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PAGAL BRITANIJOS PLANA ARABAI 
GAUSIĄ LEGISLATUROJ 3 VIETAS

Arabai, politiniai nusikaltėliai, laukia 
amnestijos

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
17. — Palestinos žydai ruošias 
generaliam streikui, kuris pra
sidės ketvirtadienio rytą. Žy
dai protestuoja britų planą Pa-' 
lestinos ateičiai nustatyti.

Pagal tą planą Britanija lik
viduos savo mandatą Palesti
noje ir sudarys autonominę 
valstybę j aštuonerius metus. 
Palestinos legislaturoje arabai 
gausią tris vietas prieš žydų 
vieną, žydi] imigraciją į Pales
tiną businti griežtai suvaržy
ta.

Hitleris pasipelnęs 
iš Rothschildo 

$20,000,000
NEW YORK, N. Y., geg. 17. 

— Šiomis dienomis, po 14 mė
nesių arešto Austrijoj, tapo pa
leistas baronas Louis Boths- 
child, garsiosios tarptautinių 
bankininkų šeimos narys. Iš 
Austrijos jis atvyko į Fran 
ęuziją.

Per visą laiką, kurį Roths- 
child buvo areštuotas, ėjo de
rybos tarp Rothschildų šeimos 
ir Hitlerio valdžios. Galų gale 
naciai konfiskavo $2’0,750,000 
Rothschildo turto. Tačiau $75,- 
000,000 vertės jo turto naciai 
nepajėgė užgriebti, nes tas tur
tas buvo perdaug glaudžiai su
sijęs su kitų šalių kapitalu.

Taigi už Rothschildo palei
dimą Hitleris gavo $20,000,000. 
Iš likusių $75,000,000 Roths- 
child planuoja perkelti apie 
$50,000,000 į Ameriką.

Žuvo rusų laivas 
Turga

OSLO, Norvegija, geg. 17.
— Pranešama, kad žuvo rusų 
laivas Turga ir gal būt žuvo 
visa jo 200 vyrų įgula. Turga 
patruliavo Ark tiko ledų krantą 
prie įėjimo į Baltąją jurą. So
vietų Rusijos atstovai pirmiau 
buvo paneigę žinią apie Turga 
nelaimę.

La Guardia vėl iš
rinktas merų są
jungos prezidentu
NEW YORK, N. Y., geg. 17.

— New Yorko meras La Guar
dia trečiadienį išrinktas ket
virtam terminui Jungt. Valsti
jų Merų Konferencijos (sąjun
gos) prezidento pareigoms, ei
ti. Išrinktas vienu balsu.

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

Debesuota; vėsu; lengvi ir 
vidutinio stiprumo šiaurės ry
tų vėjai; saulė teka 5:27 v. r., 
leidžiasi 8:05 v. v.

Kiti pranešimai sako, kad 
Britanijos pareigūnai iš naujo 
apginkluoja arabų policija, ku
ri buvo nuginkluota paskuti
nius dešimtj mėnesių. Mat, pa
reigūnai nesitiki gauti žydų 
policijos kooperavimo, jei gene 
ralinis žydų streikas prasidės.

Arabai pabėgėliai ruošiasi 
grįžti į Palestiną artimoj at
eity. Kiti arabai tikisi neužil
go išeiti iš koncentracijos sto
vyklų. Visi jie laukia genera
linės amnestijos politiniems nu
sikaltėliams.

Pripažįsta politikie
riams teisę laužyti

prižadus
LOS ANGELES, Cal., geg.

17. — šiomis dienomis čia na
grinėta byla iškelta Fordyce’ui 
W. Bisbee. Jis buvo kaltina
mas tuo, kad rinkimų vajui 
rinko aukas, žadėdamas aukau
tojams valdžios darbų duoti.

Teisėjas Leon R. Yankwich 
paleido Bisbee. Sprendimą pa
skelbdamas jis pareiškė esmėj, 
kad Dievas suteikęs Amerikos 
politikieriui teisę laužyti priža
dus duotus rinkimų vajuje.

Britai ruošia naują 
notą rusams

LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Trečiadienį Britanijos 
ministerių kabinetas laikė po
sėdį. Jo tikslas buvo užgirti 
notą, kurią ruošiamasi pasių
sti Rusijai.

Sakoma, naujoji britų nota 
siūlo: 1 — Pripažinti Britani- 
jos-Rusijos abipusės pagalbos 
principą; 2 — Užgirti Rusi
jos garantiją saugumui Lenki
jos, Rumunijos, Turkijos ir 
Baltijo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos; 
3 — Garantuoti, kad Britani
ja yra pasiruošusi padėti ru
sams apsaugoti Rusijos vaka
rų rubežių.

Singerio kompanijos 
darbininkai su

streikavo
PITTSBURGH, Pa., geg. 17.

— Antradienį išėjo iš darbo 
900 Singer siuvamų mašinų 
kompanijos darbininkų, šitas 
streikas paskelbtas vos 24 va
landas po to, kai darbininkai 
sugrįžo į darbą, pabaigę strei
ką, kurs tęsėsi mėnesį laiko. 
Sakoma, antrasis išėjimas pa
skelbtas todėl, kad kompanija 
pasamdė dirbti moterį, dėl ku
rios pirmas streikas kilo.

Naciai atėmė vie
nuolynui žemes

VIENA, Austrija, geg. 17.
— Trečiadienį paskelbta, kac 
Austrijos naciai atėmė kai ku
rias farmas iš garsiojo augus- 
tiniečių vienuolyno, esančio 
Klosternburge.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Charlie Backman, išlėkęs per Atlantiką į Švediją antradienio rytą (5:40 vai. Chicagos laiku). Švedijoj 

laukta jo trečiadienį popiet (nuo 4 iki 7 vai. Chicagos laiku). Bet iki to laiko jokių žinių apie jį dar negau
ta. Pradėta reikšti baimę, kad gal kelionėje ištiko jį nelaimė. (Backman stovi kairėje).

REIŠKIAMA BAIMĖ DEL AVIATO- 
RIAUS LIKIMO

DAR VIENA SĄJUNGA PASIRAŠĖ SU
TARTI SU ANGLIAKASIAIS

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
17. — Antradienio rytą, 5:40 
valandą (Chicagos laiku), iš 
Newfoundlando per Atlantą iš
lėkę į Švediją Carl Backman. 
Švedijoj, kelionei, laimingai pa-

Plieno kompanijų, 
kasyklos atidarytos 

be kontrakto su 
unija

PITTSBURGH, Pa., geg. 17. 
— Angliakasių unija įspėjo 
plieno kompanijas, kad ji pi- 
kietuos jų kasyklas, jeigu ka
syklos bus atidarytos nepasira
šius kontrakto su United Mine 
Workers. Nežiūrėdamos įspėji
mo, plieno kompanijos atidarė 
kasyklas, kurios samdo apie 
2,000 darbininkų West Virgi
nijoj. Normalaus darbo tose 
kasyklose nesitikima. Samdyto
jai taikosi laužyti uniją.

Danija viena tepri- 
ėmė nacių pasiūlymą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
17. — Danijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Suomijos ministe- 
riai trečiadienį atlankė Vokie
tijos užsienių reikalų ministe
riją. Vien Danijos ministeris 
pareiškė, kad jo šalis sutinka 
pasirašyti nepuolimo sutartį su 
Vokietija. Kitų -trijų šalių at
stovai paaiškino, kad jie ne
mato reikalo tokias sutartis pa
sirašyti.

Mėgino įsiveržti į 
Baltąjį Namą

WASHINGTON, D. C., geg. 
17. — Baltojo Namo policija 
trečiadienį areštavo Frank Jo- 
seph Traversą, 22 metų. Jis 
mėgino įsibriauti į rumus, per
lipęs tvorą. Klausinėjamas, 
Travers policininkams paaiški
no, kad norėjęs prezidentą nu
žudyti, nes jis nebuvęs geras 
biednuomenei. Suimtojo protas 
bus tiriamas. ♦

vykus, laukta Backmano tre
čiadienį popiet (nuo 4 iki 7 
valandos Chicagos laiku). Ta
čiau iki to laiko negauta jo
kių žinių apie lakūną. Reiškia
ma baimė, kad jį gal ištiko ne
laimė.

/------------------------------------------------------------------------>

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

© MASKVA, Sovietų Rusi
ja, geg. 17. — Sovietų dien
raštis “Izviestija” praneša, kad 
rusų karo laivyno eskadra da
ro pratimus Baltijos juroje. Be 
to, dienraštis sako, kad dėl 
trukumo išlavintų jūreivių tar
nyba laivyne businti pailginta 
iki 5 metų.

© BERLYNAS, Vokietija, 
geg. 17. — Vokietijoj pradė
tas gyventojų surašinėjimas. 
Darbą dirba 70,000 savanorių. 
Vienas surašinėjimo tikslų 
esąs patirti, kokios profesijos, 
amatai, pramonės šakos turi 
permažai darbininkų ir kurios 
turi jų perdaug, atsižvelgiant 
į šalies reikalavimų patenkini
mą.

© PARYŽIUS, Francuzija, 
geg. 17. — Čia plinta gandai, 
kad Francuzija sutinkanti de
rėtis su italais dėl Suezo ir Dji- 
bouti, bet nesvarstysianti Tu- 
nisijos klausimo.

© LONDONAS, Anglija, geg. 
17. — Premjeras Chamberlain 
painformavo atstovų rumus, 
kad Britanija nori kooperuoti 
ne tik su Turkija, bet ir su 
kitomis valstybėmis Vidurže
mio juros rytų pusėje. Pary
žiaus diplomatinėse sferose kal
bama, kad Britanija stengiasi 
susitarti su Egiptu, Iranu, Ira
ku, Arabija, Afganistanu ir 
moslumonų bloku.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939
BIRUTES DARŽE,
79-ta ir Archer Avė.
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HARLAN, Ky., geg. 17. — 
Hazard kauntės (Kentucky 
valstijoj) anglies kasyklų są
junga trečiadienį pasirašė su
tartį su United Mine Workers 
unija. Šitai sąjungai priklauso 
40 kasyklos. Jos narės kom
panijos samdo 7,000 angliaka- 
s’ų ir iškaba per metus 7,000,- 
000 tonų anglių.

Sutarties pasirašymą paskel • 
be taip kompanijos sąjungos 
sekretorius, kaip ir angliaka
sių unijos Hazard kauntės pre
zidentas Sam Caddy. Caddy 
pareiškė, kad jis siunčia tele
grama įsakymą angliakasiams 
pradėti darbą ir kad kai ku
riose kasyklose darbas prasi
dės dar tą pačią dieną, trečia
dienį.

UŽGYRĖ SENATVĖS PENSIJŲ ĮSTA
TYMO PAKEITIMĄ

VVASHINGTON, D. C., geg. 
17. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų asignacijoms rekomen
duoti komitetas užgyrė senat
vės pensijų įstatymo pakeiti
mą. Pagal naują planą darbi
ninkas, prigyvenęs 65 metus 
sausio mėnesio 1 d. 1940 me
tų, galės pasitraukti iš darbo 
ir gaus pensiją kol gyvas bus.

Jeigu jis nuo įėjimo galion 
senatvės pensijų įstatymo 1937 
metais uždirbo vidutiniai po 
$100 mėnesiui ir mokėjo pen
sijos fondui duokles, tai 1940

KANADIEČIAI PASITIKO KARALIŲ 
JURGĮ

QUEBEC, Kanada, geg. 17. 
— Trečiadienį Kanados, ir ypa
tingai Quebec’o, gyventojai pa
sitiko Ėri tani jos karalių Jurgį 
VI ir karalienę Elžbietą.

Karalius ir karalienė išėjo į 
sausumą po to, kai Kanados 
premjeras oficialiai juos pa
kvietė. Sausumoj juos pasitiko 
39 žymus kanadiečiai ir 17 po
nių.

Kariuomenės sargyba ir be- 
nai laukė savo eilės. 21 patran 
kų šūvis iššauta.

Bet jau valandas prieš tai, 
kai karalių vežąs laivas pasi

Kentucky valstijoje pasilie
ka nepasirašiusi kontrakto tik 
Harlan kauntės sąjunga. Į šią 
kauntę — vieni pranešimai sa
ko — gubernatorius Chandler 
trečiadienį' pasiuntęs dar 400 
milicininkų skebanis apsaugoti 
ir kasyklų savininkams padėt’ 
uniją kovoti. Tačiau gen. Car 
ter, milicijos komanduotojas, 
pareiškė, jogei 400 milicininkų 
nepasiųsti, tik mobilizuoti, kad, 
reikalui esant, galima butų 
juos greitai pasiųsti į Harlan 
kauntę.

Pasirašė sutarti su unija 
Knoxvillė’je, Tenn. .valstijoje, 
taipgi 30 kasyklų savininkų, 
kurie samdo apie 5,500 darbi 
ninku.

metais pasitraukęs iš darbo jis 
gaus pensijos po $25.75 kas 
mėnuo. Jeigu jis turi žmoną 
65 metų senumo ar senesnę, 
tai ir žmona gaus pensijos — 
pusę tos sumos, kurią gauna 
vyras. Reiškia, abudu bendrai 
jie gaus $38.63 per mėnesį.

Pagal dabartinį senatvės 
pensijų įstatymą šitoks darbi
ninkas 1940 metais tegautų tik 
$126 — ir tai butų, viskas, ką 
jis gautų.

Planuojama pataisa bus įteik
ta atstovų rūmų pilnaties po
sėdžiams svarstyti.

rodė (Juebec’o ribose, valandas 
prieš tai, kai jis išlipo iš lai
vo, tūkstančiai ir tukstanč’ai 
žmonių užpilde trobesių stogus, 
kalnelius, faktinai kiekvieną 
vietą, iš kur, tikėtasi, galima 
bus pamatyti karalių. Nes ka
nadiečiai į 200 metų pirmą 
kartą pamatė savo karalių, 
nes gal būt jie niekuomet jo 
nebematys.

Pats miestas Quebec, jo gat
vės, aikštės, pastatai išdeko- 
ruoti, papuošti. Karaliaus ke
lionė Amerikoje businti 11,000 
mylių ilgio. Jis išbus Čia apie 
mėnesį laiko.

EXTRA
Vėl skundžia Susi
vienijimą Lietuvių 

Amerikoje
WILKES - BARRE, Pa. — 

Tautininkų kontroliuojama S. 
L.A. 7 apskričio valdyba, kuri 
jau skunde SLA. Pildomąją 
Tarybą, kad ji norinti “eikvo
ti” organizacijos iždą, keldama 
centro raštinę į Pittsburghą 
(kaip nutarė visuotinas balsa
vimas), nutarė paduoti naują 
skundą prieš Pild. Tarybą ir 
tuo tikslu pasisamdyti advoka
tą.

Dabar ta skundikų klika ke
tina veikti atvirai, nes ji ti
kisi, kad “per politiką” ji pa
kreips savo pusėn naująjį Penn- 
sylvanijos Apdraudos Komisio- 
nierių, p. Taggartą. Gręsia pa
vojus, kad SLA. bus įveltas į 
bylas teismuose ir dideles iš
laidas.

Atmetė sumanymą 
užbaigti Floridos 

kanalą
WASHINGTON, D. C., geg. 

17. — Jungt. Valstijų senatas 
45 balsais prieš 36 atmetė Li
liu, kuris įgalioja valdžią už
baigti $200,000,000 laivams ka
nalą Floridoje.

Sako, nacių vadai 
taksų nemokėję

NEW YORK, N? Y., geg. 17. 
— Vokiečių nacių vadas Ame
rikoje, Fritz Kuhn, ir jo trys 
pagalbininkai kaltinami tuo, 
kad jie kai kuriais atvėjais ne
mokėjo taksų už pajamas gau
tas parengimuose.

Bergdoll grįžta į 
Jungt. Valstijas

PHILADELPHiA? Pa., geg. 
17. — Grover C. Bergdoll, ame
rikietis išgarsintas dėl to, kad 
nenorėjo kariauti Pasauliniame 
kare ir pabėgo į užsienį, da
bar grįžta į Jungt. Valstijas. 
Jungt. Valstijų atstovų rūmai 
priėmė bilių, kuris draudžia 
Bergdollui sugrįžti. Bilius da
bar yra senate. Gal Ųirt? kad 
Bergdoll nori sugrįžti pirma, 
negu senatas pasisakys dėl ši
to biliaus.

pavasaris;
ŠTAI DABAR LAIKAS:

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

• 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 
Chieago, Iii.
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Šešupės krantai
(Iš Lietuvos)

Pavasaris. Laukai jau išdžiu
vo. Viskas žaliuoja. Kelias dul
ka. Du bėriai linksmai traukia 
vežimų. Išs’šėrę. Jų oda blizga 
saulėje. Juodu šiandien ypatin
gai linksmi. Gal prieš kelionę 
avižų daugiau gavo, negu rei
kia. Bėga neraginami. Smagu 
pavasarį arkliais važiuot} Šešu
pės krantais!

Tyliai, lėtai Šešupės vanduo 
plaukia nežinomais keliais, krei
va vaga. Jos krantai jau darbš- 
taus zanavyko rankomis pada
binti. Jie vietomis ištiesti, nu
kasti, pataisyti ir padabinti. Že
lia naujai susodinti medžiai: 
gluosniai, šermukšniai.

Tenai, kur vos koks trejetas 
dešimčių metų dar tankus miš
kai žaliavo, ošė, šnabždėjo, da
bar jau pasėliai žaliuoja. Kaip 
kur vieton žemučių bakužių sa
manotų, dabar jau išdygo aukš
tupiai mediniai nameliai su žė
rinčiais langais, skarda ar čer
pėmis dengtu stogu.

STANDARD CLUD
Švelni Degtinė—100 Proof

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

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

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS;
TAVERNOJ

| drinksas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

—Smagius arklius turi, — be
sigėrėdamas jais kreipiuosi į jų 
savininkų.

—Žagrės nevelka, tai ir sma
gus, jauni, prilaikau, tik į akė
čias kartais {kinkau, arklys da
bar gera ukiui parama, bran
gus, — atsako man tasai zana
vykas.

Tai tipingas Zanavykijos ūki
ninkas. Konservatyvus, tvirtas 
savo įsitikinimuose, pažangus 
ūkyje, pastabus gyvenime, nesi- 
vaikųs madų apyvokoje. Jis iš 
seno dėvi savotiškų kietų skrib- 
lių, panašų į kietų katiliukų su 
siauručiais bryliais. Grynai sku* 
s ta barzda, pakarpyti ūsai ir 
lupose žaidžia šypsena, šypse
na, kurios nesuprasi, ar tai ge
ro gyvenimo padaras, ar gudri 
pajuoka. Taip lygiai, kaip za
navykų neatspėsi, kada jisai 
rimtai kalba, kada tik juokau
ja-

Tokie jo ir drabužiai, ne tai 
išeiginiai, ne tai darbo drapa
nos. Pusėtinai įdėvėtos, bet šva
rios, gerai susiūtos, pirktinės 
medžiagos. Ir jis pats greičiau 
panašus į eilinį darbo mieste
lėnų, negu į ūkininkų, kaimo 
darbo žmogų.

Nei jo pasielgime, nei iš jo 
drabužių atspėsi, ar jis sočiai 
gyvena, ar tik vargo spaudžia
mas dienų po dienai gena.

Savim pasitikįs, gal kiek 
šiurkštokas ir nesuprasi, ar jis 
pagyras, mokąs savo bėdas gu
driai nuslėpti, ar tikrai pajėgius 
pora gerai prižiūrimų arklių iš
laikyti, kad save kitiems paro
dyti, ar jau tokia jo ūkio tvar- 

įka, kad pora gerų arklių užau-

ų NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PROPHETSTOWN, ILL. — Dr; Lyle Dingman (po 

kairei), kuris yra kaltinamas savo žmonos (po dešinei) 
nužudymu.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽĖS 21, 1939
BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė

Jums Nereikalinga 
Turėti Vidurių 
UŽKIETĖJIMO!

PASIGELBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
vidurių užkietėjimo — nuo galvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kito
kių bėdų, kurios atsiranda iš prie
žasties vidurių “netvarkos”.
Milijonai žmonių surado, kad jie 
gali gauti veiklią ir pasitikimą pa- Į 
gelbą nuo vidurių užkietėjimo pai
mant vieną ar dvi Ex-Lax plyteles! 
šis garsus liuosuotojas yra tikrai 
malonus patimti—turi gardaus šo
kolado skonį. Ex-Lax yra veiklus 
ir švelnus. Jis visiškai išvalo jūsų 
vidurius ir nesukrečla jūsų virški
nimo sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas šeimos liuosuotojas. 
Jis yra lygiai taip geras vaikams, 
kaip ir suaugusiems. 10 c. ir 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

Iš • Lietuvos
Renkami parašai 

amnestijai
ŠIAULIAI.—Visuomenės vei

kėjų grupė, pradėjo rinkti pa
rašus po prašymu Minis lerių 
tarybai, kuri prašoma duoti ei
gų dar pernai 25,000 piliečių 
pasirašytam politinių kalinių 
amnestijos įstatymo projektui. 
Tas projektas buvo įteiktas sei
mui, tačiau iki šiol nei pasiu • 
lytąja nei bet kokia pakeistųja 
redakcija esiman svarstyti ne
buvo įneštas.

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SlEDLINSKi
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0594.
Antrad., Ketvirtad.. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
AT8I8AKYKIT J| PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

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

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

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAulding 6149 

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

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Clisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: NUo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1931
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma Į^eną^ž

UŽTIKRINTOS
PLEITOS

jei nepatenkinti ,$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

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

HEJNA BROS.

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

Atdara iki 9 v. p. p.

ardėnų veislės arkliai — jie mu
sų minkštoms dirvoms per sun
kus! Miestui, kur brukąs, tai 
kas kita!

—Na, o pas jus ar tautinin
kų nebuvo?

—Kur čia nebus; suskis vi
sur, kur skurdas ir nešvara, tai
ir veisiasi, štai arklį nevalyk ir
suskis prigįs! \

—Bet juk ir ūkininkų tarpe, 
net gerų ūkininkų tarpe, buvo 
tautininkų...

—Tai viengerkliai!
Ar žinote kų zanavykui ūki

ninkui reiškia viengerklis? Tai 
apsileidęs ūkininkas, kuris lik
dėl savo apsileidimo vienu ar- yra naudingos.

AKIŲ SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Strėet 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

kliu važiuoja. Zanavykas ūki
ninkas nors ir tuščiomis važiuo
ja, bet porų arklių kinko. Tokia 
mada. Bet tai ne vien tik ma
da, tai iš seno prigijęs papro
tys — jei pajėgi, kinkyk du ar
kliu !

(Bus daugiau)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų'praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

ginti, kad vėliau juos už gerus 
pinigus pardavus.

—Juk butų gaila tokius šau
nius arklius parduoti, — klau
siu aš jo.

—Kaip reikės — parduosiu, 
kili priaugs. Juk žinai toksai 
jau ūkininko likimas: kai bėda 
spaudžia ir mylimų gyvulį par
duodi.

—Bet juk dabar geresni lai
kai?

—Geresni, ar negeresni, tai 
sunku pasakyti, bet linksmiau 
gyventi.

—Maža ir dabar linksmybių, 
juk štai musų kaimynai nerim
sta, galimas karas.

—Jo, teisybė, bet jei-bus blo
ga, tai visiems -kartu, . dabar 
bent viskas aiškiau.

—O dėlko viskas aiškiau? —- 
klausiu aš jo.

—Turime kitų vyriausybę, 
bent atviresnė, bereikalingai ne
sigiria, —bloga, tai ir sako —- 
bloga.

—Juk ir anoji vyriausybe 
jums ūkininkams, tur būt, ne
buvo jau tokia netikusi?

—Kų čia kalbėli, kiekviena 
vyriausybė atsiima iš ūkininko 
tai, kas jai reikia, bet bent ne 
sigiria. Štai tie tautininkai visų 
laikų gyrėsi, kad tai ūkininkų 
vyriausybė, o musų ūkininkus 
šaudė, tai negirdėtas daiktas! 
Niekas neišdrįso šito daryti, o 
tautininkai šaudė ir dar gyrėsi, 
kad ūkininkai puikiai gyveno 
ir šaudė...

—Štai ar matai tų sodybų, 
našlė tenai gyvena, jos vyras 
nelaiku į kapus nuvarytas; tie
sa, buvo akiplėša, bet tokių 
daugybės, ar tai reikia juos vi-, 
sus iššaudyti! Sakai, geri mano 
aikliai, tokius išauginau, tai ir 
geri. Auklėk žmogų ir jis bus 
geras, o kai spiriamas eiti šun
keliu, tai patvirksta. Jei Šešu
pę užtvenksi, visviena vanduo 
suras sau kitų kelių — leisk 
jam liuosai tekėti! Juk kitusyk 
ir loji pati Šešupė pavasariais 
kiek mums žalos ištvinusi pa
darydavo, o dabar į krantus jos 
vandenis suvarėme. Pavasarį 
patvinsta, kur čia tau nepa- 
tvins! Jei bent pavasariai ding
tų, bet šilo nesulauksi, o vis dėl
to dabar mums jos tas vanduo 
jau nepavojingas! Krantus jos 
aptvarkėme, vagų ištiesėm ir tu
ri kur ramiai savo pavasario 
vandenis nešti, jau musų dir
vų, pievų nežaloja! Taip ir su 
žmogumi; piktas, žmogus, kų gi 
padarysi, bet ar tai reikia jis 
šaudyti? Leisk jo pykčiui pasi
reikšti, bet tokia vaga, kad tas 
jo pyktis kitiems skriaudos ne
darytų!

—Tie tautininkai, tai tikri 
nemokios! Musų kraštui jie ne
tinka, taip lygiai kaip ne link i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 633t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
/ I vaL vakaro H W. H. L F. stoties (1480 K.j-^PraneHjai 

p. ŠALTIMDERAS, '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS (

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
i. DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. ( |

\ 4447 South Fairfield Avenue >
\ Telefonu LAFAYETTE 0727 J

T~A^r1 _ • koplyčios visose
J—> -LsZ d 1 Chicagos dalyse

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS '

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienių ir ne- 
dėldienių vakarus.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Laidotuvių Direktoriai 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.

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 .dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19
* Rez. Telephone PLAZA 2400

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių

V

Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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Motinos diena. — Veikli jaunimo grupė. — L?etu>ių 
Kul. Darželio piknikas. — Mirė teisėjas Levine. — 
Įšventinimas kun. B. Ivanausko. — Užsimušė mo
teris. — Miesto valdžia susirupinusi dėl bedarbių 
šelpimo.

Gegužės 14 d. buvo Motinos 
diena. Tą dieną buvo suteikta 
motinoms pagarba už jų didelį 
pasiaukojimų savo šeimynui. 
Tų dienų visos tautos pina pa
garbos vainikų.

Svarbus yra gegužės antras 
sekmadienis, kuris skiriamas 
motinoms pagerbti. Nežinau, 
ar nor svienas iš musų galė
tumėme tų dienų pamiršti ne
atsimindami savo brangių mo
čiučių, kurios dėl musų pergy
veno daug skausmų ir panešė 
daug vargo. Ne viena močiutė 
nutraukė paskutinį duonos ką
snį nuo savęs ir suteikė šei
mos nariams. Močiutės mus 
priglaudžia prie savęs atleisda
mos visus musų nusikaltimus. 
Tai yra vienintelė musų už
tarėja, vienintelė musų globė-

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSlO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St„ Chicairo UI. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukSto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 508 dėl 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.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

ja, kuri visada pasilieka išli
kimą.

Nežiūrint kaip kitiems jos 
vaikučiai atrodo, nežiūrint ko
kius nusikaltimus jie yra pa
darę, močiutė vis stoja už juos 
ir teikia pagalbą.

Mes matome kriminališkose 
bylose motinos atsidavimų. 
Simus ar duktė kriminališkai 
nusikalsta, ir jie patys žino, 
kad yra prasižengę ir gal ne
verti užtarimo, tačiau močiu
tė į tai nežiūri; ji stoja savo 
sūnų ar dukterį ginti. Ji gina 
savo šeimyną labiau, negu ji 
gintųsi pati. Jos kraujas, jos 
širdies meilė neleidžia jai ki
taip pasielgti. Tyrinėjimai ro
do, kad labai mažas nuošim
tis motinų apleidžia savo šei
mynas. Pagaliau jei jos ir iš
sižada savo šeimynų, bet daž
nai ir tame atveyje stoja už 
savo sūnūs ar dukteris. Mat, 
jos yra daug nukentėjusios dėl 
musų ir jų kraujas neleidžia 
mus apleisti.

Bet ar pasaulio kraugeriai 
diktatoriai atjaučia motinų pa
garbos dienų? Ar jie suteikė 
kokį pagerbimų pasaulio moti
noms, ar jie sveikino jas kai
po pasiaukavusias savo šei
mų nariams? Ne, jie to nepa
darė, bet dar labiau uždegė 
liepsnojančią skausmą jų šir
dyse rengdamiesi prie kitų 
skerdynių, prie kito pasaulinio 
karo, dėl kurio milijonai mo
tinų vėl gali turėti didžiausių 
sielvartų. Milijonai motinų ga
li nueiti į amžinų poilsį iš šir
dies skausmo, kada jų sūnus 
žus karo lauke.

Tai tokią pagarbą despotai 
teikia pasaulio motinoms. Jei
gu jie ir numeta kokį žodį, tai 
yra be vertės, nes jų darbai 
yra priešingi jų žodžiams. Ly
ginai kaip ir sūnūs prisegtų 
motinai rožių bukietą, bet ne
turėtų atviros širdies, meilės- 
Tuo atveju tas bukietas butų 
bevertis. Tai taip ir tų pasau
lio despotų žodžiai yra bever
čiai musų brangioms moti
noms. Jie jungiasi į ginkluotus 
blokus ir rengiasi prie kito 
pasaulinio karo. O tą karų tu
rės atlikti geliančios motinų 
širdys, nes jų sūnus bus žu
domi.

Taigi, kurie iš musų nepa
gerbėme savo brangių motinų, 
turėtumėme jaustis, kad mes 
neatlikome -savo užduoties, ir 
neturėjome savo motinoms 
jausmų. Motinų pagerbimas 
nėra vien tik suteikimas ro-

x Naujienų-Acme Telephoto
EVERETT, Mass. — Policija dujinėmis bombomis vaiko streikininkus^ kurie piik’a so jurininkų unijai.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
GEGUŽES 2.1, 1939 

birutesdarže 
79-ta ir Archer Avė.

ma Šv. Jurgio parapijos salė
je. Buvo lošimas, dainos, o pa
galiau ir šokiai. Publikos bu
vo vidutiniškai.

Darbas ir darbininkai

U VOS
Doleriai

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Haltted Str.«* 

CHKUGa flUUNOB 
|500

žiu bukieto, bet yra pagarba, 
kuria jauti savo 'širdyje. Visi 
stenkimės atjausti savo myli
mas motinas kiekvieną valan
dų, labiausiai, kada jos yra 
kritiškame momente,—ar tai 
ligoje, ar tai suvargime. Jaus- 
kimės taip, kaip jos jaučiasi 
musų atžvilgiu. Laikykime sa
vo brangias močiutes pirmoje 
vietoje savo širdyse. Brangios 
dovanos ar žaliuojančios rožės 
nėra vien tik pagarba. Nuošir
dus žodis ir meilės jausmai yra 
už vis brangesni motinoms. 
Kada motina išgirsta nuoširdų 
žodį nuo savo sunaus ar duk
ters, ji jaučiasi laiminga, link
sma. Tai suramina jos širdį, 
palengvina visus jos vargus.

Musų kolonijoj yra grupė 
jaunimo, kuri veikia lietuvių 
tarpe. Tas būrelis jaunimo yra 
katalikiškas. Jis myli su dai
nomis pasirodyti lietuvių pub
likoje. Jis ne vien dalyvauja 
savo kolonijos lietuvių tarpe, 
bet aplanko ir kaimyniškas ko
lonijas. Tokis jaunimo veiklu
mas yra pagirtinas. Nežiūrint, 
kokis jų asmeniškas įsitikini
mas yra, bet jis veikia drauge 
su lietuviais ir palinksmina 
senesnius.

Lietuvių Kul. Darželio pik
nikas jau nebe toli. Tai bus 
birželio 25 dieną vadinamoje 
policmano farmoje. Likęs pel
nas nuo pikniko eis darželio 
reikalams. Skola jau mažėja, 
ir norima jų visai likviduoti.

Pasimirė teisėjas Levine, ku
ris per ilgus metus dalyvavo 
politikoje. Iš jo darbų galima 
spręsti, kad jis buvo geras tei
sėjas. Nors Levine ir buvo žy
dų tautos, bet jis su visais 
draugiškai sugyveno. Levine 
buvo palankus lietuviams. Mat, 
jo tėvai buvo kilę iš Lietuvos. 
Jis Lietuvą vadino savo tėvų 
žemę.

Teisėjui Levine mirus jo 
vieton yra nužiūrėtas buvusis 
miesto manadžeris D. E. Mor
gan.

Įšventinime kun. B. Ivan
ausko dalyvavo gerokas būre
lis vietos lietuvių, taipgi ir de- 
troitiečių. Kadangi kun. Ivan
auskas yra kilęs iš Detroito, 
tai dėl to ir į-š ten svečių da
lyvavo jo įšventinimo ceremo
nijose.

Motinos dienos paminėjimo 
proga buvo surengta progra-

Moteris važiavo apie šešias
dešimt mylių greitumu ir užsi
mušė—atsimušusi į policijos 
nuovados namo sienų. Ji va
žiavo Detroit Avė. Per greitu
mą ji nebesuvaldė savo auto
mobilio ir atsimušė į sieną. 
Mašinoje buvo ir mažas vaiku
tis, bet tas išliko nesužeistas.

Miesto valdžia susirupinusi 
bedarbiais. Federalė valdžia 
jau pradėjo nuo WPA darbų 
žmones atleidinėti, tad nėra 
užtektinai pinigų darbams pa
laikyti. Bedarbiui renkasi į 
tam tikras vietas? ir rengiasi 
demonstracijoms, Kaip ir se
niau darydavo, kad sueidavo 
prie miesto rotušės šimtai žmo
nių ir darbų reikalaudavo. 
Nors W1PĄ darbai ir neduoda 
žmogui galimumo tinkamai gy
venti, bet kaip patarlė sako: 
vis dėlto vilkų nuo durų su
laiko. Žmogus nors šiaip taip 
prasistumia. Visį. Jbizniai vėl 
pradėjo> jausti nedarbą- Ne 
vien mažos krautuvės, bet ir 
didžiulės.

—Jonas Jarus

MARIJAMPOLĖ. — Apskr. 
v-kas kepyklinirką Cbahas’ą. 
už darbininkų vertimą diri Ii 
nakties metu, nubaudė Lt 75 
pinigine bauda arba 15 p rų 
arešto. Pažymėtina, kad kepyk • 
ininkai juo toliau, juo bau

džiami didesnėmis baudomis.
— Šiuo melu jau pradeda

mas Marijampolėje ir apylin
kes kaimuose statybos sezo-
nas.

SUV. KALVARIJA. — Apie 
12 kalvarijiečių žydų šven
tėms gavo iš Amerikos nuo sa- 
. o giminių dolerių, bet savo 
laiku neiškeitė i litus. Pada
rius kratą doleriai buvo rasti 
ir paimti. Dabar daugelis as
menų te jokių paraginimų sve
timą valiutą neša į bankus ir 
keičia j litus. Pirmiesiems 12 
už slėpimą svetimos valiutos 
teks nukentėti. \

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo' darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvu mėnesinių išmokėjimų 
(Jšgaunu sreriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu- ’ 
šių 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

J

Graham’s Special Glosš irSPECIALAI!
Semi-Gloss

Štai vėliausias dalykas virtuvių ir 
maudyklių Sienoms ir medžio dar
bams. Atstoja enamelį. Labai žvilgan
tis finišas, kuris atlaiko daug sykių 
plovimą ir labai gerai apdengia. Bal
ta ir visos pastel spalvos. ^4 QE 
Gal............................................ I ■

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

$1.95

PRATT & LAMBERT’S
Tonawall Fiat Maleva

Minkšta, velvetinė nuolatinė, kuria 
galima plauti. Nenykstanti, lengva 
malevoti. Balta ir 12 švelnių spalvų 
pasirinkimas.

$2.35 Galionas

lig | : l ■ p

rakaiflS

, GRAMAM SONS, Ine.
1821 West 35th Street 1638 West 79th Street
Lafayette 3873 Mes Pristatome Radrliffe 3886

PAVASARINIS Apsišvarinimo IŠPARDAVIMAS
Pamatykit musų naujų 1939 metų sienų po

pieriaus pasirinkimų. Šimtai žavėtinai gražią 
popierių kiekvienam kambariui naujausiais raš
tais ir spalvomis — atsparus prieš saulės spin
dulius ir vandenį, kas reiškia ilgesnį amžių pi
nigų taupos kaina.

Nukerpame Popierius Dykai

Varnišo Remuveris ...... gal. 85c
Bellwood Fiat Maleva ....... gal. $1,29
Economical GIoss Maleva .... gal. $1.59
Master Painter’s 1-Coat
White Enamel..................................... gal. $1,95
Ali Spar 4-val. varnišas........ gal. SI.59
Juodas Skrylių Enamelis .... kvt. 29c

NAMŲ VALYMOBARGENAI
VISŲ ŽYMIŲ
Sienų Popieriaus

Valyklis........ 3 už 21C
H. R. H. Valyklis .. . 3 už 19C
Dic-A-Doo Valyklis ....  23c
Flaxoap....... 5 sv. ken. 83c
Fadaway.......6 sv. ken. 79c
Wool Sponge................ 50c
Rubber Wallpaper
Sponges valymams ....... 19c

EGG________________ $6.00
NUT  $6.00 <
BIG LUMP _________ $6.00
MINE RUN __ _______ $5.75
SCREENINGS...... .... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEB AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom zjy
už padėtus 4į % 

pinigus A

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHIGAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 
4146 ARCHER AVENUE 

Phone "Lafayette 9832

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AČRO KLIUBO 
NAUDAI.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 Sonth Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
5.00 per year in Canada
5.00 per year outside of Chicago
8.00 per year in Chicago 
ic per copy.

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu:

Metams ______________
Pusei metų__________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________
Savaitei______________
Mėnesiui ............ . ...... .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

NATKEVIČIUS J 
MASKVĄ

[atsitiko su Ųtvinovu, kuris ne
seniai “rezignavo dėl nesveika
tos”?

w 9 . • •Įy. • • ciai, kaip Berluleit ir kiti darJUietuva ir Lenna lietuvių kalbos nėra pamiršę, 
Ines jų tėvai tik lietuviškai ir 
dabar tąrp savęs kalbasi.

O ar čekų tauta tokių išsigi
mėlių nemaža turi, ir jie da-

Metams _____________  $5.00
Pusei metų ______________ 2.75
Trims mėnesiams ........-.... ...  1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui __ _____ — .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metamą ..........     $8.00
Pusei metų ...».....,............ , 4.00
Trims ąiėnesiama __ -______2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu gariu su užsakymu.

Lietuvos nepaprastu pasiunti
niu jr įgaliotu ministerįu So
vietų Sąjungai yra paskirtas Dr. 
L. Natkevičius, Jisai užims Bal
trušaičio vietą.

Natkevičius kartu su žygeliu 
lankėsi Amerikoje.

PREKYBOS INSTITUTAS 
PERKELTAS J ŠIAULIUS

Tyrinėja depresijos priežastis
Wash- 

šituo 
Stątes

STEIGS KULTVW 
FONDĄ LIETUVOJE

Seniai Lietuvoje ęi;ią agitaci
ją, kad butų įsteigtas bendras 
Kultūros Fondas, kuris • rnpjn- 
tųsi knygynu ir skaityklų steL 
gimu, paskaib) rengimu ir t.t. 
Susidarius naujai vyriąuąybei, 
tąs klausimas jau prądeta svar
styti.

Kaip spauda praneša, įvyko

Su didžiausiu skausmu lietuviai pergyveno čekų trage
dijų. — Toks toki atjaučia. — Kaip kitos tautos vo
kiečius vadiną. — Agne Miegelaitė. — Nutautėjęs 
lietuvis žuvo Čekiją nukariaudamas. — Pasiremda
mi tvarkos sykiu, vokiečiai dabar daro tai, ką jie 
prieš kęiis šimtus metų darė Kristaus vardu. — Vo
kietijos keliąs į Rumuniją. — Vėl figūruoja “šabes 
goj”. — Rudepj galima laukti didelių sukrėtimų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Federalinis monopolio tyrinėjimo komitetas 
ingtone pradėjo studijuoti depresijos priežastis, 
tikslu komitetas pirmiausia pasišaukė United 
Steel korporacijos pirmininką Edwardą Stetiniusą, kad 
jis pasakytų savo nuomonę. Po Stetiniuso bus išklausyti 
General Motors korporacijos pirmininkas Sloan, General 
Electric korporacijos pirmininkas Young, Morgano part
neris George Whitney, ir k.

Klausimas, į kurį tie asmens yra kviečiami atsakyti, 
yra toks: “Kodėl mes šiame krašte dar vis turime daug 
žmonių be darbo, daug mąšinų, kurios stovi, ir daug pi
nigų, kurie nėra investuojami?”

Iš tiesų, kodėl? Jau beveik 10 metų, kai depresija 
tęsiasi, ir dar iki šiol nėra surastos jos priežastys!

Diplomatinis žaidimas
Tarp Londono ir Maskvos dar tebeina diplomatinis 

lošimas.
Sovietų valdžia buvo prašiusi, kad butų atidėtas vie

nai savaitei Tautų Sąjungas tarybos suvažiavimas Gene- 
voje, kuris turėjo prasidėti pereitą pirmadienį, gegužės 
15 d. Ji sakė, kad ji nori pasiųsti į Genevą savo užsienių 
reikalų vice-komisarą Potemkiną, o jisai iki gegužės 15 
d. nesuspėsiąs patiekti raporto apie savo keliones Balka
nuose, Rumunijoje ir Lenkijoje. Anglai ir franeuzai tą 
Maskvos prašymą išpildė ir Tautų Sąjungos tarybos su
važiavimas buvo nukeltas į gegužės 22 d.

Bet prieš dvejetą dienų sovietų valdžia staigiai, be 
jokio paaiškinimo, paskelbė, kad Potemkinas į Qenevą 
nevažiuos. Vietoje jo, važiuos Londono ambasadorius 
M aiški.

Šis naujas Maskvos “pasisukimas” taip pat, kaip ir 
neseniai įvykusi komisaro Litvinovo “rezignacija”, įnešė 
dar daugiau netikrumo i tarptautinę Europos padėtį. 
Vieni mano, kad tai reiškia, jogei sovietų valdžia dau
giau nebenori su Vakarų demokratijomis derėtis ir keti
na “užsidaryti namie” arba tartis su Hitleriu; kiti ma
no, kad Stalinas blofuoja, norėdamas anglus priversti pa
sirašyti su Rusija karo sąjungą.

Diktatoriij politika visuomet yra mįslė, nes niekas 
tikrai nežino, ką diktatorius galvoja. Demokratinėse ša
lyse yra viešoji opinija, yrą įvairius politinės partijos, 
yra parlamentas. Iš spaudos, iš partijų lyderių pareiški
mų ir iš debatų parlamente galima numanyti, koks yra 
valdžios ir visuomenės nusistatymąs. O diktatūroje tai, 
kaip nakties tamsoje — nieko nematyt. Tamsa yra vie
nas svarbiausiųjų diktatoriaus jėgos šaltinių. Jisai, ka
da nori, padaro visiems “siurpryzą”.

Koki siurpryzą rengiasi padaryti Stalinas, nežinia. 
Viena tiktai yra neabejotina, tai — ką jisai darys arba 
nedarys, jisai visuomet vadovausis ne demokratijos gy
nimo, ne mažųjų tautų gelbėjimo ir ne kokiais kitais alt
ruistiniais sumetimais, bet tiktai savo diktatūros intere
sais.

Jeigu jisai manys, kad jo diktatūros palaikymui nau
dinga yra susįdėti su Anglija ir Francuzija prieš Hitle-. 
rį, tai jisai su jomis susidės; o jeigu jam atrodys, kad 
daugiau naudos jisai gali turėti, susitaręs su Hitleriu 
prieš Angliją ir Francuziją, tai jisai darys sutartį su juo, 
— tik, žinoma, jeigu jo planų nesugadins Hitleris, ątąh 
sakydamas su juo tartis.

Kuomet diktatorius yra vienoje pusėje ir diktątp-? 
rius antroje, tai mįslė darosi dviguba.

Bet, nežiūrint, kaip tas diplomątįnis žaidimas pąąįr 
baigs, sąskaitas, galų gale, užmokės žmonės. Tik sušla
vę diktatorius ir įsteigę demokratinę tvarką visose šaly
se, žmonės galės kontroliuoti tąrptautipę politiką ir ži
nos, kad-jų valdžios neiškirs kokio nors šposo, už kurį 
pąskui tenka mokėti ne tiktai pipjgąU, bet ir gyvastimis!

Kląipėdąi patekus į vokiečių 
rankas, Prekybos Institutas, ku
ris tenai buvo prieš keletą merijų visuomenes pasikalbėjimai 
tų įsteigtas, yra perkeltas į švietimo ministerijoje Kultūros 
Šiaulius. Fondo steigimo klausimu. Nu-

Instituto direktorius yrą Ę. tarta paruošti atatinkamo įsta- 
Galvanauskas, vienu laiku bu- tymo projektas, ir išrinkta ko
vęs Lietuvos ministeris pirmi- misija tokiam sąstate: prof. M. 
ninkas. Biržiška, adv. Z. Toliušis, ra-

----- šytojų draugijos atstovas L. Do- 
KAIP IŠNYKSTA SOVIE- Vydūnas, žurnalistų s-gos atsto-

TU DIPLOMATAI vas J. Paleckis ir dr. J. Grinius. 
•** I

i „ xt." i l Kultūros Fo;ido tarybą įei-Žurnale “Ken” Nicolas Basse- . . . , . . \, v . šią savivaldybių atstovai ir me-ches rašo apie sovietų diplomą- . .., . „ no bei visuomeninių orgamza-tų “likvidavimus”. Pereitos sa- .. . . . r ® .. v i cijų atstovai. Prie fondo busvaites numeryje buvo aprašytas . , <i sudarytos meno, spaudos, rasy- Sabamno “išnykimas”. Dabar . . J 1 ., . / . . v tojų, scenos meno ir muzikospasakojama, kaip buvo susau- , ,\ J. . T1 TZ , . sekcijos, rondas busiąs daugiaudyti Steiger ir Lev Karachan ir . • . , °,J. -v i-i - i visuomemskas, negu valdiškas, kaip nusižudė Stange, kuris bu- . . . . . ...1 . £ . v. . Ail Bet gal butų geriau, kad ii-vo pasmerktas mirčiai. Auto- . , . ... .y,
. 1 . . • • tz £. . . sai butų visai visuomeniškas,rius, be to, mini Krestinskio,.J. . .... , , .r ’ .. . regu tiktai valdžia nestabdoLevitskio, Rakovskio, Raškomi- . _ . . .. . .’ i i ... visuomenes iniciatyvos, nevar-kovo ir k. nugalabijimus. v v. . .zo cenzūros pančiais spaudos
Boris Sergeevič Steigei’ buvę|;r netrukdo organizacijų veiki- 

“diplomatinis šnipas”, kuris su
sitikdavo su svetimų valstybių vo kultūrinius reikalus“ ąpru- 
diplomatais ir stengdavosi iš
kvosti jų paslaptis. Vieną vaka
rą jisai pietavo ir kalbėjosi su 
franeuzu ir rumunu Maskvos 
kotelyje.

“Ryte Steiger neatėjo pus
ryčiauti į vieną pasiuntinybę, 
kuri jį buvo pakvietusi ir ku
rios kvietimą jisai buvo priė
męs. Jo kambaryje niekas ne
atsiliepė. Nepasirodė jisai ir 
pietų laiku kitoje pasiuntiny
bėje, kur jisai buvo žadėjęs 
atvykti.”
Tik už kelių mėnesių buvo iš 

oficialio pranešimo patirta, kad 
Steiger buvo “sušaudytas už 
politinį sąmokslą”, kartu su Ka- 
rachanu, buv. pasiuntiniu An
karoje ir užsienių reikalų komi
saro padėjėju.

Autorius nurodo, kad prieš 
Stalino laikus sovietų Rusijoje 
buvo paprotys opozicinius ele
mentus skirti pasiuntiniais sve
timose šalyse, kad jie butų to- 
lidu nuo yąldžios centro. Todėl 
atstovu (Norvegijoje) buvo pa
skirta Aleksandra Kollontai. 
Krestinskis (kuris neseniai bu
vo sušaudytąs) buvo pasiųstas, 
kaip ambasadorius, į Berlyną. 
Taip pat užsieniuose sovietus 
atstovavo “trockistai” ^Rakovs- 
ki, Raskęlpikov ir k.

Toks pradžioje buvo vartoja
mas bu Jas puąikratyli opozici
jos. Bet dabar Stalinas jau el
giasi kitaip. Neištikimus sovie
tų diplomatus jisai paršaukia 
namo ir “likviduoja”. Nicolas 
Basseches rašo;

f •Šęviętų ambasadorius Le* 
Yltski bųyo suimtas, kuomet 
jisąj ėjo į lenkų konsująt^ 
ęfyąękpyę, ir nętrukus po to 
buvę sušąudytas. Kiti, kaip 
Šųsijątskiį buvęs ambasado- 
riuą Varduvoje ir pasiuntinys 
peyaiįęje, dingo nežinią kur. 
Yfouętinąme (“valymo”) tva
ne, be jų, dingo Granecki ir 
Avalov, apie kurių likimą 
niekas nežino.”

mo, tai patys žmonės mokės sa-

pinti. Prieš gruodžio pervers
mą (1926 in.) Lietuvoje veikė 
daug Kultūros būrelių, kuriuos 
buvo suorganizavusi draugiją, 
kuri leidžia! “Kultūros” žurna
lą. Bet Voldemaras tuos būre
lius uždraudė ir tuo bud u kul
tūrinis darbas Lietuvos sodžiu
je per daugelį metų buvo su
stabdytas. '*(Voldemarui reikėtų 
už tai duoti Tamsybės Apaštalo

Iš Lietuvos
Nubaudė už gandų 

skleidimų
KAUNAS. — Už pramany

tų ir visuomenėje nerimą ke
liančių gandų skleidimą Vilka
viškio ap. virš, nubaudė 3 mėn. 
kalėjimo arba 5000 Lt pinigi
nės baudos Kūną Augustą, An
driaus s., gyv. Duoniskių km., 
Gražiškių yal., V;lkąv;šk;o ap. 
To pat apskrities, Bąrtininkų 
vai., Pagernąvo^ kaimo gyv. 
Kaminskui Dominiąkub Mar
tyno s,, ir Bąneyežip ąp., Ro- 
žalimo vai., Bįrijągąlos vien
kiemio gyv. Juozui Jurkšaičįuį 
už piktų ir pramanytą gandų 
skleidimą sudarytos kvotos. Ęe 
to, iš kompetentingų įstaigų 
teko patirti, kad kai kurie gąrp 
dų skleidėjai yra nubausti 'at
leidžiant juos iš tarnybų. Kąip 
patirta iš kompetentingų šalti
nių, tendencingus ir. piktus gąą- 
dus kurią ir leidžia svetimi 
agentai, kad sukeltų musų vi
suomenėje nerimą.

Lietuvoje Čekijos likimą per
gyveno su didžiausių skausmu ; 
širdyje. Kai vokiečių armija 
įžengė į Čękiją koyo mėnesio 
15 dieną, ši žinia Kąune papli
to, tuoj gatvės veik apytuštės 
tapo, kavinės ištuštėjo, visi 
laikraščiai išgraibstyti buvo, 
kiekvienas skubėjo į savo na
mus, ar laikraštį skaityti, ar 
per. radiją klausytis, kas deda
si toliau, kokie įvykiai seka.

Kiekvienas giliai širdyje lau
kė ir tikėjosi išgirsti kitų di
desnių valstybių protesto bal
są, kuris sudraustų įžūlius . vo
kiečių okupantus, vienok teko 
visiems skaudžiai nusivilti. Šį 
nusivylimą ir tą nerimo valan
dą dar labiau padidino gandai, 
kad Klaipėdos vokietininkai 
išsiuntę alermuojančią telegra
mą Hitleriui jo pagalbos pra
šydami. Tiesa, ši žinia rytojaus 
dieną iš vyriausybes oficialių 
sluogsnių tuoj buvo paneigta; 
esą, tai grynas prasimanymas, 
kad Klaipėdos naciai jau trokš
tą Hitlęrio batalijomis pama
tyti Klaipėdos kraštę.

Štai jąų pora dienų praslin
ko, kaip, vokiečiai šeimininkau
ja Čekijoje ir vis dar Lietuvo
je sunku ta mintimi visiems 
susiprasti. Rodos, nerastum 
Lietuvoje nei vieno lietuvio, 
kuris čeku likimo neatjaustų!

Į Čekijos tragediją visi žiuri 
kaipo į galimą Lietuvos trage
diją, todėl čekų tautos toji ne
laimė taip artima kiekvienam 
lietuviui.

Bet yra vienas Lietuvos kam
pelis, kur džiaugsmu netveria 
dėl Čekijos tragedijos, tai Klai
pėdos krašto vokietininkai. 
Štai jau antra diena kaip le
nais eina džiaugsmo manifes
tacijos dėl Hitlerio laimėjimų 
ir vokietininkai savo namus 
puošia vėliavomis, o lietuvius 
kaip kur pusėtinai apdaužė ir 
apstumdė. Taip lietuvis, kaip ir 
čekas vokiečio natūrą gerai pa
žįsta ir moka ją įvertinti, žino 
jo brutalius budo bruožus, vy
lingus siekius ir melagingus pa
žadus. Ne veltui visų Vokieti
jos kaimyninių valstybių vokie
čių tauta neturi jų kalbose vie
no pavadinimo. Štai Lietuva 
juos vokiečiais vadina, sako 
to žodžio kilmė kilusi dar iš

pamalę vokiečių brutalią karo 
jėgą!

Juk daugumoje tenykščiai 
tariamieji vokiečiai, tai savo 
kraujo kilme tikri čekai, štai 
kur veda inilitariniai imperia
listinė politika! Štai kaip toji 
politika sukiršina savo tautos

tai lietuvaitė savo kilme. Ji brolius, nors ir įvairiomis kal- 
yra gimusi 1879 melais Kąra- bomis kalbančius, bet krauju, 
iaučiuje ir visą savo gyveni- kilme visai giminingus.

mą čia gyvenusi. Jos protėviai juk jei nebutų karo kursty- 
dar lietuviškai kalbėjo, bet ji, tojų, jie tarp savęs tikrai bro- 
žinoiną, jau lietuvių kalbos ne- Miškai gyventų, susiprastų bro- 
mokėjo. Bet įsiskaitykite į jos|ijajs esą jr vieni kitų dėl sve

timų užsimojimų nežudytų.
Kuris liętuvis gali neatjausti 

čekų tautos tragedijos? Ku
riam lietuviui yra svetima če
kų tautos istorija, nes ji sava 
istorija. Vienų ir kitų žemės 
savu krauju besigrumiant su 
germanų padermėmis yra nu- 
šlakstyta.

Tai pilna prasme tų dviejų 
tautų likusios žemės savo krau
ju buvo išpirktos, ir štai tie 
tys vokiečiai vėl iš naujo 
žemes puola.

čekai jau vokiečių tautos 
imti ir oficialiai paskelbta, kad 
jie “nesugebėję” tvarkytis. Tai 
vokiečiai atėję tvarką padaryti,

nuoširdžias eiles, baladas ir ki-Į 
tus raštus ir tuoj pajusite lie
tuvaitės kraują, lietuvaitės nuo
širdumą, lietuvių tautos duk
ros budo bruožus. Ji kaip ir 
daugelis lietuvių yrą pamėgu
si gamtą, gyvulius ir kiekviena 
proga ji džiaugiasi gamta, my
li savo kraštą ir tik retomis 
progomis išvyksta į Vokietiją 
ir tai važiuodama į Paryžių, 
Londoną ir kitas valstybes. Jai 
Vokietijos gyvenimas, vokiečių 
tautos budo bruožai yra visai 
svetimi, kaip ir savo eilėmis, 
jų turiniu ir forma yra sveti
ma vokiečių tautai.

Tiesa, vokiečiui labai džiau
giasi ir didžiuojasi jos poezija, 
nes tąi reta poetė vokiečių ta;’-1 taip kaip keletas amžių atgal 
pe, kuri 
gamtą, žmones ir gyvulius ir 
kuri ne rašyte rašė savo eiles, 
bet tiesiog dainuote dainavo.
Tai poetė, kuri nors ir vokie
čių kalbą rašiusi ir vokiečių 
tautai dainas dėjo, bet krauju, 
savo budu tikra lietuvaitė, nu
tautėjus; lietuvaitė, savo dva
sios turtus savo gebėjimus ki
tiems atidavusi.

, I O ne šimtai, bet tukstąnęiai 
. lietuvių, atitolusių nuo savo 

tautos, padėjo vokiečiams kurti 
jų kultūrą ir mokslą.

pū
tas

už-

taip butų pamėgusi | jie skelbėsi čia nešą Kristaus 
mokslą!

(Bus daugiau)

čekų, kurie nu-

grumtynėse, tuose 
karuose tik lielų- 
tautos žymiąi nu

Daugeliu cląbąr klausia: kas

Nori musų miško
KAUNAS. — “D. P.” rašo, 

kad Rytprūsių ober-prezidentas 
Kochas kreipęsis į Lietuvos 
miškų departamentą, jog Lie
tuvos miškas butų ir toliau ap
dirbamas Klaipėdos lentpjūvėse. 
Dąbąr esą svarstomą ąr ųiU“ 
sų miškas . turįs hut apdirba
mas Klaipėdos lentpiųvėse, ąr 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Pa
našiai rašo ir “M. D.”

TRUMPOS-KUMPOS

Rašo J. Šmotelis

“Convertere”
Ne tau, lietuviškasis svieteli, 

tas žodis priklauso ir ne man.

remijo Jeruzalės miesto griu
vėsiams.

•.......... 1 ’

Kongreso “ekonomija”
? 7.. .

J. V. kongresas visą laiką barė Rooseveltą, kad jisai 
esąs per dabg išlaidus, ir reikalavo ekonomijos. Bet agri
kultūros departamentui kongresas paskyrė didžiausią 
Amerikos valdžios istorijoje sumą - $1,218,000,000.

Dabar prezidentas svarsto, ar tai apropriacijai už
dėti veto, ar pe. Jeigu jisai vetuos pinigų paskyryną 
agrikultūros reikalams, jisai sukels prieš save farmerius; 
jeigu nevetuos, valdžia turės dar gilį^u bristi į skolas. 
“Ekonomijos” šalininkai juokiasi, pastatę Ęooseveltą į 
šitų keblumą. , . . į . . .

li tik gali. Vėliau susidarė vq- 
kietis. Slavąi kaįmynai vokie
čius vadina “niemęc”, buk tasąi 
žodis kilęs iš pebylio, ta; pašai
pos žodis. Eilinis prancūzas vę- 
kiečius tiesiog vadina “boš’’, 
kas tąi panašų į utėlę... Anglai 
juos daugumoje vadina gerrųa- 
hąis, o patys vękięčiai sąve va
dina deutsch.

Matyti, ši tąulą jau daugeliui 
iš senų amžių yra įkyrėjusi ir 
kiekyienas jos kaimynus savaip 
neigiamai yra pavądipes.

Lygiąi taip, kaip ;r lietuviai, 
čekai ilgus amžius su vqkiečių 
tauta nuožmiai grūmėsi. Nors 
įr čekų tautą savo kąmienę 
sveiką paliko? bet pusėtinai su
tirpo. Juk Berlyno apylinkes 
kadaise dar slavų padermęą, 
čekams labai giminingos, buvo 
gyvenamos. Toji pą|; Supelija, 
kaip ir Pririją, ne kąą liUa. 
kaip SUYPkielėję sląvąj, o Pj-p- 
sijgje ęląuį-ųnipje 
lietųvįąi.

štą; t;k šiqmis dienomis Yp- 
Įdęliją minėjo šešiąsdešimįi^ 
metų sukaktuves Prūsiją poe
tės Agnės MięgęĮ. Tai ne kas 
lytą, kaip Agnė Miegrią;tę, Au
rius pavardė aiškiui ąako, kad

slavų, atseit, 
tautoję vokiečiams tarnavo, jų 
muziką pasąulyje išgarsino ir 
yra sukūrę milžiniškas mokslo 
vertybes.

Anų ląikų 
nuožmiuose 
vių ir sląvų
kentėję ir didžiulius nuostolius 
turėjo. Vokiečiai prisidengę 
krikščioųybės vardu ir bažny
čios ląiminąmi išėjo nugalėto
jais ir tąs tautas tirpdite tirpdė.

Bet vislieji tiek lietuviu, tiek 
čekų tautą išliko sveika ir iš 
naujo, sukųrė savo valstybes.

Štai dabar iš naujo atsiver
čia praeities istorijos lapas ir 
prasideda naujų kovų ratas.

Ir vėl vokiečių tauta naujai 
puolą šias tautas, vėl jos |<ąrų 
grąsiną, vėl kardų jas paikinti 
pradedą. Vokiečio kario bąląs 
jau trempia čekų žemę, jau če
kus naikina.

Ir tikrai skaudu patirti, kad 
p|rmas kareivis, kuris čekų že
mėje žuvo, tai buvo ištautėję^ 
liętuvis iš Tilžės, lųląs Arnų*' 
i;ęit, — sakyk lietuviškai Ar- 
monaitis! Tai skaudi musų tau
tus tragedija! Nutautėjęs lietu
vis palydi savo gyvybę, kad če
kų žemę vqkieč;ąms nukąr;a- 
vųs. O kas žino, gal koks iš
gulėjęs slavas žus hesibrąų- 
ųąnt vokiečiams į lietuvių že- 
ipes.

Toksąi skąudus tų dviejų 
tąutų likimas!

Ar mirties ąkįvąi^dojc tašą; 
Ąrinoneit nepą^ijytp kąr.|ąis 
ąąve lietuviu ir žustąs už sve
telius darbus, svetimoje žemė
je? Ar paskutiniai jo žodžiai 
kąrtais nebuvo jo motinos kal
bą, lietuvių kplbą išfąrjį?

Jisai žuvę £ų;le|ijqjet ątpei(, 
čękų žemėje, jau dabar nutau
tintų slavų vokiečiais besiva
dinusių, kurie savo prąeitį pa
miršę prieš čekus išstojo.

Juk žymesni Klaipėdos na-

Pagal “Draugo” redaktoriaus 
žinias, Dievas nuo amžių pla
navo sugriauti Jeruzalės mies
tą ir, pagaliaus, sugriovė. Ka
da miestas buvo sugriautas ir 
Jo numylėta žydų tauta liko 
nubausta, tada Jis, lyg pasity
čiodamas, pasiuntė savo prana
šą pasakyti: “Jeruzale, Jeruzale 
convertere.”

Dabar “Draugo” redaktorius 
tą žodį pasakė pats sau.

Mat, jis ir kiti trys katalikiš
kos dvasios vadai parašė atsi
šaukimą į tautiečius, kad tie 
aukotų pinigus ginklams. Po 
trijų dienų dasiprotėjo, kad čia 
padaryta stambi klaida ir sura
do, jog viskas esama Dievo 
rankose!

Sako ir Lietuva esanti Dievo 
rankose; visi Lietuvos rubežiai 
Jo rankose; Hitleris ir jo dar
bai Dievo rankose; visi mažųjų 
tautų apiplėšimai — tai Dievo 
planų ir norų išpildymas; Klai
pėdos kraštas Jo rankose; kiek
vienas Lietuvos karys ir kari- 
pinkas — kiekvienas šautuvas 
ir šovinys esą Dievo rankose!

Aišku, kad trys dienos atgal 
tas ponas redaktorius ir kiti 
trys katalikiškos dvasios vadai 
suklydo. Aišku, kad konventą 
vimas arba atsivertimas pasi
darė reikalingas.

Kas nors — kurio nors pra
našo dvasia šuktelėjo į jo są
žinę: “Convertere, redaktoriau 
ęęnvęrtere!”

Tu, lietuviškasis svieteli, buk 
draugiškas ir linksmas. Kaip 
gyvena; iš pradžios, taip gyven
si ir visados. O jei pastangas 
dėsi, gal ir geresnį gyvenimą 
turėsi.

NAUJIENŲ
GEGUŽES 21, 1939 

BIRUTĖS DARŽE, 
79-ta ir Archer Avė.
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Žmonės Mano

Žodis atvirai
Atviras žodis — baudžiamas 

žodis.
Žmonės atvirumo nemėgsta. 

Dažnai, jiems reikia saldžiai 
pašvinkusio limonado vietoj 
sveiko gryno vandens.

Bet—nesvarbu, kad nusišai
pys tulžingieji (kai kuriuos 
žinau iš anksto) ir gal nevisai 
patiks paminėtiems arba da
rys savų išvadų kiti. Man ne
svarbu niekam “įsiteigti”, o 
vieną iš paminėtųjų vos kartą 
iš tolo tesu matęs. Kalbu apie 
pavyzdį, kokie gali būti čia 
gimę lietuviai, jeigu to nori.

Štai, lietuviškai rašinėja Su- 
zana Viliutė, parašo F. Sadau
skaitė. Negalima tylomis pra
eiti nepabrėžus, neiškėlus ir 
nepadrąsinus tokio gražaus 
noro—rodyti meilę lietuvhj 
kalbai arba net džiaugtis savo 
tautybe, ko nedaro daugelis 
kitų, drauge augusių ir drauge 
mokslus ėjusių. Tokio gryno 
noro būti lietuviu (o juk Ame
rika ne tik nedraudžia, bet 
dar ir skatina tautų kultūras), 
sakau, negalima praleisti ne
pažymėjusi Aš tą sakau, arba 
nežinodamas paminėtųjų as
menų kitų savybių, nes čia 
tas nesvarbu, arba net kitas jų 
ir negirdamas, (kaip: “perlen- 
gvas” kartais filmų aprašy
mas, dalyvavimas “gražuolė
se”,—kas, be abejo, yra tik 
patraukimo, instinkto ir vieti
nio gyvenimo susimaišymo iš
dava..-). Gražiai mokančios 
lietuvių kalbą tikrai yra ver
tos dėmesio gražuolės!

Už atvirumą reikia man at
leisti, bet, sakau, prisirišimas 
prie musų kalbos ir nesibodė- 
jimas tautybe yra verti iškėli
mo ir pagirimo. Juk musų 
daugelio didžiųjų patriotų vei
kėjų vaikai lietuviškai —“nė 

• x murmt”... Papraš ė i d u š i u s

draugijos pranešimėlius lietu
viškai išsiuntinėjanti lietuvai
tė gauna barti nuo savųjų, 
kam ir ne “savo” pakraipos 
laikraščiams nusiunčia...

Kai musų kalba ir tautybė 
yra atsidūrus!: čia padėty kaip 
šiandien, turime džiaugtis ir 
padrąsinti tuos čingimiųs, ku
rie lietuviškai bet ką ar bet 
kur parašo, arba bent kalbą.

Tik Lietuva gali leisti sau 
prabangą savo jaunimui nuro
dinėti “kur rašyti,” nes ten 
lietuviškumas ne nyksta, bet 
kyla). Kalbėdamas apie pas
tebėtus pavyzdžius, turiu gal
voj ir kitus ir kitas panašius 
musų čiagimius jaunuolius. 
Juos turime padrąsinti ir pa
girti! Laukiame daugiau jų 
lietuviškų raštų!

Jeigu kieno galva minėtų 
pavyzdžių iškėlime vistiek ieš
kos “kitų tikslų”, tegul sau to
kia galvele “vargsta”! Kalbu 
pavyzdžiais apie dalyką, ųe 
asmenis.

-—-Arėjas Vitkauskas.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
KANSAS CITY, Mo. — Jąpftes Reiųląrgftst (pp kairei), paskubęs politikie

rius, kuris federaliniame tęįsme priąlpąžiųo d,e| pająmų mokesčių nesumo. 
kėjimo.

Amerikos Lietuvių 
Sportininkų Vasa

rinis Šokis

MARGOS NAUJIE
NOS

ZARASIŠKIŲ KLUBAS 
PASKYRĖ $10 KLAIPĖ- 

DOS PABĖGĖLIAMS 
E ,<r .. k » - •

Tel. Viętory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLtKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turj 
pilną apdraudą už darbus: Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Kultūrinis Darbas 
Reikalauja Visuo
menes Paramos
Norima sukelti $50,000 aukų, 

kad tuo pakelti Chicagos 
Operos reikalus

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939
BIRUTES DARŽE

Lietuvių Demokratų 
Klubas

Skaitlingam susirinkime, ku
ris įvyko sekmadienį, geg. 14 
d., vienbalsiai nutarta paauko
ti $10.00 iš klubo iždo suvar- 
gusiems Klaipėdos pabėgė
liam^.

TURĖS ATOSTOGAS
Nuo gegužės mėn. susirinki- 

nąąi nęb.us laikomi iki pradžios 
rugsėjo mėn. Todėl jei butų 
svarbus reikalas, kreipkitės į 
sekretorių Chas. Šileikis, 3529 
So. Ęalsted St., Chicago, III.

COOK COUNTY
PASIŪLO

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
šj narna 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet apt 
musų vieps!

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

už ........................ ,.........
Unijistų statytas

r R

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

CITY WRKG. 4 LBR. CO. I
2301 S. Craw<ord Lawndaie JOtO i

' KĄFKA’, prez.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

Pasamdė Emil Flįndt Orkestrą

Ąmerikos lietuviai sportinin
kai, kurie dalyvavo sporte Kau
ne nuo 1935 metų suorganiza
vo savo Olimpinį klubą ir šią 
vasarą turės savo suvažiavimą 
Chicagoj kartu su įspūdingų šo
kiu. Jie pasamdė garsų Emil 
Flindt, ir prie to didzioin or
kestro prisideda radio artistas 
Bob Crosby. Su tokia progra
ma jie tikisi sutraukti visą jau
nimą šiame mieste, kuris megs-

Kad padaryti Chicagos Ope-lta šokti.
ros šį -sezoną pąsekmingiau- Be šokių, sportininkai turės 
siu ir gražiausiu, grupe iš- pietinį bankietą Syrena valgyk- 
kilesnįųjų prekybininkų ir vi- loj. Kiekvienas iš jų turės kai- 
suomenininkų, padedant ope- bėti kelias minutes apie savo 
ros valdybai, nutarė kreiptis į įspudingiausį momentą būnant 
visuomenę aukų reikalu. Lietuvoj. Suvažiuos sportinin- 

Opera Chicagai yra toks |kai iš Ohio valstybės, PennsyL 
reikalas, be ko negalimas joks | vania, New Jersey ir New York, 
kultūrinis žmonijos 
mas. Ir, todėl, tas reikalhs turih; ; / ; Z 7
Imti remiamas visos visuome- tuvoj, irgi sugrįš dalyvauti bali
nės. Kiekvienas operos žygis 
padarys Chicagos miestą ma
lonesnių kultūringam žmogui 
gyventi. Tokias tad mintis pa
reiškė jos pirmininkas p. Mc
Cormick. Bet dalykai praeity
je buvo susidėję taip, kad ope
ros gyvavimas buvo priėjęs 
sunkius laikus. Per paskuti
nius (rejerius metus operos se
zonai atsidarydavo su defici
tais — ir tai net po $24,000.
Kas, betgi, skaitoma pagerė
jimų. Pirm tai.buvo net $400,- 
0Q0 deficitas.

Nori sukelti $50,000 aukų

Bet dabar, mažėjant deficir 
tui, reiškiasi viltis operą pa
statyti ant sveikų pamatų. Pey 
vieną mėnesį eis aukų rinki
mo vajus- Nusitarta surinkti 
bent $50,000, prašant visų 
miesto kultūringam darbui 
prijaučiančių 
sidėti. Tuo 
sudarytas ir 
rio 
bert 
komitetą 
Williams, Indiana ir Beit Line 
gelžkelio prezidentas Fred A. 
Poor prezidentas Poor ir Co.; 
L. E. Block Inland Steel Co. 
direktorių tarybos preziden? 
tas; Laurence H. Armour Ar 
merican National Bank pir? 
mininkas ir Hill Blackett pre
zidentas BĮaękett-Sampler 
Humniert.

gyveni-1 Manoma, kad dabartiniai spor
tininkai, kurie dąr tebėra Lic-

kiek- 
kaina

spor-

kiete birželio 25 d. Bilietus dėl 
šokių galima gauti nuo 
vieno sportininko, o jų 
tik 55c.

Malonu žinoti, kad šie
tininkai turi norą kartu darbuo
tis ir skleisti lietuvišką dvasią 
tarp jaunimo Amerikoj. Jų tik
slas yra suiųegsti artimesnius 
ryšius su sportininkais Lietuvo
je, ir darbuotis (Jei busimų Kau
no Olimpiadų. Jie neužmiršo, 
kąd publika jiems davė progos 
pamatyti savo tėvų žemę, ir jie 
nori duoti tokią progą kiekvie
nam jaunuoliui- Linkėkime 
jiems geriausio pasisekimo ię 
dalyvaukime jų suvažiavime.

—Dėdė Kaltukas

Iš Roselando Lietu
vių Moterų Klubo
Dar visai neilgas ląjRąs kaip 

susiorganizavo Liet. Moterų 
klubas, vienok j p veikimas la
bai greitais žingsniais eina pir
myn. Jau turėjo porą paren
gimų, kurie pavyko gana sėk
mingai. Ir nors klubas dar tik 
vystyklose, bet jau pasižymi 
kulturišku yeikirpu. štąi nors 
moterys nebe pirmos jauny
stės (Rugelis iš jųjų juras 
vargu pernešė augindamps vai
kus), vienpk;lldar jps visai ne
mano apie poilsį. Jųjų dvasia, 
jųjų mintys i tebėra pilnos lie
tuviškumo; jos kaipo Lietuvos 
dukros ir mylėtojos dainų, nu
sitarė susiorganizuoti Moterų 
Chorą. Šitam garbingam su
manymui daug darbuojosi klu
bo pirmininkė p-ia J. Valienė. 
Jau jos turėjo ir dainų pamo
kas. Kurios atsilankė, matyt, 
visos pasiryžę^, lavintis dainuo
ti. Dainų pamokos įvyks kas 
pirmadienis Fernwood parkaitė
se, 104th St. ir Wallace, Rose- 
lande.
jote dainuoji, 
pirmadienį, gegužės 22 d 
vai.

Todėl, kurios pasižadė
tai susirinkite 

7:30 
vak. — Stepukas.

Roseland

Burnside
gyventojų 

reikalu 
komitetas, 

pimrininkas yra
Hali McCormick. 

įeina Albėrt

pri- 
jau 
ku- 
Ror

(Skelb.)

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
.......................... 21=1^ " .■.■■■.■L1 ’l"- U!.., J U!J. ■

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ stoties

A

L in uia-ij*j . ... ................. 1
NUO 7;QQ-tos VALANDOS VAKARO KAS VAKARĄ-f480 K.

Demokratų 
susirinkimas 
gegužės 19 

svetainėje, 
Avė., 7:30 
Visi klubo

klubo 
įvyks 

dieną, 
prie 

valan- 
nariaį

TURĖS DU PIKNIKUS
šeimyniškas išvažiavimas 

įvyks sekmądienį, birželio 11 
d., o bizniškas piknikas įvyks 
sekmadįenį, liepos 23, d., vieta 
išvažiavimams bus pažymėta 
atvirukuose, kuriuos gaus klu
bo nariai, o nenariųs pakvies
kite patys klubiečiai.

— Vajasiškietis.

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kpkią išgalite 
mokėti. Męs 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!

dar 
bu? 
per

SLA 63 kp. susirinkimas
SLA 63 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko gegužės 4 
dieną, gis susirinkimas buvo 
svarbus tuo, kad musų organi
zatorius A. Lauru tenas išdavė 
savo rapprtą iš padangos 
jaus darbuotės, ir pridavė 
keturias aplikacijas; tokiu 
ęlų susidaro 1Q nauju narių
visą pažangos vajų, tai yra ga
ną didelis skaičius pagal tokią 
mažą koloniją kaip Bųrnsjde,

Įvykusio Jjaliaus komisija iš
davė raportą. Pasirodė, kad ba- 

Į|iųs buvo gan sėkmingas. Kuo
pai pelno liko $39.

Pąskųi fin. sekr. A. Laurute- 
nas perskaitė ‘'Tėvynėj” tilpu
si prezidento F. Ragožiaus atsi
šaukimą į visas SLA kuopas 
ir apskričius ragindamas paau
koti pagal išgalės Klaipėdos pa
bėgėliams. Toj ant vietos liko 
nutarta paaukoti $10.

— — — _ — — —Negalima praleisti nepastebė-
■ jB ff II ■ || jus vieną svarbų dalyką — tai
ĮjĮJ KJ I lyra narių apsileidimas ir ne-
WW BĮ ■ ■ paisymas savo organizacijosVV ■BIbIhH reikalų: iš netoli dviejų šimtų

narių vos apie 20 dalyvavo su- 
Virinkime ir kas svarbiausia,

Lietuvių 
15 wardo 
pėtnyčioje, 
bažnytinėj e 
Washtenaw 
dą vakaro,
prašpmi gausingai ątsiląnkytį 
ir atsivesti ųąųjų narių. Susi- 
rįpkimę bus aptariami svarbus 
politikos įr kitokie reikalai- Pa
sistenkime Lietuvių klubą iš
auginti į stambią organizaci
ją, peš tik tokiu budu atsiek
sime savo tikslo politikoje.

Toliau bus aptariami musų 
pikniko reikalai. Aš mąnąu, 
kad musų veiklus pirmininkas 
F. J. Dowiatas ištrauks ką 
nauja iš savo ranRpvės. Todėl 
visi bukite susirinkime.

— L. Kazlauskas.

Gegužės 13 d. palaidojoje 
dar vieną bedarbį Miką Piji- 
pą-Pilipavičių. 'Mirusią plačiai 
buvo žinomas mūsų apylinkėje 
kaipo ramaus budo žmogus. 
Pilipas priklausė bedarbių ir 
WPA. unijos 6.6 skyriaus Work- 
ers Alliance bei SLA. 63 kuo
pai. Už jį ipokeščiųs į ąusi: 
viepi j imą mokėjo Vęrnipkienė, 
Todėl bedarbiąms jo laidojimų 
kolektųoti nereikėjo. Išlydint ią 
Čechavičiaus kpplyčios grabo-? 
rįus N. Radis ir bedarbiu Jų? 
kelis atlaikę prįtaikiptas cęrę•• 
monįjas. Workers ARiąncę da
vė grabnešiųs. Vernickįenė iš
kėlė puotą laidotuvių dąĮyyįamą 
ir palydovams grįžųąiems $ 
Tautiškų kapinių. hĮąujįęnoą 
spąusdįno apgarsinimą. Visįępią 
dąlyvąyiųsieips tariame širdin
gą ąčiu-

Rosęląnd Worlęers Alliance 
skyrius,

Stąnlęy Strąųkaą, 
M. YernicRienė.

S, Bedartųąi turęs pik- 
sekmadienį, gegužės 2Į

66

nįjtą gę'kmądienį, gegužės 2\ 
diepą, X vąl- PQ pjptų, Wąshiųgr 
ton Heights ipįškelyje, 107th 
ir Mąy $t. Kurie turite laiko, 
malonėkite su bedarbiais pasi
linksminti ir tuo paremsitę 
labdaringą tikslą. S. S.

kad iš 7 valdybos narių vos tik 
trys dąlyvayo; tai yra labai di
delis apsileidimus.

P. J. Kučinskas

A.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
tu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnąvimu. 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 HAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Mpnroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
" SEELEY 4700.

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikiniūš: ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; 
utarninkais.

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

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

Moterų diena

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

r.

j.... j.:.... ęRANE C0AL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas POKTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Rųn $7.50
Perkant 5 Tunus ar Daugiau 

BLACK BAN Tonas $0.50
Perkant toną ar daugiau .............

Liberty Grove Cafe
(Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & Willow Springs Road
/ ; .......... . . . - ■ . ~ .
Kas norite smagiai laiką praleisti ir turęti daug 
smagumo, prašom atsilankyti į įpusų ną'ujai ištaisy
tą CAFE. Visuomet turim visokių skaniausių gėri
mų ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, suriji, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILĘĮg

ŠTAI JUMS PROGA

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. «9th 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.

■‘Naujoji Gadynė”—Vienaą Pęleris Metams

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

MR. BUTCHAS, Sav.
Gįerman Chųrch Rd- arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

pik- 
šei-

pra-
Gerimai ir valgiai

^ĮĘTAĮ kąip leidžiamas popųlerųs savaitrašti^ 
“Naujoji Gądynė”. Dabar nu|artą leisti du kartu į 
sajyąiįę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 ųaujų sĮ<Ditytojų.

“NĄŲJOSĮpS GADYNES” ręguliar.£ kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis pyie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojaųi toji kaina ant puses 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savąitįnl aštuonių pusla
piu laikraštį—pirmas tęs rųšies foąpdymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

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

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

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populęrų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

• LIGONINES- 
HOSPITALfij

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $^.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $5Q.OO 
ĘAUDONGYSLES IŠIMAĄ?A^ziena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $ <| BOO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
POUGLAS PARK 1ĮOSPĮTAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

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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Pagerbimo Pietus 
Gražiai Pavyko

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Toks pasielgimas pasirodė 
man daug bjauresnis už kratą 
ir norėjau žandarų viršininką 
įspėti, kam jis leidžia savo tar
nautojams taip elgtis. Tik nie
kaip nemokėjau tam savo no
rui išreikli surasti tinkamų žo
džių rusų kalba, — nemokė
jau iš greitosios atsiminti rei
kalingų pasakymų... Nutilau 
gailėdamasi, kad taip menkai 
moku rusiškai kalbėli.

Paskum pasirodė, kad šįkart 
kalbos nemokėjimas išėjo ma
no naudai, nes žandus skaldė

Padėka Bendra
darbėms ir Skai

tytojoms
Mano giliausia padėka vi

soms šio skyriaus bendradar
bėms ir skaitytojoms už jų 
sveikinimus, per laiškus ir 
spaudą, man užėmus vedėjos 
vietą.

Labiausiai įvertinu tą nuo
širdumą, kurį visos šiam sky
riui rodote. Jūsų palankumas 
ir nusistatymas tęsti šį taip 
gražų ir moterims naudingą 
darbą toliau rodo, kad įverti
nate tas kilnias mintis, kurių 
vedama mano pirm lakūnė, mu
sų niekuomet nepamirštama 
Mariutė Jurgelionienė troško 
ugdyti moterų kultūrinę veik- 
*Q-

Visos jūsų išreikštos mintys 
džiugina mane ir suteikia drą
sos mano naujose pareigose.

Šia proga noriu padėkoti vi
soms, kurios taip maloniai at
siliepė savo įdomiais straips
niais musų Motinos Dienos ski
namai laidai.

Pasitikiu, kad Jūsų susido
mėjimas šiuo skyrių visuomet 
bus toks, kokį Jus parodėte 
praeityje.

Dar kartą dėkoju visoms.
Nora Gugienė,

Moterų Skyriaus Vedėja.

pats viršininkas, ir butų pusė
tinai perpykęs už mano pasta- 
bą.

Po vakarienės apie vidurnak
tį ėmė ruoštis svečiai namo.... 
o gal į tolimesnį “darbą”— to
kios pat rųšies, kaip pas mus... 
Kas juos galėjo žinoti?!

Tėvelis su broliu išlydėjo 
juos į prieškambarį. Mudvi su 
teta pasilikome valgomajame, 
žinoma, suvargusios nuo per
gyvento. Girdėjome kaip vir
šininkas davinėjo savo paval
diniams visokius įsakymus. 
Tik staiga prokuroras, matyti, 
tylomis apibėgęs aplinkui per 
kitus kambarius, stojo ties ma
nimi ir paduodamas ranką, ima 
raminti:

— Tik nebijokite! Jums nie
ko nebus! Viskas laimingai 
(blagopolučno) pasibaigs! Tik 
ruoškitės į kvotą (doprosov) 
— ir paspruko tuo pačiu keliu 
atgal prie žandaro.

Nesusilaikiau musų dainiaus 
žodžiais neatsakiusi:

— Hus 'taip, (kaip Dievas 
duos... — toliau nepakarto
jau...

Apie tą prokurorą nežinojau 
tada, ką galvoti. Tik paskum 
įsitikinau, kad veikiausiai mu
sų tautos vargą atjautė. Tš 
pradžių spėjau, kad jis man 
toks palankus buvo dėl brolio, 
su kuriuo drauge Kijeve stu
dentavo; bet brolis tvirtino, — 
o jis puikią turėjo atmintį, — 
jog su juo niekuomet nebuvęs 
pažįstamas.

(Bus daugiau)

Klaidos Pataisymas
Motinos Dienos laidoje p-ios 

Pr. Lapienės straipsnyje ant
rašte “Motinos Pareiga” tąsi- 
nyje antram puslapyje, pas
kutinio paragrafo trečioje ei
lutėje, turėjo būti “Tik tene
būna laikinas šis musų darbš
tumas.” Atsiprašau už klaidą.

—Vedėja

Jau kelinti metai kaip Čiagi- 
musios panelės ir poniutės,, ku
rios sudaro Kultūros Ratelį 
(K R’s) surengia pietus Moti
nos Dienoje ir sukviečia visų 
narių motinas. Tas pat buvo 
ir šiame praeitame sekmadienį.

Prieš antrą valandą pradėjo 
rinktis dukterys su motinomis 
gėlių išpuoštame Knickerbo- 
cker Motei kambaryje. Puotos 
surengimo komitetas, — pane
lės Aldona Gura ir Christine 
Pilkis linksmai visas priėmė ir 
netrukus kvietė prie stalo.

Kultūros Ratelio pirmininke 
Marie Slaters trumpai, bet nuo
širdžiai išreiškė, kad linksma 
yra visoms narėms viešėti taip 
gražiai su savo motinoms ir 
liepė užmiršti apie visus rūpes
čius ir namų darbus. Gal kar
tais ir nepamislijame ištarti 
meilius žodelius, ji sakė, bet 
visuomet musų širdyse motina 
yra meiliausia.

Panelė Frances Sadauskas, 
pakviesta programai vesti, pir
miausia pagyrimus davė poky
lio komiteto narėms, kad vis
kas buvo taip rūpestingai ir 
gražiai sutvarkyta. Po tam skai
tė linkėjimus nuo vienos toli
mos motinėlės, kuri nega-ėjo 
atvykti, nes ji gyvena Rhine- 
lander, Wisconsin.~ Ponia Mari
ja Warekois laišku gražiai svei
kino kitas motinėles ir visas 
dukreles.

Visoms pietaujant, atvyko ir 
daugiau linkėjimų. Daktarė 
Emilija Girijotas prisiuntė mo
tinoms dovanėlę, kadangi ji pa
ti negalėjo atvykti, nes buvo 
pirmiau užkviesta kitur būtinai 
dalyvauti.

Muzikalę programą išpildė 
Bernice Malela ir Birutė Brie
dis. Toliau, po trumpų kalbų ir 
juokavimų, visos linksmai žai
dė “bunco” iki “prizų” laimė
tojos buvo išrinktos. Skirstėsi 
į namus linksmai pranašaujant 
apie ateinančius metus ir kitą 
puotą Motinų Dienoje 1940 me
tuose. —R.

į JI
į#

To Our Mothers

or 
me
ili i s

Vilnijos poetas — rašytojas
Vladas Kadžiulis. VDV

LIAUDIES DAINELĖ
Debesėliai žemę laistė, 
Mano širdį meilė varstė

Ir užleido
Man ant veido
Rūpestėlį gilų,
Šaltą ir nemeilų.

Visas lietus išbirėjo, 
žvaigždės vėl mirgėt pradėj

Nemiegojau,
Tik dūmojau
Ar mane mylėsi,
Jei tikrai turėsi.

Juokės vėjas užu lango, 
O naktis grožybėj augo.

Meilės metai,
Kai verpetai, • 

Vilčia sielą pildė, 
Nuliūdimą dildė. 
Oi, berneli, meilė tavo 
Man aušrelę apdftinavo.

Laimės rytą •;
Skrisk pas kitą, - 

Lai širdelė mano 
Laisvę tebegano. 
Kol gyveninis jaunas lydi, 
Kai dienelės mano žydi,

Kai pavargsiu,
Ar nuliusiu, b 

Pas motulę mielą 
Suraminsiu sielą.

E. šiolte.

o.

eat
preceded by the fact we 

wė

Rašo L. NARMONTAITĖ

LIETUVIŲ VAIKŲ 
PASIŽYMĖJIMAS

Rašo Nina

Bukim 
Gražios

VVASHINGTON PAVEMENT PATTERN 2007
No. 2007 — Kaldra, kurią galite padaryti iš atliekamų 

skudurų.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2007
. 1739 So. Halsted St, Chicago, HL I

|
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No............—

Vardas ir pavardė................ .................................................... .......................|

Į Adresas--------------------------------------------- a,-------------------------------------j

t Miestas ir valstija ___________________________ _____ -----------—— .

Kaip Lietuvos Skau
tės Pagerbė Motinas 
Jų Šventės Dienoje
Motinos Dienai paminėti 

Lietuvos Skautės rengė turtin
gą programą, kuria, be abejo
nes susidomės ir Amerikos 
lietuvaitės. Minėta programa 
susidėjo iš sekančių skyrių:

Atlankyti mirusiųjų motinų 
neprįžiurimus kapus, švenčių 
išvakarėse sutvarkyti kapus, 
atlikti apeigas ir pabūti po 
valandėlę prie kiekvieno kapo.

Atlankyti namuose neturtin
gas motinas. Nunešti joms mai
sto produktų ar šiaip reikalin
gų daiktų ir nuoširdžiai su jo
mis pasikalbėti.

Lankyti motinas kalėjimuo
se ir organizuoti pašnekesius 
ir vaidinimus.

Lankyti motinas priglaudo- 
se. Ruošti šventėms vaišes ir 
prie stalo patarnauti. Taipgi 
suteikti vaidinimų ir koncertų 
programas.

Atrodo, lyg mes amerikietės 
galėtume imti^ šiuos Lietuvos 
skaučių darbus domėn sekan
čių metų Motinos Dienos pro
ga. —N.

Skaitant gegužės 6-tos die
nos šių metų laidą Amerikos 
Aukštesnių Mokyklų Savait
raštį “Scholastic” randu su di
deliu džiaugsmu dvi lietuviš
kas pavardes.

Alphonse Sirauskas, 18 metų 
amžiaus, mokinys Frankford 
High Scrool, Philadelphia, 
Pennsylvania buvo pirmas lai
mėtojas aliejaus piešimo sky
riaus ir laimėjo $50. Kiek ga
lima spręsti žiūrint į atspaus
dintą jo kurinį, rodosi, kad 
šis mokinys turi talento pieši
me ir realistiškos ir artistiš
kos dvasios.

Anthony Vaiksnoras, 20 me
tų mokinys East Technical 
High School, Gleveland, Ohio, 
irgi laimėjo $50 pirmą premi
ją, bet kitame skyriuje, tai 
yra piešime vartojant paišelį- 
Atspausdintas jo veikalas irgi

tai-

j To mothers, eilher those who 
are with us, fortunateiy, 
those who are with us in 
įnory only, we dedicale 
day, particularly.

i There could be many things 
listed which we take for grant- 

jed because our existance is 
pendant upon them. The 

ilhat we breath, movė and
are
are born. Just so have 
taken our mothers for granted 
because they have been always 
with us: caring for our needs 

, and wants; guiding us in helth 
and siekness; giving us the ad- 
vanteges they were unable to 
enjoy. Truout the years we 
have become so accustumed to 
their 
their 
interest 
we unconsciously overlook 
their influence and contribu- 
tion to our Ii ves. Except on oc- 
casional holidays, birthdays 
and Mothėr’s Day.

Na ture, itself, has ils way of 
bringing to our attention, al- 
mošt daily, tlie beauty and 
vvonder of our environment by 
the contrasts 
winter, leaves and bare trees, 
sunshine and i 
available great 
means of impressing us with 
her necessily in our 
withall, ’tis the first 
spring, first tree in 
snowfall, first rain 
tracts our attention and holds 
our interest.

Unfortunately, we soon be
come accustumed to these im
portai! t factors and miss them 
only when they are taken away 
from us.

Mother are the nercleus of 
the home upon which our so- 
ciety is built and our progress 
depends. Therefore, it is wilh 
joy that we dedicate this day 
to our mothers and with hopė 
that we continue to include 
them in our daily thaughts and 
activities. \

Enrelia J. Giryotas.
(Šis musų naujos bendradar

bės, Dr. Emelio J. Giryotas (ji 
yra duktė ponų Giryotų iš Ci
cero, kurie atliko daug sunkaus 
‘r gražaus darbo anų laikų lie
tuvių veikime tiek Lietuvoje, 
tiek ir Chicagoje) straipsnis 
pasiekė mano raštinę per vėlai 
Motinos Dienos laidai. ta4 de
dame šiandien).

constant presence and 
continuous and unabled 

in our progress, that 
unconsciously

in suminer and

storms. It has 
and varied

lives. B u t 
flower o f 
bud, first 

that at-

simpatingumą ir prasmanin-] 
gumą_ artistiškoje dvasioje.

Stebėtinas dalykas, kad lie
tuviai buvo pirmi laimėtojai 
ne vienam, bet dviejuose sky
riuose. Jų paveikslai yra įsta
tyti Pittsburghe, Carnegie In
stitute, Galleries of the Depart
ment of Fine Arts.

Svarba šio pasižymėjimo yra 
labai įvertinimą, kai skaitau, 
jog šioj parodoj yra iškabinta 
800 kurinių, kurie buvo iš-

PLAUKŲ GAJIBINIAVIMAS 
(Permanent Wave)

Jeigu jūsų plaukai yra plo
ni arba šiaip neima gerą “per- 
inanent”, tai eikite į tą grožio 
salioną, kuriame yra gerai pa
tyrusios darbininkės, ir pa
prašykite, kad pirmiau nei 
garbiniuos višus plaukus, kad 
paiimtų taip vadinamą pamė- 
ginimo garbinį (“tęst curl”). 
Tuomet sužinos, kiek laiko 
freikalingą jūsų tipo plaukams, 
taip sakant, kepti po mašina. 
Nors tas ir biskį daugiau kai
nuos, bet turėsite malonumo 
per visą vasarą žinodamos, 
kad jlisų plaukai gražiai gar
biniuoti ir, kad visas natūra
lūs aliejus nėra išdžiovintas,

šimtas dolerių Klai 
pėdos pabėgėliams
Pittsburghe apie trys metai 

atgal susiorganizavo L. P. M. 
D. ir jau turi per 70-tis na
rių, taip pat turi iždą su virš 
$300.00 iš, kurių paaukojo 
$100.00 Klaipėdos pabėgėliams.

Bet šis labdaringas darbas 
jau nepirmas. Gruodžio 21 d-, 
1938 metais ši draugija aplan-

Mo- 
lai-

rinkti iš 10,000 originalių pri
siųstų meno darbų kaip alie
jaus ir kitų formų .piešinių, 
skulptūros darbų ir taip toliau. 
Teisėjai šiam konteste buvo 
žymus dailės instituto direk
toriai iš įvairių miestų ir 
pogi žymus artistai.

Šita metine Aukštesnių 
kyklų Dailės Paroda yra
koma viršininėto žurnalo 

i “Scholastic” jau per dvyliką 
metų.

Butų įdomu ir malonu, kad 
Philadelphijos ir Clevelando 
lietuviai, kurie yra susipažinę 
su šiais gabiais jaunuoliais, pa
rašytų mums kuo daugiau ži
nių apie juos ir jų veikimą. 
Pittsburgho lietuviai turėtų bū
tinai nueiti į Carnegie Insti
tutą pažiūrėti tos nepaprastos 
parodos.

Ypačiai Pittsburgho moterys 
neturėtų praleisti progos pa
matyti Sirausko ir Vaiksnorio 
piešinių, kad jos galėtų mums 
pranešti jų įgytus įspūdžius 
apie šių rytinių lietuvių jau
nuolių pasižymėjimą.

K

MADOS

kaip kad dažnai pasitaiko, ka
da einate, kur pigų darbą gau
nate, ir nepatyrus darbininkė 
per ilgai, palieka plaukus po 
karščio mašina.

—ONA

NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 
GEGUŽES 21, 1939

BIRUTĖS DARŽE,
79-ta ir Archer Avė.

kė miesto senelių, ligonių ir 
biednųjų įstaigą Mayview. 
šios įstaigos įnamiams davė 
muzikalę-koncertinę programą, 
kuri užėmė apie dvi valandas. 
Vėliau patyrėme, kad tos įstai
gos nelaimingi gyventojai ne 
tiktai lietuviai, bet ir svetim
taučiai buvo neišpasakytai pa
sitenkinę. Visi lietuviai, kurių 
ten yra apie šimtas, buvo ap
dovanoti, kuo jie labai džiau
gėsi.

Dabar Klaipėdos pabėgėlių

likimu ši draugija irgi rim
tai susirupinusi, gegužės mė
nesiniame susirinkime pakė
lusi šį klausimą nereikėjo 
daug laiko nei žodžių, kaip 
visos narės suprato svarbą ir 
vienbalsiai nutarė tuojau pa
aukoti $100.00 ir rūpintis ant 
toliau sukelti daugiau pinigų. 
O šios draugijos narės tai ne 
bent kas, bet tikros lietuvės 
moterys: ką pasako, tai ir pa
daro; o dirbdamos darbą, žiu
ri kad tikrai butų kuo pasi
didžiuoti.

Kadangi Klaipėdos pabėgė
lių klausimas yra labai rimtas 
ir svarbus, tai visos narės tu
ri stengtis būtinai dalyvauti 
sekančiame susirinkime birže
lio 14 paprastu laiku ir pa
prastoji vietoje, nes bus apta
riamas įvykstantis “barn 
dance”, kurio pelnas ir nu
tarta skirti Klaipėdos pabė- 
gėliams^ Taip pat narys pa
reiškė, kad rengs kokį nors 
biznišką parengimą svetainėje 
tam pačiam tikslui.

V. J. Količienė

Pirmoji Moteris Ga
vusi Daktaro Laips
ni Liet. Universitete

Neseniai Lietuvos laikraš
čiai pranešė, kad Dr. Antanina 
Prielgauskienė yra pirmoji
moteris, kuri Vytauto D. Uni
versitete gavo daktaro laipsnį. 
Ji baigė gamtos matematikos 
fakultetą.

Dr. Prielgauskienė gimė 1898 
m. Šiaulių apskrityje. 1918 me
tais ji baigė gimnaziją Petra
pilyje. 1923 m. ji stojo į Lie
tuvos Universitetą, kuriame 
1931 metais gamtos matemati
kos fakultete baigė biologijos 
skyrių. Dabartiniu laiku ji yra 
Kauno ketvirtosios gimnazijos 
inspektorė. —N.

■ No. 4149—Sporto suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18. 20 ir 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

f
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NORTH WEST 
LIETUVIAI

Kadaise buvusi gyva ir 
veikli lietuvių kolonija 
baigia nykti.
čia lietuvių kolonija labai 

išsimėčiusi. Prieš 30 metų lie
tuviai buvo apsigyvenę dau
giausia nuo Division Street iki 
Bloongdale Rd. į šiaurę, į ry
tus iki Dickson si. ir vakarus 
iki Western Avė. Bet laikui bė
gant “prosperity” laikais daug 
apleido šią kolonijų ir apsipir- 
ko namus toliau naujesnėse 
kolonijose, tad dabartiniu lai
ku senoji lietuvių kolonija gy
venama yra daugiau italų ir 
lenkų. Tiesa, čia dar lietuvių 
bažnyčia laikosi ant Marshfield 
ir Wabansia avė., bet pagerini
mo žymių nedaroma, — neper
matoma dideles ateities.

Lankantis toliau į šiaurę apie 
55 šimtus yra apsigyvenusių 
daug lietuvių. Tai taip vadina
mas Jefferson Park. Toji vieta, 
kur daugiausia būdavo išvažia- 
vimųr^Galima sakyti, kad isto
riška vieta, kur daugiausia bu
vo pasakyta prakalbų (socialis
tų ir komunistų), kur buvo

A. t A.
POVILAS YAGMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 16 d., 11:15 vai. vak. 
1939 m. Gimęs Telšių apsk. 
Lūkės, par., Narvidų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Julią po tėvais Jocai- 
tę. sūnų Juozapą, dukterį Ma
rijoną Craig, žentą Petrą, 3 
jfaukai Lorraine, Vilimas ir 
Petras, 3 pusbrolius Joną, 
Franciškų ir Stanislovą Pras- 
palauskus ir daug kitų gimi
nių ir dyaugų, Lietuvoj grolį 
Juozapą, seserį Zofiją ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi | 
S. P. Mažeikię koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg. I 
20 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 1 
ten bus nulydėtas į šv. Ka-

- zimioro icapihes.
Visi A. A. Povilo Yagmino 

giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė 

žentas ir giminės
Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tel. Yards 1138.

kalbama apie sutvarkymą pa
saulio, organizavimą įvairių 
draugijų ir daug darbininkiškų 
knygų išplatinta. Dabartiniu 
laiku čia daug yra1 apsigyvenu
sių lietuvių. Netikėtai ten už
tikau keletą šeimynų, kurių per 
daug metų nežinojau, kad jie 
taip toli atsitraukę nuo lietuvių 
senosios kolonijos. Vienas iš 
senų North Side gyventojų 
Jonas Raila (1839 Winnemre 
Avė.) turi gražią bungalow. Jo
nas Raila dirba už motormaną 
Cbicago Surface Lines net nuo 
1910 metų. Tai geras rekordas 
viename darbe per 29 metus, 
ir tai atsakomingame darbe.

Jenas Raila išvažinėja per 
dieną Chicagos gatvėmis (dau
giausia Broadway) 80 mylių 
per vieną arba du striptus.

Raila gyvena su žmona Ona 
ir augina dvi dukteris. Loreta 
yra vienuolikos metų, kuri ge
rai išlavinta skambinti pianą 
ir dažnai dalyvauja svetimtau
čių parengimuose; Elena, 8 
metų, kuri yra gabi mokslui, 
bet dar neturi pasirinkusi ką 
toliau mokinsis, nes dar ajuna 
yra ir nespėjo nusitarti. Jonas 
Raila yra geras naujienietis ir 
šiaip labai draugiškas žmogus.

» » »
Dar čia viena šeimyna gyve

na: Walter žemgalis. Jis gyve
na su žmona Marcele ir poduk
ra adresu 5387 N. Lynch avė. 
Turi gražų namelį ir taipgi ge
rą darbą ir niekad nejaučia 
depresijos. Žemguliai yra nau-

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
KANSAS CITY, Mo. — Tiltas, nuo kurio buk tai nušoko į upę Edward L. 

Schneider, išgarsėjusio politinio “boso” Pendergasto leitenantas.
'I ■ ' • .

jieniečiai, priklauso Susivieniji
mui ir Chicagos Lietuvių Drau
gijai.

Taip, taip, sunau

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU GYVENIMUI DRAU

GĖS. farmerkos arba kuri turi ko
kį biznį. Aš esu pusamžis našlys, 
šeimynos neturiu, blaivus. Plačiau 
paaiškinsiu. Rašykite 1739 So. Hal
sted St., Box 996.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina ne jaunesnė 35 metų, kuri 
galėtų prisidėti su keliais šimtais 
dolerių. Turiu namą išmokėtą ir 
biznį. Esu vienas. Taigi, persunku 
(moteris, vedusieji ar su šeimyna 
nepageidaujami). Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 995.

GABI MERGINA NAMŲ ruošos 
darbui, savas kambarys ir vana. 10 
metų amžiaus mergaitė.

Lawndale 2469.
PATYRUSI MERGINA NAMŲ 

ruošos darbui mažoj suaugusių šei
moj, būti, geri namai, gera alga.

Sheldrake 0839.

» « »
pat gyvena ir senas 

Sidės gyventojas, — lai 
Davidaitis, siuvėjas, 5383

Čia 
North 
Jonas
N. Lynch avė. Turi gražią bun-
galow ir gražiai gyvena. Dabar
tiniu laiku nedirba, nes siuvėjų 
sezonas prasidės gal apie lie
pos mėnesį, tai šiuo laiku de
koruoja savo namą. Nors tas 
darbas yra persunkus siuvėjui, 
bet bando jį atlikti pats kiek 
išgalės leidžia. —P. G.

Town of Lake

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai_____

2 ŠVARUS KAMBARIAI, furni- 
šiuoti su visais patogumais. Taipgi 
ir daugiau turiu dėl vieno arba 
dviejų, atiduosiu pigiai. Pirmas 
aukštas, užpakalyje. 827 West 34th 
Place.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis geroj apylinkėj, 
nebrangiai. 2853 W. 63rd St.

PARSIDUODA PIGIAI TAVER- 
NAS, geras biznis su namu arba 
mainysiu į privatišką namą. Tele
fonas Boulevard 0922.
^PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164% Drexel Boulevard.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
lunčruimiu—išdirbtas biznis—arti 
prie dirbtuvių. Klauskite John, 
3856 So. Union Avė.

kad

POLEMIKA

JONAS JODAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15-tą d., 7-tą vai. va
kare, 1939 m., sulaukęs 43 m. 
amž., gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Kupiškės parap., 
Račiupėnų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
6 pusbrolius: Dr. J. Kulį, ap- 
tiekorių Justiną Kulį, Petrą 
Joną, Konstantiną ir Andriejų 
Kulius ir kitas gimines Ame
rikoj; Lietuvoj—motiną, brolį, 
3 seseris ir gimines.

Priklausė prie Kupiškėnų 
Bendro Kliubo Amerikoje, ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
Pėnkfadienį, Gegužės 19-tą d., 
2-rą vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Jodakio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka, 

Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Philr 

lips, Tel. YARDS 4908.
JONAS J. MICKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 15 dieną, 10:15 vai. 
ryto, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Vilniaus apskr., 
Yesnų mieste.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę, po tėvais 
Karalaitę, dukterį Eleanor, 
pusseserę Karoliną Matulaitę 
ir jos šeimą, pusbrolį Antaną 
Gelgudas—Westville, III., pus
brolį Joną Mickų, tris švoge- 
rius: Joną Karalaitį, Aleksą 
Mikučionį ir Vincentą Kara
laitį ir jų šeimas, uošvienę, 
Petronėlę Karalaitienę ir jos 
šeimą, ir daug kitų draugų, 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks Penk
tadienį, Gegužės 19 d., 8:00 v. 
ryto Iš kopi. į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 

“ nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
■ pines.

Visi a. a. Jono J. Mickaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Giminės ir 

i Draugai.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Bučernėje
Pereitą penktadienį užėjau 

pas savo bučerį pasipirkti sil
kių, o kad bučeris buvo “bi- 
zi”, tai prisėjo laukti kaleinos. 
Paskui manęs ateina pusamžė 
moteris ir pirmiausia griebia 
“Naujienas” nuo baro ir tuo
jau peržvelgia visas nuo pir
mo puslapio ligi paskutinio. 
, .—Jlučer, ką .,tų giriesi su 
“Naujienomis” kad jos pir
mutinės su žibiomis. Jau mė
nuo praslinko, o kaip nieko, 
taip nieko nėra?

—O ką norėjai, kad butų? 
—klausia bučeris.—O gal ne
svarbu, tai ir nėra.

—Ja, kaip tai nesvarbu: per 
tris dienas du burdingieriai 
mirė, ar dar reikia ko svar
besnio?

—Kieno burdingieriai?
—Nugi Krimienės.
—Oje, aš girdėjau, tur 

joms nielęas nepranešė.
—Ar. tąi dar pranešti

kia? Jie patys turi žinoti, tai 
juk jų džiabas.

—Na, motin, jų džiabas yra 
pranešti, kas jiems prisiunčia
ma, o jiems 
respondentų 
džiabas.

—Nu, tai
nepraneša, juk tai 
j iena, 
dienius, vestuves ir kitas 
svarbias žinias deda, o čia 
bar staigi mirtis ir nieko 
rašoma.

—Well, motin, tamsta

—Nesiginčyk, sakau, 
nedėlioj bus “Naujienų” 
nikas.

—Kur, tėte?
—Birutės darže, sunau.
—Ko jus čia ginčijatės, Gab

rieliau? Vakar jus mačiau 
paskutiniame puslapyje, o 
šiandien jau čia atsidūrėte.

—Nagi, savo binzoką vedu 
į “Naujienų” pikniką. “Svin
gą” tegul pašoka.

—Šitaip, lai ir aš su jumis!

Ar Pittsburghe mokama lietu
viškai skaityti?

Naujienose (geg. 8) įdėta A. 
V. pastabos, kur, tarp kitko, sad 
koma: “V. Sirvydas ieško fašis
tų lietuvių tarpe ir negali ras
ti. Bet jei jis tik pasiskaitytų 
savo raštus Vienybėje, tai jisai 
tikrai rąstų. Jam atrodo viskas 
gera ir kilnu tik Vokietijoje ir 
Italijoje, taip sakant, diktatūrų 
šalyse. O Anglijoje, Francuzųo- 
je ir Jungtinėse Valstijose tas 
rašytojas nieko gero nemato.”

Prašau A. V. nurodyti tuos 
Vienybės numerius, kur savo 
raštuose tvirtinau “viskas gera 
ir kilnu Vokietijoje ir Italijoje”. 
Man pačiam 
skaityti, nes 
čių nerašiau 
greitu laiku
rodys, tai busiu priverstas ma
nyti, kad tokių 
raštuose beieškant 
pro

butų įdomu pasi
ni eka d tokių min- 
ir neskelbiau. Jei 
mielas A. V. neį-

Metinės Mirties Sukaktuvės

ONA JONIKIENĖ
(po tėvais Vilavičikė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
30 d., geg. mėn. 1938 m., su
laukus 48 m. amž., gimus Tvė
rių kaime ir parap., Telšių ap.

Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Petrą, brolį Juoza
pą ir kitas gimines Ameriko
je ir Lietuvoje.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moterės ir sesutės 
bus laikomos šv. Mišios Dievo 
Apveizdos bažnyčioje 20 d. 
gegužės m. 1939 m. 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
atsiląnkyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po num. 2804 
S. Union Avė. Mes Tave Mu
sų brangioji niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Vyras, brolis ir giminės

»

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

būt,

rei-

pranešti yra ko- 
arba reporteriu

kodėl reporteriai 
svarbi nau- 

Visokias paros, gimta- 
ne- 
da- 
ne-

net

te ir pranešti šią žinutę “Nau
jienoms”, ir jos su mielu noru

M00RE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.I ■ j |j| Siunčiam Gėles LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban-| 
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ”ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ne-
ne-

butų įdėjtįsios.
—Ja, bet kas užmokės?
—Už korespondencijas 

mokama ir ųuo tamstos
bu tų reikalą<Mę, užmokesčio., 

tai gerai, kitą kartą, 
svarbus atsitikimas, 

ką reikia daryti, 
pasiėmė “Naujienas” 

.i >, —Ratilas.

—Na, 
kai bus 
žinosiu,

Po to 
ir išėjo.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

IŠVAŽIAVO Į NEW 
YORKĄ

Anna Dambrauskas, savinin
kė Green Mill tavernos, 817 W. 
34lh St., praeitą sekmadienį iš
važiavo į NeSv Yorką 
ti pasaulinės parodos 
drai praleisti kelias 
atostogų.

Kartu išvykę ponai
su dukteria ir p. Walter Gąlg- 
dis.

Biznį vesti pasiliko A. Dam
brauskienės duktė ir patarnau
tojas .p. Gudjonis...

pažiurė- 
ir ben- 
savaites

Belsk iai

PAVASARIO SUEIGA
Oak Leaf Tavern, 3428 So. 

Halsted St., savininkai: p-ia 
Agnės ShidlaUskas ir p. Svilai- 
nis rengia pasilinksminimą ki
tą šeštadienį ir sekmadienį, ge
gužės 20 ir 21 d.d.

Busiąs patiektas keptas par
šiukas ir “sendvičiai”. Taipgi 
gera muzika (svečių palinksmi
nimui.

P-as Svilainis ir A. Shidlau- 
skienė, praeito mėnesio pabai
goj tik grįžo iš atostogų. Jie 
išbuvo Hot Springs, Ark., apie 
šešias savaites. Todėl ir rengia 
sueigą, kad — pavaišinti visus 
draugus. — J. A. Si

GRĮŽO Iš LIGONINĖS
Praeitą mėnesį buvo padary

ta operacija šv. Kryžiaus ligo
ninėje p-iai Tamošaitienei, dai
lininkei Zig-Zag Club, 6819-21 
So. Western Avė. ?

Operacija nusisekus ir pra
eitą savaitę p-ia Tamošaitienė 
liko parvežta namo; 933 W.'

minčių mano 
jam akys 

pakaušį išlindo.
Vyt. Sirvydas

Brighton Park
Rengiasi vestuvėms 

šeštadieni, gegužės 20 d. 
skambės vestuvių varpai p. 
Antanui Jerumbauskui ir p-lei 
Stasei Lauraičiutei. Kadangi 
jaunuoliai yra Brighton Park 
gyventojai, bet gimę 18-toje 
apylinkėje, tai ir vestuvių ap^ 
eigos įvyks Apveizdos Dievo 
parap. bažnyčioje.

Vestuvių puota bus p. J. 
kos svet,, 2417 W. 43rd 
Hollywood Inn.

P-ai Jerumbauskai ir
Lauraičiai turi giminių, daug 
draugų ir pažįstamų, tai, be 
abejo, bus šaunios vestuvės.

su-

Juš- 
St.,

PP-

MISCELLANEOUS 
Įvairus

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

Sofijos vardines
P-nia Sofija Drangelienė, 

geg. 14 d. minėjo savo vardi
nes. Kadangi ji laiko taverno 
biznį adresu 4949 So. Halsted 
Si., tai draugai ir muzikai šau
niai sveikino Sofiją. Taip ir 
reikia, — J. L. G.

33rd St. Ligonė iš lėto stip
rėjanti. — J. A. S.

GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ
Neseniai grįžo iš Hot Springs 

p-ia Uršulė Slotkienė, 901 W. 
35th St. P-ia U. Slotkienė iš
buvusi kelias savaites kuror
te, nes būdama biznyje nu
vargusi. /Todėl ji bizni parda
vusi, kad galėtų turėti progos 
pailsėti.

Buvusio Slotkienės Century 
taverno dabartiniai savininkai 
yra ponai P. Stoniai.

N A U-J.I.E N Ų 
PIKNIKAS 
GEGUŽĖS 21, 1939 
BIRUTĖS DARŽE 
79-ta ir Archer Avė.

SUSIRINKIMAI
Gedimino B and L Bendrovės 

jubiliejinis 25 metinis šėrininkų su
sirinkimas įvyks Gegužės 18-tą d., 
1939 m. Parapijos salėj, 4400 So. 
Fąirfield Avė, 7:30 P. M. Bus val
dybos ir Auditoriaus raportai, rin
kimai direktorių, taipgi bus už
kandžių ir gėrimų tik dėl šėrininkų. 
Visi šėrininkaį kviečiami atsilan
kyti.

Joseph C. Encheris, Sekr.

KINO TEATRAS
(MOVIES)

I I

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
ras biznis, pigi renda, parduosiu 
pigia kaina. Teisingą pasiūlymą 

6440 COTTAGE GROVE.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

NORTH SIDE KOTELIS ir vir
tuvėlė, 57 vienetos, 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. $2250 įmokėti. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

g 
I i 
I I

Geras skaičius mamyčių ir 
dukrelių nė nosies neiškiš šį 
šeštadienį . iš namų. Jos bus 
taip pilnai užsiėmusios su pri
sirengimu į Naujienų pikniką. 
Joms bus paskutines minutės 
siuvimai, ploviniai, valgių pla
navimas. Žinoma, Naujienų 
“restorane” galima (ir reikės) 
gauti kopusių, dešrų, gardžios 
kavos, bet vistick reikia “pri
sidėti” krepšį — su lašinuo- 
čiais (kuriuos švogeris Jurgis 
taip mėgsta — o jų šeimyną 
tenka susitikti vien lik Naujie
nų piknikuose!), su fruktais 
dėlei mažo Juozuko, kuris ki
taip perdaug šaltos košės pri
valgytų... Taip, daug yra prisi
ruošimo prie šių linksmų iš
kilmių.

Bet jeigu kuri iš jūsų osat 
taip toli neprisirengusios, kaip 
aš, ir turėsite važiuoti didmies- 
tin, kad visai naują “autfitą” 
galėtute nusipirkti, tai patar
čiau dienos pirkimą pertraukti 
ir pasilsėti bile kuriame kino 
name.

Kėdes United Artists teatre 
yra ypačiai ramios, veikalas 
įdomus, simpatiškas ir juokų 
pilnas — “The Ilardy’s Rido 
High” su Mickey Rooney, 
Lcwis Stone, Cecilia Parker ir 
Fay Holden. ši tipiškai ameri
koniška šeimyna šį kartą tik- 
tik nepralobsta. Jau pradeda 
rodytis patys blogiausi perlek- 
lio simptomai, kaip patiria, 
kad lai viskas buvo didelė klai
da, ir visai ne jiems priklauso 
tie palaikai. Hardy šeima grįž
ta į miestuką, kurį jie buvo 
apleidę kaip patyrė apie abe
jotiną laimę, ir šis epizodas pa
sibaigia taip, kad galima tikė
tis dar daug malonių valandų 
ir ateityj su linksmais Hardys.

Kitas lengvas veikaliukas yra 
“Never Say Die” State Lake 
teatre su Martba Raye ir Bob 
Hope. Pastarasis turi miklų 
humorą, o panelė Raye pasiro
do žymiai sutvarkius savo di
džiules lupas, taip kad abelnas 
įspūdis yra geras. Juoksitės, 
kad ir nenorėdamos.

Pasimatysime sekmadienį 
Naujienų piknike! . -

Suzanna Viliutė*

s

PRIVERSTINAIS 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.,

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

Avė. 2% aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

2 FLATAI CICEROJ — po 6 
kambarius—karštu vandeniu Šildo
mi—priešais pnrkų. Teisinga pa
siūla nebus atmesta. Savininkas.

1811 51st Avė., Tel. Cicero 4593.
PARDAVIMUI KAMPAS 79th 

St. ir Archer Avenue, % akro ar 
daugiau žemės, prie Birutės daržo. 
Taipgi 60 akrų farma, prie kelio 
7, į rytus nuo Lockport, po $75 
už akrą. Taipgi privatiškas ežeriu
kas Wisconsin valstijoj. Walter C. 
Wunderlich, Joliet, III. Arba Šaukit 
Tamkevičių, Lafayette 4266.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na
mas uždarais porčjais, vana, viš- 
kum, 2 karų garažas, lotas 37x125. 
Visi asesmentai apmokėti, gera 
Brookfield apylinkė. Kaina $3900. 
Savininkas. 3235 So. Madison Avė., 
Brookfield, III.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

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

DIDELĖ ROADHOUSE
Tavern, restaurantas, su visais 

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

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—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 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tek Wentworth 7942,
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1~" NAUJIENOS, Chicago, Ui..
Y

VAŽIUOJAM J “NAUJIENŲ” PIKNIKĄ
Pavasaris. Kaip puikiai suža

liavo medžiai, laukai ir girios! 
\ažiuojame pasigrožėti, pasiges 
rėti. Važiuojam į “Naujienų” 
piknikų!

Miestas dar vis surūgęs. Oras 
dar truputį žvarbus, truputį 
nejaukus ir durnai dar graužia 
akis. Palikime miestų ir važiuo- 
j une į “Naujienų” piknikų.

h- iarptautinė atmosfera ne- 
į d*<.. \ įsus slegia nemalonios 
; .n.o.;, pikti veiksmai, intrigos 
i. giąs.nimai. Kenčia taika, 
kenčiame ir mes. Niekas neži
no kokių sukrėtimų pasaulis 
sjsrkuk,. Bet mes žinome, kad 
j Kinuci j)i, gegužės 21 dienų, 
įvyks “Naujienų” piknikas: 
( magiškas, taikus ir malonus. • 
Vu/Lojame į “Naujienų” pik
nikų!

“Naujienų” parengimų pub- 
l.ka yra draugiška publika, yra 
linksma ir maloni publika. 
Kiekvienam ir kiekvienai yra 
malonu pasisvečiuoti ir pasi
linksminti su tokia publika. 
Važiuojame į “Naujienų” pik
niką!

Visų ilgą žiemužę pergyveno
me ir praleidome tarp sienų: 
namų sienų, dirbtuvės sienų, 
krautuvės sienų, tavernos sie
nų ir, retkarčiais, tarp svetai
nės sienų. Tegul bus gražios 
mums musų namų sienos, bet 
mes išsiilgome lauko, erdvės,

KAIP NUVAŽIUOTI J 
NAUJIENŲ JUBILIE

JINI PIKNIKĄ
“Naujienų” Jubiliejinis pikni

kas įvyks sekantį sekmadienį, 
Birutės darže, prie Archer Avė. 
ir 79 gatvės. Automobilistai nu
važiuoja Archer Avė.

Kurie neturi automobilių, ga
li važiuoti troku arba Blue 
Bird System busais.

J. Bagdono trokas išvažiuos 
nuo Lietuvių Auditorijos, 3133 
S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Jis nuveš ir parveš už 35c.

Blue Bird busai eina kas va
landą iš sekamų vietų:

Ogden ir Ashland Avė.
Ogden ir Western Avė.
Ogden ir Kedzie Avė.
22nd ir Crowford
Cicero Avė. ir 22nd St.
Cicero ir Archer Avė.
Airport ant 63rd St.
Bušu galima suvažinėti į abi 

puses už 50c. Nesivėluokite, kad 
galėtumėte pamatyti J. Žuko 
žaidimus su dovanomis.

Sidabrinis jubiliejus
šeštadienį, geg. 13 d., pp. 

Gudgalių, gyvenančių adresu 
6230 So. Rockwell St. apvaikš
čiojome 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktuves.

Bankietą parengė patys pp. 
Gudgaliai ir pasikvietė gana 
skaitlingą būrelį svečių. Prie 
skaniai pagamintos p. Gudga- 
lienės vakarienės pasakyta 
daug kalbų su ilgiausių metų 
linkėjimais. O prie smagios 
muzikos linksminomės iki ank
styvo rytmečio.

Bankiete figūravo tarpe dau
gelio svečių, kurių visų išvar
dyti negaliu, Pranas Lukošius, 
“Naujienų” platintojas Cicero- 
je.

Advance Furniture Co. ve
dėjas John Miškus ir pp. Ku
biliai, turį labai gražų ketu
rių butų namą Marųuette Par
ke. Pastarieji buvę ir esą ci- 
ceriečiai. — T-lis J.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 

gi rožės. Važiuojame į “Naujie
nų” pikniką!

Laukas pasilieka lauku per 
ištisą vasarą, o “Naujienų” pik
nikai tik retkarčiais įvyksta. 
Važiuojame j “Naujienų” pik
niką!

Nedaug musų gyvenime tėra 
tokių dienų, kurios atneša ma
lonumą ir gražiais spalvingais 
atminimais pripildo musų min
ties sandėlį. Nedaug tėra tokių 
dienų, kurios sukviečia ir su
traukia į vienų vietų tūkstan
čius širdingų draugų, kaip vie
nų didelę šeimų. O kada tokių 
dienų sulaukiame, tada palieka
me visus savo rūpesčius ir va
žiuojame — važiuojame į 
“Naujienų” pikniką.

Vienas Kitiems.

Į NA. KAS ČIA PER PARADAS? |
| BIRUTĖS DARŽAS

ŠTAI JUMS

Visiems NAUJIENIEČIAMS. Visiems Chicagos ir apielinkių lietuviams

ARCHER AVENUE

MATAI, KAD ŽMONĖS Į 
“NAUJIENŲ” PIKNIKĄ 

TRAUKIA!

Prašom Atvykti Pasisvečiuoti, Pažaisti, Pasišokti 
ir Pasilinksminti...Prašom!

r a,

Rengia 28-ta įspūdin
gą apvaikščio jimą

Chicagos Lietuvių Tautiškų Ka
pinių apvaikščiojimas įvyks 
Atminimo dienoj, gegužės 30.
Kiekvienais metais, kaip tik 

įsikūrė Chicagos Lietuvių Tau
tiškos Kapinės, Atmininio die
noj yra rengiamas įspūdingas 
apvaikščiojimas: kalbėtojai pa
sako atatinkamas kalbas, benas 
groja, chorai sudainuoja atatin
kamas dainas.

Šiemet jau 28-tas toks ap
vaikščiojimas bus surengtas an
tradienį, gegužės 30 dienų. Pro
gramų dalyvaus du chorai: 
Kank’ių ir Naujosios Gadynės. 
Kalbėtojai: .Dr. P. Grigaitis ir 
A. Andrulis. Gros benas vado

vaujant Juozui HKenstavičiui. 
Dalyvaus Dariaus-Girėn.o Post 
su uniformomis ir savo benu.

/

Po iškilmių bus gražus pik
nikas Birutės darže.

Reikia pažymėti, kad Chica
gos Lietuvių Tautiškos kapinės 
dabar yra tinkamai išpuoštos ir 
gražiai užlaikomos. O kuomet 
liko pastatyta nauja moderniš
ka koplyčia, tai šios kapinės į- 
gijo dar didesnį populiarumų 
tarpe lietuvių. Juk nepaslaplis, 
kad po apvaikščiojimo šv. Ka
zimiero kapinėse, tą pačių die
ną, didelė dauguma lietuvių at
važiuoja į apvaikščiojimą Chi
cagos "Lietuvių Tautiškų kapi
nių. Reiškia, kad ir praktikuo
ją katalikai, bet žingeidauja iš
girsti ką pasakys kalbėtojai 
Tautiškose kapinėse. Ir reikia 
pripažinti, kad Dr. P. Grigaitis,

Mirė J. Juodakis
Kupiškėnams ir apielinkių 

valsčių žmonėms šiuomi pra
nešu, kad garbingas kupiškė
nas Jon^s Juodakis persiskyrė 
su šiuo pasauliu gegužės 15 

“Naujienų” redaktorius, Tautiš
kose kapinėse laike apvaikščio- 
jimd. pasako tokių kalbų, kad 
verta kiekvienam giliai įs'dėli 
širdin.

Užtai ir nestebėtina, kad į 
Chicagos Lietuvių Tautiškų ka
pinių apvaikščiojimus susiren
ka nuo penkiolikos iki dvide
šimties tūkstančių lietuvių ne 
tik iš Chicagos, bet ir iš ap in-j 
kinių mics'elių. Tai yra didele 
lietuvių metinė šventė. Renki
tės. —A. Žymantas1

d. 7 vai. vakaro, Veteranų 
kareivių ligoninėj—Hines Hos- 
pital, 'po 4 dienų sunkios li
gos. Vėliau bus plačiau apra- 
švta.

Jono Juodakio kūnas pašar
votas A. M. Phillips koplyčio
je, 3307 So. Lituanica avė. 
Laidotuvės įvyks gegužės 19 d. 
2 va V popiet Bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi kupiškėnai ir apylinkių 
valsčių žmonės, Jono Juoda
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: pusbroliai ir 
giminės.

Informacijų kreipkitės į lai
dotuvių direktorių Antaną M. 
Phillips, tel. Vards 4908.

— Jonas Kulis.

f

VAKAR
ŪHIČAGOJ

• Marshall High School kar- 
nivale Joe Lauchiskis liko pri
pažintas čempionu. Jis yra la
bai geras beisbolininkas ir šiaip 
pirmos rųšies sportininkas, šį 
kartą jis laimėjo pirmas vietas 
dviejose rungtynėse.

Joe Lauchiskis yra brolis Bi
rutės, kuri prieš penkerius me
tus laimėjo “Naujienų” gražuo
lių kontestą.
• šiaurinėje dalyje liko nušau
tas Henry Zinkel, kurį policija 
norėjo sulaikyti dėl vogtų auto
mobilio laisnių. Zinkel pasiprie
šino ir griebėsi revolverio. Susi
šaudyme jis liko vietoje nušau
tas, o poliemonas Clark sunkiai 
įžeistas. ,

Zinkel ir seniau buvo sėdėjęs 
kalėjime, iš kurio išėjo 1929 m. 
Jis darė nepaprastai gerą įspū
dį: visada buvo gražiai pasiren
gęs, vartojo gražią kalbą ir bu
vo nemenkos erudicijos žmo
gus. Jis mėgdavo rašyti eilėraš
čius (Vadinasi, buvo nemenko 
talento poetas) ir šiaip filoso
finio turinio dalykus. Iš pažįs
tamų niekam ir į galvą neatėjo, 
kad jis veda dvejopą gyvenimą.
• Vyriausias teisėjas McKinley 
pasiryžo sutvarkyti prisaikinto- 
jų teisėjų rinkimo reikalą. Ne
trukus jis patieks planą, pagal 
kurį “džiurininkais” galės būti 
renkami tikrai inteligentiški 
žmonės. Dabar dažnai pasitaiko 
taip, kad prisaikintais teisėjais 
paskiriami visai neatsakingi 
žmonės, kurie visai su faktais 
nesiskaito.
O Prieš astuonias dienas vyras 
nusivilko švarką, pasidėjo skry
bėlę ir nuo Crawford avenue 
tilto nušoko į kanalą, švarko 
kišenėje jis paliko du laiškus. 
Iš tų laiškų paaiškėjo, kad jis 
yra James B. Holsinger iš Peru, 
III.

Savo laiške jis parašė, kad 
butų pranešta jo tėvui. Pastara
sis tuoj atvyko į Chicago ir pra
dėjo ieškoti savo sunaus lavo
no. Pagaliau vakar jam tatai 
pasisekė: savo sunaus kūną su
rado lavoninėje.
O Vakar dar nebuvo, jokių ži
nių apie chicagietį lakūną Char
les Backmaną, kuris savo nedi
deliu lėktuvu išskrido į Švedi
ja.
• Khnad ietis J. Novogrodskis, 
“Naujienų” kontestantas ir ko
respondentas, dabar vieši pas 
tėvus, kurie St. Charles mieste 
turi biznį. Tąja proga jis užsu
ko ir į “Naujienų” redakciją.

šios savaitės gale Novogrods
kis yra pasirengęs vykti atgal į 
Kanadą. Tačiau į Winnipegą jis 
nebegrįš, bet važiuos į Toronto, 
kur yra didesnė ir veiklesnė lie
tuvių kolonija.

Novogrodskis pareiškė noro 
dalyvauti “Naujienų” piknike. 
Tačiau nežino tikrai, ar galės 
iki to laiko pasilikti.
• Vakar septyni žmonės buvo 
sužeisti, kai Jolieto busas susi
dūrė su troku. Kolizija įvyko 
prie Homan ir Ogden.

Susidūrimas buvo toks smar
kus, kad busą užmetė ant šali
gatvio, kur stovėjo Bety Gold- 
berg. Ji liko kritiškai sužeista.

Taif)^pat sunkiai liko sužeis
ta ir Minnie Klein, kuri važia
vo busu. Kiti nukentėjo leng
viau. Visi sužeistieji liko nuga
benti į Mt. Sinai ligoninę.
• Trys banditai apiplėšė Secu- 
rity Savings and Loan Associa- 
tion (2007 Augusta blvd.). Jie 
laimėjo apie šešis šimtus dole
rių.

—.. .......... "■ ..... * ........
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

. M v.




