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KARO ATVEJU GELBĖS VIENA KITA 
VISOMIS PAJĖGOMIS

Ir taikos metu derins ekonominius, resur
sus ir karines jėgas skubiai akcijai 

užtikrinti

Milicija kalta dėl neramumu 
Harlan kauntėje

Gyventojai pritaria angliakasiams ir C.LO.
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

22. — Italija ir Vokietija pir
madienį pasirašė militarinę su
tartį. Esmėje paktas reiškia 
susitarimą abiejų šalių sujung 
ti kovai visas savo militarines 
ir ekonomines pajėgas, jei 
bent kuri šalis taptų įvelta į 
karą.

Sutartį pasirašė Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris von 
Ribbentrop ir Italijos užsienių 
reikalų ministeris Ciano. Ji 
įėjo galion nuo pasirašymo 
momento. Sutartis pasirašyta 
dešimčiai metų.

Tačiau ji eina toliau, ne kad 
kooperavimas karo metu. Ita 
lija ir Vokietija sutiko ir tai
kos laiku taip derinti savo mi
litarines spėkas ir ekonominius 
resursus, kad abi šalys galėtų 
juo greičiausia ir juo smar
kiausia išvystyti akciją, kai tik 
bus reikalas.

Paktas susidaro iŠ septynių 
punktų. Jie yra toki:

Paskelbtas streikas Lenkai nenori rusų
liečiąs 18,000 dar

bininkų
DETROIT, Mich., geg. 22. 

— Automobilių darbininkų uiti- 
ja (C.I.O. dalis) išleido įsaky
mą streikuoti visiems Briggs 
Manufacturing Company dar
bininkams. ši kompanija ope
ruoja septynias įmones ir sam
do apie 18,000 darbininkų.

Unijos ir kompanijos sutar
tis išsibaigė gegužės 16 dieną. 
Kompanija nenori sutarties at
naujinti, todėl ir įsakymas 
streikuoti duotas. '

Lenkas nušovė nacį 
Dancigo zonoje

VARŠUVA, Lenkija, geg. 22. 
— Pereitą šeštadienį unifor
muoti naciai užpuolė Lenkijos 
muitinę Kalthofe, Dancigo zo
noje. Vėliau įvyko kitas inci
dentas. Naciai puolė lenką šo
ferį. Pastarasis, besigindamas, 
nušovė vokietį.

įtempimas dėl šitų įvykių 
tarp lenkų ir vokiečių paaš
trėjo. Lenkai reikalauja, kad 
Dancigo vyriausybė atlygintų 
padarytus nuostolius. Jie taip
gi reikalauja, kad vokiečiai at
eity liautųsi atakavę lenkus 
Dancige ir jo zonoje. Antrą 
vertus, laukiama Vokietijos žy
gių dėl tų įvykių.

ta
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

^QRFI_S<j

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais lietus arba perkūnija; šil
čiau; saulė teka 5:32 v. r., lei
džiasi 8:10 v. v.

i

1 — Abi šalys tarsis ir da
rys nutarimus visais klausi
mais, kurie liečia jų interesus 
arba bendrą Europos padėtį;

2 — Jei jų interesams pa
sirodys pavojus, jos veiks ben
drai;

3 — Jeigu kuri jų dviejų 
taps įvelta į karą, tai kita tuo
jau stos pagalbon pirmajai vi
somis savo pajėgomis;

4 — Kad galėtų išvystyti 
greitą ir efektyvią akciją, abi 
šalys iš anksto derins savo mi
litarines ir ekonomines pajė
gas;

5 — Jeigu kiltų karas ir ka
rui likviduot tektų ieškoti prie1 
monių, tai abi šalys veik tik 
pirma susitarusios tuo reika 
lu;

6 — Abi šalys stengsis pa 
laikytis draugingus santykius 
su kitomis palankiomis joms 
valstybėmis;

7 — Paktas įėjo galion nuo
to momento, kai tapo pasira
šytas. .... 3 <, . , • - -

kariuomenės savo 
žemėje matyti

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Lenkija painformavo bri
tų valdžią pirmadienį, kad ji 
nesanti priešinga Britanijos- 
lusijos-Francuzijos sąjungai. 
Bet įspėjo Britaniją, kad len
kai yra griežtai priešingi to
kiai sutarčiai, kuri leistų ru
sų kariuomenei per Lenkiją 
žygiuoti. Manoma, Rumunija 
pareikš tokį pat nusistatymą, 
kaip Lenkija.

Ieško priemonių pa
šalinti iš Londono 
3,000,000 asmenų

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Britanijos valdžia jau 
prieš kiek laiko buvo padariu
si planus išgabenti iš Londono 
apie 3,000,000 rAotinų ir vai
kų, jeigu kiltų karas. Tačiau 
pasirodė, kad planas neveikia 
Dalykas toks, kad moterys, 
kurios turėtų būti išgabentos, 
nepaduoda savo vardų kaip no
rinčios pasišalinti iš miesto. 
Dabar valdžia ieško priemonių, 
kurios suįdomintų moteris e'va 
kuavimo klausimu.

Trys kasyklos pasi
rašė kontraktus 

Harlan kauntėje
HARLAN, Ky., geg. 22. — 

Dar .trys kasyklos pasirašė 
kontraktus su unija Harlan 
kauntėje. Pirmadienį, tikėtasi, 
prasidės angliakasių unijos ir 
kasyklų asociacijos derybos 
sutarčiai atnaujinti. Federali
nis taikytojas John Conner 
pareiškė, kad jis mano, jogei 
samdytojus ir darbininkus pa
vyks sutaikyti Šių savaitę.

< NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
SAN DIEGO, CAL. — Milžiniškas lėktuvas, kuris netrukus čia bus padarytas. 

Juo bus galima skristi apie 200 mylių per valandą.
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Indorsuoja prez. 
Roosevelto kan
didatūrą trečiam 

terminui
ERIE, Pa., geg. 2’2. — šia

me mieste įvyko trijų valsti
jų Plieno^Darbininkams Orga
nizuoti Komiteto konferencija.

Konferencijoj buvo Pennsyl- 
Vanijos, New Yorko ir Ohio 
lokalų atstovai.

Konferencija išreiškė pagei
davimą,. kad prez. Rooseveltas 
kandidatuotu į prezidentus tre
čiam terminui. Pasisakė už or
ganizavimą Darbo Partijos, pa
reiškė no?ą, kad kova tarp 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
C.I.O. paliautų ir kad butų įves
ta pramonėje 30 valandų ir 
penkių dienų darbo savaitė.

Vokietijai trūksta 
inžinierių

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
22. — Dr. Fritz Todt, kalbė
damas inžinierių susirinkimui 
pareiškė, kad Vokietijai trūk
sta tarp 3,000 ir 4,000 inžinie
rių. Trukumas inžinierių sta
tybos ir technikos projektams 
vykdyti esąs taip opus, kad 
teko paimti darbui 3,000 stu
dentų, dar nebaigusių kurso 
mokyklose.

Yankee Clipper per
lėkė Atlantą

LISBON, Portugalija, geg 
72. — America-Europa regu- 
iaraus susisiekimo lėktuvas, 
Yankee Clipper, perlėkė Atlan
tą, ir pirmadienį iš Lisbon, 
Portugalijoj, išlėkė į Marseille, 
Francuzijoj. Vėlesnieji prane 
Šimai sako, kad lėktuvas nusi
leido Marseille mieste, pasie
kęs kelionės galą.

Britanija bijo sutar
ties su Rusija

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Kompetentiškų stebėto
jų manymu, Britanijos valdžia 
vis dar nenusitarusi, ar pasi
rašyti militarinę sutartį su ko
munistine Rusija.

TELEGRAMOS
IŠ LIETUVOS

STUDENTAI; IR VISUOMENE 
ĮTEIKĖ GINKLŲ KARIUO

MENEI.
/ 1 ■ ■

K AUN AS/ gegužės j 18 d. stu
dentai ir visuomenė Kaune, Šan
čiuose ir Mažeikiuose iškilmin
gai įteikė kariuomenei 346 šau
tuvus, 13 kulkosvaidžių ir 16,- 
000 litų pinigais.

BALTIJOS IR SKANDINAVI
JOS STUDENTŲ KONFEREN

CIJA KAUNE.

KAUNAS, gegužės 18 d. čia 
prasidėjo SELL (Suomių, Es
tų, Latvių ir Lietuvių studen
tų organizacija) konferencija. 
Akademikai ų manifestuoja Bal- 
tijos-Skandinavijos vienybę.

SUVAŽIUOJA DALYVIAI Į 
EUROPOS KREPŠINIO 

PIRMENYBES.
N

KAUNAS, gegužės 19 d. — 
Į gegužės 21-28 dienomis įvyk
stančias Kaune aštuonių Euro
pos valstybių krepšinio rung
tynes atvyko dalyviai ir daug 
svečių.
1939/V/20 d. <r

Perdaug šeimų už
dirbančių tik $15 

savaitei
VVASHINGTON, D. C., geg. 

22. — Prekybos departamen
to sekretorius Harry Hopkins 
pirmadienį pareiškė, kad kiek
viena ketvirta Jungt. Valstijii 
šeima turi pajamų tik $15 per 
savaitę. Hopkins sako, kad 
reikia pakelti gyventojų paja
mas, tuomet ir biznis sukrus 
ir pramonės ratai ims greičiau 
suktis.

Nusižudė tremtinis 
rašytojas

NEW YORK, N. Y., geg. 22.
Rastas pasikoręs viešbuty 

Vokietijos rašytojas tremtinis, 
autorius keleto knygų, Emst 
Toller, 45 metų.

Republikonai ir de
mokratai norėtų lai

kyti konvencijas 
Chicagoje

WASHINGTON, D. C., geg. 
22. — Taip demokratų, kaip ii 
republikonų vadai -1940 metų 
konvencijas kandidatams į pre
zidentus nominuoti norėtų lai
kyti Chicagoje. Tačiau norai 
eina savo keliu, o biznis savo.

Kiekviena konvencija kas 
tuos mažiausia po $150,000. 
Partijos nori reikiamų pinigų 
gauti iš biznierių tų miestų, 
kuriuose konvencijos bus lai 
komos, nes jos ir biznio mies 
tams atveža nemažai. Bet iki 
šiol ne viena partija reikiamo 
pasiūlymo iš Chicagos biznie
rių negavo. O pasiulymo poli
tikieriai laukia.

-------------------------------------- l

Sostinė išsikels iš 
Londono, jei ka

ras kiltų
LONDONAS, Anglija, geg. 

22. — Britanijos valdžia yra 
nutarusi iškelti sostinę iš Lon
dono, jeigu karas kiltų. Val
džios aparatas bus įsteigtas 
viename iš dviejų miestų, ku
rie randasi apie 100 mylių nuo 
Londono.

Pendergastui 15 mė
nesių kalėti

KANSAS CITY, Kas., geg. 
22. — Tom Pendergast, Kan 
sas City politinis bosas, pirma
dienį teisme prisipažino kaltas 
dėl to, kad nesumokėjo reikia
mos sumos taksų pagal .paja
mas, kurių jis turėjo $443,550. 
Teismas paskyrė jam bausmes 
kalėti 15 mėnesių. Kita bausme 
Pendergastui — tai $10,000 
sumokėti pinigais ir treji me
tai probacijos (patikrinimo).

2,100 Illinois anglia
kasių sustreikavo
GILLESPIE, III., geg. 22. — 

2,100 angliakasių, Progressive 
Miners narių, sustreikavo ke
turiose Superior Coal Co. ka
syklose.

HARLAN, Kentucky, geg. 
22 (Specialus pranešimas “Nau 
jienoms”). — Kai kurios Har 
lan apskričio anglių kompani
jos priėmė United Mine Work- 
ers unijos reikalavimus, pasi
rašė “union shop” sutartis, ir 
šiandien kasyklas atidarė.

Iš kitur atvykusiam žmogui 
pirmas dalykas, kuris puola į 
akis, yra t .s, kad visų dabar
tinių Harlan neramumų kalti
ninkai yra milicija. Anglių ka
syklų operatorių vaišinami ir 
girdomi milicininkai dažnai vi
sai be priežasties angliakasius 
muša ir užpuldinėja, o savo 
vedų įsakymus vaikyti pikieti- 
ninkus etc., pildo su įtūžimu,

DIONNE KVINTUKĖS PASIMATĖ SU 
KARALIUM IR KARALIENE

TORONTO, Kanada, geg. 22. 
— Pirmadienį Dr. Dafoe atve
žė į Toronto garsiąsias Diorine 
kvintukes Britanijos karaliui 
ir karalienei parodyti^ Jas Dr. 
Dafoe ilgą laiką mokino, kaip 
karalienės ir karaliaus akyse 
elgtis.

Pirmoji dalis išėjo kaip pla
nuota. Kvintukes pasilenkė 
kaip buvo mokinamos. Bet po 
to viena užsimanė pabučiuoti

“KOPŪSTŲ RIAUŠĖS” MASKVOJE
RIGA, Latvija, geg. 22. —

Gaunamais čia pranešimais, pe
reitos savaites gale Maskvoje 
tapo išdaužyti koopeartyvų lan
gai. Išdaužė juos publika —

Italija demobilizuo
ja kariuomenę

ROMA, Italija, geg. 22. — 
Vyriausybė paskelbė, kad ta
po pasiųstos namo kai kurios 
mobilizuotų kareivių dalys. 
Kaip daug kareivių paleista 
namo, nepaskelbta. Per pasku
tines šešias savaites Italijos 
kariuomenės skaičius siekė 1>- 
200,000 vyrų.

Negras laimėjo bylą 
Vyriausiam teisme
WASHINGTON, D. C., geg. 

22. — Vyriausias teismas pir
madienį paskelbė sprendimą, 
kuris sako, kad Oklahoma val
stijos kai kurie politikieriai el
gėsi priešingai šalies konstitu
cijai neleisdami negrams užsi
registruoti rinkimams.

Teisėjų algas gali
ma taksuoti

VVASHINGTON, D. C., geg. 
22. — Jungt. Valstijų Vyriau
sias teismas pirmadienį paskel
bė sprendimą, pagal kuri fede- 
raliai teisėjai turi mokėti pa
jamų taksus. Vyriausias teis ’ 
mas pakeitė pirmesnį savo 
sprendimą.

neretai pavartodami ir šautu
vus.

Kitas dalykas, kuris svetimą 
žmogų stebina, tai, kad beveik 
visi Harlan apskričio gyvento
jai, bent miesteliuose, yra už 
C.I.O.

Harlan mieste taxi automo
biliai, krautuves ir kitos vie
šos įstaigos languose turi iš
kabas, kad jų darbininkai yra 
C.I.O. nariai, o valgyklose ir 
alinėse yra iškabinti J. L. 
Lewis’o, angliakasių unijos va
do, paveikslai.

(Smulkmenų apie Kentucky 
angliakasių streiką ir Harlan 
apskriti rasite “N.” korespon
dencijų skyriuj.)

karalienę. Sumanymas patiko 
kitoms keturioms, taigi visos 
apspito ją, ir čia jau tvarkos 
nežiūrėta.

Dr. Dafoe, kvintukių globė
jas, bijojo, kad bent viena mer
gaičių mėgins atsistoti ant gal
vos. To neatsitiko.

Be kvintukių, buvo persta
tyta karaliui ir karalienei visa 
Dionne šeima — tėvas ir mo
tina ir kiti va:kai.

daugumoje moterys pirkėjos.
Kai kurioms šeimininkėms 

teko išstovėti eilėmis prie krau
tuvių valandas laiko, kad gau
ti kilogramą (apie porą sva
rų) kopūstų, ir galų gale jos 
patyrė, kad net tokių “delika
tesų”, kaip kopūstai, krautu
vėse nėra.

šitie įvykiai praminti “kopū
stų riaušėmis.

Sovietų turistų biuras buvo 
davęs sumanymą suorganizuo
ti grupes parinktų sovietų val
dininkų ir pramonės darbinin
kų ir pasiųsti jas New Yorko 
pasaulinės parodos pažiūrėti. 
Liaudies komisarų taryba su- 
maynmą atmetė.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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gelmėse, iš visų ^sluoksnių, nes

MILŽINIŠKAS PRITARIMAS VIENYBES 
VYRIAUSYBEI ŠIAULIUOSE

Bal. 6 d. 17 vai. “Kapitol” sa
lėje buvo suruošta G. Galva
nausko paskaita “Gyvenamasai 
momentas ir lietuvių tauta” ir 
visuomenės atstovų pranešimai 
einamuoju momentu. Prezidiu
mų sudarė dr. Jasaitis, kun. K. 
Daukantas ir V. Knyva, kuris 
atidarydamas susirinkimų pa
reiškė:

—Jau vien tas faktas, kad 
taip gausiai susirinko čia visuo
menė, rodo, kad tautos ir vals
tybės gyvenimo reiškiniai rupi 
ne vienai kuriai sųjungai ar 
partijai, bet visai tautai, visų 
pažiūrų piliečiams. Musų su
ruoštos paskaitos ir pranešimų 
mintys šiandien plaukia iš at
gimusios lietuviškos širdies ir 
suplaukia į vienų brangų ir kil
niu tikslų: mes džiaugiamės pra
dėtu tikru tautos vienijimo dar
bu, mes remiame naujų konso- 
lidacinę musų krašto vyriausy
bę, mes aktingai remiame mu
sų ginkluotų jėgų stiprinimų, 
mes ginsim kiekvienų musų že
mes pėdų, mes pasmerksiu) 
kiekvienų, kas kėsinsis ardyti 
tautos entuziazmų ir veržimusi

visu

pa- 
vals-

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.

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS J’*"**’ grąžinami 

jei nepatenkinti

B1UUK.8UIU, nes ■■■ ■ •' '

organizmas tiksliai fuskcionuo-Į Af Vldllfll| ŲŽklSlCjlllHlS
L Atima Jūsų 

Energijų?
pasigelbėkįt šiuo paprastu 

BET MALONIŲ BUDUl
Ar jus jaučiatės nuvargę ir bloga
me upe? DaŽųai tas išvargęs, nu- 

i puolęs jausmas yra iš priežasties 
vidurių užkietiejimo.
Jei iš tikro taip yra, veikiausiai 
jums yra reikalinga tiktai gero 
liuosotojo. Tad, šį vakarą einant 
gulti, paimkit yiėną ar dvi Ex-Lax 
plyteles. Jus atrasit, kad Ex-Lax yra 
visiškai gerai veikiantis liuosuoto- 
jas,—ir be to, jis yra švelnus. Jis 
lengvai duoda gerus rezultatus be 
sukrėtimo vidurių bei jų skaudėji
mo. ■
Ir prie to dar, Ex-Lax yra lengvai 
paimamas—jis turi gardaus šokola
do skonį, 10 c. ir 25 c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininkus.

j vienybę! Težino tie, kas per 
15 metų mus kiršino ir klaidi
no, kad tauta praregėjo, tauta 
pabudo ir susispietė dideliems 
uždaviniams vykdyti! Tegul ne
drįsta tyčiotis kartu su “Mėmė- 
ler Dampfbootu”, kuris ironiš
kai pašiepia rašydamas, kad ne 
lietuviams esu susitarti. Mes at
sakysime jiems į tai dvigubu 
ryžtingumu ir parodysim, kad 
vis dėlto mes galim susitarti! 
Ta mintimi ir daroma šios die
nos paskaita bei pranešimai, 
kuriuos prašau išklausyti 
rimtumu.

G. Galvanauskas savo 
skaitoje apžvelgė Europos
tybių konjunktūrų po Versalio 
sutarties, nušvietė jėgų pusiau
svyros suirimų Europos konti
nente, mažųjų valstybių vaid
menį toje pusiausvyroje, Balti' 
jos Santarvės istorijų ir, paga
liau, Lietuvos perspektyvas 
tarptautinių pavojų akivaizdo
je. Prelegentas pabrėžė, kad 
mes patys turime būti savo ne
priklausomybės sargai, palys 
turime gintis. Yra ir kitų prie
monių musų atsparumui pa
kelti, tai: lietuvių tautos nacio
nalinis susipratimas, kultūrinis 
pakilimas ir vieningumas. Na
cionalinis susipratimas yra ga
limas tik per kultūrų, kurioje 
lietuvis turi būti aktyvus. Vie
ninga tauta gali būti tik tada, 

į jei ta vienybė jai nebus pri
mesta, bet gims pačios tautos

.$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas p įeitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lavmdale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

TAUPYK IR SKOLINKIS

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

UTHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAV1NGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

ja tik tada, kada veikia visi jo 
sųnariai. Ta prasme ir reikia 
eiti prie tautos vienybės reali
zavimo.

Po to kalbėjo visuomenės 
stovai. Adv. K. Venclauskis 
reiškė:

Po 10 metų pertraukos 
pirmų kartų vėl pasirodau 
suomenei. Tų pertraukų sudaro 
tos nepalankios sųlygos, kurios 
privertė mus išeiti iš viešojo 
gyveninio. Kas gi šiandien pa
sidarė 
niekas 
čiame, 
čiau, 
uždavinių ir susidarė 
ministerių kabinetas, 
minių pakeitimų deklaracijoje I 
nėra, nors režimas palieka tas 
pats, bet vis dėlto mes kvėpuo
jame laisviau, neš jaučiame ir 
tikime, kad tie principai, ku
riais yra sudaryta naujas ka
binetas, yra tikri ir pats gyve
nimas vers juos vis plačiau 
įgyvendinti. šiandien, kada 
mums gresia pavojai, mes tu*l 
rime gintis visi, kaip vienas. 
Jeigu anksčiau buvo girdėti de
speratiškų minčių, tai tik to
dėl, kad ne visi piliečiai jautė
si lygus, šiandien aš, kaipo so
cialdemokratas, šaukiu stoti į 
šaulių šųjungų ir stiprinti kraš
to gynėjų eiles. Turiu pabrėžti, 
kad karines Lietuvos pajėgas 
reikia visokeriopai remti. Visai 
iki šiol buvusi pas mus siste
ma, kaip dabar visi pamatėme, 
buvo perdėm klaidinga ir ne

įtikusi, nes padarė žmones sau 
nepasitikinčius, įvesdama musų!

1 tautai svetimų principų. Reikia 
[susirūpinti ir piliečių sąžinės 
laisve. Reikia ir amnestijos, tik, 
žinoma, ne šnipams ir valsty
bės išdavikams! O tada į ateitį 
žiūrėsime blaivai ir šviesiai, 
nes visų musų tikslas yra vie
nas — tegyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva!

Po to kalbėjo adv. Urbaitis.
, T— Paskutinis dešimtmetis ne

šė mums nelaimę po nelaimės. 
Santykiuose su kitomis valsty
bėmis mes patyrėme skriaudas 
iki 
rie 
vio 
me 

į ningi. šiandien ne laikas ieško
ti viso to kaltininkų, šiandien 
turime visi išvien stoti prie dar
bo, talkon savo kraštų ginti ir 
atlikti uždavinius, kuriuos pa
ves mums nauja 
vyriausybė. Tai 
vardu tos srovės, 
ma liaudininkais, 
me, kad nebus 
vien simboliniais 
reiškimais, bet bus ir praktiš
kų žygių toj krypty padaryta. 
Mes tikimės, kad vienybėje ne
pasireikš spragų, nes visus mus 
jungs musų garbinga kariuo
menė ir jos tikslai ginti krašto 
laisvę, šiandien mes dar civi
liai, bet ryt galime būti kariai, 
kuriems teks ginti krašto ne
priklausomybę. Išvien j darbų! 
Tegyvuoja musų vyriausybė ir 
kariuomenė!

i Paskutinis kalbėjo dr. Jasai
tis.

—Mes atgavome laisvę, kai 
slavų ir germanų kolosai per
gyveno chaosų, šiandien gi tie 
kolosai vėl sustiprėjo ir vėl pa
noro mus paglemžti. Mums iš
kilo rimti pavojai. Skaudu per
gyventi nepasisekimus, bet 
džiugu, kad tauta nesugniužo, 
bet ryžtingai susitelkė krūvon 
ginti laisvę, ir nepriklausomy
bę tos brangios žemės, kurios 
kiekviena pėda aplaistyta sava
norių krauju, permerkta artojų 
prakaito. Mes šiandien turime 
vieningai stoti į darbų, bet mes 
turime pasakyti, kas slėpė nuo 
tautos tragiškų būklę ir netikė
tai leido įvykti katastrofoms, 
kas migdė ir ramino tautų, ka
da ji instinktyviai juto, kad ar
tėja pavojai. Tų pavojų nenu
matė ir nejuto tik 
buvo užimti savo 

Į gerovės rūpesčiais.

al-
pa-

aš
vi-

nauja? To mums aiškiai 
nepasakė, bet mes jau- 
kad tie, kas buvo anks- 
nebepajėgė toliau atlikti 

naujas 
Nors es-

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ t

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
ĮeidėmSkit raides "E-X-L-A-X” ant 
dSŽutčs ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

juos juto, nors ir negalėjo ap
reikšti inięiatyvos, Skaudžiai 
pakėlėme smūgius/bet paskuti
nės dienos juos sušvelnino, nes 
į lietuvio plaučius įsiveržė lais
vės oro srovė, be kurios mes 
troškom. Pasveikihkim tų lais
vės rytų ir pasiryžkim vienin
gai dirbti su nauja konsolidaci- 
ne vyriausybe, jungiančia visas 
didžiųsias tųųtęs ^.sroves. Pa- 
skelbkim, kad tautos vienybės 
vyriausybei nepritarti gali tik 
musų nepriklausomybės prie
šai ir vidaus nelaisvės šalinin-

kai! Mes daugiau nė pėdos ne- 
sitrauksim, mes arba apginsim 
savo laisvę arba žūsim laisvės 
kovoje!

Po pranešimų prezidiumas I buvo 42 gaisrai, kurie sunai- 
pąsiulė dvi rezoliucijas, kurias kino 62 trobesius: 13 grįčių, 
susirinkimas su didžiausiu en- 49_ tvartus,
tuziazmu priėmė. Susirinkime 
dalyvavo apie 1000 žmonių. 
Tvarka ir rimtis buvo išlaiky
ta pavyzdinga.

Priimtos tokios rezoliucijos— 
telegramos:

1) “Lietuvos Respublikos ini-
nisterfų tarybos pirmininkui 
gen. J. Černiui. Šiaulių visuo
menė, skaitlingai susirinkusi 
balandžio 6 d. “Kapitol” salėje 
ir išklausiusi G. Galvanausko 
paskaitų ir visuomenės atsto
vų: dr. Jasaičio, adv. Venclau- 
sko ir adv. Urbaičio praneši
mus, pareiškia gilų džiaugsmą, 
kad valstybės tvarkymas ati
duotas į konsoliduotos vyriau- 
sybės rankas, ir tiki, kad ta vy-Į SVXtone^Maus“lcu^Štatuw 
riausybė valingai ir pasiryžu- -------------------------------------
šiai kovos už Lietuvos in lietu? _ _
i* * 1 • * 1* * AKIU SPECIALISTAIlaisvę ir laimę. Šiaulių visuo-i 
menė skelbia, kad konsoliduo
tai tautos vienybės vyriausybei 
opozicijoje gali būti tik išorės 
priešai ir vidaus nelaisvės ša-l 
lininkai DR. VAITUSH, OPT

2) “Lietuvos Respublikos ka- LIETUVIS
riuomenės vadui gen. St. Raš- Mano 20 metų praktikavimas 
tikiu:. Kariuomenes vade! tavo optometrically Akiu Specialistas 
šaukimą pamiršti tai, kas mus Palengvina aKių įtempimą, kuris 
skiria, ir vieningai ryžtis ginti esti. priežastimi galvos skaudėjimo,

. ... y, . . . svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-gimtojo krašto laisvę mes isgir- Įmo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
dom ir šventai išpildysim!” trumparegystę ir toliregystę. Pri-

_ . . . . 1 . rengia teisingai akinius. Visuose at-Susinnkimas pradėtas ir Sutikimuose egzaminavimas daromas 
baigtas Tautos Himnu. e‘ekt£a’ parodančia mažiausias

r< klaidas. Speciale atyda atkreipiama
[ L. U. J į mokyklos vaikus. Kreivos akys

_________________________________ atitaisomos,
I VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f

John F. Eudeikis

Didžiuliai nuostoliai
ŠAKIAI. — Statistinėmis ži

niomis 1938 m. šakių apskrity j

klojimus ir k t. 
Sudegusieji trobesiai buvo ver
ti apie Lt. 80,000, o turtas, 
kuris sudegė tuose trobesiuose 
— apie Lt. 54,000. Tik nežy
mi dalis trobesių buvo ap
drausti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ

Office and Res. Phone Cal ūme17472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Physiclan and Surgeon
3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments—

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

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

Namų TeL: Prospect 1939
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-

sudrebino kiekvieno lietu- 
širdį. Viduje mes gyveno- 
be ūpo, suskaldyti, nevie-

konsolidacinė 
aš pareiškiu 
kuri vadina- 

nes mes tiki- 
pasitenkinta 

vienybes pa-

tie, kurie 
asmeniškos 

bet tauta

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

f ' AMBULANCE \
V Jf: DIENĄ IR NAKTĮ .•!

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
P" 4605-07 So. Hermitage rAve. f )
į 4447 South Fairfield Avenue |

Telefonai LAFAYETTĘ J
. koplyčios visoseV Lca 1 Chicagos dalyse

A'

&

&

•4

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.

LIETUVIAI
8

j Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais į 
fejR L P. •totiet <1489

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

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
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

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

J S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 127«

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. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 9597

_____KitiLietuviadDaktand_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
1 Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienių ir ne- 
dėldienių vakarus.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS:
10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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 FLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted S t

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230.

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

t
*
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KORESPONDENCIJOS

HARLAN ANGLIAKASIAI TIKISI LAIMĖTI 
STREIKĄ

Kai Kurios Ka'syklos Sutartis Jau Pasirašė
(Specialis pranešimas “Naujienoms”) sugriuvo”, tad prie Ilarlan pri-

HARLAN, Ken turky, geg 22 
d. — Harlan apskrityj, garsiam 
Kentucky valstijos anglies ka
syklų distrikle, kur nuo balan
džio 1 vyksta angliakasių strei
kas, šiandien kai kurios kasyk
los pradėjo dirbti. Kelios stam
bios kompanijos pasirašė su
tartį su United Mine Workers 
unija ir kasyklas atidarė. Vi
so angliakasių Harlan apskrityj 
yra 15,000. Streiklaužiai! ja a- 
pie 800. Kai kurie streikalau- 
žiai “importuoti”, bet didžiuma 
yra apylinkės ūkininkai.

Harlan miestas, centras to pa
ties vardo kasyklų distriklo, 
yra apie 50 mylių nuo vieškelio 
labai gražioj kalnuotoj apylin
kėj, prie Cumberland upės. Kal
nai yra Cumberland Mountains. 
Matyt, norėdama nusikratyti 
smalsuolių, vietos valdžia vieš
kelį uždarė — neva, kad “tiltas

važiuoti reikia važiuoti bjau
riais šunkeliais per kalnus.

Visur pilna milicijos. Mus bu
vo sustabdę prie Harlan Coun- 

. ty sienos, bet praleido, kai ap
simetėm, kad nieko apie strei
kų nežinom ir važiuojam atos
togoms į Cumberland , kalnus 
priė W. Va. sienos. Prie kitų 
kryžkelių “tough guys”, apsi
ginklavę šautuvais ir lazdomis, 
trukdė važiavimų, kai kurias 
mašinas stabdydami. Musų ne
sulaikė.

Pačiam Harlan mieste ir ki
tuose kasyklų miesteliuose ūpas 
labai geras, net “karnivalinis”. 
Vienur — kitur kasyklos dirbo, 
milicininkų ten buvo kaip mu
sių, o dar daugiau pikietininkų 
ir jų simpatiza torių.

Su unijos viršininkais neteko 
kalbėtis, nes jie buvo konferen
cijoj su federalės valdžios tei-

PEOPLES KRAUTUVE
Turi Pertekliads Prekių Stako Sumažinimo

IŠPARDAVIMA
ŠIANDIEN ATSIDARĖ

KAINOS SUMAŽINTOS IKI 50» 
Geriausia proga jaunavedžiams ir visiems kitiems pirkti 
namų reikmenis ir sutaupyti beveik pusę pinigų ant pui
kiausių namams reikmenų.
DYKAI puikios ir naudingos dovanos DY
KAI dėl jaunavedžių ir visų kitų, su pirkimu, 
per šį išpardavimų.

Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, springsinis mat- 
rasas, garantuoti Coil lovai 
springsai, viskas verta $30, 

Parsiduoda už
*17.95

1939 m. pavasario mados 
Kidney Style Parlor Setas, 

reguliariai vertas $119, 
Išpardavimo kaina tik 

*69.50
$5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po ....... $3-49
$15.00 vertės garantuoti matrasai po ......................  $6.95
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai po.... $3.49 
$1939 metų mados Midgct Radios po ..................  $6-95
$60.00 vertės labai gražus parlor setai po ........... $29.50
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos po ....... $2.95
$6 00 45-kių svarų vatiniai matrasai po ..............  $3.49
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių Breakfast

setai po ............................................................. $9.95

šis 1939 m. pavasario ma
dos virtuvei gesinis pečius, 
vertės .$85.00, parsiduoda už

*44.50

Naujausias Chromium 5-kių 
dalių Breakfast setas, verta® 

$45, per šį išpardavimų 
kaina sumažinta tik

*24.95

4179-83 Archer Avė. Tel. Lafayette 3171

Didi nuolaida už senus daiktus 
MAINANT ANT NAUJŲ. 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

singinno departamento nariu 
Br ien McMahon ir kitais vai 
džios atstovais. Bet teko su dau
geliu angliakasių ir mažų “be
suku” pasimatyti; jie sako, kad 
streikas bus laimėtas ir viso; 
kasyklos netrukus pasirašys su 
(artis. Taip atrodo iš visų vie
los žmonių ūpo ir nuomonių.

Milicija Neramumų Kaltininkas

Visas “triubelis” — anot jų 
— tai milicija. Kaip ir kitos ka
syklos, ir Kentucky buvo pasi 
puošusios sutartis pasirašyti. 
Bet Kentucky gubernatorius 
Chandler diena prieš tai išsišo
ko, pasiųsdamas milicijų. Ope 
ra toriai milicijos pagalbos visai 
nelaukė, bet dabar, kadangi ji 
ten yra, tai ja ir naudojasi, ban
dydami streikų laužyti. Milici
ninkai daugiausia jauni vyru
kai ir apie 20 metų jaunuoliai. 
Kai kurie bene pirmų kartų ran
kose turi šautuvų. Iš valdžios 
gauna $1.00 į dienų, bet iš ope
ratorių gauna šnapso, cigarelų- 
jų sųskaiton baliavoja, tad ir 
smarkavoja. Be priežasties ang* 
liakasius muša, užpuldinėja ir 
įvairių vadų įsakymus vaikyti 
pikietininkus etc., su įtūžimu 
pildo, neretai pavartodami ir 
šautuvus.

Unijos raštinė Harlane — tai 
apleistas garažas. Vienam kam
pe iš lentgalių sukaltas neva 
ofisas, o kitur prikrauta di-
džiausios krūvos maisto — bul
vių, miltų, konservų, etc. Mai
stas dalinamas streikieriams. 
Kas savaitę unija tam pralei
džia apie $20,000 — po $1.50 
šeimynai, šeimynos labai dide
lės.— vidutiniškai G žmonės.

Iš tiesų, visoj apylinkėj, ang- 
iakasių miesteliuose — vaikų 
taip skėrių. Iš “pašalpos” ang- 
liakasiai nieko negauna, bet 
pereitų savaitę gavo maisto iš 
valdžios. Į Roosevelto valdžių 
kasėjai labai prielankiai žiuri, 
bet ne į gubernatorių Chandle- 
rį. Sekmadienį (vakar dienų) 
angliakasiai norėjo surengti 
masinį mitingų ir pasikvietė 
gub. Chandlerį kalbėti. Jis, kaip 
jie ir tikėjosi, atsisakė ir už
draudė mitingų rengti. Visi —- 
kasėjai ir kiti — Chandlerio tie
siog neapkenčia ir su didžiau
sia panieka apie jį kalba.

Tarp angliakasių ūpas geras, 
ir kiti gyventojai jiems labai 
pritaria. Harlane, pav., taxi au
tomobiliai, krautuvės, kitokios 
įstaigos languose turi iškabas, 
kad jų darbininkai yra C.I.O. 
unijų nariai, o valgyklose ir 
alinėse, taipgi salėse yra iška
binti J. L. Lewiso paveikslai, 
panašiai kaip Roosevelto pa
veikslai Chicagos alinėse. Atro
do, kad visi už C.I.O.
Angliakasiai Vargingai Gyvena

Kasyklos atrodo labai primi
tyviškos, didžiumoj be moder
niškų įrengimų. Kasyklų bokš
tai sukalti iš lentų ir atrodo, 
kad tuoj sugrius. Visos kasyk
los mažos, didžiausios turi po 
40 darbininkų vienam šifle. An
gliakasiai irgi labai primityviš
kai gyvena — triobelės sukry- 
pusios, medinės, iš lentgalių su
kaltos, vieno kambario dydžio. 
Ten ir miega ir valgo, ir prau
siasi... Visi basi. Kasėjai, sako 
labai daug geria, bet alinių 
daug nematyti. Samagonų ver
da arba perka. Streiko pradžioj 
unija mokėjo pašalpų pinigais, 
bet kasėjai juos pragerdavo, 
tad dabar duoda maistų.

Šiaip kasėjai ir kiti šių kasyk
lų distrikto. gyventojai labai 
malonus, svetingi. Susisiekimas 
labai blogas, tad visa apskritis 
gyvena lyg atskirta nuo pasau
lio. Jiems buvo nuostabu, kaip 
žmonės net iš Chicagos galėjo 
ten atvažiuoti — iš tokios ne
girdėtos tolumos.

Nenorėdami šunkeliais nak- 
ies laiku grįžti į vieškelį, turė
jom “farmersku” keliu pada
ryti suvirš 200 mylių ratų iki 
išvažiavome iš anglių distrikto 
ir pasiekėme stambesnį miestų.

“N?” Kor.
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Rengia^,, SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIATION ofChicaįj

AS PENKTADIENI, pradedant gegužės 26 d. 3:05 vai. popiet D. S. T., 
K ekskursijos išvyksta į New Yorko Pasaulinę Parodų iš La Salio slo- 
* ties patogiais, vėdinamais New York Central coaches, specialiais ka

rais, arba specialiais traukiniais. Pietus ir pusryčiai keleiviams tie
kiama traukiniuose. Po 17 valandų, t. y. 9:05 vai. ryto išlipsite Grand 
Central Stoty pačioj New Yorko širdy.

3-JŲ DIENŲ ŠVENTĖ NEW YORKE
Per tų smagių 3-jų dienų ir 2 naktų pabuvį New Yorke gausite: transportacijų nuo 
stoties, puikų gyvenimų vienam iš 25 gražių, užgirių West Side hotelių, vietų apma- 
tymo kelionę, vizitų į Rockefeller Center Observation Tower ir 2 trkietu į Pasaulinę 
Parodų. Viskas įeina į tų minimalę kainų

*38.90
Tikietas Tinka 15 Dienų

Galite pasilikti New Yorke ilgesniam laiktilį (ir pamatyti Niagarų Falls dykai, grįž
tant), nes tikietas tinka 15 dienų, neskaitant išvykimo dienos. Galite grįžti grupėmis 
ar pavieniui. Dėl vaikų mokesčio informacijų ir rezervacijų kreiptis į

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
1739 So. Halsted St. Tel. Canal 8500F^NEVVYORKN

((ęntraL
SYSTEM '__ __ __ _ __________ H mnnsagmHMSon

qji0 NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • * YOU CAN SLEEP

ŽODIS PO ŽODŽIO
M. Š-KIS

Šiame pasaulyje neilgai’ ten
ka džiaugtis bet kuria šykš- 
tuole laime. Žmogus gyveni 
sau ramiai—niekam po kojų 
nesimaišai, nieko gero ir nie- 
<o bloga niekam nepadarai; 
niekas tavęs nei nepažįsta. Vis 
trokšti laimės, garbės, rodos, 
taip ir nujauti, iš kurios pusės 
galėtų ateiti, o čia, kaip tyčia, 
ima ir neateina. Bet vienų gra
žių dienų, vienam laimingam 
piliečiui, kaip koks airiškas 
“svifstikas”, lyg iš dangaus iš
kritęs, ateina telegramas plas
nodamas lųimės ir garbes 
sparnais, laumės keliais spin
duliuodamas ir, praneša, kad 
medalį duos!

Mūpų piliečiui' užsidega pa
ausiai, širdis ima smarkiai 
tvaksėti, akys nušvinta šviesos 
aureole, ausys girdi patrijo- 
tiškas giesmes i dainuojančius 
didvyrius, o jaušmai pajunta 
malonių šilumų.,7 Protas žaibo 
greitumu apibėga senųjų did
vyrių istorijų. Oi, tai butą did
vyrių tais laikais. Sako, vienas 
didvyris kovoje su kryžiokais 
netekęs galvos- Dvi mylias 
ėjęs po pažastim galvų neši
nas ir dainas dainavęs. Kai 
atėjęs į vadų,, jam šitaip ta
ręs “še, šviesusis tautos vade, 
priimk šitų niekam vertų ma
no arbūzų.”

Medalis—yra didelis daly
kas. Tik garbingiems ir pasi
žymėjusiems žmonėms būda
vo duodamas. Atsimenu, caras 
Nikalojus mtdalius duodavo 
ministrams, šnipams, kori
kams ir kitokiems lietuvių 
tautybės trinėjams. Aišku, kad 
vargšams valstybės budavoto- 
jams ir jos maitintojams, me
dalių tais laikais neduodavo, 
kad šitokių dainų dainuoda
vo:

“Vsiem dali po medali, 
a mnie ni... nedali.”

Neduok Die, mano plunks
na užkliūtų kuriam gerbia
mam ponui ar poniai už 
skverno. Mane romanais ap
rašytų, “komplimentais” ap
taškytų... Sustok, ilgaliežuve 
plunksna! Nedaryk juokų iŠ 
rimtų dalykų.

—Šarap! Klausykite, ponai 
prakalbas Sako—iš publikos 
rėkė storas ponus.

—Žiūrėk, žiūrėk, tuoj meda
lį užkabins.

—Ak, koks gražus, kaip ži
ba, lyg tikras auksas. Ale, ir 
nemažas!

—Nugi už kų jam davė?
—Girdėjau pasakojant, kad 

lietuviškus šaltbarščius apš- 
čiai su cibuliais, agurkais, pet- 
ruškom ir kiaušiniais mėgda
vęs. Sako, šitokie barščiai su
stiprindavę patrijotiškus jaus
mus, pakeldavę lietuviškos 
dvasios nuotaikų ir uždegdavę 
sielų tėvynės meile, — aiškino 
stora ponia, .sėdėdama toli 
nuo garbės svečių stalo.

— Bene bus koks mokslinin
kas, pilosopas. Ar girdėjai, 
kūmute, kad pernai davė vie
nam “smart” rašytojui Neby
lio medalį, o magaryčiom 
$30,000 pridėjo.

—Argi jau nepažįsti? Tai 
musų bučeris, kų “porkčap-sų 
slaisina.”

Kai viešbučio visos pasto
gės, lubos ir kertės buvo karš
tais delnų plojimais išbučiuo
tos ir alasas publikoje suma-1
žėjo, tuomet pasigirdo plonas 
kaip gaidžio balselis. Tai kalbė 
jo pats medalio gavėjas. Kų 
jis kalbėjo, nei publika, nei jis 
pats nežino. Matyt, iš didelio
susijaudinimo, “spyčius” ne
kaip išėjo, o baigdamas, kas

I

dienio biznio įpratimu, aiškiai 
ištarė: “Good bye, call again.”

Po trukšmingo bankieto, 
publika skirstydamos klausi
nėjo:

—Už kų davė?
—Už jausmus, ar už dar

bus?

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

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

s133
JZOLIOTĄ GARAŽĄ 
? karams pastatysime 
ant jūsų loto

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

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

CITY WRKG. &' LBR. CO.
Ž30I S. CravvfortJ Lawn<fj;e 30>0

K. KAFKA, prez.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1713 I
. 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

X I
• Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..........—

■ 1
vardas ir pavardė .... .....................   —.................. ................ ..

I Adresas _________
I
^Miestas ir valstija

EGG —... . ......................$6.00
NUT .................. $6.00
BIG LUMP _________ $6.00
MIiVE RUN ......... .... .. $5.75
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

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

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

MorgiČių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL S AV
INES & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
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 pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Dany News

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

1739 South 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 
c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
76c

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

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

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu: 

Metams _ .__________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija______

Savaitei___________ _
Mėnesiui _____ _______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
tuištu: 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų _____________ 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.00
Pusei metų_____________4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Sąmokslininkai

Ne šiandien ir ne vakar Jungtinėse Valstijose pra
sidėjo organizavimas slaptų draugijų su tikslu sąmoks
lo keliu nuversti arba pakeisti valdžią. Jau po pilietinio 
karo veikė pietinėse valstijose slaptas ku-kluksų klanas. 
Taip pat darė konspiracijas anarchistai; o po pasaulio 
karo buvo susimetę į požemį komunistai.

Bet pastaruoju laiku įvairių “sąmokslininkų” privi
so Amerikoje ypatingai daug. Dauguma jų veikia viešai, 
susitelkę į organizacijas, kurios turi čarterius, — nors 
neretai viešas, publikai rodomas tų organizacijų frontas 
uždengia slaptą veikimą, apie kurį platesnioji visuome
nė žino labai nedaug arba nieko nežino. O kai kurie tų 
sąmokslininkų veikia visai pasislėpę.

Kbngresmano Dies’o komitetas ne-amerikoniniam 
veikimui tyrinėti šiomis dienomis vieną tokių konspirato- 
rių grupių susekė ir pradėjo vilkti viešumon. Komitetas 
apie ją patyrė iŠ laiškų, kuriuos tūlas Dudley P. Gilbert, 
iš New Yorko, rašinėjo buvusiam armijos inžinierių ka
pitonui, James Erwin Campbell, Kentucky valstijoje. Ta
sai Gilbertas buvo pašauktas į Washingtoną ir kvočia
mas.

Jisai prisipažino planavęs sukilimą, panašų į tą, ku
ris įvyko Ispanijoje po gen. Franco vadovybe. Jisai sakė, 
kad Amerikai gręsiąs “raudonos revoliucijos” pavojus, ir 
kad jisai stengęsis suorganizuoti jėgas, kurios galėtų 
“raudonuosius” nuversti, jeigu jiems pavyktų paimti į 
savo rankas valdžią.

“Jeigu kas nors panašaus įvyktų”, Dudley P.z Gil
bert aiškino kongreso komitetui, “tai mes turėtume 
daryti panašia^ kaip Franco.”
Jisai teisinosi, kad tas judėjimas esąs ne karinis, o 

tik žmonių, kuriems tektų gintis nuo “raudonųjų revoliu
cionierių”. Bet įdomu tai, kad šitam tikslui buvo stengia
masi surasti pritarėjų tarpe buvusiųjų armijos karinin
kų. Vienas išėjęs dimisijon generolas—Maj. Gen. George 
Van Horn Moseley — dargi esąs numatytas, kaip vyriau
sias šito judėjimo “vadas”.

Šitie Amerikos “gelbėtojai nuo raudonos revoliuci
jos” turi ryšių su anti-semitiška organizacija “Knights 
of the White Cammelia”, kurios “komanduotojas” yra 
tūlas George Deatherage. Sakoma, kad jie turi ir turtin
gą patroną, kokį ten bankininką iš Indianapoliso, kuris 
jų veikimą finansuoja.

Iš to “sąmokslo”, veikiausia, nieko nebūtų išėję, kad 
ir jisai nebūtų buvęs atidengtas. O dabar, kai jo dalyviai 
tapo iškelti aikštėn ir spauda pradėjo apie juos rašyti, 
tai jisai susprogs, kaip muilo burbulas. Bet reikšminga 
yra tai, kad šitie gaivalai taip pat, kaip kun. Coughlinas 
ir vokiečių nacių Bundas, bando sukurstyti antį-semitiz- 
mą (neapykantą prieš žydus) Amerikoje. Tai rodo, kad 
jie nenuvers, bet savo juodašimtiška propaganda jie gali 
jie nenuvers, bet savo juadašimtįška propaganda jie gali 
padaryti nemažai moralinės žalos visuomenei.

ras tuojau busiąs perkeltas į Bet jeigu sovietų paviljone 
Pittsburghą, nes komisionierius parodyta tiek istorijos vaizdų 
jau davęs savo sutikimą. iš Rusijos praeities, neaplen- 

Jokiam “žemaičiui” Pittsbur- kia“‘ * cariT° la.ikU! b"’, 
ghe ar kame nors kitur F. J. v0 saudonu z’noJ1“’ al k,odel 
Bagočius tokių užtikrinimų ne- Le"al ^ra atva.zduo a kaip 
. ,_  . . i Stalinas likvidavo kulokus”,

U.V? .a ?S r. aTmą- <O ištremdamas šimtus tūkstančių Vokiečių v nacionalsocialistai i 
misionieriaus leidimą jism ne- įlinkų į šiaurės miškus ir į Baltijos visose trijose valstybė- 
galėjo kalbėti, nes dalyko ais- Wr ? Kodgl ncparodyta kaip se sustiprino savo veikimą, čia 
kiminas su komisiomenum dar La viršininkas Jagoda visokių organizacijų pavidale
nebuvo užbaigtas (nėra dar ir Lrganizavo iš tlJ tremtinių mil- vokiečiai organizuojasi ir stato 
šiandian). Tačiau apie tą pi o- žinišką “Jarl)o armiją” mj§- provokacinius reikalavimus. Vo- 
vokaUską Vienybes straipsnikams kirst. .r kanaląms kasti?|kiškasai jaunimas jau Taline, 

Rygoje ir dalinai Kaune drįsta 
pasirodyti uniformuotas, būtent, 
su baltomis kojinėmis iki kelių, 
su tamsiai žalia skrybėle su 
ploščiumi apsirengę. Žymiai 
drąsiau vokiečiai uniformuoti 
pasirodo Rygos gatvėse, bet ir 
tai dienos metu, nes vakarais 
čia juos apkulia, apdaužo pra
eiviai. Bet jie ir nori būti dau
žomi, kad tuo pačiu budu pro- 

.nėra atvaizdų buv. Kominterno vokavus ir įrodžius, kad vokie- 
Taigi aišku, kad čia buvo pa-1 prezidenllJ zinovjevo ir Buclia-|čiai skriaudžiami. Bet šitie uni- 

formuoti vokiečiai taip pat veik 
viešai mokosi karo muštro.

buvol Tuo pačiu metu Vokietijos 
ta platforma, kuria tapo pagrįs- užsienio vokiečiams skiriama 

,v , ta Amerikos komunistų partija, sPec^a^ spauda dabar daug ra- 
damas neteisingus pareiškimus IQ jQs da]is yra “]ietuviy komu- šo aPie vokiečius ir į-
spaudai. nistų frakcija”. Bucharinas pa- įrodinėja, kad tie visi

Komisionierius, p. Matlhew rašė “Komunizmo A-B-C”, iš kraštai esą didėlėje vokiečių 
II. Taggart, lietuviškai nemoka kurios musų lietuviški komu- kultūros įtakoje ir tirštai vo- 
ir apie tai, kad S. E. Vitaitis nistai (kartu su kitų šalių ko-lkiečilJ apgyventi. Ryga tai
įdėjo “Vienybėje” kokį ten ne- miinistais) sėmė 
va Pittsburgho Žemaičio “inter- išmintį”.

"" .....” jįsaj nega- . t
Todėl nėra kuriais dar lik prieš keletą me-

Vokietininkai Baltijos 
kraštuose dūksta

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
nių biznierių tarpo. Bet vis dėl
to olandų vyriausybė galėtų bū
ti apdairesnė ir kitatautį, o y-

|ĮIWI—FRyt.

■

ANGLIJOS KONSERVA
TORIŲ BALSAI VĖL 

NUSMUKO

BIĄŲRI PROVOKACIJA

kažin kas (gal būt, pats jo au
torius) pranešė apdraudos ko- 
misionieriui, 
informacijų 
kretoriaus, 
(kuris apie 
nežinojo”).

Komisionierius įžiūrėjo tame 
straipsnyje 
narius” ir 
Bagočiui, 
aiškinimo.

Tiesa, Jagoda jau yra “likviduo- 
„ .,,1 tas”, bet jo atliktais “socialis-

cr a Parei <a avo tiškms” darbais sovietų valdžia iš SLA centro sc- , . v. .. . ._ T ,T. dar ir šiandien didžiuojasi; ne Dr. M. J. Vimko . .. . T a * • i. . v. . . be reikalo Jagoda uz juos buvotai, žinoma, nieko T . . a-’ Įgavęs Lenino Žvaigždes ordiną.
Paskui, kodėl neparodyta at- 

... ..vaizdas Trockio, kurio vadovy- 
norą_ su<ai lnNbėje buvo įvykintas lasai Žie- 

patašė piez. . . . Rūmų paėmimas, apie
reikalaudamas paSi- kuri mini uLaisv5>.? Ir kodcl

daryta sąmoninga provokacija, r
su tikslu sukurstyti apdraudos ld"rO7ę 'islorijoj"e?
komisijonienų. prieš SLA prezi- zinovjevo «21 punktas 
dentą, parodant, buk preziden
tas tyčia “klaidina narius”, duo-

rino, kurie suvaidino tokių svar-

revoliucinę esQ nc ^<as kita, kaip tikras vo
kiečių miestas, tik paskutiniais 

Praleista ir;-daug kitų dalykų, ,nelais latvill atcivi,l aPgyven- 
lėjo nieko žinoti. Todėl nėra I Kuriais dar lik prieš keletu nie- ,as! U'«'ai toksai esąs ir lali- 
abejonės, kad čia buvo skuti- tų musų “laisviečiai” ir “vilnie-Į“as; GMi- kitvių ir estų jokios 
das iš tų žmonių pusės, kurie čiai” I 
nori diskredituoti SLA prezi- ' 
dentą ir pakenkti Susivieniji- tikos žodį, neiššaukus jų pik- 
mui. čiausio pasmerkimo. Parodyta

Šitos biaurios provokacijos į- 1
raukiu p. Vitaitis pavertė savp tinį diktatorių Staliną.
redaguojamą “Vienybę”. Tai vienpusiška propaganda,

To ne gana. Tasai iš SLA or- ir yra labai abejotina, ar “pro- 
gano redaktoriaus vietos paša- letarinei valdžiai” pritinka var- 
lintas asmuo nesisarmatija kai- t°h tokiam tikslui marmurą su 
tinti SLA Pildomąją Tarybą brangakmeniais. Kitąsyk caro 
“neribotu užsispyrimu” ir giria valdžia puošdavosi auksu ir 
skundikus iš 7 apskričio, kad žemčiūgais, kuomet žmones bu- 
jie “ryžosi pasamdyti advokatą |vo paskendę, skurde, 
ir įstatymų plotmėje “ginti SLA 
interesus”. Vitaitis čia tiesiog 
kursto savo sėbrus traukti Su
sivienijimą į teismą ir daryti 
organizacijai keblumus ir išlai
das !

Tai ve kokių “prietelių” turi 
SLA tarpe tautininkų.

BRANGI, BET VIENPU
SIŠKA PROPAGANDA

Gegužio 10 d. buvo papildo
mieji atstovo į parlamentą rin
kimai Sheffieldo distrikte Hal- 
lam, Anglijoje. Laimėjo kon
servatorius, gavęs 16,033 balsus, 
prieš Darbo Partijos kandidatą, 
už kurį buvo paduota 9,939 b.

Tas distriktas yra konseerva- 
torių tvirtove. 1935 m. konser
vatorių kandidatap tenai buvo 
gavęs 21,298 b. Taigi, palygi
nant su tais rinkimais, konser
vatorių balsai šį kartą nusmu
ko daugiau, kaip penkiais tūk
stančiais.

O 1931 m. už konservatorių 
tame distrikte balsavo net 27,- 
000. .

SLĄ 7 apskričio tautininkai, 
kurie eina ranka už rąnkos su 
Broojklyno “sargyhininkais”, 
melagingai apskundė Susivieni
jimą Pennsylvanijos apdraudos 
komįsionieriui, kaltindami Pil
domąją Tarybą, kad ji rengia
si “išeikvoti” daug pinigų, krau
stydama SLA centro raštinę į 
Pittsburghą. Prezidentas F. J. 
Bagočius ir “Tėv.” redaktorius 
Kl. Jurgelionis nuvyko pas ko- 
misionierių pasikalbėti.

Bet dar nespėjo dalykas išsi
aiškinti, kaip “Vienybe” įdėjo 
balandžio 27 d. kokio tai po 
pseudonimu pasislėpusio neva 
“Pittsburgho Žemaičio” straips
nį, kuriame rašoma, kad 
Bagočius užtikrinęs, jogei

prez.
cent-

New Yorko pasaulio parodo
je yra labai puošniai įrengti 
kai kurių diktatoriškų šalių pa
viljonai. Tos šalys yra suvargiv 
sios ekonomiškai, bet propagan
dai pinigų jos nesigaili.

Vienas puikiausių paviljonų, 
tai — Sovietų Sąjungos. Perei
tų savaitę jisai buvo atidarytas, 
dalyvaujant sovietų ambasado
riui Umanskiui (kuris dabar 
užimą “išvalytojo” Aleksandro 
Trojanovskio vietų). Paviljonas 
papuoštas gražiais pastatais iš 
marmuro, įvairiais meno kuri
niais, spalvuotomis šviesomis ir 
— Lenino bei Stalino statulo
mis.

Brooklyno “Laisvė”, apžiūrė
jusi tų sovietų skyrių parodoje, 
įpuolė į tokį entuziazmų, kad 
pašventė jo aprašymui ne lik
tai ilgų korespondencijų, bet ir 
sieksninį editorialų, kuriame ji 
piešia sovietiškų “socializmų”.

, “Įžengus į pirmų pavilio- 
nio svetainę”, pasakoja ji, 
“vienoj vietoj stovi grąži di
delė Lenino, o kitoj Stalino 
statula. Gale svetainės yra 
Sovietų Sąjungos žemlapis, 
padarytas iš spalvinio mar- 
morę, išsagstytas įvairiausių 
spalvų brangakmeniais (! -- 
“N.” Red.), kuris sveria sep
tynis tonus. Ant sienų ge
riausių Sovietų piešėjų spal
viniai dideli paveikslai, kurie 
vaizduoja 1905 metus, kaip 
caro budeliška armija šaudo 
žmones; 1917 metus, kaip Le
ninus nuo šarvuoto automo- 
biliaus sako prakalbų; kaip 
bolševikų vedama armija ima 
žieminį palučių...”

i” taip didžiavosi, kad nebu- kulturos kaiP° tokios savitos vi‘ 
davo galima apie juos tarti kri-|sai nesama, tai tik vokiečių kul- 

turą. Kitaip tarus, tuodu du 
kraštai — tai veik Vokietijos 

tiktai tas, kas aukština dabar-1 Provhicija, lik latvių ir estų 
tvarkomos, o žinoma, kadangi 
estai ir latviai tvarko, tai toji 
tvarka niekam likusi, nes 
skriaudžia vietos vokiečius. 
Darbas Baltijos valstybėse va
romas sistemalingai ir planin
gai. Toji vokiška propaganda 
turi visas provokacijos žymes.

Lietuvoje nors vokiečių žy
miai* mažiau gyvenama, negu 
Latvijoje ir Estijoje, bet ir čia 
jų provokaciniai žygiai ryškiai 
pastebiami.

Štai vos keletas dienų atgal 
uniformuoti vokiečiai už Kau
no darė kariškus pratimus. Jų 
butą vos keleto. Pro juos ėjo 
lietuviai jaunuoliai skautai ir 
vokiečiai iš tų jaunuolių pradė
jo tyčiotis. Skautai pajutę, kad 
vokiečių neapsiginsią, pradėjo 
šauktis pagalbos. Suaugę žmo
nės, išgirdę tų jaunuolių riks
mą, subėgo ir tuos vokiečius 
smagiai rykštėmis apkūlė. Žino
ma, visas tas reikalas tuoj at
sidūrė Vokietijos pasiuntinybė- 

-1 je. Bet po to įvykio uniformuo- 
J|tų vokiečių kol kas Kauno gat

vėse nepasirodo, bet ar ilgam, 
tai sunku pasakyti.

V okiečių nacionalsocialistų
lizdus vyriausiai sudaro (kaip

garbės konsulu.
Fabrikanto Kurt Tillamns 

dirbtuvėse iš seno daug dirba 
taip pat vokiečių, tai šitas Lie
tuvos pilietis, kuris turi čia ge
rus biznius, šiuo metu kaip ir 
yra vokietininkų ramstis.

Švedų popierio fabrike, ku
ris Lietuvoje turi monopolines 
teises, taip pat dirba kontoroje 
keletas vokietininkų.

Žymiausias vokietininkų liz
das yra vokiečių knygynas. 
Nors tasai knygynas Kaune ne
turi gero pasisekimo, bet ir se
no Berlyno yra šelpiamas, tai 
giliai į vokiečių vietos gyveni
mų yra įleidęs šaknis. Keista, 
kad Kaune esama tokių šiaudi
nių lietuvių inteligentų, kurie 
nuolatiniai svečiai šio knygyno, 
nors tokias pat knygas galėtų 
gauti ir kituose Kauno knygy- 

į nuošė pirkti.
Neišmanėliai nežino ką daro 

ir kų remia!
Kaune veikianti vokiečių gim

nazija taip pat pusėtinai prisi
deda vokietininkus rėmus ir 
vokiečių jaunimui naciškų dva
sių skiepijusi. Neabejotinai, kad 
tasai vokiečių judėjimas turi 
tamprius ryšius su Vokietijos

pasiuntinybe Lietuvoje.
Vokietijos pasiuntiniu Lietu

voje iš seno yra Erich Zeichlin. 
Šitas ponas dar iš didžiojo ka
ro meto Lietuvoje yra užsilikęs. 
Vokiečių okupacijos metu jisai 
gyveno Vilniuje, taigi jam Lie
tuvos gyvenimas Janai gcr~: vm 
žinomas ir veik visus Lietuvos 
žymesnius veikėjus jisai asme
niniai pažįsta. Anuomet į lanli- 
ninkų vyriausybę jisai turėjo 
nemaža įtakos. Tai apsukrus, 
gudrus vokietis, kuris atsidėjęs 
observuoja Lietuvos gyvenimų.

Tai vokiečiai apsidirbę su 
Klaipėda dabar suka lizdų ir vi
sose Baltijos valstybėse organi
zuodami vietos vokiečius.

Bet šioji vokiečių organizaci
ja nesiekia vien tik vietos vo
kiečius kultūriniai palaikyti, 
bet siekia žymiai daugiau. Vie
tos vokiečių pagalba norima fų 
valstybių vidaus gyvenimas pro
vokuoti, kad paskiau galėtų į- 
rodinėti, kad tuose kraštuose 

I vokiečiai yra skriaudžiami ir 
todėl kaipo tokius turi Vokieti
ja užtarti. Kaip toli tasai vokie
čių veikimas nužengs, dabar 
butų sunku pasakyti, tik viena 
galima tarti, kad jis tolydžiai 
darosi vis akiplėšiškesnis ir įžū
lesnis. Atrodo, kad visai sąmo
ningai einama prie provokaci- 
•i‘j!

Seniau, sakysime, Kaune veik 
nebuvo girdima vokiečių kalba, 
o dabar vielos vokiečiai, kurie 
jau net buvo pamiršę vokiečių 
kalbų jų krevezoja.

(Bus daugiau)

MARGUMYNAI
Kaip atrodo Maginot 

tvirtovės

. j..... .--t;, - ■■■ =

Kaip tobulinama 
vasarviete

PALANGA. — Sutvarkytos 
Gedimino, Daukanto (per pu
šyną) gatvės ir gatvelė pro Ju
kelio 'vasarinę ir ligi sezono 
atidarymo visos vasarvietės zo
noje gatvės turės šaligatvius. 
Iš aikščių tvarkymo šį sezoną 
daugiausia dėmesio kreipiama 
į sporto aikštyno užbaigimą, 
kuris jau apsėtas žole. Bet nau
dotis juo J dar nebus galima, 
nes paviršius nėra pakankamai 
sutvirtėjęs. Tik šį rudenį bus 
galima pilnai naudotis. Aikšty
nas jungiamas nauja gatve į 
Kretingos gatvę, kurioje per 
Ronžę pastatys naują tiltą. Tuo 
budu susisiekimas į turgų bus 
nukreiptas iš Vytauto gatvės, 
kad vasarvielėje važiuojantieji 
nedrumstų ramybes. Parke-pu- 
šyne savivaldybe tvarko takus, 
kerta senus ir ne vietoje au
gančius krumus ir tt. Savival
dybė turi sodininką, kuris tvar
ko ir gražina jau 3 metus gat
ves ir parką.

Visą sezoną vasarotojus link
sminti yra numatyta pakviesti 
policijos orkestrą, vadovauja-

Januso, iš 40 muzikan
to, tikimasi šiemęt tu- 
nuolatinį simfoninį or- 
kuris kas savaitę su
po du viešus koncer-

Prancūzija savo šiaurės ry
tų pasienyje yra pastačiusi 
milžiniškų sutvirtinimų juos
tų, kuri vadinama Maginot 
vardu. Ji pavadinta pagal 
prancūzų karo ministrų, ku
rio dėka buvo sudaryti jos pla
nai ir išgauti kreditai jai sta
tyti. Darbai buvo pradėti 1930 
metais ir baigti per ketveris 
metus.

Maginot linija prasideda už 
keturių kilometrų nuo Šveica
rijos pasienio ir eina kairiuoju 
Reino krantu ligi Strasburgo. 
Nuo tos vietos ji palei Laute- 
rio upę eina ligi Vogezų kal
nų. Lotaringijų saugoja Me- 
co rajono tvirtovės, kurios nu
eina ligi Belgijos sienos.

mą p. 
tų. Be 
rėti ir 
Kestrų, 
rengtų 
tųs.

Tuojau bus pradėti ir pliažų 
aptvėrimo darbai, nes žiemų la
bai daug stulpų nulaužė ir iš
rovė. Pliaže bus pastatytas dar 
vienas pavilijonas.

Susisiekimas sų Palanga iš 
Kretingos ir šventosios palai
komas pašto, valdybos autobu
sais.

Kiek dabar galima numatyti, 
šį sezonų kainos bus panašios 
į pernykščias, nors paklausa 
šiemet didesnė negu pernai. 
Visos didesnes vasarines jau 
išnuomotos pensijonams. Išnuo
mota ir daugelis atskirų bu
tų.

mos tarnautojai, kurių daugu
mas gryni vokiečiai. Šios fir
mos vokiečiai tarnautojai lielu- 
viškaų visai, net su klijentais 
lietuviais, nenori kalbėti. Toji 
firma Lietuvoje pardavinėja e- 
lektros lemputes ir radio apa
ratus. Biznį turi visai gerų. Dėl- 
ko taip yra, kad olandų firmo
je tarnauja veik išimtinai vo
kiečiai?

Dalykas toks, kad Lietuvoje 
olandų valstybės garbės konsu
lu yra žinomas Lietuvoje fabri
kantas vokietis Kurt Tillmans. 
Šitas garbės konsulas globoja ir 
Olandų firmų Philips, tai jisai 
pasistengė, kad toje firmoje 
veik išimtinai vokiečiai tarnau
tų. Fabrikantas Kurt Tillmans 
jau daugel metų kaip yra Olan
dų valstybės konsulu. Keista, 
kad olandų demokratiška vy
riausybė garbės konsulo parei
gas pavedė eiti vokiečiui. Juk 
ir olandams vokiečiai dabar su
daro nemaža rūpesčių ir į jų 
žemes vokiečiai kesosi.

Bet garbės konsulai daugiau
sia saugo, svetimų valstybių biz
nio reikalus, tai ir garbės kon
sulai pasirenkami iš turtinges-

taikinta vietos aplinkybėmis. 
Kai kuriose vietose ji tėra vos 
už keleto šimtų metrų nuo sie
nos, kitur gi įeina net ligi 8 m. 
į Prancūzijos teritorijos vidų.

Atsparos punktai įrengti net 
ligi aštuoniasdešimt ir šimto 
metrų gilumos, gi iš oro dau
giau nieko nematyti, kaip 
gelžbetonio platformos, viršum 
kurių su elektros pagalba ga
li iškilti į paviršių patrankos 
ir kulkosvaidžiai, kurie besi
artinantį priešų paims į kryž
minę ugnį. Po žemėmis išves
tos 600 km. ilgio galerijos, ku
rios jungia visus atramos pun
ktus. Jomis kariuomenės dalys 
gali nuvykti į bet kurių vietų, 
kuriai gręsia pavojus ir ku
riai reikalinga pagalba-

Kaip atrodo tie atramos 
punktai?

Tai galingos požeminės tvir
tovės, giliai įsirausiusios į že
mę. Požemyje išvesti siaurieji 
geležinkelių bėgiai, strateginiai 
keliai, įrengti medžiagos san
dėliai, įruoštos aikštės įvai
riems kariuomenės dalių pra
timams, žodžiu sakant, pada
ryta viskas, kad tvirtoves tik
rai butų nepaimamos.

Tai stipriausia Europoje į- 
tvirtinimų linija, kuriai sta
tyti kelerius metus dirbo apie 
30,000 darbininkų. Giliai že
mėse įrengti instrumentai orui 
pompuoti. Skylės orui įeiti yra 
už kelių kilometrų užpakalyje,

be to, įtaisyti filtrai taip, kad 
nėra jokio dujų pavojaus.

Tvirtovės pastatytos tokiu 
budu, kad jeigu kuris korpu
sas nebegalės priešintis, tai iš 
kitų tvirtovių, esančių kairė
je ir dešinėje pusėje, galima 
butų atidengti kryžminę ugnį 
į priešų. Angos, kurios jungia 
atskiras dalis, yra keleto kilo
metrų ilgio. Kiekvienas korpu
sas su kaimyniniais daliniais 
sujungtas angomis ir visa eile 
telefono laidų.

Tvirtovės pastatytos iš gele
žies ir betono. Prie įėjimo į 
požemius viršum didžiųjų du
rų yra užrašas “Maginot lini
ja”. Tai jau pasako, kad to
liau eiti nebegalima. Kam lei
džiama, tie gali nusileisti 33 
metrus gilyn. Tai yra bent 
trejetu aukštų giliau, negu 
aukščiausieji Paryžiaus namai, 
kurie paprastai neviršija dau
giau kaip 22 metrų aukščio. 
Tada prieš lankytojo akis at
siskleidžia visas požemio mie
stas. 1

Visų tvirtovių ašis yra di
džioji galerija, prie kurios pri
sijungia visa eilė antrinių an
gų. Siaurojo geležinkelio bė
giais vaikšto nedideli vagonė
liai, kuriuos velka specialus 
garvežiukai. Kai kurios elek
tros stotys yra čia pat, kai ku
rios toliau užpakalyje,—net už 
100-150 km už linijos. Fortai 
aprūpinti maistu ir karinės 
medžiagos ištekliais taip gau
siai, kad gali patys vieni lai
kytis net keletu mėnesių.

Viename tvirtovės sparne 
įruošta didžiulė ligoninė. Te
nai yra netgi operacijų salė, 
kurioje gali būti daromos pa-? 
čios komplikuočiausips opera
cijos,—kų gali žinoti, kokios 
gali pasitaikyti karo metu.

Įėjęs į mašinų skyrių, gau
ni įspūdį, kad patekai į moder- 
niškiausį fabrikų. Visur dūz
gia dizeliniai motorai, trans
formatoriai, elektros mašinos. 
Įtvirtinimai taip įtaisyti, kad 
juose nejausti jokio skirtumo 
tarp žiemos ir vasaros,—kli
matas čia visų laikų vienodas.

Prancūzai įsitikinę, kad Ma
ginot linija yra nepaipiama, 
sako, kad net stipriausios prie
šo karo jėgos negalės peržengti 
per šitų milžiniškų organizmų.



“Pasaulis at- 
ir nesirūpina 
nes daugybe 
galvoti apie

Antrad., gegužės 28, 1939

Ką Žmonės Mano

ELEKTRINĖS

LEDAUNES

per

FOTOGRAFAS

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

knygų ar laikraščių, ro- 
žmonės daugiau galvojo 

amžinuosius dalykus, la- 
gerbė tikėjimų, su dides-

Skalbiamos Mašinos, Gazi- 
niai Pečiai, Dulkių Valytu
vai Budrike Krautuvėje Di
deliame Pasirinkime ir Pi

gesnėmis Kainomis

Garsinkites V-nose”

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.
‘ 420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted S*-, Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę

telefonas PORTSMOUTH 9022
POCĄHONTAS Mine Run 
(Screeųed) Tonas ...................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas A

Perkant toną ar daugiau

NORGE ALONE
GIVES YOU: 

MORE ELECTRIC COLD—MORE
ECONOMY—MORE PROTECTION

Del Jane Brides čia parsi
duoda geriausi rakandai.

PILNAS PASIRINKIMAS

JOS. F.
BUDRIK

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ -Į J.5©
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ,00 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama ...t
VISAS LIGAS GYDOMA $^.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS BARK IIOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicego 

Te|. Ląwndalę 5727.

MANO DVASIŠKI SKAITYMAI IR 
APMASTYMAI

Aš gerai žinau, kad dauge
lis iš jūsų esate tik girdėję 
apie dvasiškus skaitymus ir 
apmąstymus, arba senoviškai 
tariant—apdūmojimus. Todėl 
daugelis iš jūsų nei nežino, 
kaip tos lavybos ir pratybos 
atliekamos ir kokia yra iš to 
nauda.

Nesigirdamas pasakysiu, kad 
savo liuoso laiko dalį pašven
čiu dvasiškiems skaitymams 
ir apmąstymams. ĮTodėl tame 
turiu šiokį tokį patyrimų ir iš
silavinimų, ir žinau kokia iš 
to nauda.

Trokšdamas jums daugerio
pos dvasiškos naudos, kviečiu 
su manimi atlikti nors vienų 
dvasiškų pratybę. Jei ir nepa
seksite to mano ir kitų mal
dingų pairapijonų pavyzdžio, 
tai bent žinosite, kaip ta lavy- 
ba ir pratyba atliekama, ži
nojimas pečių nesunkina. O 
juk gali atsitikti proga panau
duoti tų žinojimų savo dvasiš
kam ir medžiagiškam gerbū
viui pakelti. Tikiu, kad turiu 
didelį būrį norinčių šį kartų 
atlikti su manimi dvasiškų 
skaitymų ir apmąstymų. Kuo
met vienas skaito apie kokį 
nors dvasiškų dalykų, o kiti 
klauso jo ir paskui apmąsto 
apie skaitytų dalykų, tai tokia 
pratyba vadinasi rekolekcijo
mis. J’okiu budu dabar mane 
sekantieji atliks rekolekcijas.

Imu į rankas dvasiškų laik
raštį, Lietuvos Jėzuitu leidžia
ma “žvaigždę”, numerį 11, 
1935 m. Skaitau ištraukų iš 
misijonieriaus Bruziko straips-

nio, kur užvardytas šitaip: 
“Amžinieji Dalykai”, Parašy
ta:

“Musų laikai didžiausiojo 
dvasinio apsileidimo ir skur
do amžius. Žmogui taip sunku, 
pakelti galvų aukščiau ir pa
galvoti, kad už šio laikinio 
pasaulio dar yra kitas amži
nas, į kurį nori ar nenori, o 
turi patekti... Žmogus, apsup
tas įvairių patogumų ir dvide
šimto amžiaus kultūros, sutin
go Dievui tarnauti. Pirmiau, 
kada nebuvo nei tokių pato
gių kelių, nei taip arti bažny
čių, nei tiek daug dvasinio tu
rinio 
dos, 
apie 
biau
ne meile kalbėjo apie Dievų, 
Bažnyčių, Sakramentus, nebu
vo girdėti tokių baisių perse
kiojimų kaip Rusijoj, Meksi
koj ar kituose kraštuose. Dėl 
ko visa tai dabar įvyko? At
sakymas aiškus ir tikras: 
Žmonės vis nuolat ir nuolat 
mėgina rasti sau patenkinimų 
ir laimę šioje žemelėje. O tam 
visam kalta žmogaus trumpa
regystė, arba proto aptemimas 
per nuodėmę.”

Dabar sustojame ir mąsto
me: Jei žmogus priėjęs ar pri
važiavęs geležinkelį turi su
stoti, apsidairyti ir pasiklau
syti, tai dar labiau jis turi su
stoti ir susimųstyti, išgirdęs ar 
rašte pamatęs apie amžinuo
sius dalykus. Iš tikrųjų musų 
laikai yra didelio dvasinio 
skurdo ir apsileidimo laikai. 
Iš tikrųjų žmonėms sunku pa
kelti galvų aukštyn ir pagal
voti apie amžinuosius dalykus.

Naujienų-Acme Telephoto
Virginia May Clark, jau

na šokėja ir Chicagos uni
versiteto studente, kuri at
sisakė šokti Winnipege An
glijos karaliui rengiamose 
iškilmėse.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Wnarch 6*i:wing CoO

VoęuViattS'as 
Mus th'xca?,o\e
t3X^5 kad
toliu taip kaip tai turi žmonijtafį^ 

Monarch alaus privalumas Chicagos , 
joj issidirbo, lyginant pardavimogturiMMA°PoIl' 
yra daromas ir sendinamas iki tikslumo^ Tch 
daryti turtingą ir švelnų skoni S ’^ad pa* 
atsakančiai darant iš puikiausios ftik apynių. puriausios salyklos ir
Jei džiaugiatės GURU ALUM ir .ginę Monarch, tai užsakykite1 keisa M eS?e ™e" 
šio dylerio šiandien arba šaukite ČANal «?nnU’ 
ir patirkite patys kas padarė Monarch 
Ohicągos pasirinkimu. h V1SOS

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karti. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes 
kain 
šią < 
GALITE IŠSIMOKĖTI

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!

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

. ‘ ’ j išgalite 
duosime gerą 

už jūsų senąjį, o liku-

PER

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63td Street 

prie Loomis

COMPRESSION UNIT— 

WARRANTED UNTIL 1948

katalikų bažnyčios kunigai, 
kaipo didžiausiojo trusto da
lininkai. Dabar tik iš tikrųjų 
matome, delko žmonėms vis 
mažiau rupi amžinieji daly
kai.

Toliau vėl skaitome: “šven
tas Tėvas skiria be galo svar
bių intenciją: .kad visi tikin
tieji labiau imtų galvoti apie 
amžinuosius dalykus, rimtai 
atliktų rekolekcijas, atsimintų, 
iš kur žmogus yra, kur jis ei
na ir kas jo laukia po mirties.”

Vėl mąstome: Ak, kad tas 
šventas Tėvas pagalios pra- 
krapštytų savo akis ir pama
tytų, kaip jo valdomieji ku
nigai negalvoja apie amžinuo
sius dalykus, kaip jie vien žiu
ri, kad iš tų amžinųjų dalykų 
kuogeriausią biznį sau pada
rius. Musų Išganytojas Vieš
pats Jėzus Kristus, gyvenda
mas ant žemės ir mokindamas 
žmones, niekada nesakė ir ne
mokė, kad reikia melstis už 
mirusius ir užpirkinėti už juos 
mišias. O kadangi iš tų mal
dų už mirusius kunigai didelį 
biznį daro, tai jie visgi taip 
mokina. Romos kunigai nežiū
ri, kad Kristus pasakė: dykai 
gavote, dykai ir dalinkite. Jei 
kunigai nebūtų Kristaus mok
slo aukštyn kojoms apvertę, 
tai nebūtų prasimanę maldų 
už mirusius, nes butų atsiminę 
minėtą Kristaus paliepimą, ir 
nebūtų įvedę aukštus mokės-

Furniture House 
3409-11 S. Halsted St 

Tel. Yards 3038

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
kaip 9 vai. Chicagos laiku yra 

leidžiąmas gražus lietuviškas 
programas

cius už mišias ir sakramen
tus, kurie yra Kristaus dova
nos. Kad Romos bažnyčios ku
nigai eina prieš Kristaus moki 
slą, tai aišku, kad jie negalvoi 
ja apie tai, kas juos laukia ‘po 
mirties. Kitus apšviesti ir ūži 
degti gali tik tie, kurie patys 
turi šviesos ir ugnies. Kadangi 
kunigai yra netekę ir šviesos 
ir ugnies, tai pasaulio atnaui 
jinimas Kristuje per dabarti
nius kunigus ' nėra galimas 
daiktas. Reikia arba kad atsi
verstų dabartiniai kunigai, ari 
ba kad atsirastų nauji dvasios 
vadai.

Dar skaitome: 
šalo nuo Dievo 
sielos išganymu, 
žmonių nustojo 
amžinuosius dalykus”

Mąstome: Romos bažnyčios 
kunigai pirmutiniai atšalo nuo 
Dievo, pirmutiniai nustojo rili 
pintis išganymu savo sielų ir 
žmonių sielų. Kunigai pirmuti
niai nustojo galvoti apie am
žinuosius dalykus. Iš to kilo 
reformacija, Prancūzų revo
liucija, tragedijos Meksikoje, 
Rusijoje ir Ispanijoje. Del to 
ir lietuvių tarpe atsirado tiek 
daug pabėgėlių nuo romiškos 
bažnyčios, tiek daug tikybinių 
indiferentų. Galų gale mato
me, kad būdas reformuoti pa* 
šaulį ir lietuvių tautą yra aiš
kus: reformatoriai iš pradžios 
patys privalo savo reformoti, 
Amen.

šiuomi baigiu savo dvasišką 
skaitymą ir apmąstymų, bai
giu jūsų šios dienos rekolekcii 
jas. Jei pasirodys, kad šitokios 
dvasiškos pratybos jums pai 
tinka, tai mielu noru sutinku 
jų ir toliau laiks nuo laiko pa
rūpinti. —Cicero Jokūbas

CR4JįEaCOrAL COMPANY~i į 
bo. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022

GARSINĖMS “NAUJIENOSE

apsupti patogumų ir turtų ir 
per tai sutingo Dievui tarnau
ti. Juk ne be reikalo musų Iš
ganytojas Viešpats Jėzus Kris
tus pasakė: Kur tavo turtas, 
ten tavo ir širdis. Bet toli gra
žu ne visus žmones turtai ir 
gyvenimo patogumai trukdo 
nuo tarnavimo Dievui. Juk 
štai šioje aukso ir laimės ša- 
yje yra virš 10 milijonų be

darbių. Dalis kitų darbininkų 
<ad ir dirba, tai ne podaug. 
Vėl kiti, kad ir dirbai, tai jų 
uždarbiai yra visai menki. 
Taigi bent 15 milijonų darbi
ninkų šioje aukso ir laimės 
šalyje yra medžiaginiame skur
de. O kur tų skurdžių šeimy
nos? Kaip turtingam turtai 
trukdo susikaupt ir galvot apie 
amžinuosius dalykus, tai taip 
vargšui skurdas neleidžia to 
daryti. Toks žmonijos pasida- 
Jniinas į turčius if skurdžius 
Mivo nuo senų laikų. Kartais 
<ai kur skurdžių kantrybė iš
sisemia ir tada įvyksta baisus 
perversmai, kaip va praeity
je Prancūzų revoliucija, o šiais 
laikais Rusijos, Meksikos ir 
Ispanijos tragedijos- Musų Iš
ganytojas Viešpats Jėzus Kris
tus atnešė mums mokslų, pa
gal kurį žmones gyvendami, 
visi galėtų būti sotus, apsirė; 
dę ir turėtų žmoniškas pasto
ges. Bet baisiausia nelaimė 
žmonijai ištiko, kai tų Kris
taus mokslų monopolizavo ke
letas didelių ir mažų trustų. 
Ir tie tikybiniai trustai virto 
didžiausiomis biznio įstaigo
mis. Musų Išganytojo mokslas 
tapo aukštyn kojomis apvers
tas, ir paverstas ne tarnavimui 
visai žmonijai, o išnaudoji
mui trustų, dalininkams. Tiky
biniai trustai savo tiksluose su
artėjo su pramoniniais ir ko- 
mercijaliais trustais ir konku
ruoja turtų prisigrobime. Kaip 
kapitalistai vis nuolat ir nuo
lat mėgina sau rasti patenkini
mų ir laimę šioje žemelėje, Vera Kibardina “Naujų Horizonų” dalyvė, kurią 
tai to pat siekia ir. religinių galima šiandien pamatyti Sonotonė teatre, 66 East Van
trustų dalininkai, ypač Romos! Buren. Veikalas sukurtas iš Rusijos revoliucijos įvykių*

Pradedant pirmadieniu 
BORIS ČIRKOV

‘Naujuos Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich 

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

4084 ir 4071—Dvi vasarinės suknelės Motinai ir Dukteriai. 
4084—Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18, 20.4071—Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 

krutinę.

Npririt gauti vienų af daU- 
^iąu virš nurodytų pavyzdžių 
.įrašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų* Kiekvieno pa
vyzdžio kajna Ifj centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienoj Patterri Dept, 1739 
So, Halsted St., Chicago* Hb

(Miestas ir valstija)

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 506 
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.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688
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Antrad., gegužės 23, 1939

MUSŲ REIKALAI PALYGINIMAI rius į draugiją, taip kad laike’ 
jubiliejinio-kontesto aš manau, MODERNIŠKAS LIGONINES 

APTARNAVIMAS

chigAgos lietuviu draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ............................   29
John Petkus, Aurora, III.............................................. 27
Adomas Markūnas, Chicago ...............   26
Juozas Ascilla, Chicago ............................   19
Petras Galskis, Chicago .............................................. 12
V. B. Ambrose, Chicago ........................................... 11
Frank Bulaw, Chicago ................................................. 8
Benedict Vaitekūnas, Chicago ........................................ 7
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.......................,......  7
Joseph Laurinas, Aurora, III.......................................... 7
Petras Lapenis, Chicago ............................................... 6
E. Norgailienė, Chicago ................................................  3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........................................ 3
Mike Senko, Chicago .................................................  2
S. Yurchis, Chicago ..........    2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................  1
Antanas Visbaras ......................................................... 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................  1
Jonas Thomas, Chicago ................................................ 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind............................
Bruno Arlauskas, Chicago ...........................................
V. černauskas, Springfield, III........................................
Joseph Augaitis, Cicero ..................................................
Frank Klikna, Chicago ..................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III...........................
Marijona Ascilla, Cicero ................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .......................................
Constantin čepulevičius, Chicago ..................................
Anton Marshall, Maywood, III........................................
J. Cinikas, Cicero ...........................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...............................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.......................................

ilti

GERA PRADŽIA

Kont. Jonas Thomas įrašė 
p-ią Adele Burbą. Tai jo, kai
po kontestanto, taip sakant, 
debiutas. Vadinasi, jo pirmas 
užrašytas narys. Ir reikia pa
sakyti, kad toji pradžia tikrai 
gera.

P-ia Burba yra jauna, sim
patinga ir inteligentiška mo
teris. Gimė ji Anglijoje, o j 
Ameriką liko atvežta, kai bu
vo tik pusantrų metų amžiaus. 
Ji dalyvauja lietuvių kultūri
niame gyvenime ir tikrai gra
žiai lietuviškai kalba.

P-ia Burba augina sūnų, ku
ris lanko mokyklą ir yra la
bai sportu susidomėjęs. Ji pa
reiškė, kad sūnūs tikrai sto
siąs į draugiją ir su kitais jau
nuoliais, kurie priklauso drau
gijai, yciks sporto srityje.

Į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą per keturius pas
alinius mėnesius įrašyta apie 
300 narių. Per tą pat laiką į 
Chicagos Lietuvių Draugiją į- 
rašyta per 200 narių. Taigi Gh. 
Liet. Draugija gali pasididžiuo
ti tokiu skaičium įrašytų na
rių, nes pastaroji priima na
rius tik Ghicagoje ir jos apy- 
inkėse, o minėtas Susivieniji
mas turi kuopas ir rašo narius 
po visą plačią Ameriką. Tas 
rodo, kad Ch. Liet. Draugijos 
kontestantai ir nariai smar
kiai darbuojasi, kad tiek na
rių įrašė. Tikiu, kad Draugi
jos darbuotojai toliau dar su 
didesniu pasiryžimu rašys na-

bus įrašyta 500 narių.
A. A.

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BONO

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■ bOU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Pavieniai nariai Įrašė .................................................. 29
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įfašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. e—... .

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KONTESTANTĮTOKLA
Kaip pereitą antradienį ra

šiau, kad tarp smarkiausių 
kontestantų įvyks smarkios 
rungtynės ir gal kuris iš chi-l 
cagiečių bus laimėtojas, tas ir 
įvyko, šį kartą garbė teko 
jauniausiam kontestantui, bū
tent, Juozui Žukui. Kontestan
tui J. Žukui pradėjo sektis, aš 
manau, todėl, kad jis rašinė
damas narius labiau įgudo, pa
sidarė daug drąsesnis, taipgi 
įsigijo daug draugų, kurie 
jam pagelbsti gauti narių, o 
gal labiausiai dėl to, kad jis 
ateinantį mėnesį mano važiuo
ti į Lietuvą, todėl jam reikia 
pinigų dėl išlaidų, ir tas jį ak
stiną smarkiai dirbti. Kaip ten 
nebūtų visgi Žukas įrodė, kad 
jis gali gauti narių, kada jisai 
pasirįžta. Dar reikia atsiminti, 
kad Juozas baigia mokyklą ir 
jam reikia prisirengti prie kvo
timų, todėl jisai gali pašvęsti 
labai mažai laiko ieškojimui 
narių. Kad ne kvotimai ir va
žiavimas į Lietuvą, tai aš bu
čiau linkęs manyti, kad Juozas 
dabar pralenkęs visus savo 
konkurentus išlaikys tą garbę 
iki pabaigos kontesto. Bet da
bar reikia abejoti, nes kada 
jis išvažiuos, tai jo konkuren
tai pralenks jį ir jam parva
žiavus bus sunku juos pasivy
ti ir pralenkti.

Nežiūrint, kaip ten nebūtų 
draugui Žukui linkiu su tokiu 
stropumu ir toliau darbuotis, 
kad tuo užrekorduoti, kad ir 
čia gimę gali taip pat dar
buotis jei ne geriau, kaip Ir 
seniai.

Šią savaitę narių gauta ne

daug, tik vienas J. Žukas gavo 
keturis narius tuo laimėdamas 
šios savaitės garbę kaipo pir- 

I miltinis kontestantas šiame 
konteste.

Kontestantas Juozas Ascilla 
per paskutines kelias savaites 
nerodė jokio gyvumo, bet šią 
savaitę gavo vieną. Juozas As
cilla turi daug laiko ir, mano 
manymu, jis turėtų gautui nors 
vieną narį per savaitę. Bet 
kažkodėl kaikada aptingsta. 
Lauksim pasidarbuojant dau
giau!

Petras Galskis irgi įraše šią 
savaitę tik vieną narį; mat, 
šiuo laiku daug dirba savo 
paprastame darbe, tai neturi 
laiko daug pasidarbuoti Drau
gijos labui.

Neseniai apsiėmęs naujas 
kontestantas Jonas Thomas 
jau padarė pradžią įrašydamas 
vieną narį. Priduodamas narį, 
pabrėžė, kad jau turi kelioliką 
prospektų ir trumpu laiku į- 
rašys juos visus į draugiją. 
Lauksime!

Nuo pradžios jubiliejinio 
kontesto jau yra įrašyta 202 
nariai.

naūjTnariai
Kon. Juozas Žukas įrašęs

Waldinas Milkes 
Anton Raczkus 
Mykolas Raczkus 
Marijona Raczkus 

Kon. Petras Galskis įrašęs 
Ignacas (Jim) Zuges 

Kon. Juozas Ascilla įrašęs
Kari Sitavičių

Kon. Jonas Thomas įrašęs
Adela Burba

JUOZAS ŽUKAS
Kaip matote, šią savaitę Juo

zas Žukas, kuris pernei laimė
jo Chicagos miesto parkų te
niso čempionatą, pradeda 
stumtis į priešakį ir musų 
konteste. Atrodo, 'kad jis yra 
pasiryžęs, taip sakant, čem
pionatą laimėti ir šiuo atveju. 
Vadinasi, atsistoti visų kon
testantų priešakyje.

Greitumas, kuris Juozui yra 
reikalingas tenisą lošiant, ma
tyti, padeda ir konteste: jis 
greičiau “apibėgioja” savo 
prospektus, negu kiti.

Anglai turi tokį posakį: “to 
have it and to keep it.” Kon
testantas Žukas jau pirmenybę 
turi, dabar jam bus svarbu tą 
pirmenybę išlaikyti. Taigi, tu
rės dirbti išsijuosęs, kad iš jo 
pirmenybės kitas nepaveržtų. 
Reikia tikėtis, kad draugai ir 
bičiuliai jam padės. O padėti 
jam galima tuo' btidu: nuro
dyti prospektus, kurie gali ir 
yra linkę įsirašyti į draugiją. 
Tuos prospektus Žukas aplan
kys ir, jei tik galima, į draugi
ją įrašys.

Beje, šia proga reikia pažy
mėti, kad Žukas netrukus ren
giasi vykti į Lietuvą, kur jis 
praleis vasarą kaipo teniso in
struktorius. Išvažiuoti jis ren
giasi tuoj, kai tik baigs kole
giją ir gaus diplomą.

Lietuvoje, kaip minėjome, 
Žukas praleis tik vasarą. Ru
denop jis vėl grįš į Chicago ir 
vėl darbuosis kaipo kontestan
tas. Be to, dirbs ir sporto sri
tyje. »

Reikia tikėtis, jog netrukus 
liks nariu ir p. Burba, kuris 
dėl įvairių aplinkybių buvo 
pasitraukęs iš lietuvių organi
zacijų.

CICERIEČIŲ PIKNIKAS

Chicagos Liet. Draugijos Ci
cero Skyriaus piknikas-išvažia- 
vimas įvyks gegužės 30 dieną, 
tai yra kapų puošimo dienoj, 
Spaičio darže, Willow Springs, 
III., prie Arcrer Avė. Kviečia
me atsilankyti į musų pikni- 
ką-išvažiavimą kaip cicerie- 
čius, taip ir iš Chicagos, Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rius. Kartii galėsim tyrame ore 
smagiai laiką praleisti.

Nepamirškite vietos bei die
nas: Spaičio darže, Archer 
Avė., Willow Springs, šio mė
nesio, tai yra, gegužės 30 d.

—Rengėjai .

„ST. CHARLES, ILL.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
St. Charles Skyrius rengia pik
niką sekmadienį, birželio 4 d., 
užmiestyje Evergreen farmoje, 
Rt. 64. Kviečiame atsilankyti į 
pikniką visus St. Charles lietu
vius, nes turėsime gerus mu
zikantus, būtent Bruno Aldo- 
nio, iš Chicagos; taipgi paža
dėjo atvažiuoti būrys chica- 
giėčių ir su jais kartu atva
žiuos geras dainininkas solis
tas M. Overlingis, kuris mus 
palinksmins.

Taigi visi St. Charles ir apy
linkės lietuviai nepamirškite 
atvykti į musų rengiamą pik
niką birželio 4, dieną.

NAUJAS BIZNIERIUS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas 

TONS1LAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .............. $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

— SAVAITRAŠTIS —

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

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

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

ĮJuenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

Į Lietuvą Žukas jau vyks 
trečią kartą, Jis ten labai ge
rai užsirekomendavo ir pasi
žymėjo kaipo sportininkas. 
Štai kodėl jis ir vėl yra kvie
čiamas užimti teniso instrukto
riaus vietą.

Linkime Žukui kuo geriausio 
pasisekimo, o draugus ir prie- 
telius prašome, kad jam da
bar padėtų iki išvažiavimo 
kaip galima daugiau narių 
gauti. Keli ekstra doleriai ke
lionėje jam tikrai “susigadys”, 
o be to, jis turės gerokai “pa
bėgti” pirmyn, kad per vasa
rą, kol jis iš Lietuvos grįš, ki
ti kontestantai per daug nenu
stumtų.

SVEIKINIMAS

Gary Lietuvių Kultūros 
Draugija sveikina savo kaimy
nus, Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugijos narius, kad 
jie pasiryžo gyvuoti ir veikti 
vietos lietuvių tarpe. Sveiki
name naujosios valdybos na
rius, kaip antai: J. Gustaitį, 
A. Kantrimienę, J. J. Lidžių, 
Jennie Bartkiutę, J. Lideiką, 
F. Kisielių ir M. Drungilą. 
Linkime naujai valdybai sėk
mingai veikti ir ugdyti kultu-, 
ros draugijų. J. A. Grakey'

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys John Gricius nupirko St. 
Charles bučernė ir grosernės 
biznį, būtent pačiam centre 
miesto Community Market. 
Kadangi p. Gricius turi suau
gusius sūnūs, tai biznį vestį 
pavedė jiems. Kad biznis yra 
didelis, tai galite spręsti iš to, 
jog kiekvieną dieną dirba 9 
darbininkai, o subatomis saim 
doma trys daugiau.

Laimingo pasisekimo nau
jiems biznieriams.

KONTESTANTAS
Nežiūrint, kad tėvas uždėjo 

sunui Jonui didelę naštą, tai 
yra vesti biznį, bet Jonas bū
damas jaunas ir energingas 
vyrukas pasižadėjo atliekamu 
laiku pasidarbuoti dėl Chica
gos Lietuvjų Draugijos Jubi
liejinio Kontesto, įstodamas į 
kon testą. Taigi, kurie norite 
sužinoti apie draugiją ar tu
rite prospektų įrašyti į drau
giją narių visada rasite dabar 
Joną biznio vietoje.

Kadangi jaunasis Jonas yra 
musų skyriaus’ finansų sek
retorius ir kadangi visa šei
ma priklauso draugijai, tai vi
siems St. Charles draugijos 
nariams vertėtų paremti naują 
biznierių perkant iš jo valgo
mus daiktus. —Narys

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, musų
teisę savo pasiūlymą 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu
populerų 8 puslapių

bendrovės direkcija rezervuojasi 
atšaukti, kaip greitai ji matys

įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
laikraštį. Adresuokite taip:

220 Lronard Street Brooklyn, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

253 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

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.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ
TO MOBILI A MS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ

AU-

NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

N A U JIE
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

N Ų

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

po pietų.
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Diena Iš Dienos
tanui ir Aldonytei: lai džiaug
smas, laimė ir meilė lydi ju
mis visados. — Onytė.

Gražios 
Sužieduotuvės

žiupsnis Klausimų 
Joniškiečiui

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Iš Komunistų S-mo
2 Apskr. Konfe
rencijos

Politika CLASSIFIED ADS

dienos, nes 
labai gražų 
nuo Antano 
Cicero, žie-

Graži panelė Aldona Cukury- 
tė iš Spring Grove, III. niekad 
neužmirš Velykų 
tą dieną ji gavo 
deimantinį žiedą 
Miliauskas Jr. iš
das kainuoja kokį tūkstantį 
dolerių, Taip gražu matyti ią 
žiedą ant jos baltos ranky
tės.

P-ai Cukurai yra linksmi, 
kad turės tokį garbingą žentą. 
Ir Aldonytė myli ne tik Anta
ną, bet ir savo uošvelius.

Uošviai gyvena 1887 S. 49th 
Ct., Cicero ir yra garbingi ir 
turtingi žmonės. Už savo gra
žų namą yra ir prizą gavę. Vi
si žmonės 
gražumu.

Antanas 
gelį augštų 
servatoriją
Dabargi lanko John Marshal 
teisių mokyklą. Aldonytė yra 
baigus high school ir North- 
western. Mano linkėjimai An-

stebisi namu ir jo

yra pabaigęs dau
mokyklų, kaip kon-
ir Notre Dame.

ANTANAS BUDRECKIS 
Gyveno 5516 So. Laflin St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 20 d., 8:00 vai. vak., 
1939 m. sulaukęs 68 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr., Kra
žių parap.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Augustą, po tėvais 
Lipkaitę, sūnų Antaną, mar
čią Marie, dukterį Josephine 
Kurtz, žentą Andrew, 2 anū
kus ir vieną anūkę, 5 pusbro
lius Petrą ir Mykolą Zobe- 
rius, 
kus, 
res 
Gendrutą Bruškienę, Elenorą 
Kanušeinienę ir jų šeimynas 
ir daug kitų giminių ir drau
gų. Lietuvoj—3 seseris ir gi
mines. i. :

Kūnas pašarvotas koplyčioj; 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks Trečiadienį, Ge
gužės 24 d., 8:00 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio kopi. į Šv? 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Budrecko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekąme,
Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti, 

žentai, Anūkai ir Giminės. 
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Mokyklos draugas Kazys 
Dryža iš Philadelphijos, senas 
katalikų veikėjas ir jų laikraš
čių korespondentas, pasveiki
nęs mane su Velykų šventėmis 
ir palinkėjęs gero pasisekimo 
margučių marginimu, rašo:

“Ar tenka susitikti mano 
kaimynus iš Rubežninkų Kle
mensą ir Kazimierą Strakšiu- 
kus, taipgi Benediktą Vaitekū
ną? Kada tai mačiau šaulių 
Sąjungos organe “Trimite”, 
kad B. Vaitekūnas pasižymėjo 
kokiame tai vaidinime “Nau
jienų” laikraščio naudai. Kaip 
Vincentas Briedis su’ dukrele 
Aldona? Ar dar tvirti? Susi 
tikęs meldžiu paspausti dešinę 
ir palinkėti nuo manęs labų 
dienų”.

Toliaus rašo apie kanklinin 
kę šiaulietę p-lę Eleną Pože- 
laitę, kuri anais metais su sa
vo drauge Elena Geležiniute 
atvyko į Philadelphiją ir čia 
vietos lietuviams ar tai jų pa
rengimuose ar per radio links
mino gražiomis dainelėmis ii 
maloniu skambinimu, tai seno
vinėmis kanklėmis, tai gitara. 
Dabar tos dvi linksmos pane
lės išsiskyrė. Geležiniutė gy
vena Amerikoj kaip gyvenus, 
o Požėlaitė grįžo į Lietuvą, kur 
mokinasi buhalterijos ir nebe
mananti grįžti į Ameriką. Ji 
pirmiau labai troškusi pamaty
ti savo gimtąjį kraštą — Ame
riką. “Naujienose” tilpo jos

Keliasi Naujon 
Vieton Daug svarstė, bet nieko 

svarbaus nėnutarė

Englewood 
Demokratai 
Gerai Veikia

PERSONAI.
Asmenų Ieško

Petrą ir Antaną Budrec- 
Petrą Vaitkų. 3 pussese- 
Petronelę Bukauskienę,

Metropolitan Refrigeration 
and Home Appliance Division 
Westinghouse Electric Supply 
Co., kuri radosi 228 N. La Šalie 
St., persikėlė į naują vietą 113 
N. May St. Dabar darosi pla
tus remontas sutalpinimui pa
didinto štabo;

Pirmam augšte bus jrengti 
parodos kambariai, kur per- 
kupčiai galės apžiūrėti West- 
inghouse gaminius ir juos ap
rodyti prospektams.

įspūdžiai kaip koncertavo par 
vykusi dainininkė Bronė Dran 
gelienė, pianistė Aldona Brie- 
dytė ir smuikininkas p. Giečas, 
kuriuos pasirinko. Draugijos 
užsienio Lietuviams Remti pir
mininkas R. Skipitis atstovau 
ti pasaulio lietuvių suvažiavF 
me Kaune. y

“Kaip su darbais Chicagoj, 
ar nesiskundžiat?” klausia K. 
Dryža. “Pamenu, minėjai laiš- 
ke, kad pereitais metais išlei
dote į Lietuvą p-lę Ančiutę, 
Šimkūnų kaimo. Ar sugrįžo ir 
kokių žinių parvežė? Kaip pa
tiko panelei Lietuva?”

— R. š.

Jau kaip ir vėlu, bet nebus 
pro šalį pažymėti, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
pusmetinė antro apskričio kon
ferencija įvyko balandžio 16 d., 
3116 S. Halsted St. Abekas kal
bėjo ir nupeikė, kad kitos or
ganizacijos tik pinigiškai pasi
naudoja. Pas mus gi to nėra. 
Mandatų komisija pranešė, kad 
randasi 78 delegatai. Valdybos 
raportai liko priimti. Kuopų 
raportai parodė, kad kuopų 
veikimas pereitą pusmetį buvo 
menkas. Jaunuoliai smarkiai 
pabarė seniuš, kad jie perma- 
žai prisideda prie jų veikimo. 
Vietom jauhibms duoti patari
mai kas negetdi, visai domės 
nekreipia. Kuopų reikalams 
daug diskusijų buvo, bet nieko 
tikro nenutarė, tik taip sau 
laiką praleidom. Klausimu, kad

Lietuvių 
neseniai 

adresu 352 
W. 63 St. Pirmininkavo J. 
Stankauskis, protokolų raštinin
kė buvo p-lė Lee Sutkaite. Pro
tokolas buvo vienbalsiai priim
tas. Valdybos komisija taria 
širdingą ačiū už tokį skaitlin
gą atsilankymą ir už naujų 
narių atsivadinimą. Kada yra 
daug narių, tada ir daug gerų 
sumanymų būna. Musų kliubas 
kaip vienos motinos vaikai, 
viską vienbalsiai nutaria. Labai 
linksma 
mo.

Šeimyniškas
Vakarėlis

PRANCIŠKA MATULEVI
ČIENĖ, 3415 N. Seeley Avė.

Bittersweet 8926
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 21 d., 2:59 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 74 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Suvalkų rė- 
dyboj.., ’

Amerikoj išgyveno 57 m??
Paliko dideliame nuliudime 

5 sūnūs, Vincentą, Joną, Juo
zapą, Albiną ir Nikolą, 2 du
kteris, Oną Sobol Price ir Ka- 
tarine Sobol, brolį Joną ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz ir Sūnų koplyčioj, 2314 
W. 23rd PI. Laidotuvės įvyks 
Trečiądienį, Gegužės 24 d., 
8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškos Matu
levičienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,

Sunai, Dukterys, Brolis ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Sū
nūs, Tel. CANAL 2515.

Nesenai pas pp. Gricius, ku
rie gyvena 2034 Union Avė.,- 
įvyko graži parė. P-ai Griciai 
pagamino gardžių valgių ir gė
rimų.

Jų sūnūs Albertas savo krik
što motinai p. Gailienei davė 
didelį kiaušinį padarytą iš šo
kolado. Atidarę jį radom jį pil
ną saldainių.

Ponia Gailienė pašoko rusiš
ką kazoką. Jai pabaigus visi 

kad dar pašoktų. Taip 
praleidę laiką, vakar 

grižo į savo namus.
Onytė.

norėjo, 
gražiai 
svečiai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Planutis, 22,

len Dawsin, 25
Anthony Lileikis, 23,

telle Leluga, 24
Frank Benotowicz,

Sophia Rudaitis, 18
Zenonas Jonavic, 45, su Mary

M. Svenciskas, 28
Paul Žolynas, 25, su Jose-

phine Žolynas, 20
Bernard P. raska, 21, su

Veronica Genaitis, 22

su

su

27,

He-

Es-

su

ENGLEWOOD. — 
Demokratų Kliubas 
laikė susirinkimą 

63 St.

klausytis otkio veiki-

Teikia patarimus apie darbus 
ir pašalpą

nutarta rengti didel

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
gės* kuri turi tavern biznį. Aš esu 
pusamžis, nevedęs. Rašykite 2428 
West 46th Place, Chicago, III. Vin- 
cent Rokush.

SITUATION WANTED 
_ Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ pataisymo ir 
užlaikymo darbo. Turiu 8 metų 
patyrimą. Vincas Rukštelis, Victory 
5080.

IEŠKAU DARBO PRIE šeimynos 
namų ruošos. Turiu paliudymus; 
esu patyrusi. CAŠY DORRIS, 

4044 So. Richmond St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris dirbti į JLiųuor Store. Turi 
turėti gerą . reference. Klauskite 
Mrs. Budris, 2710 W. 59th St.

D. S. palaikyti, lai komunistai 
veik su ašaromis stojo jį ginti. 
Girdi, Brighton Parke turime 
greitai veikti, jau viena koja 
įkelta į SLA, Girdi, SLA duo
da $50 Zabukienei, kad toji 
savo vaikų draugijėlę perduo
tų SLA. Zabukienę aš senai pa
žystu ir nemanau, kad tokis 
komunistų patarnavimas jai

misija pranešė, kad pas ją vis
kas gatava.

Konferencija užgyrė, kad 
LDS Centras gerai patlarė^pa
skirdamas $100 Klaipėdos pa
bėgėliams nuo Hitlerio.

Buvo 
pavasarinį balių. Neužilgo bus 
paskelbta kur ir kada jis 
įvyks. Taipgi yra rengiamas 
piknikas.

Bet štai ką musų pirminin
kas kliubieciams pataria. Jei 
kuriam kliubiečiui labai reikia 
darbo ar pašalpos, kad kreip
tųsi prie mus. Pirmininkas 
duos patarimą nemokamai ad
reso žiūrėkit narystės kortoj. 
Musų pirmininkas yra gerai 
susipažinęs su lietuviška poli
tika, tad gali duoti naudingų 
patarimų. 
Englewood 
prisirašyti 
Kliubo.

— F. Y. Kc'zespandentas.

Kviečiame visus 
apielinkės lietuvius 

prie Demokratų

lies politinio veikimo atmetė, 
taipgi švietimą ir nelaimėn pa
tekusių gelbėjimą. Komunistai 
buvo pasiūlę ^i’ėzoliuciją atsi
šaukti į visas'organizacijas ir 
nutverti tarti liktą komitetą Lie
tuvos gelbėjimui1.. Buvo pastebė
ta, kati mes turime Lietuvių 
Kongreso skyrių. “Ščyrieji” tik
rino, kad čia yra kas kita.

Politika L. D. S-se
Visame LDŠ turėtų būti pa

šalinta politika. Politika turėtų 
būti pašalinta ir iš Musų Tiesos. 
Dabar Stalinas miegodamas 
Maskvoj išleidžia nešvankų kva
pą, o musų komunistų redak
toriai ir pyškina apie darbinin
kų • tėvynę. Kuopos turėtų tuo 
klausimu susitupiu ti ir reika
lauti, kad tas nešvankus kvapas 
pasiliktų pačiam Stalinui, o ne 
dvokintų mus per musų orga
ną. - —Delegatas

Pievučių
Kontestas

PAIEŠKO MOTERS namų dar
bui farmoj — mažas užmokestis ir 
drabužiai nuo 12 iki 2. Boulevard 
9726, M. Ugianski.

REIKIA VIDURAMŽĖS moters 
lengvam namų ruošos darbui ir 
jrižiurėti 8 mėnesių amžiaus kudi- 
ų—nėra skalbimo. 4044 So. Rich- 
mond St. 2-ras aukštas.

d is trik ta? 
pagražini- 
kontesta.

Chicagos parkų 
siekdamasis miesto 
mo, skelbia pievučių 
Konteste gali dalyvauti viso
kios vejos,: išėmus Bent žolių 
vejas.

Konteste gali dalyvauti ne 
tik namų savininkai, bet ir 
nuomininkai. Už gražiausias 

bus skiriami 'vertingivejas,
prizai.

Gali
los.

dalyvauti ir mokyk-

Rengia Bunco 
Legiono Namo 
Fondui

JONAS RUBINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 21 d., 2:55 v. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domicėlę, po tėvais 
Stonis, 3 dukteris, Petronėlę 
Norz, žentą Juozą, Juozapiną 
Mockus, žentą Povilą ir Sta
nislovą Kubilius, žentą Kon- 
rad, 2 anūkus,. 2 sūnūs: Joną 
ir Kazimierą, marčią Beatriče 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 
čiaus kopi., 2314 W. 
Laidotuvės įvyks 
Gegužės 25 d., .8:30 
iš kopi. į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rubino gimi
nės .draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Moteris, Dukterys, Sunai ir 

Kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Sū

nūs, Tel. CANAL 2515.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Kelione Į New Yor 
ko Pasaulinę 
Parodą

Lachavi- 
23rd PI. 
Ketvirt., 

vai. ryto

11 R A Gėlės MylintiemsK K f i Vestuvėms, Ban- 
Uri kietams, Laido

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesI ni/niHQ Telegramų Į LUVlIMu Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

REAL EŠTAtE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

2 FLATAI CICEROJ — po 6 
kambarius—karštu vandeniu šildo
mi—priešais parkų, Teisinga pa
siūla nebus atmesta. Savininkas.

1811 51st Avė., Tel. Cicero 4593.
~GELTONŲ PLYTŲ 6 apartmentų 
-—Metinių pajamų $1740. Kaina 
$8,800. Pinigais $1500. 12 apartmen- 
;ų. Metinių pajamų $5070. Kaina 
$19,500. Pinigais $4,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, šalimi lotą, 2 karų ga
ražą, pilna kaina ................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik 3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton- Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300

Dearborn 1540.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA ELEKTRIKINIS 

šaldytuvas 6^2 pėdų, geram stovy. 
Parduosiu pigiai, nes persikeliam ; 
apartment buildingą. 7126 S. Mo- 
zart, antros lubos.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

6440 COTTAGE GROVE.

10 N. Clark St.
DIDELIS BARGENAS

Pell Lake Wis., R. 12, 60 mylių 
nuo Chicagos, lotai arti maudynių 
po $50.00 ir augšČiaus, ant išmo
kėjimo. Ch. Wendell, R. 1, Bcrring- 
ton, III.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas, 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. 
Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164V2 Drexel Blvd.

an- 
vakare, 
ir įdo- 

regulia • 
leidžia

PIGIAI PARSIDUODA
2 flatų 6 ir 5 kambarių, moder

niškas mūrinis namas, apšildomas, 
10 metų senumo, South Sidėj, 63 
St. gatvekariai, renda $100.00 į mė
nesį. kaina tiktai $6,950.00. Apžiū
rėk greitai.

Storas ir 5 kambariai prie Stock 
Yards vartų, geras biznis, savi
ninkas mainys ant 60 iki 80 akrų 
farmos, už 50 arba 60 mylių nuo 
Chicagos.

Arba kas turite lotų ir negalite 
parduoti, atsišaukite, mes parduo
sime arba išmainysime.

Taipgi kas turite farmų arba na-, 
mų ant pardavimo, mes turime ge
rų pirkėjų už cash. Visais viršmi- 
nėtais reikalais, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS
6800 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Memlock 2323.

MORGIČIŲ KOMPANIJA turi 
likviduoti kampinį namą —6—5— 
8 pp.,4 kambarius, garu šildomas. 
$6900.00 į , metus, tik $22,500. 
$2500 reikalauja. Kampinis, dvi 
krautuvės—19 apartmentų. Rendos 
$9300 į metus, tik $5,000 reikalau
ja. Pilna kaina $30,000.

Room 608, 10 N. Clark St. 
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

“OLD FARM HOME” platus lau
kai nuo Roosevclt Road arti mo
kyklos, 2 blokai vakaruos nuo 
Glenbard Golf Club, Glen Ellyn, 
Pasiūlo už $1500, lengvais termi
nais. Galima vartoti tuojaus. Savi
ninkas Box M-4, 1739 So. Halsted 
Street.

Peoples Radio 
Programas

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
Stoties W.G.E.S., šiandie, 
tradienį, 7tą valandą 
ir pasiklausyti gražaus 
maus programo, kurį 
riai, kas antradienį,
Peoples namų reikmenų krau
tuvė. Kaip visuomet, taip ir 
šiandien dalyvaus žymios dai
nininkės, dainininkai ir muzi
kai. Prie to, kalbėtojai. Visi 
yra g/erai pasirengę išpildyti 
šį programą.

Visuomenei bus įdomu išgir
sti' iš Peoples Krautuvės apie 
dideles prekių vertybes, nes 
Peoples Krautuvė tęsia stako 
sumažinimo išpardavimą ir vi
siems yra progos 
mams prisipirkti 
mažintas kainas.

NORTH SHORE BEACH turtas 
50x260, Lake County, III. Gatvė iš
grįsta—mažų išlaidų budinkas, res- 
trietions, smėlių byčius, riparian 
rights—labai pigiai, Savininkas 
Box No. S-12. 1739 So. Halsted.

Bunco ir card party, rengia
ma Darius-Girėnas Auxiliary 
Unit 271, (Mrs. Antoinettc E- 
zerski yra rengimo kom. pir
mininke), įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 25 d-, pas J. J. Hali, 
4600 So. Paulina St., 7:00 vai. 
vakaro. Bus daug door prizų, 
publika yra kviečiama atsilan
kyti ,nes visas pelnas eina Da
rius-Girenas iPosto namo sta
tymo fondui. —P.

viso ko na 
už labai su

“THE GREEN VIEW FARM” 
veik 6 akrų — nuo Golf Klubo į 
grįstą Scott kelią, tuoj į vakarus 
nuo miesto ribų, pietuos nuo Hig- 
gins Road — greit tekantis upis 
užpakaly. Kaina $1375, $275 pini
gais, $15 mėnosy (pirmus metus be 
nuošimčių), tuoj vartoti, žemi mo
kesčiai, elektriką, rašyti savininkui 
Box A-7. 1739 So. Halsted St.Rep. xxxNeiu York Central gelžkelio 

bendrovė rengia ekskursijas 
kas savaitę — visi patogumai 

ir keliopė už $38.90.

$225 PINIGAIS ŠEIMOS ŪKIS, 
GERAS 6 kambarių katėdž (vidų 
reikia taisyti), turtinga derli žeme, 
patogu į vidmiestį ir Harlem ir 
Lake St. apylinkė, prie grįsto kelio 
(nėra išlaidų) geros mokyklos, ge
ras susisiekimas, maži mokesčiai, 
(už miestų ribų). Visa kaina namui 
ir farmai $1$75; $225 pinigais, $20 
mėnesy (įskaitant nuošimčius.) Sa
vininkas. Nuosavybė dabar jei no
rima. Box L-2, 1739 So. Halsted St.

Petronėlė Millerienė 
(“Makalienė”) Su
grįžo Namo Po Sun
kios Operacijos

New City Furniture 
Mart Programas 
Iš Stoties WSBC—1210

Lietuviškas radio programas 
leidžiamas NEW CITY FUR
NITURE MART krautuvė, bu
vo prailgintas nuo pusvalan
džio iki pilnos valandos. Prie
žastis yra tame, kad klausy
tojai per laiškus pageidavo, 
kad programas butų pilnos va
landos.

NEW CITY FURNITURE 
MART krautuvės savininkai 
Vincai, Kazmauskis ir Bazaras, 
visuomet nori patenkinti pub
liką, tad ir pailgino programą, 
kad visuomenė galėtų daugiau 
išgirsti lietuviškų dainų, mu
zikos, dramos ir komedijų.

Mėgėjai radio valandą, ne-

STANISLOVAS 
IVAŠKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 21 d., 1:30 vai. popiet 
1939 m., sulaukęs 46 m., amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Triškų 
miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Franciškų, seserį Bronis- 
lavą Žukauskienę, švogerį An
taną ir jų šeimyną, 5 pusbro
lius: Kazimierą, Juozapą, 
Stanislovą Moščikius, Stanis
lovą Dimavičią, Antaną Bu- 
dėną ir daug, kitų giminių; 
Lietuvoj—motinėlę Oną.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-stes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica 
Avė, Laidotuvės įvyks Geg. 
25 d., 10:00 vai. ryto iš kopi, 
bus nulydėta^ į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Ivaš
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Brolis, Seserys ir Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-39.

j
MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HŪUSE, Ine 
***THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
GERBIAMI NAUJU 
tytojai Prašomi Pir 
kalate Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiami Naujienose.

New Yorko, Pasaulinė Paro
da? jau atsidavė. Ją jau aplan
kė nemažas ir lietuvių būrys. 
Tad, laikas rengtis ir tiems, 
kurie, mano, bet dar neturėjo 
progos ją aplankyti. Tačiau 
vykti į Parodą pavieniui, be 
plano butų nuostolinga ir ne 
taip jau smagi kelionė. Kur 
kas geriau tinka ekskursijo
mis.

Tokias ekskursijas kas sa
vaitę rengia New York Cent
ral gelžkelio bendrovė. Už 
$38.90, vykstant su tokia eks
kursija, bus apmokėta kelias 
šen ir ten, automobilis į hotelį 
New Yorke, butas gražiausiam 
hotely, trijų dienų pragyveni
mas, aprodymas miesto įžymy
bių ir du kar.tu: įėjimas į pąro-

i
Informacijų reikalu kreipki- 

Nauj ienas. Patarimas 
nekainuęja.

(Skelb.)

Scenos Mėgėja
SIDE. — Petronėle 
plačiai žinoma sce-

tčs į 
nieko

Žymi
NORTH 

Millerienė, 
nos vaidintoja ir žmona p. Po
vilo Millerio, Chicagos Lietu
vių Draugijos sekr., jau parvy
ko po sunkios operacijos, ku
rią jai padarė prieš 10 dienų 
Grant ligoninėje. Beje, pasta
raisiais laikais p. Millerienė 
buvo pagarsėjusi Budrike Ra
dio Valandoj kaip p-nia “Ma
kalienė”. Dabar ji jaučiasi ge 
rai ir tikisi greitai pasveikti, 
bet dar turės pamiršti apie 
darbą ilgoką laiką.

Pp. Milleriai gyvena 
šu 1515 N. Bell Avė. 
tina p niai Millerienci 
pasveikti ir įgyti daug
energijos darbu, savo ir visuo
menės labui. —VBA.

“IDEAL GARDEN” FARMA dir
bančiam West Sidėj arti Washing- 
ton Street, patogiai į Harlem avė. 
—grįstas kelias (už miesto ribų), 
elektriką, gera vieta ir privati mo
kykla ir high school, maži mokes
čiai, be specialių asesmentų. Kaina 
$375; $75 pinigais paims, galit var
toti tuojau. Box B-52, 1739 South 
Halsted St.

antra- 
Linkė• 
greitai 
naujos

GRAŽIAUSIA 10 AKRŲ nuosa
vybė arti Chicagos su medžiais, 
žydinčiais krūmais, nepaprasta^ ra- 
va—kaip tik vieta pavargusiems 
biznio žmonėms, prieŠakis prie ty
kaus grįsto kelio. Pasiūlo visą 
nuosavybę už $1875:. $375 pinigais,..

Mdte Atanka savo C g®
dijušus” ant stoties WSBC, 
1210 kilocycles, ir pasiklausy
ti pirmą kartą pilnos valandos 
NEW ‘ CITY FURNITURE 
MART lietuviško programo.

80 AKRŲ FARMA, kietmedžio 
grindys; vanduo; didelė barnė; la
jai žydintis abelų sodnas, pusė my- 
ios nuo trunk line, septynios my- 
ios nuo miesto. Miškingos ganyk- 
os žemė, šienas. Tiktai $885.00.

HANSON-OSBORN, Hart, Mich.
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Pavasarinis Naujienų piknikas buvo 
labai pasekmingas

Lietus Sutrugdė, Bet Daug Nepakenkė
9

CHICAGO, III. — Pereitą sek
madienį, gegužės 21 d., įvyko 
Naujienų Bendrovės pirmas Pa
vasarinis Piknikas “Birutes“ 
Darže. Tai dienai Oro Biuras 
buvo išpranašavęs lietų su per
kūnu ir žaibais, kas išsipildė, 
pilnai to žodžio prasmėje. Ta
čiau, kada oras susitvarkė, ir 
lietus nustojo lijęs, tai mašinos 
tartum susitarę pradėjo ristis į 
daržą viena paskui kitos. Dar
žas kimštinai užsikimšo maši
nomis taip, kad kiti svečiai, 
liau atvažiavę turėjo statyti 
vo “vežimus** lauko pusėj.

Lietaus Surprizas
Lygiai darbininkai ir svečiai, 

kurie kiek anksčiau pribuvo, 
tuojau prisiruošė smagiam, 
linksmam piknikui, bet tuo tar
pu gamta panorėjo juos trupu
tį pagąsdinti savo “šlapiais” 
šposais, šį kartą pradėjo su le
dais ir baigė su lietum ir dide
liu vėju. Darbininkai kurie bu
vo pasikabinę savo švarkus ir 
skrybėles paviliono palubėje, po 
vėtros atrado juos purvyne ar 
krūmuose.

ve-
sa-

ūpo visiškai nesu- 
netrukus saulutė 

pro debesėlius, ir

Tas jiems 
gadino, nes 
nusišypsojo 
džiūgavo, kad gražus oras grįž
ta atgal.

Nors kai kuriems ir teko kiek 
sušlapti, bet jų spėjamas gražus 
oras tikrai sugrįžo atgal.

Provincijos Gerai Pasirodė
Pirmiausia man teko pasima

tyti su draugais iš Gary, Ind., 
tai buvo pp. Stankus, Grakey 
ir komp. Jie sudarė pastebėti
nai gražų būrį, pilnąi augusiu 
vyrų, ir visi kaip vienas lygaus 
didumo. Aš pats, rodos, esu 6 
pėdų, bet jau pradėjau jaustis 
visai mažutis šalę gary’iečių. 
Visą laiką jie norėjo pasitikti 
su rockfordiečiais, bet nežinau 
ar jiems pavyko. Rockfordiečių 
aš pats daug sutikau, bet ne vi
sus daikte kaip buvo gary’iečiai. 
Buvo kelteas mano pažįstamų 
iš Kenosha, Wis., Racine, Au
rora, Indiana Harbor, Ham- 
mond, na, ir iš Ciceros teko 
matyti kelis gerus naujienie- 
čius. Mat, lietus atėjo iš Northų 
puses, tad sauthsaidiškiai ma
nė, kad lietaus visai nebus. Bet 
buvo ir keletas northsaidiškių.
Jos. Žukas — T. Rypkevičius 

ir Programas
Budriko krautuvės vežimas 

su gražiais lietuviškais rekor
dais linksmino publiką visą lai
ką nepaisydamas ar lietus ar 
gražus oras. Bet kaip greitai lie
tus sustojo, taip greitai pasiro
dė estradoje Juozas Žukas ir 
Tony Rypkevičius su pilnu mai
šu ypatingų šposų. Jiedu atne
šė pilną maišą visokių dovanų 
scenon ir pareiškė publikai 
kaip jie tas dovanas nori išda
linti. Pasirodė, kad jiedu labai 
gabiai buvo sugalvoję visokius 
“gėmius“, kuriuose pati publika 
gali dalyvauti ir tas skiriamas 
dovanas laimėti. Jie turėjo vi
sokių — visokiausių gudrybių. 
Man geriausia patiko “gėmis“ 
kuriame virvės galą suvalgęs — 
gavau bučkį.

Biznieriai ir Profesionalai

$
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JAUNAS LIETUVIS E. MASKELL ŽUVO 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

Žuvo ir Jo Draugas, Du Žmonės Sužeisti.

sveikina visus pažįstamus ir 
kartu dalyvauja su visais — be 
jokios išimties. Tas sudarė la
bai jaukią atmosferą tarp žmo
nių.

Nors musų lietuviai nėra la
bai įgudę gėrimui, bet baras 
padarė neblogą biznį. Mat, pa
vakariais pradėjo kiek atvesti 
ir todėl žmonės išgėrė po vieną 
kitą, šiaip, visa pikniko nuotai
ka buvo labai gera. Tid apie 10 
vai. vakaro žmonės pradėjo gal
voti, kad metas važiuoti namo.

Beje, jaunimas visą laiką šo
ko prie geros orkestras muzi
kos šokių pavilione. Jiems tai 
tikras rojus. Gert nereikia, lik 
vien šokti. Na, jauniems tas ir 
patinka. Aš pasilieku labai pa
tenkintas “Naujienų“ pikniku.

—VBA.

Naujienų Piknike 
Rasta

Driverio ir automobiliaus 
laisniai. Kreipkitės į Naujie
nas.

Iš Lietuvos
23 naujos prad. mo

kyklos

ZARASAI. — Apskr. taryba 
nutarė sudaryti mokyklų sta
tybos dešimtmečio planą. Pra
dedant 1940 m. ir baigiant 
1950, Zarasų apskr. sulauks 
šiose vietose naujas mokyklas. 
Salako valse., Remoniai, Roma- 
.niškiai, Salakas, Imbrado valse., 
Kavoliškės, Kiviškės, 
iai; Dusetų valsč., 

Sadunai, Antapolis 
Butkeliai, Pakeriai 
valsč., Aštrakalnis, 
Nadunai, Gudeliai;

Muku- 
Vozgeliai, 

Gipėnai, 
Degučių 

Tilt iškęs, 
Antazavės

valse., Šniukštai, Bradėnai, Zir- 
najai, Petraučizna; Antalieptės 
vZils. /Viencavai, Baltriškes. 
Kasmet teks apskr. s-bei už-c 
traukti paskolą po 20,000 Lt 
ir palūkanų vidutiniai į metus 
po 200 Lt. Valsčių ir miesto 
s-bės apsideda papildomu 5% 
mokesčiu nuo nekilnojamo tūr
io ir verslo, kurių metine su
ma susidarys 15,000 Lt. Ap
skrities s-bė skiria 5—7000 Lt. 
Likusios apskr. s-bės pajamos, 
8—10,000 Lt, bus sunaudoti 
esamų ir naujai pastatytų mo
kyklų remontui.

Musų biznieriai ir profesio 
nalai tai yra musų visuomenės 
pažiba. Jie netik ką teikia savo 
patarnavimą savo pacientams ir 
klientams, bet kartu ir visokiais 
gyvenimo reikalais patarnauja 
musų visuomenei. Iš musų biz
nierių ir profesionalų “Naujie
nų** piknike atsilankė pilniausia 
reprezentacija.

Didelis jiems pagyrimas ir 
už tai, kad pas juos nėra jo
kios puikybės nė šališkumo. Jie

Jis
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Lietuvos raitelių žvalgų būrys. VDV

23 metų lietuvis Edward Mas- 
kell žuvo automobilio nelaimėj 
vakar rytą, prie Belmont ir 
Narragansett gatvių kryžkelio.

Automobilis kuriam Maskell 
važiavo su draugu, susidūrė su 
kitu automobiliu. Kokiu budu 
nelaime įvyko, nežinia, bet Mas
kell negyvas. Negyvas ir jo 
draugas, 23 metų amžiaus Wil- 
Jam Dennis Dooling Jr., nuo 
7039 Wolfram street.

Maskell buvo 23 metų am
žiaus ir gyveno adresu 6952 
Wolfram street. Jo tėvas Anta
nas Maskell yra senas naujie- 
nietis.

Nelaimėj du žmonės buvo su
žeisti. Tai antro automobilio 
keleiviai Joseph Scheer, 23, nuo 
2834 N. Lockwood avenue, ir 
jo 20 metų žmona Frances. 
Abu buvo paguldyti St. Anne’s 
ligoninėje.

Prie Archer ir Bonfield gat
vių automobilis sunkiai sužeidė 
28 metų Casimer Milanowski, 
nuo 2234 W. 21 st Place. Auto
mobilio vairuotojas pabėgo iš 
nelaimės vietos, bet liudinin
kams pasisekė pastebėti auto
mobilio numerį. Pasirodė, kad 
prie automobilio vairo buvo 27 
metų amžiaus Charles Horban, 
bridgeportietis nuo 2802 Erne- 
rald avenue. Horban buvo su
imtas ir prisipažino, kad pabė
go, bet tai padarė, kadangi bu
vo labai nusigandęs.

žus Aštuoni žmonės
Statistikai pranašauja, kad 

Kapinių Puošimo dienų, kuo
met važiavimas užmiestin bus 
labai didelis, automobiliai už
muš aštuonis chicagiečius. Va
žiuokit atsargiai. Juk nenorite 
būti tarp tų aštuonių? R.

Lietuvos raitelių pulkas išsirikiavęs vakarinei maldai.
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ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Marion Daniels, Chicagos šokėja, kuria labai susižavėjo Hitleris. Ji buvo 

specialiu lėktuvu atgabenta į Berlyną, -kur pažiūrėti jos akrobatinių šokių su
sirinko aukšti nacių pareigūnai.

Naujtenų-Acme Telephoto

VVATERLOO, ILL. —Hattie Grosse ir Willis Wetz- 
ler, kurie liko nužudyti, kai jie važiavo į šokius.

ST. LOUIS, MO. — Dr. W. M. Boothby demonstruo
ja naują instrumentą dusuliui ir kitoms kvėpavimo li
goms gydyti. Tą instrumentą išrado Mayo klinikos dak- 

* tarai.
*

VAKAR
CHICAGOJ

Labdarybės
Piknikas

Oak Forest Senelių Naudai

• Vakar paaiškėjo, kad mies
to darbininkai šiemet gaus ati- 
stogas be užmokesčio. Miesto 
valdyba norinti sutaupyti $5,- 
000,000 biudžeto subalansavi
mui metų pabaigoj.
• Policija skelbia, kad vakar 
iš namų dingo šeši vaikai, jau
niausias — 11 metų amžiaus, 
vyriausias — 16.
• Policija traukia atsakomy
bėn apie 50 aludininkų už pra
sižengimą valandų įstatymų. Jie 
laikė alines atdaras po pirmos.
• Susisiekimas North State 
gatvėj vakar buvo atsteigtas. 
Pereitos savaitės pabaigoj prie 
Holy Name katedros įgriuvo 
šaligatvis. Į plyšius darbininkai 
supylė kelis tonus akmenų ir 
cemento, ir duobes išlygino. 
Spėjama, kad nelaimės priežas
tis buvo “subway“ kasimas po 
State gatve.
• Chicagietis C. J. Gardiner, 
8602 S. Paulina street, ir Cali- 
fornia lakūnas William C. Duck 
žuvo, kai lėktuvas, kuriuo jie 
skrido iš Chicagos į Californi- 
ją sudužo prie Salt Lake City, 
Utah valstijoj. Penki žmonės 
buvo sužeisti.
• Laike sekmadienio audros 
žaibas užmušė 40 metų amžiaus 
chicagietį Edward Franklin, 
nuo 2610 W. 99th street, Ever- 
green Park. Audros metu jisai 
taisė kaminą savo name.

Antanas
Černauskas

CHICAGO LAWN. — Gera 
žinomas senas vietos gyvento
jas po trumpos ligos persisky
rė su šiuo pasauliu 9-tą dieną 
šio įnėn. Velionis buvo ramaus 
budo ir visų mylimas. Gerais 
laikais buvo gana žymus kont- 
raktorius—namų statytojas.

Jo žmona Marytė mirė 1937 
metais, 25 balandžio. Paliko 
našlaičiais duktė Stella ir sū
nūs Fredrikas.

Laidotuvės įvyko 12 d., šio 
mėnesio Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Palydėti į amžinastį 
susirinko didelis būrys gimi
nių ir draugų — kaimynų. Pa- 
ydėjo virš penkiasdešimts au
tomobilių. Kapinėse S. Rimkus 
padainavo, kometoms prita- 
tariant, tris atsisveikinimo 
daineles- Lai jam būna lengva 
Tautiškų Kapinių žemele.

Remkitė tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

šis piknikas įvyks sekmadie
nį 28 dieną gegužės, Riverdale 
Picnic Grove, 13413 So. India
na Avė., Chicago, III.

Rengia Roselando ar apylin
kės organizacijos Oak Forest 
lietuvių senelių naudai. Bus lai
mėjimai. Pirmas laimėjimas — 
$10.00 pinigais ir kiti laimėji
mai visokiais daiktais vertės 
$25.00. Visi svečiai turės pro
gos ką nors laimėti. Bus ir mu- 
zikalis programas, kurį išpildys 
vietiniai chorai.

Piknikas prasidės 1-mą valan
dą po pietų.

Roselando ir apylinkės visi 
geros Valios žmonės, yra kvie
čiami atsilankyti šiam labdary
bės piknike, nes tai yra prakil
nus darbas šelpti pavargėlius. 
Privažiuoti į pikniką yra labai 
lengva — paimkit gatviakarį, 
State Michigan ir 119 — Mor
gan važiuokit į pietus iki 119- 
tai gatvei. Prie 119-tos gatvės 
išlipkit, paimkit gatvekarį Ri
verdale ir važiuokit iki Indiana 
Avė. Ant kampo išlipkit ir ra
sit pikniko vietą.

Visus kviečia jūsų.
Adomas D.

Melrose Park 
Rengs Vieną 
Bendrą Pikniką

Vienas Piknikas Į Metus
MELROSE PARK. — Mel

rose parkiečiai turi pasidarę 
gerą nutarimą, būtent į va
sarą tedaryti tik vieną bendrą 
pikniką. Ir jei galima, tai vi
sus į jį sukviesti.

Antras nutarimas yra ne
rengti tą bendrą pikniką to
kią dieną, kad nesupultų ir 
aikraščių piknikai.

Kolonijos gyventojai darbi- 
linkų laikraščius įvertina ir 
įdri juos remti nors atsilan
kymu į jų pąrengimus ir tuo 
vertinti jų sunkų darbą.

Gaila, kad jie neparodė tos 
vienybės laike “Naujienų“ 25 
metų jubiliejaus ir jį praleido 
taip sausai. Gal todėl,! kad čia 
yra labai prasti laikai. Apie 
)0 nuoš. Melrose parkiečių dir
ba prie W.P.A. ar gyvena iš 
pašelpos. žmonės čia yra labai 
maišyti. Nėra Čia nė prakalbų, 
nė darbininkų vienybės. Dar
bininkai yra neorganizuoti ir 
nemoka bendrai ginti savo rei
kalus.

— Lopetą Metęs.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.




