tik 62 su puse gramo! 
Grietinėlės gali gauti tik su 
daktaro receptu, tai yra grieti
nėlė skiriama tik ligoniams!

Mėsa privengiama valgyti, jos 
vietoje gali gauti tik visokios 
rųšies žuvų, tame skaičiuje ban
ginio mėsos...

Vieton riebalų vartojami vi
sokie surogatiniai aliejai. Virė
jas įpareigotas girti, kad toksai 
patiekalas geras ir skanus!

Drabužiams vilnonės ar linų 
medžiagos negausi! Visa gami
nama iš medžio. Kadangi tokia 
medinė medžiaga bijosi karšto 
vandens, tai perkant pamoko
ma, o net ir spausdintas lape
lis įteikiamas, kaip ji reikia 
skalbti, o skalbti galima tik šal
tu, arba drungnu vandeniu, nes 
kitaip ji susileidžia, pavirsta 
tešlą... Siuvėjai įpareigoti tokiii 
medžiagą girti, kad ji tautinė,
— suprask, gera, atitinka nacio
nalsocialistinei pasaulėžiūrai...

i Jei siuvėjas dėl tokios me
džiagos gerumo bent kiek pa
abejotų, tai jam gręsia uždrau
dimas verstis siuvėjo amatu, o 
tai lygu tapti eiliniu juodadar
biu, kurio vieta prie karinių 

, stiprinimo darbų... Tai geriau- 
, siu atsitikimu, o jam blogesniu

— tai darbo stovykla!
i Darbo stovykla tai nėra kas 

kita kaip baudžiava. Čia darbi
ninkas ant rankų uždirbtų pi
nigų negauna. Jis dirba ir jį 
maitina, rėdo’.. Dirba daugiau 

• kaip dešimts valandų į parą ir 
gauna kruopų 
kruopas reikia 
surasti!

Dėl baltinių 
džiagos eina Vokietijoje toksai 
visiems žinomas anekdotas. Vie
no tarnautojo žmona užkaitė 
du puodus, — viename virė pie
tus, o kitame padėjo šiltame 
vandenyje baltinius. Išeidama 
į miestą pasakiusi savo vyrui, 
kad jisai prižiūrėtų valgio viri
mą, ir kai valgis išvirsiąs, ga
lėsiąs valgyti, jos nelaukdamas 
pareinant, nes ji ilgiau mieste 
užtruksianti.

Vyras užsižiopsojo ir pietų vi
rimo neprižiūrėjo, o kai praal- 
ko atsįminė kas reikia padary
ti. Apžiurėjo puodus ir pamatė, 
kad abiejuose košes esama. Tai, 
ilgai nelaukęs iš vieno puodo 
košę suvalgęs. Parėjusi žmona 
namo žiuri, kad pietus stovį ne
suvalgyti, o baltiniai iš puodo 
dingę...

Klausia vyro, dėlko jisai pie
tų nesuvaigęs ir kur dingo bal-

tiniai. Vyras atsakęs, kad pietus 
suvalgęs, tai buvusi įprasta ko
šė, o dėl baltinių nieko neži
nąs...

Apsižiūrėjus paaiškėjo, kad 
vyras per apsirikimą suvalgęs 
baltinius, kurie buvo vandenyje 
visai susileidę...

Jei kas Vokietijoje nori pirk
ti auksinius ar sidabrinius daik
tus, sakysime, laikrodžius, tai 
juos gali pirkti tik auksu, ar 
sidabru, vadinasi mainais... Žy
dai visus savo auksinius ir si
dabrinius daiktus turėjo jau 
atiduoti valstybės iždui. Dabar 
laukiama kito parėdymo, pagal 
kurį bus įsakyta visiems reicho 
gyventojams atiduoti visa, kas 
yra iš aukso daryta. Todėl visi 
auksą slepia kaip įmanydami.

Visose mokyklose — tiek pra
džios mokslo, tiek vidurinio ir 
aukštojo mokslo — mokymosi 
metai sutrumpinti dviem, tri
mis metais. Mokslo programa 
sutrumpinta, kad galimai grei
čiau baigtų mokslus. Pradžios 
mokykla palikta visur tik ketu
rių metų. Daktaro diplomas į- 
gijamas per keturis metus!

Visas jaunimas mokomas ka
riškai muštruoti ir vartoti gink
lą. Miestuose daromi savotiški 
karo manevrai, dar iki šiol nie
kur negirdėti. Jaunimas prati
namas miesto sukilėlius malšin
ti! Mat, vokiečiai nėra tikri, kad 
karui kilus miesto gyventojai 
gali sukilti prieš valdžią, todėl 
jaunimas jau iš mažų dienų 
pratinamas miestų sukilėlius 
malšinti!

šie malšintojai apginkluoja
mi ir pratinami lipti ant stogų, 
slėptis namų palėpėse ir iš to
nais į gatvę šaudyti...

Jaunimui skiepijama kilų 
tautų gili neapykanta, — tik vo
kietis gali valdyti pasaulį! Vi
sos kitos tautos, tai 
tautos priešai!

Atėjo metas, kada 
tautos vadas Hitleris 
visą pasaulį valdyti! Kur vokie
tis negyventų — visur jis turi 
dirbti nacionalsocialistų naudai. 
Jo pareiga kitur gyvenant šni
pinėti, kelti nerimą ir įrodinėti, 
kad vokietis, kaipo vokietis, ki
tų tautų skriaudžiamas!

Daugelyje miestų veikia slap
tos užsieniuose gyvenančių vo
kiečių propagandos mokyklos, 
kurios ruošia vokiečių judėji
mui instruktorius, šie instruk
toriai kaipo specialistai siunčia
mi į svetimas valstybes darbuo-

vokiečių

pašauktas

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Ir šiauliečiai gavo “ulti

matumus”

sriubos, kurioje
būti gudriam

ŠIAULIAI. — Tarptautiniai 
įvykiai, matyt, paveikia ne tik 
galvojančius žmones, bet ir 
įvairius laimės manijakus, ku
rie taip pat savotiškais “ulti
matumais” perša už save kvai
lesniems žmonėms galybes lai
mių. Štai, 
Šiauliuose 
laiškeliai, 
ddodama 
perrašyti
kalbėjus kelias sveika mari jas. 
Išpildžiusiems tai, po 149 die
nų žadama iš Liurdo didelė lai
mė, o neišpildžiusiems — 
keikimas.

šiomis dienomis 
paplito ranka rašyti 
kuriuose adresatams 
24 vai. laiko juos 
ir siųsti toliau, at-

Darbai
, PANEVSŽIS. — Mieste 
aidėjo įvairus darbai. Nuo 
što, geležinkelio 
vedami požeminiai 
heliai, kur dirba 
diškių.

Dalis bedarbių 
dirba prie Taikos 
miausiu 
matoma 
gatvės.

pra-

pra- 
pa- 

link 
ka-

stoties 
telefono 

dalis klaipė -

laiku ir 
sutvarkyti

intensyviai 
alėjos. Arfi- 
krantinė nu- 

iki Plukių

Naujai statomam 
tre vyksta . dideli 
darbai, įrengiamas 
vidus. Naująjį kino 
darys už 2-jų mėnesių.

kino tea- 
baigiamieji 

galutinai 
teatrą ati-

fi
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L SS ŽINIOS
KOVA PRIEŠ DIKTATŪRA VOKIETIJOJE

puslapius.

Hitleris pasakys kalbą reich
stagui! 100,000 vokiečių susi
rinko Goebelso kalbos pasiklau
syti! 300,000 minia dalyvavo iš
kilmėse nuleidžiant naują Vo
kietijos karo laivą į vandenį!

Tokios ir panašios antraštės 
margina kasdieninės Amerikos 
didžiosios spaudos
Retai kada pastebėsi žinią apie 
tai, ką mano, kaip nusiteikusi 
yra, ką veikia neoficialioji Vo
kietija — liaudis. Ir todėl įli
pęs kriaučių Amalgamėtų uni
jos žurnale “Advance” Dr-o S. 
Lipschitz straipsnis atrodo ypa
tingai įdomus.

Miunchene, . rašo Dr. Lip
schitz, vakare kabaretas pilnas 
žmonių. Vokiečiai geria alų, 
garsiai kalbas ir juokauja. Stai
ga kabarete užviešpatauja tyla.

Pasikelia pagrindų uždanga. 
Scenoje skrynia — tokia, į ku
rias prekes sandėliuose pakuo
ja. Greta padėta skiedrų, popie- 
ros, pjuvenų. Ant suolelio plak
tukas ir vinių sauja.

Scenon išeina apysenis žmo
gus. Pasižiūri į sudėtus daiktus, 
užsimąsto, valandėlę pastovėjęs 
sugrįžta už už kulisų. Kabarete 
tyla.

Netrukęs žmogus vėl pasiro
do, nešinąs Hitlerio, Goeringo ir 
Goebbelso statulas. Kaip tikras 
ekspertas, jis ima pakuoti sta
tulas. Pakloja joms skiedrų pa
talą, apvynioja jas popiera, api
pila pjuvenomis. Uždeda skry
nios viršą ir kala jį. Kiekvienas 
kirtis plaktuku į vinį — meis
tro darbas.

Nė žodžio nepratarta, bet mi
nia sužavėta. Kabarete absoliu
ti tyla. Pagaliau darbas pabaig
tas. Senyvas žmogus pakelia 
skrynią ir padeda ant stalo. Žiū
rovai pamato parašą: “Kilnokit 
atsargiai! Greitai dūžta. Neap- 
verskit!”

žmogus vėl eina už kulisų. 
Kabarete pašėlęs plojimas. Mi
nia, rodos, pakvaišo. Plojimui, 
rodos, galo nebus.

Žmogus pataikė į susirinku* 
šiųjų sielą.

Kitą dieną tą žmogų, išgar
sėjusį Vokietijos komiką, pro4 
pagandos ministerija pašalino 
iš aktorių tarpo. Vėliau jis išga
bentas j koncentracijos stovyk
lą, o kur dabar yra — nežinia.

Taip, koncentracijos stovyk
la pasidarė viena svarbiųjų Vo
kietijos įstaigų. Apskaičiuoja
ma, šiandien per 100,000 šalies 
gyventojų sutalpinta koncentra
cijos stovyklose. Tik prieš tre
jetą dienų paskelbta, kad 
Šia mos naujos stovyklos 
400,000 žmonių.

Tačiau nė policija, ne
gikai, nė šnipai nepajėgia su
laikyti propagandos prieš dik
tatūrą. štai pasirodo, paviršiu 
žiūrint, nekalti lapeliai. Jie ata
kuoja nacių vyriausybę. Kas 
juos dalina, nežinia, bet paplin
ta jie plačiai. Viena diena atsi
šaukimai tūkstančiais pasėjami 
darbininkų apgyventose 
kėse, kitą dieną juos 
pašto dėžėse. O gal būt 
išėjusios krautuvių
staiga pasijus laikančios ranko
se brošiūrėles, kurios atakuoja 
mobilizaciją, korupciją munici
palitetuose, 
Vokietijos 
trankų, bet

Kasdien
“valstybės priešams”. Kiek nu
marinama žmonių koncentraci
jos stovyklose, tai nė neminima. 
O požeminė veikla nesiliauja. Ji 
pasiekia ne tik miestelėnus, bet 
ir ūkininkus, ir net pačius Hit
lerio smogikų narius. O tarpais 
vokiečiai staiga išgirsta nežinia 
iš kur siunčiamas radijo pra
kalbas.

ruo-
dar

sino*

Darbo rankų perteklius privedė 
prie taip mažų algų, kad darbi
ninkai savo uždarbiu vos galėjo 
palaikyti gyvybę. Naujųjų pra
monių centrai pasidarė vargo 
ir skurdo centrais. O fabrikan
tai tuo pačiu laiku tuko. Angli
joje, kur fabrikai sparčiausia 
tuo laiku plėtėsi, kai kurie fa
brikantai nuo savo įdėtų į pra
monę pinigų gaudavo po pen
kiasdešimt ir net virš šimto 
nuošimčių pelno. Mažuma žmo
nių tuko daugumos lėšomis.

Pavergtieji ir išnaudojamieji 
kovoja kaip galėjo ir mokėjo. 
Vergijos laikais jie užpuldavo ir 
nužudydavo savo poną, monar
chijose jie tykodavo nukauti 
karalių, o kapitalistiškose šaly
se jie dažnai būriais puldavo 
dirbtuves ir daužydavo maši
nas. Iš pradžių, kaip matome, 
ėjo nesąmoninga kova. Ne so
cialistai kalti, kad žmonijos tar
pe atsirado klasės ir kad tarp 
tų klasių eina kova. Bet socia
listai darbuojasi, kad iš nesą
moningos klasių kovos padary
ti sąmoningą kovą.

Reikalauja C.I.O
A.D.F. taikos

ir

apylin- 
užtinki 
moters, 
lankyti,

kurios sako, kad 
gyventojai ne pa
šviesto trokšta.
kapojamos galvos

Paviršiu žiūrint Vokietija at
rodo, ypač svetimšaliui, apsi
kausčiusi šarvais, galinga dik
tatūros garbintoja. Bet taip juk 
atrodė ir imperatiškoji Nikalo- 
jaus Antrojo Rusija. .. —V. P.

Klasių kova ir socialistai
Primityvis komunizmas dirbtuvių, privatinė nuosavybė 

I.............................................. ..—«
Žmogaus kova 

tiek sena, kiek senas 
žmogus. Bet žmogaus 
mas ir išnaudojimas 
do kartu su žmogum, 
šioje planetoje jau buvo išgyve
nęs labai ilgą laiką; daug jisai 
atradimų buvo padaręs, daug 
išmokęs, bet tokios žiaurios ir 
kruvinos klasių kovos, kokią 
mes šiandien vedame, jisai ne
žinojo.

Vos keturi šimtai metų algai, 
kada europiečiai atrado Ameri
kos kontinentą ir neužilgo po 
to pradėjo čionai plaukti apsi
gyvenimui, tai jie čia rado in- 
*dėnus, kurie gyveno gentėmis. 
Medžioklės laukai, žuvavimo li
pęs, prūdai ir ežerai, gyvena
mosios stubos, dirbamoji žemė 
ir darbo įrankiai priklausė vi
siems žmonėms. Žmogus žmo
gaus nepavergė ir neišnaudojo. 
Jeigu medžiokle arba derlius 
pavykdavo, tai visiems buvo 
gerai, o jeigu nepavykdavo, tai 
kentėjo visa gentis. Tokio reiš
kinio, kad vienas žmogus gy
ventų pertekliuje, o kitas ba
dautų, jie nežinojo.

Tokią arba tam papašią tvar
ką įvairiais laikais yra pergy
venę įvairių kraštų žmonės. To
kią žmonių santvarką kai ku
rie istorikai vadina primityviu 
komunizmu.

už būvį yra 
yra pats 
pavergi- 
neatsira- 
Žmogus

prasidėjo žemėje, o kai iš ama
tų pradėjo steigtis fabrikai, tai 
irivatinėn nuosavybėn pateko 
vairios pramonės. Su privatine 
nuosavybe atsirado klasės, su 
privatine nuosavybe prasidėjo 
ir klasių kova. Klerikalai, tau
tininkai ir kitokie atžagareiviai 
dažnai prikaišioja socialistams, 
tad jie skelbią klasų neapykan
tą bei klasių kovą. Į tai jiems 
galima pasakyti, kad klasių ko
va prasidėjo pirmiau nei socia
listai atsirado.

Privatinė nuosavybė ir klasių 
kova

Žmonės pasiskirstė į klases 
nuo to laiko, kai atsirado pri
vatinė nuosavybė. Kol nebuvo

tai 
toks

yra 
su- 
ati- 

dar-

Kai du šunys pjaujasi, 
kaulas tenka trečiam — 
yra lietuvių posakis. Amerikos 
Darbo Federacijai ir Industri
nių Unijų komitetui nepaliau
jant savitarpės kovos, samdyto
jų reakcija kelia galvą ir taiko 
taip Industrinių Unijų Kongre
so, kaip ir Amerikos Darbo Fe
deracijos veiklą paraližiuoti.

Wisconsin, Michigan ir Min
nesota valstijose, kurios praeity 
skaitėsi palankiomis organizuo
tiems darbininkams, jau 
priimti biliai, supančioją, 
varžą organizacinį darbą, 
mą net tas teises, kurias
bininkai seniai turėjo. Kiti pa
našus biliai tebėra legislaturose 
ir laukia debatų ne tik Wiscon- 
sine, Michigane, Minnesotoj, bet 
llinois ir kitose valstijose.

Eiliniai unijų nariai nori A- 
nerikos Darbo Federacijos ir 

i ndustrinių Unijų Kongreso tai
gos. Ir neseniai Amatų ir Dar- 
jo Taryba Saleme, Oregon vals
tijoj, susidedanti iš 21 unijos, 
tartu su 15 Industrinių Unijų 
kongreso organizacijų sudarė 
specialų komitetą. Šitas komi
tetas priėmė rezoliuciją reika
laujančią A.D.F. ir Į.U.K. pie
vines paliauti. Rezoliucija pa
siųsta William Greenui ir John 
Lewisui. Ji išsiuntinėta darbi
ninkų leidžiamiems žurnalams, 
savaitraščiams ir dienraščiams. 
Ji taipgi siunčiama miestų ir 
apskričių unijų taryboms.

Vajus prieš ateivius

, Naujlenu-Acme Telephoto 
. CHICAGO. — Jacob Chan- 
kin, kuris atvyko iš Berlyno, 
iškėlė bylą naciams reikalau
damas grąžinti jam pinigus, 
kurie visokiomis neteisėtomis 
bausmėmis liko iš jo atimti. 
Del tos bylos nacių pinigai, 
padėti Chicagos bankuose li
ko “užšaldyti”.

bilius priims, parodys ateitis. 
Bet faktas, kad 60 bilių atkreip
tų prieš ateivius įteikta kongre
sui, liudija, jogei reakcija stip
rėja. Ir jeigu reakcija eis dar 
žymiai toliau, tai ji gali užgau
ti ir naturalizuotus imigrantus.

mas, kurį pažangioji spauda 
stato, yra reikalavimas, kad val
džios organai teiktų už piliečių 
sumokamus taksus efektyvų, 
našų patarnavimą.

Bendrai imant, pažangioji 
spauda šiuo laiku nekovoja lak4 
sų. Ji kovoja, kad palaikoma 
taksais valdžia teiktų juo na
šesnį patarnavimą.

Darbininkas — pavienis as
muo arba su šeima — uždirbąs 
metams nuo $1,000 iki $1,500, 
moka keletą ar kelioliką dole
rių taksų, arba ir visai nemo
ka. Tuo tarpu asmuo, kurs pa
daro $1,000 000 per metus, turi 
sumokėti valdžiai apie $600,000. 
Jam palieka tik “nelaimingi” 
$400,000, o gal dar Riek ma
žiau, Štai kodėl nepaliaujamai 
didžioji spauda šaukia, kad val
džia smaugia biznį, plėšia pi
liečius, atima jiems energiją ir 
iniciatyvą.

Sumažinti taksus turčiams 
galima likvidavus kai kurias 
valdžios aspiracijas — pavyz
džiui, WPA darbus. Sumažinti 
taksus turčiams galima užkro- 
vimu plačiąjai visuomenei di
desnių taksų — pavyzdžiui, įve
dimu federalių Sales Taxes 
(pardavimų taksų. Ir pardavi
mų taksai dažnai minimi kaipo 
viena priemonių dabartinei tak
sų sistemai pakeisti.

Taksai
Didžiojoj Amerikos spaudoje 

varoma nepaliaujama kampani
ja taksams sumažinti. Taksai 
smaugiu biznį, pramonę, taksai 
plėšią gabesnius žmones, atirrią 
jiems norą, energiją ir iniciaty
vą veikti. Argumentų visa vir
tinė.

Antra vertų#, liberalinėje, so
cialistinėje ir.įunijistinėje spau
doje nusiskundimų taksais veik 
nematyti. Pagrindinis reikalavi-

Generolas Krivicki - 
tik “žydas Šmelka”

Neseniai trijuose didelę cir
kuliaciją turinčio savaitraščio 
“The Saturday Evening Post” 
numeriuose tilpo buvusio Stali
no generolo, Krivickio, straips
niai apie Rusiją.

Krivicki buvo Rusijos šnipų 
organizacijos viršininkas vaka
rų Europoje. Natūralu, kad jis 
papasakojo įdomių dalykų apie 
Stalino vyriausybės rolę Ispa
nijos civiliame kare, apie likvi
davimą sovietų Armijos gene
rolų ir buvusių bolševikų vadų

ir Stalino pastangas susitarti su 
Hitleriu.

Krivickio straipsniai lyg per
kūnas trenkė į komunistus. Ke
letu savaičių jų spaudoje visai 
neprisiminta Krivickio straips
nių. Tačiau ir nutylėti negali
ma. Juk straipsniai tilpo ne 
menkame laikraštėly, kurs turi 
kelioliką tūkstančių kopijų cir
kuliacijos, bet žurnale spausdi
nančiame daugiau nei milioną 
kopijų. ?

Taigi J. Valstijų komunistų 
minties vadovas, žurnalas “The 
New Masses”, dabar atsiliepė į 
Krivickio straipsnius. Ką jis 
sako? Gi sako, kad Krivickis 
niekuomet generolu nebuvęs ir 
kad jis esąs tik “žydas šmelka 
Ginsberg”.

Reiškia, Krivi tekis ne savo 
vardu eina... Bet ir Stalinas, ir 
Leninas, ir Litvinov, ir eilė ki
tų sovietų šulų ėjo ir tebeina 
ne savo vardais. O kai dėl gene
rolo rango, tai asmenys, ku
riems yra tekę tarnauti sovietų 
Rusijos agentijose arba turėti 
reikalo su tomis agentijomis, 
tvirtina, jogei Krivicskis buvo 
Stalino generolas ir buvo sovie
tų Šnipų vakarų Europoje gal
va. Ir vienas tokių asmenų yra 
Leon Dennen. Praeity jis tarna
vo sovietų prekybos korporaci
jai ir dažnai girdėjo generolo 
Krivickio pavardę tarnaudamas. 
Jis apie tai pasakoja socialistų 
laikraščio “The New Leader” 
gegužės 13 d. laidoje.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Budrike Pavasarinis Išpardavimas

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ 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. didžiausią finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Kaip atsirado kapitalizmas?
Klasių kova ypatingai paaš

trėjo pabaigoje aštuoniolikto 
šimtmečio, kuomet mašinos pra
dėjo pavaduoti rankų darbą. 
Mašinų išradimas ir jų tobuli
nimas pakeitė visą gamybos 
sistemą. Mažos amatų dirbtuvė
lės buvo priverstos užleisti savo 
vietą dideliems fabrikams, ku
rie buvo reikalingi stambių su
mų pinigų įrengimui brangių 
mašinų ir samdymui daug dar
bininkų. Taip įrengti fabrikai 
pasakiškai pakėlė darbo našu
mą, kas užvertė rinkąs įvairiais 
gaminiais ir nupuldė produktų 
kainas. Smulkus amatininkai 
negalėjo lenktyniuoti su fabri
kais ir nenoromis turėjo palik
ti savo amatus ir ieškoti uždar
bio didelėse įstaigose. Tuo bu- 
du milžiniška darbininkų armi
ja skverbėsi į dirbtuves. Darbo 
rankų pasiūlymas pradėjo yir-r 
šyti pareikalavimą ir darbinin
kų tarpe prasidėjo lenktyniavi
mas besisiūlant dirbti vis už 
mažesnį ir mažesnį atlyginimą.

agituoja, 
valdžios 
tų bilių 

net toks

J. Valstijų kongrese šiuo lai
ku yra apie 60 bilių kreipiamų 
prieš svetimšalius. Biliai taiko 
įvairių nemalonumų jiems •— 
nuo pirštų fotografavimo iki 
koncentracijos stovyklų.

Vienas tų bilių, paruoštas Te
sąs kongresmano Dempsey ir 
aktualiai priimtas atstovų rū
mų, reikalauja deportuoti visus 
svetimšalius, kurie 
kad reikia J. Valstijų 
formą pakeisti. Pagal 
gali būti deportuotas
svetimšalis, kurs užgiria prez. 
Roosevelto Naująją Dalybą.

Šiomis dienomis atstovų rū
mai priėmė kitą bilių, paruoš
tą Alabamos kongresmano 
Hobbs. Jeigu J. Valstijų valdžia 
nutaria deportuoti nepageidau
jamą ateivį — pav. kriminalis
tą, anarchistą ar komunistą, ar 
bet kurį svetimšalį, kuris užgi
riu idėją, jogei reikia pakeisti 
J. Valstijų valdžios formą; jei
gu deportuojamo nepriima ta 
šalis, į kurią norima jį depor
tuoti — tai Hobbso bilius įpa
reigoja valdžią patalpinti tok 
asmenį koncentracijos stovyklo
je ir laikyti jį ten neribotą lai 
ką — gal būt visą jo gyvenimą.

Ar J. Valstijų senatas šituos

IKROEHLER

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

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

2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti parduoti 
Elektrines Ledaunės, 1939 metų 5 ir 6 kub. 
Electric, Hot Point, Westinghouse kainos sumažintos kad išparduoti didesnį skaičių. 
Ant -skalbiamų Mašinų—-Norge, Thor, Maytag, duodama didele nuolaida. 
Dulkių Valytuvai — Hoover, Eureka, po $19.50*
Cedar Chests — Drapanoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite numažinto
mis kainomis.

I

RCA* Victor 1940 Radios ir kitos gerųjų išdlrbysčių Radijos parduodamos po $6.95 
iki $99.00

Lengvi Išmokėjimai, Krautuve atdara nedeliomis ..visą ..dieną

po $175.00 dabar $69>00
pėdų po $98.00

Tiktai
Norge, General

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $4 O Cn 

už ............................
GYDYMAS $l?n.OO

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

diena Ligoninėje . _ $ 15.00
REUMATIZMAS AŠ

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $< nA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. HalstedSt. * Tel. Yards 3088
WCFL—970 k. leidžiama žymus programas 9 vai. vakare Chicagos laiku.

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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Pittsburgho Lietuvių 
Ūkio Atidarymo 

Išvažiavimas

NEPAKENČIA SKIRTIN
GŲ NUOMONIŲ

Pirmas pavasarinis 
išvažiavimas

irTai jau piknikų sezonas 
prasidėjo, ir tikrai su geru pa
sisekimu. Praeitas sekmadienis, 
gegužės 7 d., tikrai buvo vilio
janti diena. — saulutė maloniai 
šildė, miškų medžiai dabinosi 
gražiais žiedais ir oras buvo 
pripildytas malonaus kvapo.

Pittsburgho lietuvių biznie
rių taip vadinamas “Country 
Club“ tą dieną turėjo savo 
oficialų atidarymą. Publikos 
buvo suvažiavę daug iš visur. 
Visi gražiai linksminosi gėrė
josi atgijusios gamtos gražumu 
ir kvėpavo tyru ir maloniu oru.

Ateinančią vasarą šioje vieto
je bus laikoma daugybė lietu
viškų piknikų. Musų draugijos 
jau yra paėmusios ūkį pikni
kams kuone kožną sekmadienį 
iki pat rudens.

Pačiame lietuvių “Country 
Club“ yra įtaisyta daug pageri
nimų, suvestos elektrikinės švie
sos, miškų medžiai apvalyti, ap
genėti, taippat prisodyta ir nau
jų medelių. Yra įtaisyta ma
žiems vaikams žaislo vietbs.
žodžiu sakant, lietuvių “Cd 

try Club“ progresuoja.

Tenka pastebėti, kad pas mus 
Pittsburghe vis dar yra didelė 
stoka pakantos skirtingoms 
nuomonėms. Dėl stokos pakan
tos skirtingoms nuomonėms 
daugiausia prisieina nukentėti 
laikraščių korespondentams.

Jei tik kada kur laikraščio 
korespondentas parašo apie ko
kį veikimą ar kokį kitą dalyką 
taip, kaip jam išrodo, arba 
taip, kaip jisai supranta ir kiek 
kritiškai paliečia aprašomus as
menis, tai jau, žiūrėk, yra gau
domas arba įtariamas kores
pondencijos autorius. Kai kada 
net piktumas reiškiamas, kam 
drįso kitaip rašyti, negu jie no
rėtų.
Tokiu atsitikimu butų išmintin
giausia, kad nepatenkinti as
menys, užuot varinėjus kokius 
ten piktumus, nurodytų kores
pondentų klaidas per tą patį 
laikraštį, kuriame pasirodo ne
palankios jiems koresponden
cijos. “Naujienos“ visada duo
da vietos skirtingoms nuomo
nėms, jei tik nėra šmeižtų ir

Žinoma, piktumais ir keršta
vimais prieš korespondentus 
nieks nieko neatsiekia, vien tik 
demonstruoja stoka pakantos 
skirtingoms nuomonėms.

n-

IŠMINTINGAS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ PASIELGIMAS

Kalbėdamas apie tai turiu 
mintyje ne paprastus musų pi
liečius, bet taip vadinamus kai- 
kuriuos veikėjus, kurie patys ir 
gi plunksną vartoja.

—Grinorius
S. S. P1TTSBUBGII, Pa.

Jau buvo laikraščiuose rašyta

gaspadorius Vincas Burdulis 
mirė palikdamas jauną žmoną 
su dviem mažais vaikučiais. Pi
liečių Draugijai prisiėjo rink
ti naują gaspadorių. Vienok 
draugija užuot rinkusi naują 
gaspadorių paskyrė velionio 
žmoni M. Burdulienę toms 
pareigoms eiti.

Ir tai labai gerai draugija pa
darė, kad velionio žmonai davė 
progos užsidirbti sau ir vaiku
čiams pragyvenimą. Tuo liko 
gražiai pagerbtas velionis Bur-

Nepaprastas rnioty 
kis su žvėriuku

jai. . Kakanas

“IMKIM SAU”, AR “DUO
KIM SAU” — KAIP 

GERIAU?
BUS

tenka
sau,

darbas
net ir

žmona

gauti ir nešti žmonai parodyti. 
Tai, žinoma, ir padarė. Bet lau
kinis žvėriukas—tai ne namine 
katė: buvo nelengvas 
pagauti. Begaudant jam 
pirštus perkando.

Kai atnešė į stubą,
pradėjo rėkti užsiėmusi nosį ir 
varyti lauk savo vyrą su jo tuo 
“radiniu”.

Žinoma, to nepaprasto žvė
riuko atsikratyti nebuvo jokio 
sunkumo, bet to “kvapo“, kurį 
tas žvėriukas paleido, tai labai 
sunku buvo atsikratyti. Musų 
gerasis tautietis turėjo atsiža
dėti savo tų drabužių, kuriais 
buvo apsivilkęs; mašiną turėjo 
vėdinti per keletą mėnesių, kol 
galima buvo su ja kur išva
žiuoti. O pats irgi nemažai 
muilo ir vandens turėjo suvar
toti.

O užvis nemaloniausias da- 
ykas su tuo laukiniu žvėrin
iu—tai tas, kad kiti biznieriai, 
sužinoję aipe tą nepaprastą at
sitikimą, turi daug gardaus juo
ko.

Kol kas nėra išaiškinta kaip 
tas žvėriukas pateko į musų 
tautiečio automobilį,—ar jisai 
pats maisto ieškodamas buvo į- 
indęs pro atidaras duris, ar 

koks šposininkas jį įmetė į ma
šiną. i ; -j

Kaip ten iš tikrųjų buvo, tai 
nesvarbu, tik susimildami, nie
kam apie tai nesakykite, nes 
aš irgi niekam nesakau. O jei 
kam teks išvažiuoti su automo
biliu j mišką, tai pirm važiavi
mo namo gerai apžiūrėkite sa
vo mašiną, kad nerastumėte to
kių neprašytų “svečių“, kaip 
kad tas laukinis žvėriukas. O 
jei rasite, tai su juo šposų ne
krėsk! te, nes pasidaro, labai 
daug nemalonumų ir nereika
lingų iškaščių. —Jurgis

Susimildami, niekam kitam 
apie tai nesakykite, tik 
žiūrėkite, kad ir 
taip neatsitiktų.

jums

KITIEMS NAUJIENIE- 
ČIAMS IRGI GĖRAI

SEKASI
Kaip kas iš biznierių skun

džiasi blogais laikais ir kad biz
nis neina taip, kaip turėtų eiti. 
Bei jei jus užeisite į Albino 
Kaulako užeigą 2130 Fifth Avė.,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams •
HUMBOLDT PARK "• LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Iždo globėja— Elenora Norkus,! WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
4003 So. Francisco Avė.; Maršai- 1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

Atdara sekmadieniais ir šventadie
niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 

reikalu šaukti
SVERRE GR0NW0LD

Phone SPAulding 6149
Mes patys išdirbėjai

Artistic Memorials Monuments— 
Ilcadstones—Mausoleums—Statuary

blogų laikų. Visada tenai rasi
te pakankamai svečių, ir šios 
įstaigos patarnautojus sunkiai 
ir skubiai dirbančius.

Iš Albino Kaulako užeigos pa
tarnautojų, lai Marijona Zdan*

nansų sekretorė, tur būt, sun
kiausia , dirba ir daugiausia 
draugų turi. Bet kur musų 
darbščioji Mariutė nedirba, — 
tiek draugijų parengimuose, ap
skričių suvažiavimuose, papras
tuose draugijų susirinkimuose, 
SLA Seimuose kaipo delegatė ir 
visur kitur, kur tik yra to, taip 
sakant, nedėkingo darbo visuo
menės gerovei. Niekados jai ne
trūksta nei energijos, nei pasi
šventimo.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So 
Talman Avė.: Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut 
rast. — Paul J. Petraitis, 752 W 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka 

? sieriur,—Helen Gramantienė, 453f
So. Rockwell St., tel. Lafayettf 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 446! 
Archer Ąve., tel. Lafayette 1374 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever. 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. I kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

Matyti, musų Mariutė dar vi
sai jauna mergaitė būdama su
sidraugavo su visuomeniniais 
darbais dirbdama Lietuvių Ko
operatyvo krautuvėje kaipo pa
tarnautoja, ir tais laikais ji 
buvo žinoma kaipo: “Koopera
cijos Marė“.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: WaL 
\ter Lėkis, 
sian Avė 
pagelb., 3223 So. Green St.; A 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

pirm., 6935 So. Arte-
A. Lazauskas—pirm.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
KauniŠkienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

TAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 -Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

LIOIID
“MODERNAS FINIŠAS”

$g.00

»»« 
galioną

kvorta

baldams medžio darbamsIfloaltiR flniSa*
Ir Hlpnoma. Pakanka vieno kauto, n -iymi 

brūkšnių. Gali būti plaunainan ke
lia Hj-kiiiH, nepamea tvllganio. _

-------------------- KVPONAR-----------rrr ..
BANDYMO PASIŪLA

L1qnld Tiling ......... vienas kenas S’Vc
bruftis .............................   25c

Verta 00c 
VISKAS UŽ 25£

Specialių aukų paKtu ncaliinfiame

GLOSS

1

Kaikurilios kalbėtojus 
girdėti sakant: “duokim 
butų taip gerai; duokim sau, 
yra taip negerai.“ Kuone prie 
kelinto sakinio vis kartoja: 
“duokim sau“, “duokim sau“,— 
kas reiškia pats savame, kad 
pats sau duodi ką nors, ir tai 
savo, bet ne kito.

Man rodos, kad butų daug 
gražiau, kad vietoje 
sau“, butų sakoma:

“davinio 
tarsime“

Feliksas Gutauskas 
Permainė Savo 
Biznio Vieta

se- 
at- 
sa- 
pa-

Vieną kartą teko dalyvauti 
vakarienėje, kuri buvo sureng
ta vienam Pittsburgho kunigui 
pagerbti. Kunigas buvo vaka
rienės programos vedėjas. Tai 
tas vakarienės programos vedė
jas kuone prie kiekvieno saki
nio vis kartojo: “imkim sau”, 
musų darbščiosios “moterėlės“, 
“imkime sau“, labai daug dirbo 
s u rengdamos šią vakarienę, ir 
vis: “imkime sau”, “linkime 
sau“. Išrodė labai keista besi
klausant tokios kalbos. Tiesa, 
kai kurie mano draugai aiškino 
man, kad tas kunigas, progra
mos vedėjas, esąs labai menkos 
iškalbos.

Bet jei to kunigo kalba butų 
slenografiškai užrašyta’ žodis į 
žodį, tai jisai tikrai turėtų ste
bėtis iš savo kalbos.

Žinoma, iškalbumas ar neiš- 
kalbumas yra' vienas dalykas, n 
sakinių sutvarkymas 
kitas dalykas.

Musų Pittsburgho lietuviai 
biznieriai turi gražioje vietoje 
gražią vasarinio sezono pasi
linksminimo vietą, kuri yra ži
noma Pittsburgho ir apylinkės 
ietuviams kaipo “Lietuvių U- 

kis“ arba “Lithuanian Country 
Club“. Tenai vasaros metu lie
tuvių draugijos laiko savo išva
žiavimus, o musų biznieriai 
kmadieniais arba taip sau 
iekamu laiku atvažiuoja į 

’vo ūkį pailsėti, tyru oru 
kvėpuoti, kortomis palošt
pasilinksminti, žodžiu sakant, 
atvažiuoja čionai, kad galėtų su 
si t ik t i su savo draugais bei tam 
kad galėtų užmiršti nors trum
pą laiką savo kasdieninius rū
pesčius.

Vieną kartą atvažiavo į šį uk 
keli žymus ir geri musų tautie
čiai biznieriai praleisti luoslai- 
kį ir pasilinksminti. Prisiėjo 
užtrukti iki vėlumos. Vienas iš 
musų tautiečių atėjo prie savo 
automobilio, įsėdo 
namo. Bet vos tik 
žinoti kaip pajuto 
smarvę. Iš pradžių 
iš kur tas “kvapas 
Pamanė, kad gal jis bus perva

ir važiuoja 
pradėjo va- 
nepaprasti; 
nesusivokė, 

“ atsirado.

—tai jau

angliškai 
‘skunk“ 
“smirdinčiu 
žvėriukų musų Pittsburgho a- 
pylinkėse yra gana daug.

Tačiau musų tautietis pava
žiavo keletą mylių, o smarvės 
jautimas nė kiek nesimažėjo. 
Tąsyk jisai buvo tikras, kad«yra 
užgavęs su automobiliu tą ne
labąją “skunkę”, ir jau buvo 
pradėjęs apsiprasti su tuo ne
maloniu “kvapu”.

Parvažiavęs namo pamatė, 
kad po mašina kažkoks nepa
prastas gyvūnas bėgioja. Užsi
degęs Šviesą pamatė, kad gra
žus žvėriukas, panašus J katę. 
Sumanė tą gyvą sutvėrimą pa-

yra 
arba

šešku“.

vadinamas 
lietuviškai— 

Mat, tų

Persikėlė i Daug Gražesnę 
ir Naujai Įrengtą

SOHO PITTSBURGH, Pa. — 
Geri naujieniečiai Feliksas ir 
Ona Gutauskai, kurie yra sėk
mingi biznieriai (laiko resto
raną su gėrimais) su balandžio 
28 d. persikėlė į naujai įreng
tą gražią vietą, 2210 Fifth Avė.

Naujoji p.p. Gutauskų užeiga 
yra daug didesnė ir gražesnė 
su visais patogumais svečiams. 
Ten yra teikiamas malonus ir 
mandagus patarnavimas. Biz
nio atžvilgiu naujoji vieta irgi 
yra daug geresnė ir turi daug 
daugiau biznio, negu kad seno
ji. Tiesą sakant, ir senojoje vie
toje biznis buvo neblogas, bet 
naujoje daug geresnis.

Gutauskai yra plačiai žinomi 
ne tik tarpe lietuvių, bet ir tar
pe svetimtaučių. Jie turi gerų 
draugų Pittsburgho apylinkėje 
ir net tolimoje Chicagoje.

Gutauskų užeigoje yra myli
miausias kasdieninis svečias 
jau per daugelį. metų Naujie
nos. Taip pat jie prenumeruo
ja ir kitus pažangius laikraš
čius. Aktyviškai dalyvauja lie
tuvių draugijiniame veikime. O 
ypačiai p. Gutauskienė daug yra 
prisidėjusi prie lietuvių skautų 
organizavimo ir daug padeda 
SLA Apskričio parengimuose 
kaipo veikli SLA narė. Pats Fe
liksas Gutauskas priklauso prie 
visų pažangiųjų draugijų ir nie
kados neatsisako pagelbėti lie
tuviškame veikime.

Tai nėra joks komplimentas; 
bet, priminimas šventos teisybės, 
kad labai mažai pas mus Pitts
burghe tesiranda tokių darbš- 
čių moterių kaip Marijona 
Zdankienė.

Apie patį šios įstaigos šeimi
ninką Albiną Kaulakį lik tiek 
galima pasakyti;‘kad jisai buvo 
visų mėgiamas kada buvo Lie
tuvių Mokslo Draugystės klube 
gaspadorius. Taįp pat jis tebėra 
visų mėgiamas ir dabar. Vargu 
kitą draugiškesnį žmogų jus 
rastumėte kaip į<ad musų Albi
nas.

Albino užeigoj^’ Naujienos y- 
ra kasdieninis ir ‘mėgiamas sve
čias jau per daugelį metų. Taip 
pat ir kili laikraščiai šią užei
gą lanko.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas: J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną. Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

Robertson & Co.
mTJm Houm ot Ligtid TiUng"

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

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

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

vakarais iki 9 P. M.

r

Laimingos . kloties naujoje 
vietoje musų darbštiems nam 
jieniečiams.

rie
Remkite T»’ns Biznierius, ku- 

Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė.,* 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. Į 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 24i7 W. 43rd St., Chi
cago, 111

Ka-

SVETIMTAUČIAI SKAI
TO LIETUVIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS
Jei jus esate kada užėję į

zimiero Gutausko užeigą 133— 
22nd St., South Sidės dalyje, 
tai busite pastebėję, kad tenai 
yra visokių visokiausių lietuviš
kų laikraščių. Žinoma, Naujie
nos tenai jau yra per daugelį 
metų kasdienipis ir mėgiamiau
sias svečias.

Praeitą sekmadienį biznierių 
išvažiavime šios užeigos savi
ninkas p. Gutauskas pakvietė 
mane ateiti ir atnaujinti Naujie
nų prenumeratą, nes, girdi, jau 
baigiasi. Pirmadienį, gegužės 8 
d. aš ir nuvažiavau tenai. Atli
kau, kas reikia, ir mums besi
kalbant su šios užeigos darbi
ninku Povilu Mumeniškiu, be
vartant lietuvių laikraščius,' at
eina senukas su ilga ir žila barz
da, lazdele pasiramsčiuodamas 
Pirmiausia nusipirko stiklą a- 
laus, išgėrė ir, kalbėdamas ru
siškai paprašė Povilo, ar jis ne
galėtų gauti lietuviškų laikraš 
čių. Povilas irgi rusiškai senu
ko klausia, kokių laikraščių jis 
norėtų. Senukas sako, kad jisai 
norėtų Naujienų, jei tik jisai 
galėtų gauti. Naujienų vardą 
labai gražiai ištarė.

Klausių aš Povilo, ar tas se
nukas ne lietuvis. Gaunu atsa
kymą, kad ne. Jisai esąs balt- 
gudis iš Vilniaus krašto, bet 
mokąs lietuviškai skaityti, ir ji
sai ateinąs po keletą kartų per 
savaitę parsinešti jau perskaity
tas Naujienas. Pasirodo, kad ta
sai senukas labai gerai supran
ta lietuvių kalbą, tik neperge-

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KU SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Aye.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas^—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central ,5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.;

riausiai kalba.
Norėjau kiek arčiau susipa

žinti su juo, bet senukas atsi
prašė, kad jisai neturįs laiko ir 
nepergeriausiai jaučiasi. Pasiža
dėjo ateiti kitą kartą ir daug 
ką papasakoti apie save.

—S. Bakanas

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren- 
ęsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
(ZOLIOTĄ GARAŽĄ C 4 H A 
2 karams pastatysime v | J J 
ant jūsų loto I rJij

Unijistu statytas

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

CITY WRKG. & LBR. C0.
2301 S. Crawford Lawndalc JCiO

K. KAFKA, prez.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—nirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa
galbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvių 
Li uosy bes svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St., Cicero, III.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 
—A. 
St.; 
viez, 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 

Kkartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 
wood svet., 
Chicago, III. .

1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
Baltas, 6319 So. Sangalon 

Kasos globėjai—N. Micke-
6925 So. Artesian St., M.

1:30 vai. popiet, Holly-
2417 W. 43rd St.,

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRA1N
' duę to dust,,sūri, light-glare, 
.driying, niovies, reading, etč.?

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh, 
alivel Much more eflective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept, MF. Chicago, IU.______

fe;

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PI M PLĖS

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančiu vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.

Km y < i

EYESTVVH S,,., t h e s

AT ALI DRUG STORES AND-CHEESE
SEADY IN 9 MINUTES
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AŠTRIAU RENGIASI IMTI Į NAGA 
AUTOMOBILISTUS

Policija bus aprūpinta instrumentais girtumui nustatyti.
— Neatsakingi automobilistai bus siunčiami į klini
ką, kad jų protas butų ištirtas.

Teisėjas Thomas A. Green 
nusitarė pradėti griežtą kovą 
su ■ neatsakingais automobilis-' 
tais, dėl kurių kas dieną įvyks
ta didesnių ar mažesnių nelai
mių. Kadangi baudimas kalėji
mu ir suspendavimas vairavi
mo laisnių neduoda pageidau
jamų rezultatų, tai teisėjas 
Green nusistatė stvertis dar 
griežtesnių priemonių.

Pirmiausia jis pareikalaus, 
kad policija butų aprūpinta spe
cialiais instrumentais, kurių pa
galba galima nustatyti žmogaus 
girtumo laipsnis. Tie instru
mentai angliškai vadinasi 
“drunkometers”. Vadinasi, “gir- 
tometrai”. Kas reiškia: girtu
mui matuoti instrumentai.

Tie instrumentai, sako teisė
jas, yra labai svarbus dalykas. 
Dabar, kai areštuojamas auto
mobilistas už kokį nors nusi
kaltimą trafiko patvarkymams, 
lai policistas atsiduria gana 
keblioje padėtyje. Tarsime, au
tomobilistas galėjo būti pusėti
nai girtas, tačiau poliemonas 
teisme negali to įrodyti, ypač 
jei areštuotasis ginasi.

Mat, girtumas yra toks daly
kas, jog pažiurėjus į žmogų 
negalima pasakyti, kokį alko
holio kiekį jis išgėrė.

Visai kitoks reikalas yra su 
kalbamu instrumentu. Jo pa
galba nėra jokio sunkumo nu
statyti, kiek “burnelių” žmogus 
yra išmaukęs.

“Girtometras” aiškiai parodo, 
kiek žmogaus kraujyje yra al
koholio. Todėl jokie išsisukino-

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

m

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d ei
tu vėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų Į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS

jimai čia negali pagelbėti. Au
tomobilistas gali gintis, kiek 
jam patinka, bet jo kraujo ty
rimas su pagalba “girtoinetro” 
yra geriausias liudininkas. Ir 
tai tokis liudininkas, kuris ne
meluoja.

Iš kitos pusės, tam tikrais at
vejais “girtometras” gali pasi
tarnauti ir automobilistams. 
Juk dažnai yra atsitikimų, kad 
poliemonai visai be pagrindo 
automobilistams prikiša girtu
mą.

Kiek žinoma, netrukus bus iš
leistas specialus patvarkymas, 
kuris, taip sakant, legalizuos 
“girtometrą”. Vadinasi, girto- 
metro daviniai bus teisme pri
imami kaipo tikslus liudijimai.

Teisėjas Green taip pat stoja 
už tai, kad kai kurių automo
bilistų butų ištirtas protas. 
Kiekvieną dieną, sako jis, įvyks
ta tokių nelaimių, kurių galima 
lengvai išvengti. Tos nelaimes 
paprastai įvyksta todėl, kad nė
ra tinkamos kontrolės: beveik 
kas nori, tas gali' automobilį 
vairuoti. To dėka visokie silp
napročiai ir žmonės be pusiau
svyros laksto gatvėmis ir suda
ro didelį pavojų gyventojams. 
Pavyzdžiui, Detroite Dr. Selling 
surado, jog 36 nuošimčiai auto
mobilistų, kurie nusikalsta tra
fiko patvarkymams ir lieka 
areštuoti, yra silpnapročiai. Ki
li nušiltai lėliai taip pat rodo aiš- 
kiippusiausvyros neturėjimo žy
mių.

Teisėjas Green reikalauja, 
kad ir Chicagoje butų sukuria 
tokia pat municipalė klinika 
nusikaltusiems automobilistams 
tirti, kokią turi Detroitas. To
kios klinikos pagalba, sako jis, 
bus galima nuo gatvės pašalin
ti pavojingus ir pusiausvyros 
neturinčius automobilistus, ka
dangi iš jų bus atimta vairavi
mo laisniai.

9 IŠ Mather Tower trobesio, 
75 East Wacker drive, nušo
ko Roy Spencer Bartlett. Jis 
nukrito ant automobilio ir vie
toje užsimušė. Iš rastų doku
mentų patirta, kad tai buvo 
nevvyorkietis.

Bartlett atvyko iš New Yor- 
ko giminių aplankyti. Jis bu
vo tik 30 metų amžiaus.

NAUJIENOS, Chicago, UI,

ioiCkte

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto 
mokyklos aikštėje, kurHINSDALE, ILL. — Mokyklos vaikai paliovė žaidę 

paukščiai susuko lizdus. *

MATĘS—GIRDĖJU
BURAGUI PAMINKLAS
Sumanymas Jonui Buragui 

paminklas pastatyti kaipo vi
suomenės veikėjui, jau įvykęs 
faktas. Paminklas nupirktas, 
bus pastatytas ir kapinių puoši
mo dienoj bus atidarytas. Kre
ditas už sumanymą ir darbą 
priklauso Gulbinienei, P. Miller, 
J. Staugaičiui ir Bendokaičiui, 
žinoma ir tiems, kurie šį suma
nymą parėmė finansiškai.

TARP VILNIEČIŲ
Tūlas geras vilnietis, kuris 

visada visomis keturiomis užsi
stodavo už Rusiją kaipo darbi
ninkišką tėvynę, pagalios, pra
dėjo abejoti, kad Rusijoj viskas 
yra daroma tik dėl darbininkų 
labo. Girdi, “matant taip tan
kiai laikraščiuose apie sušaudy
mus senų darbuotojų ir mai
nant žymius valdininkus vis 
naujais ir 'naujais, nenoroms 
pradėjo skverbtis mintis į gal
vą, kad nėra taip viskas gerai,

džiau. Gal galų gale žilio Gri
gaičio pranašystės išsipildys.”

Daug kartų su šiuo asmeniu 
man reikėjo ginčytis apie Ru
siją, bet šį kartą jau pradėjo 
kalbėti su abejone. Kiek daug 
metų ėmė, kol pradėjo šiek tiek 
atsipalaiduoti iš įkaltų bolševi
kiškų laikraščių minčių apie 
darbininkišką rojų Rusijoj.

PARSIKRAUSTĖ
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Į~ CLASS1F1ED APS. ]
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
JAUNA MERGINA NAMŲ ruo

šai mažoj šeimoj. Darbas nuolati
nis, geras mokestis, Oakland 2323.

IEŠKAU DARBO kaipo dženito- 
riaus pagelbininkas ar vačmanas, 
arba prie elevątoriaus. Dirbsiu pi
giai. Esu priverstas dirbti, prašau 
padėti. 2329 Calumet Avė. J. Maša- 
nauskas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PAVARGĘS NUO BIZNIO. Pilnai 
įrengta grosernė įsteigta 23 metai, 
įskaitant 2 aukštų namą, karštu 
vandeniu šildomas,— pilna kaina 
$5750. Terminai, arti 22 ir Wood 
St. Veik šiandien.

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St., Hemlock 8300

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie namų darbo, gyvenimas 
ant vietos, mokėti virti, geri na
mai. šaukite Sheldrake 0839.

FORNISHED įtOOftTS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

NAUJIENŲ-ACME Telephot?.
Auna Maria Mussolini (pa

veiksle ji pažymėta), jau
niausioji diktatoriaus duktė, 
eina su savo draugėmis į mo-

:=: birutė
■■■1^

One success deserves another 
say members of Birutės cho
rus as they survey the resulls 
of the recent barn dance while 
completing arrangements for 
the card and bunco party to 
be held May 24 at the Milda 
Hali on Halsted st.

dance became apparent 
a week ago Saturday 
when new faces mingled 

the old members for one

RENDAI 4 kambariai fornišiuo- 
ti, iš fronto, 1-mo aukšto, maudy
nė. gali vartoti virtuvę. Dėl vyrų 
ar ženotai porai, nebrangiai. 827 
W. 34th Place.

RENDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS vyrui ar vedusiai porai.

6612 So. Sacramento Avė.

PRI VERSTIN /.. PARDAVIMAS
Nepaprastos nuosavybės verty

bės.
ŽIŪRĖK:

2 flatų plytinis, garu šildomas, 
tiktai $400 įmokėti, pilna kaina 
$4,000.

Naujas geltonų plytų, 10 metų 
senumo kampinis, 4X4 kambarių 
apart., garu Šildomas,. 2 karų ga
ražas plytinis, pilna kaina $9,500, 
tik $2,000 įmokėti.

Tik $5,000 įmokėjus gali būti 
savininku šio moderno kampinio: 
12X4' apartmentų, gražioj žiemių 
vakarų vietoj, šis namas 100% iš- 
renduotas už metinius $5400 ir 
įrengtas elektrikiniu šaldytuvu ir 
visai vėliausiais patogumais, 
nuosavybės dabartinė kaina 
000. Mažiau negu 3 kartus 
mos verčios. Veik greit.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

šios 
$16,- 
nuo-

co.,

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

pasiranduojA STORAS, 4 
kambariai ir garažas. Tinkąs bu- 
Černei ąr kitam bizniui. 836 West 
Cullerton St. šaukti Tel. Lafayette 
4930.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

MILLS DINAMINĖ skustuvėlių 
vertybė; būtent: 25c už 100 skus
tuvėlių kišeninių šukų 12 tuz., aki
niai nuo spindulių 60c. tuz. batams 
apvarsčiai 35c grosas, įvairios spor
to prekių primiumai, kamaros ir t. 
t. Ateikite į musų parodos kambarį. 
Dykai kataliogas. MILLS SALES 
CO. 841 W. Rosevelt Road.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

72nd IR MAPLEWOOD, gera 
vieta namui statyti, lotas No. 3, 
parduosiu pigiai. Atsišaukit M. Ug- 
rina, 3050 So. St. Louis Avė.

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 420 AKRŲ far- 
ma, dveji budinkai, Indiana High- 
way No. 6, Rytuos nuo Gary, taip
gi kitokių forklauzuotų ūkių. State 
Bank, Valparaiso, Ind.

IDEALI farma dirbančiam vy
rui, apribotomis pajamomis — prie 
grįsto ramaus kelio. Elektriką, ge
ros mokyklos. Vakaruose nuo Man- 
heim kelio — arti gražus kelias. 
Kaina $375 — $75 pinigais — $5.00 
menesy. Box K-27, 1739 S. Halsted 
Street.

sivedė prie baro ir pasakė, kad 
užmirštų, ką /(inisijonierius pa
sakė ir abu pradėjo griėšyli.

Ar negera 'lekcija parapijo- 
nains?

NAMŲ STATYTOJAS
Jphn ŲąkcĮ|((6818 So. Wcsl- 

ern Avė.,, kontraktorius ir na
mų statytojas šiuo laiku labai 
bizi, nes žmonės šiemet daug 
daugiau namų stato, negu per 
paskutinius kelis melus, lodė 
turi visą laiką praleisti prie 
biznio ir neturi laiko nei golfe, 
mušti.

Sincere appreciation accom- 
panies Birutės in'vitation to all 
its friends to attend the Corn
ing affair. The success of the 
barn 
early 
night 
with
of the best family get together- 
ers held thus far this season. 
To them Birutė extends thanks 
and hopes for their prescnce 
at the card and bunvo party 
next Wednesday night.

A long list of prizes has been 
assured through donations by 
our always loyal Lithuanian 
merchants and professiona 
men. Refreshmenls will be ser- 
ved and a 
sured.

good time is as-

one vietory by a 
to 6, the Birutės

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.

SU MEDŽIAIS ir žiedinčiais krū
mokšliais graži 10 akrų nuosavy
bė prie ramaus grįsto vieškelio. 
Elektriką, mokyklos, keletas minu
čių Pietvakariuose nuo miesto sie
nos. Kaina $200 akras — lengvus 
terminai jei norima. Box A-21, 
1739 S. Halsted St.

RfcAL EŠTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NORTH SIDE KOTELIS ir vir
tuvėlė, 57 vienetosj 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.

VEIK 2 akrai prie naujai grį
sto vieškelio, tuoj nuo Higgins ke
lio, rytuose nuo Wolf kelio, visa 
aukštumos žemė, be asesmentų, 
maži mokesčiai, elektriką. Tikras 
plasi t-ink imas iš mažų ūkių, geri 
namai. Kaina $550 — $100 pini
gais, kita mėnesiniais išmokėji
mais. Box R-33, 1739 S. Halsted St.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

PASIŪLO “The Green Vie\v 
Farmą”, apie šešis akrus priešais 
gražaus golfo kliubo, rytuose nuo 
Manhcim kelio (La Grange kelio) 
šiaurėj nuo Irving Park kelio (už 
miesto sienų), įėjimas nuo grįsto 
vieškelio — elektriką, greit tekan
tis vanduo užpakaly, kaina $1,375 
— $275 pinigais — kita mėnesi
niais mokėjimais. Kontraktas 15 
mėn., metams be palūkanų. Box 
M-8, 1739 S. Halsted St.

FolloWing 
score of 13 
sofball team will play again 
at 59th and Paulina sts. Sun- 
day. The success of the team, 
of course, follows upon the 
heels of an announcement that 
the cheering seclion hereafter 
wlil be bolslered by the fair 
sex.

The girls mušt have their 
say, and the result is an up 
and coming tennis team com- 
prised of seasoned players and 
novices who show enough good 
form for favorable predietions.

Lašt Friday iiight’s rehear- 
sal was somewhat dampened 
in spirit by the announcement 
that Mrs. Paul Miller would 
undergo an operation at the 
Grant hospital the following 
Sunday. The best wishe.-, for a 
rapid recovery were 
by members 
ation.

Once again 
attendance at
learn proficiently the large re- 
tinue of songs, John Byanskas 
insisted that the Monday night 
rehearsals are important and 
mušt be attended to insure 
rapid progress of thez chorai 
group. J. C. V.

PARDUOS ARBA MAINYS 2 
naujo modelio bungalows, tinka 
tuoj įsikraustyti, tel Hemlock 8300. 
5948—52 St. Francisco Avė.

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

Avė. 2’/2 aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $132( 
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

PAGERINTAS ūkis, geras 1% 
aukšto namas — galima padaryti 
į 6 kambarių (elektriką yra) ar
ti mokykla, prie to, 18 akrų ūkis 
prie grįsto kelio, patogu iki Ar
cher avenue ir State Road, buso 
transportacijos. Kaina $2,750 — 
$400 pinigais — $32.50 mėn. su 
nuošimčiais. Nuosavybė į 15 die
nų. Box H-2, 1739 S. Halsted St.

NAUJIENŲ SPULKA
Lithuanian Building, Loan 

and Savings Assn., kitaip sa
kant, Naujienų Spulkos meti
nis susirinkimas įvyks gegužės 
17 d., 8 vai.1 vakaro, Petraus
ko svet., 1750 So. Union avė. 
Šiame susirinkime bus svar
stoma pakeisti spulkos vardą. 
Praeitais metais vadinama 
Naujienų Spulka gausiai pa
augo nariais ir turtu, lodė 
šiemet valdyba daro planus, 
kad kuodaugiausia prie šios 
bendrovės pritraukti1 naujie- 
niečių. Kiek man žinoma, nau
jieniečiai visgi gausiai savo 
įstaigą remia ir net iš kitų 
miestų pasideda savo pinigus 
Naujienų Spulkoj. Kadangi ši 
spulka yra <po valdžios prie
žiūra ir kiekvieno padėto as
mens ar kokios organizacijos 
pinigai yra įšiuryti iki $5,000, 
todėl, geri naujieniečiai ne lik 
savo sutaupąs pasideda, bot 
ragina savo draugus, kuriuose 
jie priklauso, kad ir draugijos 
savo pinigus pasidėtų iš pa
tyrimo žino, kad iki šiam lai
kui kasmet buvo išmokama 
ketvirtas nuošimtis.

Buvusis Universal Banko pa
talpose, šiuo kartu užsidėjo biz
nį du buvę banko darbuotojai, 
būtent, švedas Antonison ir lie
tuvis šūkis. Ar rie įronija? SU GRAŽIU mišku 2% akrų 

nuosavybės. Vienas iš puikiausių 
privataus miško — arti Palos Park 
distrikto — prie ramaus grįsto ke
lio, kuklus namai, leista turėti 
elektriką, arti susisiekimas, prie 
didžiojo vieškelio į vidurmiestį. 
Mokesčiai apie $5 metams, nėra 
asesmentų. Kaina $575 — $100 pi
nigais — $8 mėnesy. Pirmą metą, 
be palūkanų. Box Z-30, 1739 S. 
Halsted St.

2 METINES MIRTIES SUKAKTUVĖS

Louis
Narmonta

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Daugelis žmonių rengiasi va

žiuoti į “Naujienų” pavasarinį 
pikniką, kuris įvyks gegužės 21 
d., Birulės darže. Mat, naujie- 
niečiai žino iš praeities, kad jie 
galės piknike susitikti -daug sa
vo draugų ir pažįstamų ir sma-

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DRAUGI

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 16 dieną šių 
metų, 7:30 vai. vak. Chicagos Liet 
Auditorijos svet., 3133 So. Halstec 
St. Susirinkimas yra svarbus, todė 
kiekvienas draugas privalo būtinai 
pribūti, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. P. K. Sekr.

persiskyrė su* šiuo pasauliu 15 dieną gegužės mėn., 1937 m., 
sulaukęs 74 met. amžiaus, gimęs Gudalių kaime, žemaičių 
Kalvarijos parapijoj, Sedos valsč., Telšių apskrity. Amerikoje iš
gyveno 56 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Marę, 3 dukteris: Louise, 
Aldoną ir Isabelle; žentus: Carl Janus, Wm. Tobin ir tris anū
kus: Dolores, Donald ir William.

Jo kūnas buvo kremuotas Oakwood kapinėse.
Musų brangusis vyre ir tėveli, niekuomet neužmiršime. Tu 

pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
MOTERIS, DUKTERYS, ŽENTAI IR ANŪKAI.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA .

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
“THE HOME OF FINE FUBNTTUHE’’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

extended
ti. Ar ir Tamsta ten busi?

MISIJONIERIUS IR 
TAVERNAS

Vakar užėjus man į taverną, 
kuris yra arti bažnyčios. Taver- 
no savininkas papasakojo štai 
kokį nuotykį: Kiek laiko atgal, 
tūlas misijonieriųs laikė misijas 
ir per pamokslus graudeno su
sirinkusiems, kad jie negertų, 
nes, girdi, yra grickas. Kiek vė
liau tos pačios parapijos įvyko 
bazaraš ir šis taverno savinin
kas nuėjo pažiūrėti surengto 
bazaro. Bazare sutiko vielinį 
kleboną ir jis pavadino savo Su
siedą, taverno savininką, išsi
gerti. Taverno savininkas man
dagiai atsiprašė primindamas 
jam misijonieriaus^pasakylus 
žodžius, ir kadangi jis nenori 
griešyt, todėl negers. Klebonas 
paėmęs biznierių už rankas, pri- ypg nauding’08.

Taigi, naujieniečiai, nepa
mirškite savo sutaupąs pasi
dėti į Naujienų Spulką.

— Dzūkas.

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto, • 

kad načios Naujienos

of the

completeurging
all rehearsals to

5607• Oscar L Middleton, 
Prairie avenue, liudijo 
legislaturos tyrinėjimo komite
tą, kad jisai sumokėjęs vieno 
pricinkto kapitonui $50, kad 
tasai j panaudotų» “savo įtaką” 
ir. patalpintų jį sanitarijoje. 

< * >*« f.

Jisai sako, jog norintieji į 
sanitariją įsigauti dažnai pri
versti esą tam tikriems poli
tikieriams kyšius duoti, o ki
taip “vietos bėra”.

JUOKAI
Biznio galva.

sutau-Vyras—“Aš visuomet 
pau po keturis dolerius kai per
ku cigarus dėžėmis.”

žmona—“šitaip, Jokūbai? Bu
tų dar geriau, jeigu tu tuo- 
jaus nupirktam penkias dėžu> 
tęs cigarų, o man atiduotum 
dvidešimt dolerių, nes 
pytum man dėl naujos 
lės.” (j

Kapitonas perleidžia
jaunam jurininkui ir įąpėja:

— Vairuok į aną žvaigždę, 
ir tu nuplauksi gerai.

Aišku, šis ima vairuoti ne
teisingai. Po valandėlės taria 
kapitonui:

— Kapitone, nurodyk man 
kitą- žvaigždę, anąją jau pra- 
vairavau.

GATAVAS birželio mėnesį 1 d. 
naujas 6 kambarių ūkio katedž 
su šeimo dydžio farma, tik apie 
3 mylias šiaurėj nuo Chicagos sie
nų su apie 27,000 ketv. pėdų tur
tingas sodnas ir vištininkystės že
mė, prie grįsto vieškelio, elektri
ką, mokyklos, maži mokesčiai, be 
asesmentų (namas reikalingas ge
ro mechaniko palietimo). Kaina 
už viską $1,400 — $225 pinigais 
— $20 mėnesy su palūkanomis. 
Rašyti savininkui vietai parodyti. 
Box B-17, 1739 S. Halsted St.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

šutau- 
sukne-

vaitą

SKOLINAM PINIGUS ant pir
mų morgičių, išlygos prieinamos. 
Dėl platesnių informacijų kreip
kitės Chas. Zekas, 4708 S. Western 
Avė., Lafayette 6404.

S()IL——FČ)fe SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲšIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
TeL Wentworth 7942,

I
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SUĖMĖ LIETUVĮ, KURIS YRA KALTINA 
MAS ČEKIU VOGIMU IR MAINYMU

Pateko į bėdą, kai vienoje biznio įstaigoje išmainė 
“savo sesers” čekį

PereitosBRIDGEPORT.
savaitės gale seklių (detekty
vų) liko suimtas vienas lietu
vis, kuris yra įtariamas čekių 
vogimu ir jų mainymu. Dabar 
jis laikomas kalėjime ir prie 
jo niekas negali prieiti. Kadan
gi ji3 yra įtariamas vogimu 
iš laiškų čekių, tai įsimaišė ir 
federalė valdžia. Jei bus įro
dyta, kad iš tiesų jis tai darė, 
tai jis Lūs labai skaudžiai nu
baust: s.

Jau kurį laiką Bridgeporto 
kolonijoje pradėjo iš pašto dė
žučių prapulti čekiai, kurie bu
vo su klastuotais parašais tai 
vienur, tai kitur išmainomi. 
Paskutinėmis dienomis tokių 

^atsitikimų buvo bent keletas.
Bet viskam ateina galas. At

rodo, kad pagaliau ir čekių vo
gimams 
suimtas 
ma, ir 
kas.

Kalbamas lietuvis pateko į

bėdą, kai jis vienoje biznio 
įstaigoje išmainė lyg tai savo 
“sesers čekį”.

Dalykas tokis, kad jis ten 
ir seniau Čekius mainydavo, to
dėl biznierius jį gerai pažino. 
Kai sekliai atsilankė pas tą 
biznierių ir pradėjo teirautis, 
kas tą čekį pas jį išmainė, tai 
jis tuoj nurodė kaltininką. Pa
sitaikė taip, kad netoliese bu
vo užeiga, kur kalbamas čekių 
mainytojas nuolat sustodavo. 
Toje užeigoje jis ir liko 
kluptas ir areštuotas.

Dabar eina tardymas. O 
dangi įtariamu kaltininku 
užinteresuota ir federalė 
džia, tai prie areštuotojo
kas nėra prileidžiamas, kol vi
sas reikalas nebus ištirtas.

Jei areštuotasis pasirodys 
kaltas, tai jam grūmoja ilgų 
metų kalėjimas.

uz-

ka-
yra 
val- 
nic-

NAUJIENOS, Chicago, Ui
■ ■■.....................    ■■■ I. ... ■

SVEIKINIMAS IŠ KLAIPĖDOS
Tik-ką gavome iš vokieči^okupuotos Klaipėdos laiš

kelį nuo buvusio eikagiečio ir seno “naujieniečio”, drg. 
Andriaus Kemėžos. Mums rūpėjo, ar su juo neatsitiko 
kas blogo, kai kraštas buvo atskirtas nuo Lietuvos. Iš 
laiškelio patiriame, kad jisai su savo žmona tebegyvena 
Klaipėdos mieste, tik buvo sunkiai susirgęs (širdies li
ga), bet dabar jau pasveiko.

Jo laiškas išsiųstas balandžio 4 d., taigi, matyt, buvo 
sulaikytas apie dvejetą savaičių kokioje nors vietoje. 
Drg. A. Keniėža rašo:

“Malonus draugių:
“šiuo laiku mes smeiki gyvi, kad ir po ‘didžios 

operacijos’, bet gyvuojame.
“šiuomi sveikinu visuš\ naujien’ėčiųs’ su 25 me

 

tų Sidabro Jubiliejum. Linkiu, kad ‘Nauiienų’ idėjos 
vis sklistų po pasaulio darbo bendruomenę/ kad vi
sur viešpatautų Teisybė ir Teisėtumas, Tdika ir Tau
tų Brolybė, ir kad Jums tektų sulaukti laimingiausio 
Auksinio ‘Naujienų’ Jubiliejaus!”

Taikintojas 
Skaudžiai 
Nukentėjo

Pirmad., gegužės 15f 1939 ——————- «■■*■..................... *

Vakar ir užvakar Chicagoj >

atėjo galas. Štai liko 
lietuvis, kuris, mano- 
yra tikrasis kaltinin-

UŽUOJAUTA DĖL MARIUTĖS JURGE- 
LIONIENĖS MIRTIES *

Musų giliausia užuojauta Vladui ir Kleofui JurgeFo- 
niams dėl visų gerbiamos Mariutės Jurgeljonienes stai
gios mirties. A. KEMežA IR ŽMONA.

John Hogan (6417 S. Peoria 
St.) yra gatvekarių motorma- 
nas. Tačiai\ užvakar jis sumanė 
tarpininku pabūti — ir skau
džiai nukentėjo. Prie Halsted ir 
63 gatvekaryje smarkiai susikir
to du juodukai. Gatvekaris bu
vo pilnas žmonių prisigrūdęs.
^Kadangi susikirtimas darėsi 
vis karštesnis ir karštesnis, tai 
Hogan sumanė įsikišti į bar
nius ir likviduoti grūmojančias 
muštynes. Bet vos tik jis spėjo 
prie besibarančių juodukų pri
eiti, kaip vienas jų išsitraukė 
peilį ir perbraukė motormanui 
per veidą. /

Gatvekaryje kilo didžiausias 
sumišimas. Skubomis Hoganą 
teko į ligoninę gabenti. Tuo pa
čiu metu policija areštavo juo
duką Walter Moon’ą, kuris pa
vartojo peilį. Kitas juodukas 
spėjo pasprukti.

Ilogan’ui liko padaryta trijų 
colių žaizda veide.

• Pagarsėjęs* savo pramogo
mis Riverview parkas atsida
rė. Kaip ir kitais metais, daug 
yra įvairių pramogų tiek vai
kams, tiek suaugusiems. Vie
nas įdomiasių dalykų — tai va
dinamasis “parašiuto raidas”, 
Kurie tą raidą ima, jie jaučia
si taip pat, kaip šokdami su 
parašiutu iJ lėktuvo.
• Liko išleistas naujas oro pa
što ženklas 30 centų vertės. 
Tas ženklas vyriausiai bus var
tojamas transatlantinio oro pa
što siuntiniams. O tai reiškia, 
jog netrukus laiškus į Euro
pą bus galima siųsti oro 
štu.
• Coliseume jau atsidarė 
cionalė namų paroda. Ten 
domi pigus ir pavyzdingi 
mai bei gražiai ištaisyti 
mai. Paducdami tų namų 
kiemų planai bei kainos.

Visi tie, kurie domisi
mais (vadinasi, namų savinin
kai arba planuojantys namus 
pirkti asmenys) turėtų tą pa
rodą aplankyti. Jie ten galės

pa-

na
ro- 
na- 
kie- 
bei

na-

patirti daug įdomių dalykų.
Parodoje taip pat rodoma, 

kaip galima apgriuvusį namą 
sutaisyti taip, kad jis atrodytų 
labai patrauklus.

Paroda baigsis kitą sekma
dienį (vakare). Todėl bile die
ną per visą savaitę galėsite ją 
aplankyti.
• Nuo vakar dienos prasidėjo 
vadinamos bulgarų popietės. 
Kiekvieną popietę WPA darys 
savotiškas iškylas (ekskursi
jas) į Chicagoje gyvenančių 
bulgarų koloniją, kad ekskur
sijos dalyviai galėtų susipažin
ti su įvairiais bulgarų papro
čiais, muzika, menu ir t. t.

Dabar tokios iškylos yra nuo
lat rengiamos, ir jų tikslas 
yra susipažinti su įvairiomis 
Chicagoje gyvenančiomis tau
tinėmis grupėmis. Toms išky
loms vadovauja H. K. Seltzer.
• Neskinkite parkuose gėlių. 
Parkų viršininkas Donogue iš
leido patvarkymą, kad butų be 
jokios atodairos areštuojami 
visi tie, kurie skina gėles par
kuose. Nusikaltėliai, žinoma, 
bus skaudžiai baudžiami.

Besiartinant Jubilie
jiniam “Naujienų”

Piknikui
O

TAIP TA IP

kad 
rie- 
jog

Ateinantį sekmadienį, gegu
žio 21 d., Chicagos ir apielinkės 
lietuviai švęs gegužinę Nau
jienų Jubiliejiniame piknike, 
Birulės darže, prie Archer Avė. 
ir 79 gatvės.

Į šį pikniką suvažiuos ne 
tik Chicagos, bet ir iš kitų ko
lonijų lietuviai. Rockfordą ren
giasi atstovauti apie 20 auto
mobilių ir gal dar susiorgani
zuos keletas busų- Kenoshą, 
Wis., eina didelis subruzdimas 
tarp vyrų ir moterų. Visi ren
giasi, organizuojasi, ir jeigu 
oras pasitaikys gražus, tai ma
žai lietuvių Kenoshoje tą die
ną pasiliks. Iš Gary, Ind., pra
neša, kad ten tveriasi komite
tas, kuris organizuos šį išva
žiavimą.

Iš daugelio miestų dar ofi
cialių pranešimų negavome, 
bet visur susidomėjimas yra 
didelis, nes iš visur šaukia, rei
kalaudami prisiųsti įžangos 
tikietų. Bet Rengimo Komisija 
praneša, kad šiais metais įžan
ga į daržą bus nemokama.

—Reporteris
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Trafiko 
“Ambasadoriai”

Policijos komisijonierius Ja
mes P. Allman išrinko 620 va
dinamuosius trafiko “ambasa
dorius”. Vadinasi, specialius po- 
licmonus, kurie visame Chica
gos mieste žiūrės, kad automo
bilistai nelaužytų susisiekimo 
taisyklių.

Pastaruoju laiku nepaprastai 
padidėjo nelaimingų atsitikimų 
skaičius su automobiliais. To
dėl policija nutarė su tuo pik
tu griežtai kovoti. Neatsakingi 
automobilistai bus be jokio su 
simylėjimo areštuojami ir bau
džiami.

TAI ĮVYKS
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darže
• Samuel Hryciuk, ukrainie
tis, liko nuteistas visam am
žiui kalėjimo už našlės motinos 
išžaginimą Humboldt parke 
Teisme buvo įrodyta, jog jis 
tokių nusikaltimų yra daug 
papildęs.

Bet štai birželio 14 d. jis ir 
vėl turės į teismą stoti. Byla 
jam keliama ryšium su Bertha 
DeMeyer nužudymu. Už tą nu
sikaltimą valstija reikalaus 
mirties bausmės.

Hryciuk yra tik 19 metų jau
nuolis, bet jau nebepataisomas 
kriminalistas.

79-TA IR ARCHER AVENUE

Tai Bus Maloni Pasilinksminimo Diena Visiems 
Prašom Atvykti ir Linksmintis!
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O Paprastai sakoma, 
obuolys nuo obelies netoli 
da. Tuo norima pasakyti, 
kokie tėvai, tokie ir vaikai.

Tačiau daktarai Pollock ir 
Malzberg nemano, kad tas tvir
tinimas yra visai tikslus. Pa
vyzdžiui, jog nėra tikrų davi
nių, kurie rodytų, kad vaikai 
paveldi proto ligas. Vadinasi, 
kad iš silpnapročių tėvų gim
sta silpnapročiai vaikai.

Tiesa, dažnai taip yra, vie • 
nok iš kitos pusės yra ir labai 
daug išimčių.
• Į Chicago kas dieną atveža
ma 14,400,000 kiaušinių. Tie 
kiaušiniai įvairiose formose su
naudojami maistui.

Gegužės 1 d. Chicagoje svie- • 
sto ištekliai siekė 70,861,000 
svarų.

Iš viso maisto dabar yra su
vežta daug daugiau, negu per
nai tuo pačiu metu.
O Chicagos Prekybos Butas 
ragina sukurti korporaciją, ku
ri stengtųsi naikinti lūšnų dis- 
triktus. Tos korporacijos tiks
las butų nugriauti lūšnas ir į 
jų vietą pastatyti pigius, bet 
moderniškus namus.
9 Matyti, kad Moses Annen- 
berg, turtingas politikierius, 
turės stoti į teismą ir aiškin
tis, kodėl neviskas yra tvar
koje su jo pajamų mokesčiais.

Jei dėl jo kaltės bus suras
ti netikslumai, tai jam teks 
skaudžiai atsakyti.

Jo- byla bus nagrinėjama bir
želio 5 d.
• John Quinn, kuris prieš kiek 
laiko nužudė Dr. Gordon E. 
Mordoff’ą, nepajėgė nuo baus
mės išsisukti bei įtikinti teis
mą, kad jis nekaltas. Jis tei
sinosi, kad nušovęs daktarą ap
sigynimo sumetimais.

Teismas rado jį kaltą dėl 
daktaro nušovimo. Kiek gali
ma spręsti, jam bus paskirta 
14 metų kalėjimo.
• Kelios pieno krautuvės, ku
rios pardavinėja nepriklausomų 
pieninių pieną, liko pavaišintos 
smirdančiomis bombomis. Va
dinasi, į tas krautuves buvo 
įmestos dvokiančios bombos.
• Sunkus ir didelis trokas įva
žiavo į krautuvę adresu 8427 
South Chicago Avė. Gana sun
kiai liko sužeistas Robert Brin.

Walter Huesman, troko šo
feris iš Toledo (Ohio), teisino
si, kad jis praradęs kontrolę.
• šiandien ar rytoj atidarys 
Dearborn gatvės tiltą, kuris 
buvo uždarytas nuo sausio 1 
d. Kai tik tas tiltas atsidarys, 
tai tuoj bus uždarytas State 
gavtės tiltas taisymui. Apskai
čiuojama, 
pataisymas

,000,000.

kad kalbamo tilto 
atsieis apie $3,-
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