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LIETUVA -EUROPOS KREPŠINIO MEISTERIS
LIETUVA LAIMĖJO EUROPOS KREPŠINIO

(BASKET BALE) ČEMPIONATU
Nugalėjo latvius, estus, lenkus, franeuzus 

ir vengrus
“Naujienos”
1739 South Halsted, Chieago, III.
KAUNAS, gegužės 28 d: — (Musų specia

laus korespondento telegrama) — Krepšinio pir
menybes laimėjo Lietuva — Keistas.

Kita, pora dienų ankstyvesnė telegrama iš 
Lietuvos sako:

KAUNAS, gegužės 26. — Lietuvos krepši
ninkai laimėjo prieš Latviją, Estiją, Lenkiją, 
Pranpuzijų ir Vengriją. Neabejotina, kad Lietu
va ir šj kartą liks Europos meisteris.

Naujas Įstatymas 
Rusijos ūkinin
kams suvaržyti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 30. — Naujas įstatymas 
tapo išleistas Sovietų Rusijos 
ūkininkų troškimui žemės pa- 
žeboti.

Dalykas štai koks. Ūkinin
kams dirbantiems kolektyvuo
se iki šiol buvo leidžiama tu
rėti privatinius darželius nuo 

"3/5 iki ^Vįyįįjcrų ‘įSdumo,’
Bet ūkininkų troškimas že

mės Rusijoj yra didelis. • Povai 
jie didino tuos privačius savo 
daržus kolektyvų žeme. Šitą 
ūkininkų praktiką ir suvaržo 
naujas įstatymas.

Žalingas unijoms bi 
liūs priimtas Penn- 

sylvanijoj
HARRISBURG, Pa., geg. 30. 

— Pennsylvanijos legislatura 
priėmė ir pasiuntė gubernato
riui James pasirašyti žalingą 
unijoms bilių. Šitas bilius sa
ko, kad bet koks samdinys bus 
kaltas,, jeigu jis:

1 — Gąsdins ar prievarta 
reikalaus kitus samdinius pa 
sirinkti jo peršamus unijos at
stovus arba uniją;

2 — Jeigu dalyvaus sėdėji
mo streike, arba pažeis ar už
griebs samdytojo savastį;

3 — Jeigu gąsdins arba prie
varta reikalaus (coerces) sam 
dytoją išpildyti tam tikrus 
darbininkų reikalavimus.

Kovos valdžios pa
siūlymą Jungt. Val
stijų neutralitetui 

išlaikyti
WASHINGT0n7 d. C., geg. 

30. — Prieš porą dienų vaisty 
bės sekretorius Cordell Hull 
pasiūlė šešių punktų programą 
Jungt. Valstijų neutralitetui 
išlaikyti. Jo pasiūlymas esmėje 
yra toks: neleisti Jungt. Val
stijų laivams plaukioti Jcaro 
-oDose,: ^suvaržyti amerikieČilf 
veliones karo zonose, negaben- 
i amerikiečių vardu kariau- 
antiems amunicijos ir kitokių 
eikmenų, palaikyti dabar esa- 
ną Amunicijai Kontroliuoti 
Tarybą, reguliuoti rinkimą au- 
ų kariaujantiems, palaikyti 
abar esamus įstatymus, kurie 
tusako kreditų davimą sveti
moms šalims.
Jungt. Valstijų kongrese or- 

;anizuojasi grupė kongresma- 
tų, kurie ketina kovoti p. 
lull’o pasiūlymus iki galo, ši- 
ie kongreso nariai sako, kad 
iull pasiūlymai esą palankus 
Britanijai ir Francųzijai ir 
riešingi Vokietijai bei Itali-

slbė sprendimą 
mų taksavimo 
klausimu

Nori gauti armijai 
115,000 naujokų

WASHINGTON, O. C., geg 
30. — Jungt. Valstijų armijos 
vadovybė artimoj ateity pra 
dės vajų naujokams verbuoti 
Planai yra gauti armijai pei 
ateinančius 13 mėnesių 115,00( 
naujokų.

WASHINGTON, D. C., geg. 
0. — Vyriausias teismas pe- 
eitą šeštadienį paskelbė spren- 
imą, kuris liečia taksus ant 
mirusiojo paliktos savasties, 

sprendimas sako, kad paliktas 
saugmenas (securities) gali 
takšnoti ne tik ta valstija, ku
rioj mirusis gyveno, bet ir ki
tos valstijos, kuriose jo savas
tis buvo ir pasiliko.

Ruošia militarini pa
radą Britanijos ka

raliui pasitikti

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Giedra; daugiausia vidų 
stiprumo pietų vakarų \ 
saulė teka 5:18 v. r., lėk 
8:17 v. v.

NAUJIftNŲ-ACME Telophoto 
inkų prieDetroito policija areštuoja C. I. O. 

Tigers baseball parko.
į.

Išleista $10,000,000,-1 Gimė Jungt. Y ąlsti-i 
000pašalpos rei-s, josMo&fcyra Jfmgt

kalams Valstijų pilietė

Iš Lietuvos
KAUNAS, 15/V.-—Prekybom 

srityje lietuviams dar yra la
bai plati dirva, todėl yra pa
sidaręs labai aktualus žemes
niųjų prekybos mokyklų stei
gimas^ Pirmoji prekybos mo
kykla Suvo įsteigta Šiauliuose 
1934 m., o antroji Kaune — 
1938 m. ir trečioji Panevėžyje 
— šiais metais. Prie tų moky
klų norima steigti vakarines 
mokyklas, kurias, galėtų lanky
ti tarnautojai, baigę darbą par
duotuvėse bei įmonėse.

KAUNAS, 15/V.-—Raseinių 
apylinkėje yra gana daug gau
sių šeimų. Krikštaniškės km., 
Raseinių valsč, ūkininkų Pet
raičių šeima turi 12 vaikų, iš 
kurių 11 užaugo ir dabar svei
ki tebegyvena. Graužų km., 
Girkalnio vateč. Dabašinskų 
šeimoje gimė 11 kūdikių, kurių 
1 mirė ir 10 tebeauga. Mon- 
kunų km., Girkalnio valsč. Ma
čiulių šeimoje gimė 10 kūdikių 
ir visi sveiki ir gražiai išau
gę. Unikių km., Raseinių valsč. 
Mikalčių šeimoje užaugo 10 
vaikų.
, šiomis dienomis Raseinių 
miesto gyventoja T. pagimdė 
trynukus — du berniukus ir 
vieną mergaitę. Motina jaučia
si gerais naujagimiai * kūdikiai 
normalus,Meilu ^r, * atrodą vi-, 
si galės augti.

NACIAI KONFISKAVO ARKIVYSKUPO
RUMUS

PARINKTOJI NACIŲ SARGYBA ĮRENGS SAVO 
BUVEINĘ RŪMUOSE

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30. — Nacių vyriausybė pirma
dienį konfiskavo Salzburge rū
mus, kuriuose gyveno arkivy
skupas Sigismund Waitz, Vo
kietijos katalikų bažnyčios gal
va. šituose rūmuose naciai 
įrengs buveinę Juodiesiems 
Korpusams — parinktajai na

cių juodmarškių sargybai.
Waitz pirmadienį buvo išvy

kęs iš miesto. Tuo metu atva
žiavo 12 vežimų baldams krau
styti. Išvežė visus arkivyskupo 
rakandus. Kai jis sugrįžo į rū
mus, tai rado tuščias grindis 
ir sienas. Laikinai arkivysku
pas apsigyveno seminarijoje.

JAPONAI NUMUŠĖ 59 MONGOLŲ 
LĖKTUVUS

TOKIO, Japonija, geg. 30. 
— Japonų pranešimai sako, 
kad mongolų-mandžurų kauty
nėse pereitą sekmadienį 42 
mongolų lėktuvai buvo numuš
ti.

Kautynės įvykusios ežero 
Bor apylinkėje. Tai yra sritis, 
kur Pakraščių (Outer) Mongo
lija ir Mandžurija jau ilgą lai
ką turi ginčų dėl rubežiaus.

Sekmadieni 1,000 mongolų, 
japonų pranešimai teigia, puo
lę mandžurų pozicijas. Jie var
toję tankus atakoje. Tačiau 
mongolams teko pasitraukti

atgal, praradus 150 savo ka
rių. Japonų buvo užmušta 6 
ir sužeista 23.

Atakoje dalyvavo ir 2*00 mon
golų lėktuvų, kurių 42 buvę 
numušti. Kiek japonų lėktuvų 
dalyvavo kautynėse, nepraneš
ta. Japonai tačiau sako, kad 
nuo gegužės 20 dienos, kartu 
su sekmadienio žygiais, mon
golų lėktuvų buvo nušauta vi
so 59.

Pakraščių Mongolija yra ne
priklausoma valstybė, tačiau ji 
glaudžiai kooperuoja su Rusi
ja ir yra Sovietų Rusijos glo
bojama.

VALYS- MIESTUS, KURIUOSE KORUP 
CIJA YRA ĮSIGALĖJUSI

WASHINGTON, D. C., geg. 
30. — Pranešama, kad tedera
me valdžia nuo balandžio 8 d. 
1935 m. iki balandžio 30 d. 
1939 m. išleido $10,498,757,136, 
teikdama visokeriopos pašalpos 
bizniui, žemes ukiui ir bedar
biams. Į šitą sumą įeina taip
gi išlaidos įvairiems darbams, 
kuriuos federalinė valdžia pro
jektavo ir kurie buvo ir yra 
dirbami.

į Švediją, čia 
Amerikos- pi-

melų mergina

Manoma, transatlan
tinis lakūnas žuvęs

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Pereitą sekmadienį 3:50 
valandą ryto (Chicagos laiku) 
iš Amerikos per Atlantą iš
skrido Anglijon mažu, sverian
čiu tik 640 svarų, lėktuvu Tho- 
mas' H. Smith. Pirmadienį 7:50 
vai. popiet (Chicagos laiku) 
sukako 40 valandų, kai Smith 
išskrido.

40 valandų galėjo daugiau
sia tęsėti jo pasiimtas kelio
nei gąsdinąs ir aliejus. Bet iki 
to laiko Anglijoj lakūno nesu 
laukta. Reiškiama nuomonė, 
kad Smith ir jo lėktuvas žu
vę kelionėje.

WASHINGTON, D. C., geg. 
30. — Marie Elizabeth Elg gi 
mė New Yorke 1907 m. Jos 
tėvas buvo naturalizuotas ša
lies pilietis. 1911 metais tėvas 
išvežė mergaitę 
tėvas išsižadėjo 
lietybės.

Sulaukusi 21
atvyko Amerikon. Jungt. Val
stijų Darbo Departamentas iš
kėlė jai bylą, norėdamas ją de 
portuoti. Vyriausias teismas 
šeštadienį paskelbė šitoj byloje 
sprendimą, kuris sako, kad 
mergina yra Jungt. Valstijų 
piliete ir kad negalima ją de
portuoti.

Wisconsin žirnių 
derlius busiąs 

mažas
MADISON, Wis., geg. 30. 

Šįmet VVisconsin valstijoj 
šią apsėti tik 74,000 akrų 
niais. Tai mažesnis žirnių 
tas nei bet kuriais kitais
tais per paskutinius 17 metų.

bu- 
žir- 
plo- 
me-

Britanija ruošia no 
tą Vokietijai

Valstybė prižiūrės 
gyventojų sveikatą

WASHINGTON, D. C., geg.
30. — Jungt. Valstijų karo de
partamentas' ruošia militarinį 
paradą birželio 8 dieną, kai 
Washingtonan atvyks Anglijos 
karalius Jurgis VI ir karalie
nė Elžbieta. Armijos, laivyno 
ir marinų dalys dalyvaus pa
rade. Uniformuota kariuomenė 
palydės karalių nuo geležinke
lio stoties iki Baltojo Namo. 
Viso parade dalyvausią dau
giau nei 6,000 karių. '

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija, geg. 30. — Naujojoj 
Zelandijoj įvesta sveikatos ap- 
drauda (health Insurance). Ry
šium su šita apdrauda numa
tyta teikti gyventojams medi- 
kalinė pagalba.

Kadangi daugumą Naujosios 
Zelandijos daktarų atsisakė ko
operuoti su valdžia, tai pasta
roji veikiausia pasikvies tar
nybon daktarų iš kitų Brita
nijos imperijos dalių ir iš Jungt. 
Valstijų.

KAUNAS, 15/V.—Gegužės 
14 d. Šiauliuose įvyko gausus 
visuomenės susirinkimas, į ku
rį atsilankė žemės ūkio ir švie
timo ministrai, žemės ūkio mi
nistras prof. Dr. Krikščiūnas 
savo kalboje pabrėžė, kad Lie
tuvai netekus Klaipėdos kraš
to kilo eilė ūkinių sunkumų, 
kuriuos pašalinti reikalingos 
griežtos bei energingos priemo
nės. Dėl to imtasi didžiausio 
taupumo ir, kur tik galima, 
sumažintos iždo išlaidos. Vy
riausybė nusistačiusi nuo lie
pos 1 d. iki metų pabaigos 
Įvesti nepaprasto meto mokes
čius, kurie tačiau palies dau
giausia tik prekybininkus, pra
monininkus, ir laisvųjų profe
sijų žmones. Pakelti muitai 
prabangos dalykams, be kurių 
galima apsieiti, šiomis priemo
nėmis tikimasi biudžetą suba
lansuoti normaliai. Surinkti į 
bankus indėliams, kurių nors 
nedidelė dalis per praėjusias 
nerimo savaites buvo iš bankų 
išėjusi, Lietuvos Bankas pakė
lė diskonto nuošimtį ir kiti 
bankai ir kredito įstaigos pa
darys tą patį. Atsakydamas į 
paklausimą, žemės ūkio minis
tras pareiškė, kad peržiūrimos 
kultūrinių ūkių reikalais su
tartys su dvarininkais ir kur
ios nevykdomos, tai kelios iš 
jų jau nutrauktos, o dėl kai 
kurių dar laukiamas teismo 
sprendimas, šių ūkių tikslas 
buvo padėti skleisti žemės ūkio 
kultūrą kaime, o jeigu jie iš
naudojami tik privatiems inte
resams, tai tos žemės turės 
būti padalintos bežemiams ir 
mažažemiams. Vyriausybė na
grinėja ir žemės ūkio darbi
ninkų, vieškelių taisymo, linų 
prekybos radikalias reformas, 
darbo prievolės, numatoma zš- 
leisti prekybai tvarkyti |staty-

NEW ORLEANS, geg. 30. 
—Generalinis prokuroras Frank 
Murphy pereitą pirmadienį pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos 
yra i prisiruošusios išvalyti 
Amerikos politinius ratelius, 
jeigu miestų ir 'valstijų vald
žios jų neišvalys.

Pasak Murphy, pasiuntimas 
kalėjiman Pendergasto ir teis
mas federaliniam teisėjui Man-

tonui yra tik pradžia valy
mo.

“Ne paslaptis, kaip valdžia 
yra tvirkinama”, pareiškė Mur
phy. “Tvirkinimas prasideda 
papirkimo fondais, kuriuos su
renka pirmon galvon prostitu
cija ir genibleriavimas. Pini
gai sujungia ištvirkimą su po
litika. Pasėkoje paperkamai 
rinkiniai, teismai, tvirkinamu 
visa valdžios struktūra.”

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Pranešama, kad užsie
nių reikalų ministerija ir ad
miralitetas ruošia Britanijos 
notą Vokietijai. Nota' liečianti 
karo laivynų statybos‘apriboji
mą. Britai ketina įteikti na
ciams notą po to, kai taps pa
sirašytas britų-franeuzų-rusų 
sąjungos paktas. Britai tikisi 
tokį paktą padaryti netolimoj 
ateity.

Girdai dar eina, kad prem
jeras Chamberlain svarsto ga
limumus sušaukti tarptautinę 
taikos konferenciją kai | tik mą ir kitus aktualius reikalus 
taps padarytas su rusais pake ir 
tas; to

artimiausioje ateityje numa- 
juos išspręstų

Uždarė Jeruzalės 
kavines ir teatrus
JERUZALĖ, Palestina, geg. 

30. — Jeruzalės vyriausybė už
darė kavines ir teatrus mieste 
tikslu sulaikyti smurto žygius.

Pirmadienio vakare vienas 
žydas nušautas, o kitas sun
kiai sužeistas rezidencinėje 
miesto daly. Dvi bombos eks- 
plodavo arabų teatre. Čia su
žeista 30 žmonių.

Palestinos pietų daly keletas 
asmenų, pasirėdžiusių arabų 
drabužiais, bet kalbančių žy
diškai, nušovė vieną arabą ir 
keturias arabų moteris. Taipgi 
jie sužeidė keletą kitų asme
nų. Teroro žygiai atsinaujino 
nuo to laiko, kai Britanija pa
skelbė planą pavesti Palestiną 
arabų kontrolei.

Užsimušė automobi
lių lenktynėse

INDIANAPOLIS SPEED- 
WAY, geg. 30. — 500 mylių 
ilgio automobilių lenktynėse 
užsimušė Floyd Roberts, 39 m., 
kuris laimėjo tokias pat lenk
tynes 1938 metais.

Lenktynės įvyko antradienį. 
Du kiti kontestantai ir du žiū 
rovai sužeisti. Lenktynes lai
mėjo Wilbur Shaw iš Indian- 
apolis.

Pašovė automobilių 
darbininkų lokalo 

viršininką
DETROIT, Mich., geg. 30.— 

Prie Briggs kompanijos įmo
nės, Highland Park apylinkėje, 
mušeikos pašovė Joseph Fer- 
ris’ą, 31 metų, automobilių uni
jos lokalo 212 prezidentą. Briggs 
darbininkai streikuoja, nes 
kompanija atsisako pasirašyti 
sutartį su unija.

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios, jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN ' NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified’’ skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED ŠTREET 
Chieago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, m.

Iš Pietų Amerikos

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

jienų” jubiLejus

B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS

Su pagarba paminėta “NaU’fNaujienos’ gavo gal virš 1000 
pasveikinimų. Jų vyriausią re
daktorių Dr. Pijų Grigaitį spe- 
cialėmis telegramomis sveikino 
USA darbo ministeris Frahces 
Perkins, prekybos ir pramonės 
ministeris Harry Hopkins, se- 
netorius Jas. Hamilton Lewis 
ir daug kitų žymių asmenų ir 
organizacijų. Editorialų pusla
py patalpintas sveikinimas iš 
Argentinos, kurį pasirašo “A. 
L. Balso’ redaktorius, leidėjas 
ir dar keliolika meno ir visuo
menės darbuotojų.

“Jubiliejinė ‘Naujienų’ laida 
yra tikras pažangiosios lietuvių 
spaudos pasigerėjimo pavyzdis. 
Ta laida teikia garbę ne tik 
naujieniečiams, ne tik pažan
giąja! musų visuomenei išeivi-

“N-nų” ketvirtadalio šimtme
čio darbą palankiausiai pami
nėjo “Lietuvių Audas Brazili
joj”, urugvajiškė “Naujoji 
Banga” ir “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, kuris savo editoriale 
“Naujienos” 1914—1939 rašo:

Sidabrinio “Naujienų” jubi
liejaus laida, išėjusi iŠ spaudos 
11—3—39, susideda iš šešių da
lių, sudarančių 48 puslapius!

“Jubiliejinio numerio edito
riale ‘Naujienos* pabrėžia, kad 
jos yra priešingos visokioms 
diktatūroms, kad jos vaduoja
si tuo principu, kad tik patys 
žmonės, sąmoningomis savo 
pastangomis gali sukurti savo

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“Falcon”, J. V. laivyno gelbėjimo laivas, kuris iš

plaukė gelbėti nuskendusį “Sgualus” submąriną.

Trečiad., gegužės 31, 1939

laimę; tuo yra paremtos jų j°Įe» bet ir visai lietuvių tau- 
mintys apie asmenų ir visuo- kad svetimi j oje neišnyko,
menės pažangą. Kai mes kai- kultūrinėj <
bame apie demokratijų, tai ką »>“•> pralenkė Lietuvoje pasili-

darbo srity žy-

gi mes turime galvoje, jei ne 
tą, kad patys žmonės privalo 
save valdyti? Tik sąmoningo
mis pastangomis ir darbo žmo
nės pakils aukščiau to lygio, 
kuriame jie yra šiandien. Kur 
nėra sąmoningumo, o tik yra 
nusilenkimas svetimai valiai, 
tenai negali būti kalbos apie 
laimę ir laisvę, — baigia ‘Nau
jienos’.

“Sidabrinio jubiliejaus proga

kusius brolius.”

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas 

TONSILAL 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 pageli 
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.

DANTIMS
PLEITOS

dija “Inteligentai”, paskolinta 
“Arg. Liet, Balso” redakcijos, 
kuri pašiepia šiandieninius in- ri didelės reikšmės, nežiūrint į 
teligentus, kilusius iš mužikų tai, kad toji gražioji lietuviška 
bakužių, bet save besivadinau- daina kartais butų sudainuota 
čius visokiais aristokratais, su- su trukumais, bet vistiek ji dėl 
sispietusiais į “inteligentų klu- tos savo reikšmės mums pro- 
bą”, kokių Lietuvos miestuose teguotina ir remtina, 
ir miesteliuose netrūksta dar ir 
šiandien, šį veikalą, kuris pub
likai gan paliko, kas buvo ma
tyti iš delnų plojimo, vaidino 
šie artistai mėgėjai: Julius Ja-Į 
zauskas, Juozas Babilius, Pet-Į 
ras Korkuzas, Antanas Bružas, 
Ignas Aleksejunas, Urugvajaus 
lietuvių scenos Čaplinas Rokas 
Lideikis, Petras Lapinskas, Ba- 
Įlikonis ir Gužauskas. Iš lietu
vaičių, prisidėjusių prie Urug
vajaus lietuvių kultūrinio dar
bo dešimtmečio paminėjimo 
savo gabia vaidyba, yra šios: 
K. Kuodiene, Aneliukė Arba
čiauskaitė, Albinukė Kavaliaus
kaitė, Broniutė Steponytė, Va
lerija Baršytė, mažutė, bet pui
ki lietuviškų poezijų deklamuo- 
toja Birutė Kavaliauskaitė ir 
musų scenos simpatiškoji jau
nutė balerina Jugutė Mickūnai- 
te. - '

Kuris iš šių artistų, mėgėjų 
vaidino geriausia — sunku pa
sakyti, nes jie visi yra darbo! 
žmonės, garbingai »savo liuos- 

Į laikius sunaudojanti kultūri
niam lietuvių darbui, ir dėl to 
verti pagarbos. Be abejo, la
biausia publikai patiko baleri
nos Mickūnai tęs šokiai ir drau^ 
gų Džiugių padainuotas duetas, 
nes daina, mano supratimu, yra 
dar naujas musų scenoje daly
kas, gal gražiausia veikiantis 
musų jausmus ir dėlto stipri-

nantis tautines musų aspiraci
jas, kas užsienio lietuviams tu-

(Bus daugiau)

Dr. Maurice Kahn
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tel- liekas tas pats—

Yards 0994

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office 11001*8:2-4 p. m. 7-8:34 p. m.

Physician 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 3656

<•

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai 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*

I . ............................ ................................ ..................................... .................... ........................... ................................................... ........................................... .............

momento parinkimas metant Matulevičiaus 15 metų amžiaus 
tą moterį iš darbo rodo ką ki- dukrelė. -
tą. Dolerienė tapo paliuosuotaĮ Birutė Sasnauskaitė, likusi 
tuo metu, kada jos vyras dėl našlaitė nuo pat mažumos, gy- 
užsitęsusio * konstrukcijos dar
bininkų streiko buvo išbuvęs : 
be darbo apie 7 savaites, ji pa
ti sirgo, o 4 vaikučiai (tos mo
kyklos auklėtiniai) verkė ne
valgę! Tai nemaža bausmė, bet 
mok. Savickui ir tokios buvo 
per maža. Jis dar sulaikė Do- 
lerienės algą sumoje 20 pezų, 
aiškindamas, kad pinigai busią 
išmokėti Dolerienei paliuosavus 
turėtąjį mokyklos patalpose 
kambarį. Vadinasi, “tautišką” 
bausmę pritaikė: išmetė iš dar
bo, sulaikė algą ir, vietoj vais-

Vil-1 tų, meta iš kambario su vai- 
• i kais.

Bet mok. Savickas lai pasi
rodo toks mandagus ir išmin
tingas, ir paaiškina musų vi
suomenei, kaip jis pats, daleis- 
<ime, tokiose sąlygose (be dar- 
jo, pinigų ir su mažais vaikais) 
susirastų sau kambarį? Tiesa, 
ponai Savickai dar visai jauni 
žmonės, dar tik “medaus mė
nesį” gyveną emigracijoj, netu
ri vaikų ir nematę vargo, lai 
gal dėl to ir tokius skaudžius 
išsišokimus daro kitų sąškai-

Šiaip ar taiiŠ, Uet tautinės if 
teisingumo sąvokos pavyzdžiai 
ir rezultatai lietuviškoj mokyk
loj gan liūdni. Juozas Doleris, 
už neteisėtą algos sulaikymą jo 
žmonai, patraukė mok. Savicką 
teisman, bet tuomi tos “tautiš
kos” ligos nepagydysim. Geriau 
pagalvokime apie daromus išsi
šokimus, kurie neša lietuviams 
visokeriopą žalą, ir daugiau to-, 
kiais nelietuviškais ir ne žmo-i 
niškais užsimojimais neoperuo
kime. Juk jei lietuvis lietuvį 
meta iš darbo ir buto į gatvę 
be pinigų ir dar su šeima/ at
seit, taip “stragiai” elgiasi su 
savo broliu, tai kaip tuomet 
privalo toleruoti lietuvį svetim
taučiai darbdaviai, tai yra, di
desnis ir svetimesnis ponas ne
gu Bronius Savickas?

Bet Savickas yra geras tau-i 
tininkų agentas ir Argentinoje 
Lietuvos litais leidžiamo “Iš
vien” Urugvajaus žinių sky
riaus redaktorius.

Visiems prienami žalingi 
eksperimentai — pasibalavini- 
mas valdiškos spaudos pusla
piuose, nors tie puslapiai taiko
mi tik Kauno ponams — prieš 
Pietų Amerikos lietuvių savis
tovumą!

Lietuvaitės moksleivės 
Brazilijoje

SAO PAULO. — Malonu da
rosi nuolatos skaitant “Argen
tinos Lietuvių Balse” apie sa
vo pastangomis progresuojan
čius lietuvius moksleivius Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Ir pas 
mus, Brazilijoje, yra lietuvių 
darbininkų šeimose pavyzdin
gai mokslą siekiančių jaunuo
lių. Šį kartą noriu paminėti ke
letą lietuvaičių, kurios, baigu
sios pradinę mokyklą, audiny- 
Čiose ar kitose dirbtuvėse dir
ba dienomis, o vakarais siekia 
aukštesnio mokslo spečialėse 
komercinėse ar mašinraščio 
mokyklose. Pažymėtina:

Emilija Matulevičiūtė, “A L, 
Balso” skaitytojo drg. Juozo

vena vyresnio savo brolio šei
moje, dirba ir mokinasi.

Maryte Martinaitytė lanko 
gimnaziją Sao Paulo mieste.

Janina Rauličkaitė mokosi 
Barretas gimnazijoje. Ji ir “A. 
L. Balso” skaitytojams pažįsta
ma iš šiame laikraštyje tilpu- 
sio jos paveikslo ir korespon
dencijų. —J. Butauskas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'
■i

varoLietuvos valdininkas 
hitlerišką politiką 

Urugvajuje
Montevideo priemiestyje, 

la dėl Cerro, nuo pernai metų 
pabaigos mokytojauja Bronius 
Savickas, kada tai išprovoka
vęs liaudininkus Lietuvoje. J. 
Doleris “A. L. Balse” rašė, kad 
Br. S. varo hitlerišką politiką, 
kurdamas lietuvių mokyklą ir 
agentaudamas tautininkams.

O Liudimagisteris ten pat ra
šo:

Štai Juozo Dolerio žmona 
Urug. lietuvių Dr. J. Basanavi
čiaus vardo mokykloje ištarna
vusi kelis metus, prieš mėnesį 
laiko su virš iš mokyklos sar
go vietos tapow demonstratyviai 
mok. Br. Savicko paliuosuota, 
motyvuojant stoka švaros, ku-

Urugvajaus lietuvių kultu* 
rinio darbo dešimtmetis
KoVo 25 d. š. m. Urugvajaus 

Lietuvių Kultūros Draugija pa
minėjo savo 10 metų kultūrinio 
darbo sukaktuves su • gan įdo
mia programa. Scenoje buvo 
perstatyta 4-rių veiksmų kome-

į ■ii.r- ...............................................................................................

Argentinoj dabar apsigyvenu
siems lietuviams kunigams, ka
da jie tą mokyklą vizitavo. Bet

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■'? r r- -' *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
, , DIENA IR NAKTĮ 

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

4447 South Fairfield Avenue
i Telefonas LAFAYETTE 0727

’ 1 <23. 4 koplyčios visoseJ—J -Ld GL1 Chicagos dalyse

AKIU SPECIALISTAI D«- C-„LI¥EL,IS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.I A«'
LIETUVIS Z»UJL>IvlVlxAb

Mano 20 metų praktikavimas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jūsų garantavimas. 2808 WeSt 63td St.

Optometncally Akių Specialistas I VALANDOS: 2-4 popiet ir 7-9 
Palengvina akių įtempimų, kuris k trečiadieniais ir sekmadie- esti priežastimi galvos skaudėjimo, į b j susitarimą. 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso Telefonas HEMLOCK 6111 
trumparegystę ir toliregystę. Pri-------------------------------------------------
rengia teisingai akinius. Visuose at-1 Kiti Lietuviai Daktarai 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

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

Pataisoma UH 'Į ■ 1 1
K i. I W 1 > į *

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti po$1 jL. 5 0
HEJNA BROS.

Lamdde Deniai Laboratories
3945 WE8T 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ.

TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth C33t 
Rez. Hyde Park 3395

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS Į Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak.
Į išskyrus seredomis ir subatomis

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

1 Kreivas1 Akis 
Ištaiso*

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

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

DR. G. SERNER

K1 TAf AUGIAI

<

8

LIETUVIAI
V......... ......................................................................U i........... i . .... . ........ i n .. ...... .  ■

* Z J '■ > '■ ' .»

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H, I. P. stoties (1480 K.) 

/ —Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

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.

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 .šeštadienio vakare 
ir nedėliomis. T

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
1

«
IMiesto 

Kamb, 
Namų

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 *9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen, Hemlock 6899

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 9818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį. 1

c

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

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

Telefonas SEELET 7880.
Namu telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

Ofiso Tel CENTRAL 1824. 
Namų Tek—Hyde Pąrk 8395.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių „ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halit.d Straat 

CHICAOO, HJJNOI3

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso TeL Virglnla 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704,So. Western Avė. Phone Ląfayette 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 
" —1 | I    . ..................... ................ ................... į

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue . Pboue Lafąyctte 3572
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40 valandų galėjo daugiau
sia tęsėti jo pasiimtas kelio
nei gasolinas ir aliejus. Bet iki 
to laiko Anglijoj lakūno nesu 
laukta. Reiškiama nuomone, 
kad Smith ir jo lėktuvas žu
vę kelionėje.
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Valstybe prižiuręs 
gyventojų sveikatą

> _

WELLINGTON, Naujoji Ze
landija, geg. 30. — Naujojoj 
Zelandijoj Įvesta sveikatos ap- 
drauda (health Insurance). Ry
šium su šita apdrauda numa
tyta teikti gyventojams medi- 
kalinė pagalba.

Kadangi dauguma Naujosios 
Zelandijos daktarų atsisakė ko
operuoti su valdžia, tai pasta
roji veikiausia pasikvies tar
nybon daktarų iš kitų Brita
nijos imperijos dalių ir iš Jungt. 
Valstijų.

M ALISON, geg. 30. —
Šįmet Wisconsin valstijoj bu
sią apsėti tik 74,000 akrų žir
niais. Tai mažesnis žirnių plo
tas nei bet kuriais kitais me
tais per paskutinius 17 metų.

Britanija ruošia no
tą Vokietijai

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Pranešama, kad užsie
nių reikalų ministerija ir ad
miralitetas ruošia Britanijos 
notą Vokietijai. Nota liečianti 
karo laivynų statybos*apriboji
mą. Britai ketina įteikti na
ciams notą po to, kai taps pa
sirašytas britų-francuzų-rusų 
sąjungos paktas. Britai tikisi 
tokį paktą padaryti netolimoj 
ateity.

Girdai dar eina, kad prem
jeras Chamberlain svarsto ga
limumus sušaukti tarptautinę* 
taikos konferenciją kai j tik 
taps padarytas su (rusais pakr 
tas. •

bartom Yxxx\vį nors į L
nedidelė dalis pw prašiusias! pydavo

miesto č

nerimo savaites buvo ik bankų 
išėjusi, Lietuvos Bankas pakė
lė diskonto nuošimtį ir kiti 
bankai ir kredito įstaigos pa
darys tą patį. Atsakydamas į 
paklausimą, žemės ūkio minis
tras pareiškė, kad peržiūrimos 
kultūrinių ūkių reikalais su
tartys su dvarininkais ir kur
ios nevykdomos, tai kelios iš 
jų jau nutrauktos, o dėl kai 
kurių dar laukiamas teismo 
sprendimas. Šių ūkių tikslas 
buvo padėti skleisti žemės ūkio 
kultūrą kaime, o jeigu jie iš
naudojami tik privatiems inte
resams, tai tos žemės turės 
būti padalintos bežemiams ir 
mažažemiams. Vyriausybė na
grinėja ir žemės ūkio darbi
ninkų, vieškelių taisyme-, linų 
prekybos radikalias reformas, 
darbo prievolės, numatoma iš
leisti prekybai tvarkyti įstaty
mą ir kitus aktualius reikalus 
ir artimiausioje ateityje

juos išspręstu
numa

to

fceistn 3(
Palesti 
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Iš Pietų Amerikos
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B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS
(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Su pagarba paminėta “Nau- ‘Naujienos’ gavo gal virš 1000 
pasveikinimų. Jų vyriausią re
daktorių Dr. Pijų Grigaitį spe- 
cialėmis telegramomis sveikino 
USA darbo ministeris Frahces 
Perkins, prekybos ir pramonės 
ministeris Harry Hopkins, se- 
netorius Jas. Hamilton Lewis 
ir daug kitų žymių asmenų ir 
organizacijų. Editorialų pusla
py patalpintas sveikinimas iš 
Argentinos, kurį pasirašo “A. 
L. Balso’ redaktorius, leidėjas 
ir dar keliolika meno ir visuo
menės darbuotojų.

“Jubiliejinė ‘Naujienų’ laida 
yra tikras pažangiosios lietuvių 
spaudos pasigerėjimo pavyzdis. 
Ta laida teikia garbę ne tik 
naujieniečiams, ne tik pažan
giąja! musų visuomenei išeivi- 

jy1 joje, bet ir visai lietuvių tau-

jienų” jubiLejus

“N-nų” ketvirtadalio šimtme
čio darbą palankiausiai pami
nėjo “Lietuvių Audas Brazili
joj”, urugvajiškė “Naujoji 
Banga” ir “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, kuris savo editoriale 
“Naujienos” 1914—1939 rašo:

Sidabrinio “Naujienų” jubi
liejaus laida, išėjusi iš spaudos 
11—3—39, susideda iš šešių da
lių, sudarančių 48 puslapius!

“Jubiliejinio numerio edito
riale ‘Naujienos’ pabrėžia, kad 
jos yra priešingos visokioms 
diktatūroms, kad jos vaduoja
si tuo principu, kad tik patys 
žmonės, sąmoningomis savo 
pastangomis gali sukurti savo 
laimę; tuo yra paremtos e 
mintys apie asmenų ir visuo
menės pažangą. Kai mes kal
bame apie demokratiją, tai ką 
gi mes turime galvoje, jei ne 
tą, kad patys žmonės privalo 
save valdyti? Tik sąmoningo
mis pastangomis ir darbo žmo
nės pakils aukščiau to lygio, 
kuriame jie yra šiandien. Kur 
nėra sąmoningumo, o tik yra 
nusilenkimas svetimai valiai, 
tenai negali būti kalbos apie 
laimę ir laisvę, — baigia ‘Nau
jienos’.

“Sidabrinio jubiliejaus proga

tai, kad svetimijoje neišnyko, 
bet kultūrinėj darbo srity žy
miai pralenkė Lietuvoje pasili
kusius brolius.”

varoLietuvos valdininkas 
hitlerišką politiką

Urugvajuje
Montevideo priemiestyje, Vil

ią dėl Cerro, nuo pernai melų 
pabaigos mokytojauja Bronius 
Savickas, kada tai išprovoka
vęs liaudininkus Lietuvoje. J. 
Doleris “A. L. Balse” rašė, kad

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu. gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .............  915
UŽAUGUSIEMS ................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pageli 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY

35 South Hoyne
(tarpe Madison ir

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

kurdamas lietuvių mokyklą ir 
agentaudamas tautininkams.

O Liudimagisteris ten pat ra
šo:

Štai Juozo Dolerio žmona 
Urug. lietuvių Dr. J. Basanavi
čiaus vardo mokykloje ištarna
vusi kelis metus, prieš mėnesį 
laiko su virš iš mokyklos sar
go vietos tapo, demonstratyviai 
mok. Br. Savicko paliuosuota, 
motyvuojant stoka švaros, ku-

IIOSPITAL 
Avenue 
Monroe)

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma ^enauž

NAUJIENOS, Chicago, UI
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“Falcon”, J. V. laivyno gelbėjimo laivas, kuris iš

plaukė gelbėti nuskendusį “Sąualus” submariną.

momento parinkimas metant Matulevičiaus 15 metų amžiaus 
tą moterį iš darbo rodo ką ki- dukrelė. - 
tą. Dolerienė tapo paliuosuota Į Birutė Sasnauskaitė, 
tuo metu, kada jos vyras dėl 
užsitęsusio > konstrukcijos dar
bininkų streiko buvo išbuvęs 
be darbo apie 7 savaites, ji pa
ti sirgo, o 4 vaikučiai (tos mo
kyklos auklėtiniai) verkė ne
valgę! Tai nemaža bausmė, bet 
mok. Savickui ir tokios buvo 
per maža. Jis dar sulaikė Do- 
lerienės algą sumoje 20 pezų, 
aiškindamas, kad pinigai busią 
išmokėti Dolericnei paliuosavus 
turėtąjį mokyklos patalpose 
kambarį. Vadinasi, “tautišką” 
bausmę pritaikė: išmetė iš dar
bo, sulaikė algą ir, vietoj vais
tų, meta iš kambario su vai
kais.

Bet mok. Savickas lai pasi
rodo toks mandagus ir išmin
tingas, ir paaiškina musų vi
suomenei, kaip jis pats, daleis- 
kime, tokiose sąlygose (be dar
bo, pinigų ir su mažais vaikais) 
susirastų sau kambarį? Tiesa, 
ponai Savickai dar visai jauni 
žmonės, dar tik “medaus mė
nesį” gyveną emigracijoj, netu
ri vaikų ir nematę vargo, lai 
gal dėl to ir tokius skaudžius 
išsišokimus daro kitų \ sąskai
toj ' u Q> • 

Šiaip ar taip, bei tautinės ir 
teisingumo sąvokos pavyzdžiai 
ir rezultatai lietuviškoj mokyk
loj gan liūdni. Juozas Doleris, 
už neteisėtą algos sulaikymą joArgentinoj dabar apsigyvenu

siems lietuviams kunigams, ka
da jie tą mokyklą vizitavo. Bet

$12.50

Trečiad., gegužės 31, 1939

dija “Inteligentai”, paskolintap 
“Arg. Liet. Balso” redakcijos,! 
kuri pašiepia šiandieninius in
teligentus, kilusius iš mužikų 
bakužių, bet save besivadinan
čius visokiais aristokratais, su
sispietusiais į “inteligentų klu
bą”, kokių Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose netrūksta dar ir 
šiandien, šį veikalą, kuris pub
likai gan patiko, kas buvo ma
tyti iš dėmų plojimo, vaidino 
šie artistai mėgėjai: Julius Ja- 
zauskas, Juozas Babilius, Pet
ras Korkuzas, Antanas Bružas, 

| Ignas Aleksejunas, Urugvajaus 
lietuvių scenos Čaplinas Rokas 
Lideikis, Petras Lapinskas, Ba
tikoms ir Gužauskas. Iš lietu
vaičių, prisidėjusių prie Urug
vajaus lietuvių kultūrinio dar- 

5|bo dešimtmečio paminėjimo 
savo gabia vaidyba, yra šios: 
K. Kuodienė, Aneliukė Arba
čiauskaitė, Albinukė Kavaliaus
kaitė, Broniutė Steponytė, Va
lerija Baršytė, mažutė, bet pui
ki lietuviškų poezijų deklamuo- 
toja Birutė Kavaliauskaitė ir 
musų scenos simpatiškoji jau

nantis tautines musų aspiraci
jas, kas užsienio lietuviams tu
ri didelės reikšmės, nežiūrint į 
tai, kad toji gražioji lietuviška 
daina kartais butų sudainuota 
su trukumais, bet vistick ji dėl 
tos savo reikšmės mums pro- 
iteguotina ir remtina.

(Bus daugiau)

Dr. Maurice Kahn
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
i Ofiso teL liekas tas pats—

Yards 0994

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician 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

i, likusi 
našlaitė nuo pat mažumos, gy
vena vyresnio savo brolio šei
moje, dirba ir mokinasi.

Marytė Martinaitytė lanko 
gimnaziją Sao Paulo mieste.

Janina Rauličkaitė mokosi Į nu te balerina Jugutė Mickūnai- 
Barretas gimnazijoje. Ji ir. “A.
L. Balso” skaitytojams pažįsta
ma iš šiame laikraštyje tilpu
siu jos paveikslo ir korespon-j 
dėncijų. —J. Butauskas.

te.
Kuris iš šių artistų mėgėjų 

vaidino geriausia -— sunku pa
sakyti, nes jie visi yra darbo 
žmonės, garbingai *savo liuos-j 
laikius sunaudojanti kultūri
niam lietuvių darbui, ir dėl to 
verti pagarbos. Be abejo, la
biausia publikai patiko baleri
nos Mickunaitės šokiai ir drau
gų Džiugių padainuotas duetas, 
nes daina, mano supratimu, yra 
dar naujas musų scenoje daly
kas, gal gražiausia veikiantis 

perstatyta 4-rių vėikšmų kome- musų jausmus ir dėlto stipri'

Urugvajaus lietuvių kultu’ 
rinio darbo dešimtmetis
KoVo 25 d. š. m. Urugvajaus 

Lietuvių Kultūros Draugija pa
minėjo savo 10 metų kultūrinio 
darbo sukaktuves su - gan įdo
mia programa. Scenoje buvo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

AKIŲ SPECIALISTAI

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

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

Namų TeL: Prospect 1939
TpI Vard«
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

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

4

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

■ ■ 1 . >

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

, —Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

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.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
. DIENA IR NAKTĮ

Visi Wiefortai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

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 šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

8

teisinau, bet tuomi tos “tautiš
kos” ligos nepagydysim. Geriau 
pagalvokime apie daromus išsi
šokimus, kurie neša lietuviams 
visokeriopą žalą, ir daugiau to-t 
kiais nelietuviškais ir ne žmo-, 
niškais užsimojimais neoperuo
kime. Juk jei lietuvis lietuvį 
meta iš darbo ir buto į gatvę 
be pinigų ir dar su šeima, at
seit, taip “stragiai” elgiasi su 
savo broliu, tai kaip tuomet 
privalo toleruoti lietuvį svetim
taučiai darbdaviai, tai yra, di
desnis ir svetimesnis ponas ne
gu Bronius Savickas?

Bet Savickas yra geras tau
tininkų agentas ir Argentinoje 
Lietuvos litais leidžiamo “Iš
vien” Urugvajaus žinių sky
riaus redaktorius.

Visiems prienami žalingi 
eksperimentai — pasibalavini- 
mas valdiškos spaudos pusla
piuose, nors tie puslapiai taiko
mi tik Kauno ponams — prieš 
Pietų Amerikos lietuvių savis
tovumą !

Lietuvaitės' moksleivės 
Brazilijoje

SAO PAULO. — Malonu da
rosi nuolatos skaitant “Argen
tinos Lietuvių Balse” apie sa
vo pastangomis progresuojan
čius lietuvius moksleivius Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Ir pas 
mus, Brazilijoje, yra lietuvių 
darbininkų šeimose pavyzdin
gai mokslą siekiančių jaunuo
lių. šį kartą noriu paminėti ke
letą lietuvaičių, kurios, baigu
sios pradinę mokyklą, audiriy- 
Čiose ar kitose dirbtuvėse dir
ba dienomis, o vakarais siekia 
aukštesnio mokslo spečialėse 
komercinėse ar mašinraščio 
mokyklose. Pažymėtina:

Emilija Matulevičiūtė, “A L. 
Balso” skaitytojo

LIETUVIAI

Al

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.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2889.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Po

Spausdinam ADVOKATAI

I

drg. Juozo

Miesto 
Kamb, 
Namų

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

NAUJIENOS
1739 South Halttad Str««t 

CHICAGO, ilunois

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

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

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

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso TeL Virglnia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109 
........ .. 1 “y"...... ....

ja LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namu telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Pąrk 3395.
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KORESPONDENCIJA
New York, N .Y.

Gegužės 26 d. Lietuvos Pa
viljonas Pasaulinėje Parodoje 
turi didelį pasisekimą. Pas. Pa 
rodos Vadovybė gavo kelis pra 
žymus iš įvairių mokyklų at- 
si ;sti musų skyriaus ekspona
tų nuotraukos. Gen. Konsulą 
tas gavo tokį prašymą net K 
Quebec, Canada iš oficialios 
įstaigos, prašant muralų ir ka’ 
kurių kitų eksponatų nuotrau
kų. Tą laišką rašęs Žemės Ūkio 
Ministerijos valdininkas nuro 
do, kad jį nustebino Lietuvos 
pažanga žemės ūkio srityje ir 
kad iš Lietuvos daugel senų 
valstybių galėtų imti pavyzdį. 
Gegužės 26 d. New York’o Mie
sto Public School mokytojų su
važiavime konferencijos pirmi
ninkas rekomendavo mokyto • 
jams būtinai aplankyti Lietu
vos Paviljoną, kur jie ras sau 
daug naudingos medžiagos. 
Paviljonas gausiai lankomas.
Lietuvos Generalinio Konsula
to aukij pakvitavimas Nr. 7.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Dudley P. Gilbert, kuris Dics komi

tetui pareiškė, jog jis pasiryžęs priruošti Amerikos žmo
nes, kad jie galėtų atremti “raudonąją revoliuciją.”

PARAMA LIETUVIŲ DIENAI
Klaipėdos Pabėgėliams.

Nutley, N. J. lietuviai per
Joną Paukš tai tį ........... $7.00

Lowelį Mass. S.L.A. 173
kuopa per L. Petkevičių 10.00

VVilkes-Barre, Pa. Progre
syviųjų Lietuvių Klubas 

per Joną Andriušį ... 25.00
Hartford, Conn. V.V.S. Sky

rius per Antaną Mažotą 25.00
Rochester, N. Y. draugi

jos: D.L.K. Gedimino 
Draugija $25.00, L.D. ir
Politinis Klubas $10.00, 
L.S. ir Dukterų Draugi
ja $10.00 .................. 45.00

Wilkes-Barre, Pa. S.L.A.
115 Kuopa .................. 5.00

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass. .........................  4.00

Apsigynimo Fondui.
Hartford, Conn. V.V.S.

Skyrius per Antaną Mo- • 
žotą .............................. 25.00

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass. vienam šautuvui 
pirkti ...................... 21.00

VISO $167.00
1939/V/27 d.

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

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GRONWOLD

Phone SPAuldlng 6149
Mes patys išdirbėjai

Artistic Memorials Monumente—* 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Lietuvos paviljonas New 
Yorko Pas. Parodoj atidarytas 
sekmadienį, gegužės 14 d. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos 
min. gen. paviljono komis. M. 
Avietėnaitė, gen. kons- J. Bud
rys, Liet. gen. konsulas Ka
nadoj Grant-Suttie, prof. Cold- 
well, parodos pirm. Grover 
Whalen, Fcd. kom. E. Fiynn, 
Pabaltės valst. ir organizaci
jų atstovai ir keletas tūkstan
čių publikos. Programoj buvo 
kalbos, liaudies dainelių ir be- 
nų muzikos. Atidarymo iškil
mės, nors kuklios, praėjo labai 
gražiai. 'Po iškilmių publika 
apžiurėjo paviljoną, kurio gra
žiu sutvarkymu visi gėrėjosi.

Lietuvos paviljonas į visus 
lankytojus, o ypač musų jau
nimą, kuždės paslaptinga jė
ga, kaip jauna valstybė didžiu 
pasiryžimu kuria ateitį, atiduo
dama savo duoklę bendrai 
žmonijos kultūrai. Tas pakels 
musų tautos vertę prieš kitus, 
tas sustiprins musų pačių nuo
taiką ir savimi pasitikėjimą. 
Tačiau, kad iš šio Lietuvos da
lyvavimo parodoj butų ko dau
giausia naudos, mes turime or
ganizuoti ir nuoširdžiai pa
dirbėti.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

414G ARCHER AVENUE -
Phone Lafayette 9832

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.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO. KLIUBO 

NAUDAI.

Speciali musų pasirodymo 
diena bus sekmadienį, rugsė
jo 10 d., kuri parodos vadovy
bės yra pavadinta Lietuvių 
Diena- Šiai dienai remti susi
kūręs lietuvių komitetas, kurs 
yra numatęs suruošti Dariaus- 
Girėno dieną liepos 17 d. ir 
prof. K. Pakšto paskaitą bir

želio pradžioje. Tačiau didžio
ji ir svarbiausioji musų iškil
mė — Lietuvių Diena. Jos 
programa jau nustatyta ir jai 
intensyviai ruošiasi chorai, be- 
nai, tautiškų šokių šokėjai. Iš 
įvairių kolonijų gaunami už
klausimai ir pranešimai, iš ko 
susidaro vaizdas, kad Lietuvių 
Diena bus visų Amerikos lie
tuvių didžioji demonstracija. 
Pavyzdžiui, iš Philadelphijos, 
Pa. jau užregistruota 10 auto
busų, iš Waterburio—30 auto
busų. Iš Chicagos, tur būt, su
sidarys speciali ekskursija, su 
kuria atvyks ir apie 300 jų 
rinktinių choristų. Iš viso, Lie
tuvių Dienos programoj dai
nuos per 3000 choristų, kurių 
prisiruošimu rūpinasi spec. 
muzikų komisija su komp. Ži
levičium priešaky. Tiesa, dai
nų , programos iškilmingumą 
pagyvins Metropolitan artistės 
Onos Katkauskaitės solo; ji 
sudainuos “Karvelėli” su Chi
cagos rinktiniu choru. Atvy
kusi iš Lietuvos p-lė M. Baro
naitė rengia jaunimą tautiškų 
šokių programai.

Ryšium su tokios milžiniš
kos programos rengimu yrą 
nemaža išlaidų, kurioms pa- 

Į dengti reikalinga visos Ameri-

kos lietuvių parama. Užtai P. 
P. Liet. Dienos Komitetas ir 
kreipiasi į Amerikos lietu 
vius, visas organizacijas, pra
šydamas prisidėti prie šios' di
džios šventės pasisekimo. Be 
rėmėjų specialių ženklelių, 
kurie jau seniai platinami, 
yra išleista Lietuvių Dienos 
garbes Globėjų ir Rėmėjų di
plomai, kurie duodami už su
teiktą paramą Lietuvių Die
nai. Komitetas su pasigėrėji
mu praneša, kad darbą parė
mė ir tapo Globėjais', minis- 
teris P. Žadeikis ($25.00), adv. 
Zuzana šalniene ($25.00), 
Rrooklyrio Moterų Vienybe 
($65.00) ir SLA. Centras ($100) 
Rėmėjais: L .Narmontaitė iš 
Chicago ($10.00) ir savaitraš
tis .“Amerika” ($25.00).

Už paramą širdingas lietu
viškas ačiū! Tikime, kad ko
miteto darbai susilauks dides
nio pritarimo ir paramos iš vi
su Amerikos ir Kanados lie
tuvių.

šia proga prašytume besiku
riančių ir susikurusių kolonijų 
komitetų neatidėliojant pra
nešti apie savo veiklą ir kiek
vienu reikalu kreiptis į: 
Worlds, Fair Lithuanian Com- 
mittee, 16 W. 75th St., Ncw 
York City.

Kazys P. Vilniškis

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPAVisados turi skanių sandvičių ir vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams. 
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

TILING
“MODERNAS FINIŠAS”

Idealus flniSas baldams medžio darbams 
Ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 

bruklniq. Gali būti plaunamas ke- 
_  lis sykius, nepames žvilgsnio.

------ ------ -------- KUPONAS---------------------
BANDYMO PASIŪLA

Liquid Tlling ____ vienus kenas 35c
1 bružla _______________________ 25c

Verta 00c
VISKAS UŽ 250

Specialių aukq paštu neslnnčlame

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

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

904 South Fifth A ve., Maywood
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.
V ■ - --------------—J

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta Paminėti Nauji 

Sakalo Leidiniai:
_________ i

Kazys Boruta, MEDINIAI 
STEBUKLAI, arba dievdirbio 
/inco Dovinės gyvenimas ir 
laibai. Romanas. Iliustr. dail. 
. Mikėno. 320 psl. Lt 4. Sa

balo leid.
Rašytojas K. Boruta šiame 

omane sukūręs lietuvio liau- 
Hes menininko paveikslą, pir- 
nasis įvedė musų literaturon 
lievadirbio tipą. Štai keli ro- 
jiano epizodai: Dovinės skur
dus gimimas, dienos skerd
žiaus globoj, menininko pabu
dimas, kelias nuo motinos 
medinių drožinėlių iki šv. 
Jurgio ir Sopulingosios... Su 
didele meile ir širdgėla, o kar
tais ir su šypsena lupose au
torius atvaizdavo Dovinę, sker 
džių Gricių. Paliepių kleboną 
Ūsorių, gamtos mylėtoją kun. 
Paukštę ir kitus. Naujas siu
žetas, puiki veikalo kompozi
cija, originalus stilius šį vei
kalą išskiria iš daugelio kitų.

J. V. Narbutas,t PAŽADĖTO
JI ŽEME. Vilniaus krašto vai
zdai. 128 psl. Lt2.50. Viršelis 
V. Macutkevičiaus. Sakalo 1d.

Nedidelėse, bet ekspresin- 
gai parašytose apysakaitėse ir 
škicuose autorius duoda kele
tą Vilniaus kr. mokyklinio, 
sodžiaus ir miesto jaunimo gy
venimo vaizdų. Vieni skurdo 
ir sunkių sąlygų slegiami nu
eina kreivais keliais, o kiti 
idealų vedami su viltim meta 
žvilgsnį, nepasiduoda skau- 
diems smūgiams, lieka tvirti 
savo tautos sūnus, ' atsparus 
lietuviai.

Dr. A. Kučinskas, KĘSTU
TIS. Lietuvių tautos gynėjas. 
Didelio formato j228 psl. mo
nografija. Geram! popieriui, su 
dail. T. Kulakausko viršeliu 
ir prieš tekstą Kęstučio port
retu iš senų šaltinių. Lt 6. Sa
kalo leid.

Rašydamas šią studiją, au
torius * turėjo tįkęlą, peržvel
gęs istorinius Šaltinius, atvaiz
duoti pilną Kęstučio politinio, 
tautinio ir tautos gynėjo veiki
mo vaizdą. Kova su Lietuvos 
priešais, vidaus konfliktai, jo 
tragiška mirtis ir kunigaikščio 
asmens charakteristika veika
le aprašoma išsamiai, objek
tyviai ir rimtai. Už šį didžiu
lį ir mokslišką darbą autorius 
yra gavęs musų un-to daktaro 
laipsnį.

Motiejus Lukšys, SAULĖTĄ. 
DIENĄ. Apysakos jaunimui. 
Iliustravo dail. V. Z. Stanči- 
kaitė. šviet. Minist. knyg. Tikr 
kom. pripažinta tinkama mo
kykloms. Lt 2- Žinomas jau 
dviejų knygų jaunimui auto
rius čia duoda keturias nau
jas apysakaites, kuriose me
niškai su giliu vaiko psicho
logijos pažinimu pavaizduota 
mokyklinio amž. vaikų darbai 
ir žaidimai.
KOLUMBAS. Didysis jurų ro
mantikas, Jo gyvenimas, he
rojiški žygiai ir asmenybė. 
Prologas į Naujų amžių isto
riją. Labai gausiai iliustruota. 
Didelio formato 328 psl. Lt 4. 
Sakalo leidinys.

šiame veikale autorius ne 
tik plačiai aprašo šio garbin* 
gojo vyro—Kristupo Kolumbo 
—gyvenimą, žygius, garbes pa
siektą viršūnę ir jo tragediją, 
bet išsamiai nušviečia pažiū
ras į visatą prieš Kolumbą, 
Ferdinando ir Izabelės laiko* 
tarpį ir jų reikšmę ir laikus 
po Kolumbo. Lengvas stilius, 
įdomus pasakojimas ir faktų 
sugretinimai, didi šio jurų ad
mirolo meilė veikalą daro ar
timą kiekvienam skaitytojui.

Venancijus Ališas, SAO BE- 
NTO VARPAI. Lyrika. 96 psl. 
Visi egz. gerame popiuriuje. 
Lt 3.

Tolimo, autoriaus gyvenimo 
krašto, Pietų Amerikos gam
tos egzotika, tėvynės nostalgi
ja, žmogaus gyvenimo, jo lai* 
mės, džiaugsmo ir skausmo 
skambus posmai puošia Šio 
rinkinio puslapius.

V^nda JanavieČienė, KLA
JŪNAS. Apysaka mokyklinio 
amžiaus jaunimui. Su foto iliu- 
Uracijoin kreidiniame popie
riuje, 142 psl. Lt 2.50. Sakalo 
leid.

Šiame veikalėlyje autorė 
vaizduoja našlaičio berniuko 
cienos vasaros gyvenimą miš
ke. Robinzoniška palapinė, 
Įrangas kiškelis, kiti miško gy
ventojai, susitikimas su eigu- 
’iu ir kitais žmonėmis — visa 
ai jaunąjį skaitytoją, mėgs- 
antį nuotykius, patrauks ir su- 
eiks gražaus pasiskaitymo.

Leonardas Žitkevičius, SU 
TĖVELIO KEPURE. Eilėraš
čiai mažiesiems, 64 psl. T. Va 
iaus spalvotos iliustracijos. Lt. 
-.50. Sakalo leid.

Šio rinkinio eilėraščiai skam
bus, gyvi, pilni jumoro. Auto
rius puikiai pažįsta vaikų pa
saulį—jų darbus, žaidimus, 
džiaugsmus. Lenktynes su šu
neliu, laimė, užsidėjus tėvelio 
kepurę, Sekminių vainikai — 
ai temos, iš daugelio kitų, kū
nas šis mažųjų poetas perduo- 
do jiems suprantama poetine 
kalba — vaizdais ir jausma- 
žodžiais. Tai vien gražiausių 
dovanų jaunesniems.

2. EL LITOVA POE7AO, Lie
tuvių poezijos antologija es- 
perantiškai. Išvertė ir redaga
vo P. Lapienė. 198 psl. Kaina 
Lt. 3. Geresniame pop.—Lt. 4. 
Viršelį piešė dail. P- Rauduvė. 
Tai pirmasis nelietuvių kal
ba toks pilnas ir taip gerai su

redaguotas musų poezijos lei-r 
dinys. Jame vertėjas nepralei
do nė vieno žymesnio liet, po
eto, nežiūrint nei literatūrinės 
srovės, nei ideologijos. Anto
logijoj yra liaudies dainų ir 45 
poetų eilėr. vertimai. Pradžioj 
trumpa, bet išsami ir objek
tyvi A. Vaičiulaičio įžanga 
“Lietuvių poezija” pilnai su
pažindino skaitytoją, su musų 
poezijos augimu, jos krypti
mis ir jų atstovais.

3. Gonzague de Reynold, 
TRAGIŠKOJI EUROPA. Nau- 
:ųjų laikų revoliucija. Vertė 
3. Sločkus\ II ir III dalys. 290 
įsi. Lt. 2.50.

Šiose dalyse aktualaus vei
kalo, jau ir Lietuvoje susilau
kusio daugelio skaitytojų, auto- 
ius aprašo “naująsias” val- 

sybes, atsiradusias po demo
kratinių valstybių, ir jų vadus; 
su kai kuriais, kaip* pav. Mus- 
solini, G. de Reynold pats pa
žįstamas ir moka reljefiškai 
charakterizuoti. Po fašizmo ir 
lacionalsocializmo nagrinėji
mo ir kritikos autorius daro 
originalias valstybių ir civili
zacijos palaikymo išvadas, 
vertas didelio dėmesio ir su
sigalvojimo.

9. B. Rutkauskienė (sulietu
vino), PABĖGĘS MEILUŽIS. 1 
v. komedija iš miesčionių gy
venimo. Su nedaug veikėjų, 
lengva pastatyti, gyva, įdomi, 
su teigiama mintim komedijė- 
lė liaudies .scenai. Liaudies 
Teatras Nr. 9. Lt 1.

EGG-------------------------- $6.00 .
NUT  $6.00
BIG LUMP___________ $6.00 I
MINE 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- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
> ---- --- ----------- ■ -............ ■■■...................................... - >

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

F 1 » ’ • ’ » »< - < *

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

TaĮ 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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306 ..... .............. ..... ........ .. ...... .z

laupyk-
saugioje įstaigoje

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N.

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

Išmokė jom jį rrf
už padėtus Z| 1%)

pinigus * ' ”

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCiATION

o f CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof 
. BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 f* A
4/5 Kvortos I -OU gUjjBjį

Reikalaukit

s.-'L

ISlandarč
T Club

SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

iš Stoties

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

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

pranešimus

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Skelbimai Naujienose 
'”orla nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

Chicagoj e—paštu:
Metams ----------------------
Pusei metų---------------
Trims mėnesiams --------
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija----------- —
Savaitei --------------------
Mėnesiui --------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

< (Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

. .75

3c 
18c 
75c

ILGA ATMINTIS, BET 
TRUMPAS PROTAS

Visokios žinios iš Lietuvos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos
Nauji klaipėdiškiai ■

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 Si, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Metams$5.00
Pusei metų-----------------------2.76
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.

vo Komunistų Internacionalo, 
arba Kominterno, prezidentas 
nuo ,pat jo įsikūrimo. Paskui jo 
vietų užėmė Bucharinas, kuris, 
be to, buvo laikomas vyriausiu 

I komunizmo teoretiku pasaulyje. 
Jeigu tikėti “Laisve”, tai pasi-

Nelaukite svečių iš 
Lietuvos

Nauja valdžia, nauja tvarka Wisconsine
Pereitą rudenį Wisconsine republikonai sumušė rin

kimuose progresistus ir, vietoje La Follette’o, guberna
torium buvo išrinktas Heil. Nauja administracija turi 
daugumą ir valstijos legislaturoje.

Wisconsine prasidėjo reakcija. Vos praėjo keli mėne
siai po to, kai naujoji administracija perėmė valstijos! 
reikalus, ir Wisconsinas jau turi ištisą litaniją įstatymų, 
atkreiptų prieš darbininkus. Valstija, kuri didžiuodavosi 
savo “pažangumu”, dabar, kaip sako laikraštis “Kenosha 
Labor”, pasuko į “fašizmo” pusę.

Naujais įstatymais Wisconsine įvesta šitokie patvar
kymai :

1. Laikoma neteisėtu kiekvienas streikas, jeigu ne
nubalsuoja streikuoti dauguma visų dirbtuvės darbinin
kų slaptu balsavimu.

2. Draudžiama pikietavimas ir boikotas, jeigu strei
kas nėra “teisėtas”, t. y. daugumos nutartas slaptu bal
savimu.

3. Draudžiama antrinis boikotas, masinis pikietavi
mas ir “sėdėjimo streikai”.

4. Valstijos samdos taryba turi teisę įsakyti streiki
ninkams grįžti į darbą po baime kalėjimo už neklausymą.

5. Įmonėse, kuriose perdirbama farmų produktai, 
darbininkai turi už 10 dienų pranešti darbdaviams apie 
savo pasiryžimą streikuoti.

6. Darbdaviams draudžiama pasirašyti “uždaros ša- 
pos” sutartį, kol to nepareikalauja trys ketvirtadaliai vi
sų įmonės darbininkų, arba įvesti unijos duoklių “check- 
off”, jeigu to neprašo raštu visi darbininkai.

7. Leidžiama susiaurinti teises unijai arba asmeniui, 
kuris nepildo valstijos si&ndos tarybos įsakymų.

8. Darbdavys gali reikalauti ir valstijos samdos ta
ryba gali įsakyti, kad butų rinkimai po to, kai jau yra 
nuspręsta, kas atstovauja darbininkus derybose su darb
daviu.

Visi šitie suvaržymai tapo įvesti Wisconsine ne per
versmo arba revoliucijos keliu, bet pilnai teisėtu budu. 
Žmonės išrinko naują gubernatorių ir naują legislaturą, 
ir šie išleido naujus įstatymus.

Wisconsino darbininkai stebisi, kaip tai galėjo atsi
tikti. Bet nieko nuostabaus čia nėra. Dauguma darbinin
kų toje valstijoje tikėjo, kad jie yra saugus, nes broliai

Kai kurie komunistų žmonės 
dar vis negali užmiršti, kaip jie 
1930 m. buvo “metami” iš SLA, 
ir laikas nuo laiko jie vis pri
mena, kaip “ponas Grigaitis” I rodo, kad Komunistų Interna-
tuomet pasakęs, kad Sušivieni- cionalo steigėjai, jo vadai ir vy- 
jimas, nusikratęs komunistų, f i- riausi teoretikai buvo šnipai! 
““r-“181 “ SUSi,pneS’ bet H Kamenevas buvo Liaudies Ko-

P ‘ misarų Tarybos pirmininko pa-
Per devynerius metus galvo- vaduotojas, kuomet Leninas 

ję apie tuos dalykus, komunis-Įbuvo jos pirmininkas. Bet, anot 
tai jau, rodos, galėjo suprasti,(“Laisvės 
kad jie niekus tauzija, 
jų niekas iš SLA nemetė — jiejvo šnipas! 
patys pabėgo. Antra, bėgdami, 
jie skelbė, kad SLA baisiai nu
kentės, kai jie iš jo išeis. Bet, 
iš tiesų, tai jie pakenkė ne Su
sivienijimui, o tiktai sau, nes 
nariai, kurie buvo apsidraudę 
Susivienijime per 10 metų ar il
giau, buvo priversti iš naujo 
apsidrausti kitoje organizacijo
je (darbininkų susivienijime); 
p jų per eilę metų mokėtos duo
klės paliko senam j ame Susivie
nijime.

“Naujienos” jau tuomet ši
tuos faktus nurodė, bet jie ne
norėjo jų suprasti ir koliojosi. 
Bet ar “Naujienos” netiesą sa
kė? Juk jeigu komunistai iš
vedė iš SLA 4,000, tai kiekvie
nam jų pasidarė nuostolis, nes 
jie pražudė savo sumokėtas 
duokles. O Susivienijimas už 
tas komunistų sumokėtas duok
les pasiliuosavo nuo atsakomy
bės, taigi jam tas jų nuostolis 
buvo pelnas.

Tokiu budu tas “revoliucinis” 
komunistų žingsnis buvo kvai
lybė ne tik politiniu, taip sa
kant, atžvilgiu, bet ir finansi
niu. Ar draugučiai to dar iki 
šios dienos nestengia suprasti?

”, tas Lenino pavaduo- 
Viena,|tojas sovietų valdžioje irgi bu-

ŠVEDIJOS DARBININ- 
KŲ JUDĖJIMAS

Šių metų pirmosios gegužės 
šventės proga buvo paminėtos 
Švedijos socialdemokratų parti
jos 50 metų sukaktuvės. Švedi
jos sostinėje Stockholme mar- 
šavo daugiau kaip 100,000 dar
bininkų, paskui didžiausioje to 
miesto svetainėje įvyko didelis 
masinis mitingas, kuriame pa
sakė kalbas premjeras Hansson 
ir visa eilė žymių svečių iš už
sienio: Danijos premjeras Stau- 

, La Follette’an valdo valstijų ir jie neleis išnaudoto jams I ning, Norvegijos Darbo Parti- 
darbininkus skriausti. Tačiau La Follette’ai prakišo. jos atstovas Nilssen, ir Suomi- 

x . „r. . , , -■ . jos socialdemokratų partijos at-Jeigu Wisconsino darbininkai butų turėję stiprių sa-stčVas ir finansų ministeris 
vo partijų, tai tokia nemaloni jiems atmaina nebūtų įvy- Tanner.
kusi. . | Be to, įvyko 605 masiniai mi

tingai įvairiuose kituose Švedi
jos miestuose.

Per 50 metų Švedijos demo
kratinių socialistų organizacija 

Šiemet laikė sesijas 44 valstijų legislaturos Jungti-I pasidarė tokia galinga, kad 
nėse Valstijose, ir 22 iš tų legislaturų svarstė įstatymų s?ai}dien j1 yra stlPylaysia poh- 
sumanymus darbininkų teisėms suvaržyti. tin.e ParUja kraste ir. j°s atsto"

Is to matyt, kad pnesdarbininkiska tendencija Ame
rikos politikoje yra labai stipri. Ji dar nėra įsigalėjusi, 
kol Washingtone dar tebestovi prie vairo Naujosios Da
lybos šalininkai. Bet kas bus, jeigu federalinė valdžia pa-!
teks į reakcijos rankas? 1 “Laisvė” sako, kad sovietui

Daug kalbama apie “valdžios kontrolės” pragaištin- P«^<>ne ^orko parodoje 
gumą. Bet valdžia nesiliaus kisusis j ekonominius ir so- kaip TrockiS) Jagoda> zinoVje- 
cialinius gyvenimo reikalus, nežiūrint ar ji bus demokra- vas, Kamenevas arba Buchari- 
tų, ar republikonų rankose. Jau šiandien Amerika turi nas, negalima, nes jie esą — 
darbo santykių įstatymus, socialinio saugumo įstatymus, Į “šnipai”.
WPA, CCC ir t.t. Jie gali būti pakeisti: iš palankių dar
bininkams jie gali būt padaryti darbininkams priešingi, f 
Bet įstatymai, kurie reguliuoja darbų ir darbininkų san-1 
tykius su darbdaviais, įstatymai apie bedarbių šelpimų, ir 
senatvės pensijas neišnyks. '

Be jų Amerika jau nebegali apsieiti. Tas faktas, kad 
įstojus į dešimtus metus po didžiojo finansinio kracho, 
Amerika dar tebeturi daugiau kaip 10 milionų bedarbių, 
rodos, kad be valdžios pagalbos ekonominis krašto .gyve
nimas nebegali susitvarkyti. Todėl yra be galo svarbu, 
kokia yra valdžia, nes nuo to priklauso, kaip tas gyveni
mas tvarkomas. |v

. Amerikos darbininkai pirmiau to nepaisydavo. Jie 
ir jų vadai sakydavo; “Kas mums galvoj, kas sėdi valdiš
kose vietose — tik tegu jie nesikiša į musų reikalus! M/es j privers darbininkus pagalvoti

Darbininkai ir valdžia

LABAI LIŪDNAS 
DALYKAS

Ne tik Lietuvos sportininkai 
nekantraudami laukia šių var
žybų, bet jomis plačiai domisi 
plati Lietuvos visuomenė, o 
taip pat ir Europos visas spor-

KRETINGA.—Netekus Klai
pėdos Kretinga pasikeitė iš pa 
grindų. Klaipėdos pabėgėliai 
Vis dar nesibaigia. Skaudu 

I klausytis tų nelaimingųjų nu-

Pagalios, Jagoda. Jisai gaudė 
šnipus Sovietų Sąjungoje, bū
damas O.G.P.U. (žvalgybos) 
viršininku. Be to, jisai atliko 
milžinišką “socialistinės staty
bos” darbą, suorganizuodamas 
kelis šimtus tukstnčių kalinių į 
“darbo armiją”, kuri iškasė ko
kį ten didelį kanalą; — už ką 
Jagoda buvo garbinamas viso
je sovietų spaudoje (ir jo gra- 
mafonuose — “Laisvėje” ir k.) 
ir gavo aukščiausią Sovietų Są
jungoje pasižymėjimą — Leni
no žvaigždės ordiną.

Bet “Laisvė” sako, kad ir šis 
Lenino žvaigžde dekoruotas 
“socializmo būdavote jas” ir da
gi vyriausias šnipų gaudytojas 
buvo — šnipas!

“Too bad”, kaip anglai sako, 
kad tokia nelaimė ištiko sovie
tų valdžią. Bet, kaip žodžių iš 
dainos, taip ir faktų iš istori
jos išmesti negalima.

Jeigu šnipas vadovavo bolše
vikų revoliucijoje, šnipai steigė 
bolševikų Kpminterną ir jame 
pirmininkavo, šnipas buvo pa
ties Lenino pavaduotojas bolše
vikui valdžioje ir šnipas atliko 
garsiausius bolševikiško “socia
lizmo” daraus ir užsitarnavo 
aukščiausią, bolševikų ordiną, 
tai šnipo stoVyla turėtų būti bol
ševikų valdžios parodoje gar
bingiausioje vietoje. Iš “Lais
vės” aiškinimo, jeigu jisai tei
singas, išeina, kad visas bolše
vizmas yra milžiniškas šnipija- 
dos vaisius!

Margumynai
Lėktuvais Medžioja Nu

sikaltėlius

Bet “Laisvė” gėrėjosi paveik-J 
siu, kur parodoma, kaip bolše
vikai 1917 metų “spalio dieno-- 
se” šturmu paėmė buvusius cą- 
ro Žiemos Bumus; o Leonas 
Trockis buvo vyriausias bolše
vikų ginkluotų jėgų vadas. Pa
sirodo, kad bolševikų ginkluo
toms jėgoms vadovavo šnipas!

Zinovjevas, kaip visi žino, bu- rių.

Savo laiku esu rašęs, kad 
New Yorko parodos proga iš_ r r___ ____ B ___  * . .
Lietuvos žada pas jus šią vasa- to pasaulis. Europos politiniup-1 siskundimą, ypač moterų, ku- , 
rą atvažiuoti daug svečių. Sa- se sluoksniuose dabar Lietuvos rk)s su vaikais pabėgusios į 
vo laiku ta žinutė buvo visai vardas dažnai linksniuojama, |^e^uv^’ ° J U vyra\fuįm^ *r 
tikra, bet dabar gyvenimo apy- 
stovoms pasikeitus į jūsų pa
rodą maža kas iš Lietuvos at
vyks. Vokiečiams Klaipėdą 
okupavus, Lietuvai tenka bent! 
šiuos metus labai taupiai gy
venti, todėl daug kas savo no
ru susilaikys į užsienius va
žiuoti, kad iš Lietuvos neišve- 
žus svetur savo valiutos. Taip 
pat ir finansų ministeerija kon
troliuos, kad be reikalo Lietu
vos piliečiai po užsienius nesi-|kagos advokatas sportininkas 
švaistytų ir • ____ _______ ___ ,_____v_______ _
turtus neleistų. Vargu sulauksi- varžybas. Apie tų varžybų pa_ pasiliks^ gana daug, nes čia 
te ir V. D. universiteto choro sekas neabejotinai kasdien gau- i^isleigė keletas naujų įstaigų, 
atvykstant, nors tasai jaunimas šile telegramas, tai mano laiš-P0^^ laisvų butų įasti sunku, 
atsidėjęs darbavosi ir visai rim- kuose bus pasidalinta tik įspu-Į 
tai buvo pasiryžęs važiuoti, bet|džiais. 
Klaipėdos įvykiai viską kitaip 
nulėmė! štai dar jums vienas I skaudžių politikos žygių 
įrodymas, kaip Vokietija nei- varžybas garbingai laimėti iri 
giamai veikia Lietuvos kultūrą. Europos meistro vardą apginti.) 
Juk keliones reikia skaityti prie Lietuvos ministrai 
neabejotmai teigiamų kultūra. provincijoje
reiškimų. Kelionių metu po 
svetimus kraštus daug ko Naujosios vyriausybės mi-
mes pasimokinančio aptinkame, nislrai dar šventadieniais lan- 
daug ką gero svetur pastebėda- kosi su pranešimais provinci- 
mi ir pas save tai pradedame j°ie* I luos ministrų praneši- 
ugdyti. O kelionė į Šiaurės mus tūkstančiai suvažiuoja 
Ameriką Lietuvos akademi- kaimo žmonių ir rodos galima 
niam jaunimui butų buvusi vi- neabejotinai tvirtinti, kad nie- 
sais pažiuriais pravarti. Dabar kuomet ta 
gi dėka “kultūringų” vokiečių vyriausybės 
teks tam musų jaunimui tos ramonių nebuvo iki šiol 
kelionės išsižadėti. Taigi nelau- ii* Kaimo žmonės kelia 
kitę svečių iš Lietuvos ir užtai|didžiulias ovacijas! 
bukite “dėkingi” tik Vokietijai, 
kuri taip paveikė musų gyve
nimą, kad priversti esame išsi
žadėti tokių kultūringų retai 

' pasilaikančių pramogų!
Žinoma, tai skaudžiai apgai

lėtini reiškiniai, kurie taip ne
lauktai sukrėtė musų gyveni- 

’ mą.

Europos krepšinio meistrui 
įgyti turnyras

Nepaisant į visokias nepalan
kias politines sąlygas vis dėlto 
gegužės mėnesį įvyks Kaune 
krepšinio varžybos Europos 
vardo meistrui įgyli. Visi pasi- 
ruošiamieji darbai šioms var
žyboms labai sparčiai eina. Jau

tai šios varžybos ir politikų nežinia kur išvežti. Vietos sa- 
tarpe sukelia šiokio tokio įdo- vivaldybės įstaigos, atjausda- 
mumo, juo labiau, kad į tas sunkią ir skurdžią pabe- 
varžybas ruošiasi daug atvykti p^kų būklę, teikia pašalpas, o 
žurnalistų, kurie turės progos 
plačiau visą Lietuvos gyvenimą 
apžvelgti.

Esu pasiryžęs jums plačiai 
aprašyti šias sporto rungtynes, 
nes spėju tai jums bus Įdomu, 
nes jose dalyvaus keletas ir 
amerikiečių lietuvių. Štai iš či-

taip pat visas reikalingas in
formacijas. Didžiausią rūpestį 
ir sunkumus sudaro visiems 
butų klausimas. Daugelis anks
čiau atvažiavusių pabėgėlių 
spėjo apsigyventi kur nors pas 
pažįstamus ar šiaip kur buvo 
galima susispausti. Paskutinie
ji atvyko įstaigų tarnautojai.

• svetur Lietuvos Savickis jau atvyko sekli tas Kretingoje nuolat gyventi iš jų

Butų nuomos pakilo.
Turgai taip pat padidėjo. < 

Palinkėsime Lietuvai po visų I Vienas klaipėdiškis, vaikščio
siąs j damas po turgų ir matydamas 

tiek daug gėrybių, pasakė: 
“Kad šitas turgus šiandien bu
tų iškeltas į Klaipėdą, tai gy
ventojai turėtų nepaprastai 
daug džiaugsmo. Viskas pigu 
ir pirk, kiek nori”.

Nors kretingiškiai turi daug 
bėdų, vargų, daug šelpiamų, 
tačiau nepagailėjo aukų ir Gin
klų fondui. Aukų mieste su
rinkta per 5,000 Lt.

nariai provincijos 
sutik- 
jiems

vietos 
pagei-

Kriminalinė policija vis 
dažniau naudojasi 

Šunimis
Po tokių pranešimų 

visuomenė iškelia savo 
davimus. Iš visų tų pageidavi
mų minėtini, kad butų stip
riau susirūpinta žemės ūkio, 
reikalais, kad butų paleisti visi 
policiniai Labiliai, kuriuos savo 
metų tautininkų vyriausybė su
grudo į kalėjimus. Be to, rei
kalaujama, kad tautininkų są
junga butų visai likviduota. Ši
tas reikalavimas gal jums bus 
keistokas ir sunkiai supranta
mas. O reikalas štai

KAUNAS — Sekdama nusi
kaltimus, kriminalinė policija 
vis dažniau naudojasi savo 
šunyne išdresiruotais šunimis,

koks. At-

Aliaska yra didžiulis pusia
salis Šiaurės Amerikoje; jis iš
garsėjęs kaip kraštas, kuriame 
galima užtikti labai daug žvė
rių, už kurių kailius galima pa
imti didelius pinigus. Kadangi 
tas kraštas toks didelis, kad ja
me galėtų sutilpti kelios Euro
pos valstybės, o »gyventojų ten 
maža, tai daugybe nelegalių 
medžiotojų, vadinamų brako
nierių, pasikinko į rogutes šu
nis ir išvažiuoja medžioti.

Policija nieko negalėjo pada
ryti: kiekvienam valdininkui 
teito prižiūrėti maždaug tokį 
plotą, kaip Lietuva! Bet dabar 
reikalai pasikeitė: pernai val
džia įtaisė 12 naujų lėktuvų. 
Policininkas dabar sėda į lėk
tuvą ir per trumpą laiką ap- 
skrenda visą savo prižiūrimą 
plotą. Jiems daug padeda vie
tos gyventojai eskimai: jie lėk
tuvus dar tebelaiko burtų in
strumentais ir policininkams iš 
baimės pasako viską, ką lik ži
no. apio nelegaliuosius medžio
tojus. Ant pėdų užėjusi, polici
ja jau greit suseka ir kailių 
sandėlius. Per vienus tik me
tus policija surado ir konfiska
vo kailių už 93 milijonus dole-

mynų buvusių opozicijos žmo
nių nusistatymą šiuo melu ne
legalizuoti kitas politines parti
jas, kad tasai kaimynas nebū
tų perdaug erzinamas ir netu
rėtų progos daryti bet kokius 
priekaištus ir kartu provokaci-

pagalbos nusikaltimo jokiu 
budu negalima butų išaiškin
ti.

Šiomis dienomis Plungės 
valsčiuje policijos pareigūnai, 
aiškindami nusikaltimų, įtarė, 
kad vienas asmuo turi be lei
dimo medžioklinį šautuvų, bet 
kratos metu šautuvo nerasta. 
Tada kriminalinės policijos 
dresiruotam šuniui “Arui” bu
vo paliepta daryti “kratų”. 
“Aras” pasisukinėjęs po kie
mų, nudumė į miškelį ir ten 
po samanomis rado paslėptų 
ir parnešė šautuvų.

Tada ir šautuvo savininkas 
prisipažino.

lei reikalaujama, kad ir tauti
ninkai patys susiprastų ir savo Statys amatų mokyklų

sulaukti 
užsieniu 
manoma

tiek žiu- 
atvykusių 
čia įdėtos

v su-

tos 
lik

mokėsime patys atsiginti nuo savo išnaudotojų.” Darbi
ninkų masės dar ir šiandien laikosi to nusistatymo.

Bet tokie įvykiai, kaip Wisconsine, kur per kelis mė
nesius tapo sunaikinti ilgų metų pažangos laimėjimai,

statas toms varžyboms. Toje 
pat patalpoje galės sutilpti veik 
dvidešimts tūkstančių žiūrovų. 
Jūsų amerikiečių akimis žiū
rint tai gal nedidelis pastatas, 
bet pagal musų išgales, tai bus 
milžiniškas trobesys!

Dieną ir naktį dabar tasai 
trobesys statomas, kad krepši
nio varžyboms jį galutinai pa
ruošus.

Tikimasi 
rovų ir iš 
svečių, kad
išlaidos apsimokės.

Kurios valstybės tikrai daly
vaus tose rungtynėse dabar dar 
tikrų žinių nėra, bet iki šiol 
jau yra užsiregitravusios ašluo- 
nios užsienių sporto komandos, 
tame skaičiuje ir Lenkija. Tai 
bus tikrai istorinis įvykis, nes 
Lietuvos teritorijoje pirmą kar
tą lenkų sportininkai pasirodys.

Iki šiol musų krepšinio spor
tininkams užsieniuose jau ne
kartą teko su lenkais susidur
ti ir lietuviai juos visur nuga
lėjo, reikia laukti, kad lenkai 
sportininkai Lietuvoje mūsiškių 
sportininkų bus nugalėti. Tose 
varžybose dalyvaus Italija, ku*- 
ri reiškia daug pretenzijų į Eu
ropos vardo meistrą. Ar jiems 
pavyks Lietuvoje laurų vainiką 
išsivežti, sunku pasakyti, bet 
galima spėlioti, kad nepasiseks.

Taip pat atvyksta ir Prancū
zijos krepšinio sporto koman
da, tai rimti lietuviams konku
rentai, peš jie savo metu mū
siškius Paryžiuje yra nugalėję.

Mažeikiuose jau iš prieška
rinių laikų yra apsigyvenę 
daug darbininkų. Kita tiek jų 
apsigyveno po D. karo. Be
veik visi jie norėtų leisti vai
kus į amalų mokyklų, bet ar
timiausia tokia mokykla tėra 
lik Telšiuose, už 50 km. To
dėl buvo prašoma, kad 
kiuose butų įsteigta 
mokykla.

šv. ministerija rado
linga Mažeikiuose įsteigti ama
tų mokyklų ir šiomis dienomis 
vienai įstaigai rašte pranešė, 
kad Mažeikiuose busianti ama
lų mokykla statoma.

Tos mokyklos statymui, ga
na patogioje vietoje, yra ir di
dokas žemės sklypas.

Mažei- 
amatų

reika-

šitas klausimas bus iš- 
dabar sunku pasakyti, 

labai opus ir, sakysime, 
klausimas; mat,

turint galvoje, kad tautininkai 
provincijoje veik išimtinai val
dininkai, lai aišku, kad dabar 
toji tautininkų sąjunga lyg 
nies penkta koja!

Per tautininkų sąjungą 
sąjungos pareigūnai gali
valdininkus demoralizuoti ir jei 
norite savotišką sabotažą vary
ti. Štai dėlko provincijos žmo
nės taip griežtai prieš veikian
čią tautininkų sąjungą yra nu
sistatę!

Kaip 
rištas, 
nes tai
“delikatnas 
tos sąjungos šefas — respubli
kos prezidentas...

Tai supraskite, kad tai labai 
opus klausimas, juo labiau, kad 
naujoji vyriausybė sutiko esa
mos padėties pagrindiniai ne
griauti ir pasižadėjo respubli
kos prezidentui įojaliai bendra
darbiauti. Tai labai slidus ke
lias...

Bet esamose Lietuvos politi
nėse sąlygose šiuo metu kitaip 
veik neįmanoma. Sveika poli ti
kta išmintis d ik tuo te diktuoja 
tokį, o ne kitokį kelią pasirink
ti! Bet kokie dabar Lietuvos 
vidaus sukrėtimai tik piktuoju 
Lietuvos valstybei patarnautų.

(Bus daugiau)

Padidėjo miltų pareika
lavimas

Kol kvietiniai miltai vakarų 
Žemaitijai buvo gabenami iš 
Klaipėdos krašto malūnų, tol 
Mažeikių valcų malūnas “Lai
mė” miltų turėdavo ir atsar
goje. Dabar tas vietas daugiau
sia aptarnauja Žemaitijos ma
lūnai ir miltų pareikalavimas 
yra gana didelis. Mažeikių ma
lūnas dirba dienų ir naktį, bet 
ne visada gali patenkinti už
sakymus. e
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VYNAS IR DEGTINE
Nepamirškite sustoti, važiuoda
mi į pikniką puošimo dienoj 
(Decoration Day), pasiimti gero 
vyno ar degtinės. Specialiai nu
pigintam kainom. Vienatinė lie
tuvių krautuvė. Brighton Parke.

FRANK’S LIQUOR STORE
Vi bloko į rytus nuo California.

4012 ARCHER AVENUE
Sav. YUKAS ir Sūnūs.

Laf. 2040 Pristatėm Į namus

Lietuvos Naujienos

PIRKITE LENTAS SKOLON 
Mes Finansuojame

Naujos 2x4' Hemlock AA
pėda ....................  C*
Heavy Slate 1.45 rolis
Roll Roofing I
Maleva reg. 2.25 C 4 b25 gal-
specialiai ....... I
Plaster Board —Ha
ketv. pd...................... C*’

ALBERT LUMBER &
SUPPLY CO.

3800 SO WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

KAUNAS, 11/V — Lietuvos 
kariuomenės vadas brig. gen. 
St. Raštikis, viešėdamas Varšu
voje, priėmė lietuvių ir lenkų 
spaudos atstovus, kurie, be ki
to ko, pareiškė, kad pasikalbė
jimai, kuriuos jis turėjo su Len
kijos respublikos prezidentu, 
Lenkijos maršalu, ministru pir
mininku, užsienių reikalų mi
nistru ir kitais lenkų vyriausy
bės ir kariuomenės atstovais, į- 
tikino jį dar kartą dėl Lenkijos 
simpatijų nuoširdumo Lietuvos 
atžvilgiu. Atgimusi Lietuva dėl 
savo dabartinių sąlygų turi ten
kintis neutralumo politika, ku
rią ji nuo kelių metų pasiry
žusi veda kartu su kitomis Pa
baltijo valstybėmis. Tačiau, pri
silaikydama neutralumo, Lielu-

KAUNAS, 11/V — Birželio 10 
d. Kaune įvyks Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos Rotary 
klubų konferencija. Gegužės 10 
d. įvyko Kauno rotariečių klu
bo tradiciniai pietus, kuriuos 
aplankė ministras pirmininkas 
gen. Černius; sveikinimo pra
kalboje, tarp kito ko, pasakė: 
“Visų visuomenės sluoksnių ir 
visų organizacijų, jų tai*pe ir 
rotariečių, parama vyriausybei 
gali daug padėti jos siekimus 
įgyvendinti”.

— o —
, KAUNAS, 11/V — Vyriausio

ji Seimo rinkimų komisija “Vy
riausybės Žiniose” paskelbė, kad 
klaipėdiškiai Seimo nariai Mi
elinei Jurgeleit, Michael Fesling 
ir Jonis Pakalnischkies nuo ko-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Joseph iPetlerson iš Oklahoma City ir Frank H. 

Schulte iš St. Louis, kurie žuvo “Sąualus” submarinui 
nuskendus.

flargĮSSSfnai
Sugaištame Valgydami 

Penkis Metus
Musų skilviai yra chroniški 

laiko eikvotojai. Sveikatai ir 
gyvybei palaikyti, žmogus per 
dieną valgymui sugaišta ma
žiausia pusę valandos, bet vi
dutiniškai išeina ir apie dvi 
valandos į dieną.

Jei žmogaus amžių skaitysi
me 70 metų, tai apetito paten
kinimui reikės 45,000 valan
dų, kitaip sakant, mes suval
gome penkis savo gyvenimo 
metus.

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Visų žinomų geriausių iš- 
dirbysčių yra parduodamos 
numažintomis kainomis.

Pirkdami iš Budriko Krau
tuvės sutaupysite iki 

50 dolerių

Namams Rakandai — Par- 
lor Setai, Radijos čia yra 
dideliame pasirinkime ir 
žemesnėmis kainomis negu 

kitur

va yra pasiryžusi ginti iki pas- 
kutinosios savo nepriklausomy
bę ir atstumti, prireikus, su gin
klu rankose kiekvieną pasikėsi
nimą prieš ją. “Su pasitenkini
mu konstatuoju, kad čia radau 
visišką musų politikos suprati
mą. Musų tarpvalstybinių san
tykių normalizacija pasistūmė
jo šiais metais žymiai į priekį. 
Neabejoju, kad tie santykiai 
tarp abiejų valstybių įgaus kas
kart draugingesnę formą ir kad 
netrukus prieisime santykius, 
pagrįstus visišku abipusišku pa
sitikėjimu. O pasitikėjimo at
mosfera mums leis išspręsti 
daug dalykų, kurių išsprendi
mas kitose sąlygose butų ncį-j našiai didėja ir jų sudėtų inde- 
manomas.” |iių bendra suma: 1935 m. sau

sio 1 d. ji sieke 407,000 litų, 
1937 m. — 470,090 litų ir 1939 
m. — 742,000 litų,

— o —
KAUNAS, 11/V — Nors pa

vasaris Lietuvoje vėsus, tačiau 
žiemkenčiai labai gražiai atro
do. Vaismedžiai turi užmezgę 
labai daug žiedų. Laukiama ge
ro derliaus. Pievos dėl lietaus 
stokos vėlai pradėjo želti.

— o — 
KAUNAS, J|/V —

vo 22 d. nustojo buvę v Seimo 
nariais ir jie iš Seimo narių są
rašo išbraukiami.

— o —
KAUNĄS, 11/V — Taupomo

sios Valstybės Kasos jauniems 
taupytojains paskatinti jau ke
turi metai skiria jiems už uolų 
taupymą premijas. Jaunieji tau
pytojai taupo 120 Taupomųjų 
Valstybės Kasų skyriuose ir 77 
taupytojai jau gavo premijas. 
Mokyklinio amžiaus jaunimo 
taupymo duomenys per eilę me
tų vaizduoja tokią raidą: 1935 
m. sausio 1 d. jaunųjų taupyto
jų buvo 2,159, 1937 m. — 4,- 
249, o 1939 m. jau 5,460. Pa-

ŠNIPĖS SEKA ANGLIJOS 
KARALIENĖS TUA

LETUS

Kultūrinė pažanga 
Lietuvoje

STOGDENGYST1 IR BLtKOB 
DAKBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
BR1DGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

JOS. F.
SUDRIK

Furnitūra House
3409-11 S. Halsted St

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite gražaus radio pro- 
gramo iŠ stoties WCFL—970 k. 
nedėlios vakare kaip 9-tą vai.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
ttties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 0 ryto iki 1 vai.

— o —
KAUNAS, 11/V—Kauno mie

sto statybos skyriaus vedėjo 
pranešimu, miestas šiemet bus 
plačiai statomas ir puošiamas. 
Šančiuose statoma didžiulė pra
džios mokykla, kuri kainuos 
940,000 Lt. Vandentiekių stoty
je atiduoti statyti darbininkų ir 
tarnautojų gyvenami namai. 
Numatoma šiemet statyti dar 
dvi mokyklas Ugniagesių ir 
Aukštaičių gatvėse. Taip pati KAUNAS, f/V — Per visu- 
viena didelė mokykla Sandėlių 1938 metus Marijampolės ap- 
ir Drobės gatvių kampe, šan- skrityje į 3 pienines ir 51 nu- 
čiuose. ši mokykla bus 3 aukš- griebimo punktą pristatyta 12,- 
tų, turės didelę salę per du auk- 650,000 kg. pieno. Daugiausia 
štus su scena ir visus moder- pieno pristatyta Kalvarijos pie
nius patogumus. Kaip jau pra- ninėn — 5,550,000 kg. 
nešta šiemet pradedama statyti —o —
turistų namai, pirtis su baseinu KAUNAS, 11/V — Klaipėdą 
ir didžiulė plytinė, kuri paga- prijungus prie Vokietijos, ten 
mintų iki 5 mil. plytų per me- gyvenimas žymiai pasunkėjo, 
lūs. žiegždrių dvare už A. Pa- Sunkių sąlygų nebepakęsdami 
nemunės bus statoma varguo-pr tėvynės išsiilgę į Palangą 
menei sanatorija su 150 lovų, naktimis perbėga ne tik suaugę 
Be to, savivaldybė nori statyti žmonės, bet ir vaikai. Du nio- 
Vilijampolėje darbininkams ma- kyklinio amžiaus berniukai at- 
žųjų butų koloniją, šiemet nu- bėgo net namiškius palikę Klai- 
matyta išgrįsti pastoviu grindi-Į Pėdoje, 
niu, bituko plytelėmis ir asfalt
betoni! eilę gatvių, k. t., Kipro I KAUNAS, 11/V — Gyvento- 
Petrausko, Utenos, Žeimių gat- JV surašinėjimas Vokietijoje 
ves, Tvirtovės alėjos dalį, Da- Pa#al užsiėmimą, kilmę, kalbą 
nules gatvę, Maironio gatvę, Sa-Pr tautybę įvyks gegužės 17 d., 
vanorių prospektą iki Kapinių ° Klaipėdos kraštui atidėtas iki 
gatves ir akmens grindiniu Va- gruodžio 1 d. Iki to laiko no- 
lančiaus gatvę ir Linkuvos gat- r,ma Klaipėdos krašte sumažin- 
vę iki Sąjungos aikštės. Papras- pi kaimų skaičių, sujungiant po 
tu grindiniu bus grindžiamos ir kelis į vieną. Klaipėdos ajpskri- 
jau pradėtos Moniuškos, Jan- b’j£ tokiu budu iš 250 kaimų 
kaus, Krėvos, Višinskio dalis, beliks tik 73; panašiai sumažės 
Seinų dalis, Balninkų, šaldytu- pr Šilutės bei Pagėgių apskričių 
vų, Kranto ai. Šančiuose dalis, kaimų skaičius.
Vaidilos A. Panemunėje dalis, 
Kapsų dalis ir Maironio dalis. 
Kaišiadorių g. A. Šančiuose jau 
baigiama grįsti, projektuojamas 
iš A. Šančių naujas susisieki
mas su miesto centru. Numato- s I
ma atremontuoti Laisvės ai., 
Kęstučio, Prezidento ir Seimo 
gatves, uždedant naują viršuti
nį sluoksnį, šiemet bus užpilta 
ir apvelėnuota 300 m. pylimo 
prie Nemuno už Lampėdžių. 
Ten jau supilta ir sutvarkyta 
1,200 m. pylimo. Baigti pylimo 
darbai nuo Petro Vileišio tilto 
iki žuvų rinkos. Taip pat bai
giamas stiprinti akmenimis ii 
karklais prie tumelio Nemuno 
kranto dalis ir atliekami dide
li tvarkymo darbai Ąžuolyne, 
kur jau pasodinta medelių už 
30,000 Lt ir praplatinta Sporto 
gatvė. Kitais metais numatoma 
pastatyti viaduktas per žema’-Į 

. čių gatvę.

— o--

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILL0W SPRINGS, ILL.

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental 

X-Ray Lab.
Buvusi prie

4658 S. Ashland Avė.
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė.
2 aukštas Sherman Bldg. Pietų 

rytų kampas 48 ir Ashland.
Prieš St. Rose of Lima • 

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai— 

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.

Manau, kad gerbiami “Nau
jienų” skaitytojai nori žinoti, 
kaip tvarkoma Lietuvos žmo
nių sveikatos—ypač kaimiečių 
ir biednuomenės sveikatos rei
kalas. Kas jau atsiekta, pada
ryta! ir kas dar yra daroma.

Mano manymu, Lietuvos 
sveikatos departamentas yra 
padaręs nepaprastai didelę pa
žangą, užsitarnauja pagarbos 
ir dėkingumo ne tik piliečių, 
bet ir visų lietuvių, po platųjį 
pasaulį išsisklaidžiusių.

Štai ištisai paduodu 
turinį ir manau, 
“Naujienų”
žiai perskaitys 
darbuotę Lietuvos 
Departamento.

meratoriams.
Visi skaitytojai ir prenume

ratoriai, kurie negaunate dvi
savaitinio laikraščio “Laisvo
ji Mintis”, yra prašomi nevil
kinant parašyti laišką, priduo- 
dant savo pilną adresą.

Rašykit laiškus sekančiu ad
resu :

Laisvoji Mintis”, 
Maironio g-vė No. 7a.

Kaunas, Lithuania

Stambios amerikiečių madų 
firmos esančios pasiuntusios į 
Londoną 10 jaunų šnipių, kad 
jos sušnipinėtų, kokiais rūbais 
apsirengusi Anglijos karalienė 
atvažiuos į Ameriką. Tai, ku
riai pasiseks tai sužinoti, fir
mos skiria 30,000 litų premiją. 
Dabar šnipės stengiasi sueiti į 
pažintis su 
mis, kurios 
bus, kad iš 
tų. Tačiau, 
laikraščiai,

Londono modistė- 
siuva karalienei ru
jų kas nors iškvos- 
kaip praneša anglų 
tatai joms nesiseka

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOK| CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

—Dr. A. L. Graičunas. ir greičiausia nepasiseks.

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 Wesl 63rd Street 

prie Loomis

laiško 
gerb.
atid-

kad
skaitytojai

ir įkainuos
Sveikatos

MM.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra.

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

M

—Dr. A. L. Graičunas. 
Gerbiamasis .Collega!

Pastebėjau, kad Tamsta dir
bate Amerikos lietuvių tarpe 
kultūrinį darbą ir sveikatos 
reikalais dalig rašote spaudo
je. Man yra labai malonu tarti 
Tamstai mano ypatišką ačiū.

Daug reikėtų vietos ir laiko 
suminėti šiose eilutėse kiek 
mes esame sveikatos reikalų 
labui padarę ir kiek dar daro
me. Šios prasmės aiškesniam 
įrodymui aš Tamstai siunčiu 
“Lietuvos viešosios sveikatos 
1937 metų apžvalgą”, iš jos 
pląčiau matysite ir pastudija
vęs patirsite musų nuveiktus 
darbus. Gaila, kad tenais dar 
nerasite platesnių darbo, o tik' 
sistematizuotus darbų skait
menis. Stambesniuosius čionai 
paminėsiu. Dar visai neseniai 
yra įsteigti kaimuose sveika
tos punktai 
kiekviename 
vra* Juose 
gydytojas ir 
pirmoji medicinos kaimo gy
ventojams pagelba jau yra. 
Dabar ruošiu įstatymą, kad 
butų gydomi (nemokamai) vi
si sergantieji džiova ir tracho
ma.

Padidiname (dvigubai) sa
nitarinį švietimą (kaimui) ir 
su kino aparatais rodome me
diciniškas filmas gyventojams. 
Jau nemokamai gydomi ligo
niai sergą venerinėmis ligo
mis, šiltinėmis ir kit Dabar 
pavasariui prašvitus labai pla
čiai varome raupų skiepijimo 
darbą (kasmet paskiepinama 
80,000—100,000 asmenų).' Skie
pijame nemokamai. Raupais 
susirgimų jau geroka metų ei
lė neturime, šiemet jau svei
katos punktų gydytojai tikri
na pradžios mokyklas ir mo
kinius. Į šį darbą mes ypač 
kreipiame daug dėmesio, nes 
čionai musų prieauglis—musų 
tautos ateitis.

Dėkui Tamstai už laiškus ir 
žinias. Vertinu Tamstos darbą 
kultūringame sveikatingumo 
darbe ir reiškiu pagarbą—

Med. Gyd. M, Mickus.
Departamento Direktorius.' 

♦ , 

Žinotina-

(stotys); dabar 
valsčiuje tokie 

dirba medicinos 
akušerė. Taigi,

SURYS—D00DY—ANTONISEN, Ine.
(NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
PATARNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam pinigus ant l-mų 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Renduojame Safety Deposit Dė
žutės, rašome insurance, FIRE, PLATE GLASS, LIABILITY, AU
TOMOBILE,, TAVERN BONDS, FURNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo namų. Padarom popieras, egzaminuojam 
abstraktus. Notary Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gazo, elektros. Parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų į Lietuvą ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų galite nupirkti travelers check.

Sukys-Doody-Anlonisen *«•
G. A. ŠUKYS, President

3252 So. Halsted St. Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

Pąstatysime namus ir vidų įren
gsime ant Jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.

Matyki t 
ŠIO MODE
LIO NAMĄ 
ŠIANDIEN 
10 v. r. iki 
4 v. p. p. 
musų kiemt

CITY WRKG. & LUMBER CO. .».

INSULIUOTAS 2 KARŲ GARAŽAS
MažųHlaidų
NAMAS

$1509.09 - DOVANOMIS - $1500.00

NEW CITY FURNITURE MART
DOVANOMIS

----- RENGIA ----- ..

Si PIKNIKĄ
Nedėlioj, Birželio-June 4,1939

BIRUTES ■« I ' 
79-TA IR 
ARCHER 
AVENUE DARŽE

šokiams gros NEW CITY RADIO ORKESTRĄ—Dalyvauja Radio 
žvaigždės ir juokdariai. Taipgi NEW CITY rinks 

populiariausią lietuvaitę.
Jei kas norite vykti busu, ateikite į New City Furniture krautuvę 
dėl rezervacijų. Su kiekviena rezervacija dykai tikietas į pikniką.

KLAUSYKITE MUSŲ PROGRAMO ANTRADIENIAIS Iš 
STOTIES WSBC. 1210 KIL., 8:00 IKI 9:00 VAL. VAKARO.

“Laisvosios Minties” prenu-

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 

Formetly DR.: ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
’ Phone Central 4641 j

kampan Monroe St.. Ch4ca<o III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukfito. Priėmimo kamb. 506 
džl vyrų Ir 508 d<51 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 DTSTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankančius nei štorus. 
Vežam į termas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga* 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted SL
Saukit Tel. YARDS 3488

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS ,

JOHN YERKES
2482 W. 60th St

Tel. Hemlock 28S7
Rez. Republic

Garsinkitės aN-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI ui 8 j J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ ^(J.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... ♦15-00
REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama.... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $ "j .00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
. DOUGLAS PARK HOSPITAL 

UKM So Kedzie Avė., Chicago 
TeL Lavradale 5787,

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

■ ■ -fe' 
•fe
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GRAŽI PARAMA KLAIPĖDOS PADEGĖ
LIAMS IR GINKLŲ FONDUI

MONTREAL, Kanada. — Ne
tekus Klaipėdos Lietuvos eko
nomines sąlygos pasunkėjo. Be 
padarytos didžiausios Lietuvai 
skriaudos, dar susilaukėm 19 
tūkstančių pabėgėlių. Jie yra 
šiandien kritiškoje padėtyje. 
Montrealo lietuviai pradeda 
rimtai šį klausimų gvildenti ir 
ištiesti broliškų pagalbos rankų 
nukentėjusiems.

Čia gegužės 21 d. buvo su
šauktas masinis mitingas aptar
ti dabartinę Lietuvos padėtį. 
Mitingas įvyko Vytauto Nepri- 
gulmingo Klubo salėje. Nors mi
tingas nebuvo labai gausingas, 
bet suteikė gražių paramų. Pir
mų stambiausių Montrealo S. ir 
D. P. D-ja paaukojo 20 dolerių 
Klaipėdos pabėgėliams. Taip 
pat ir kitos draugijos prisidėjo 
su kiek mažesne suma: L. D. 
D-ja 35 kuopa 10 dol.; vietinės 
Literatūros Draugijos abi kuo
pos po 5 dol. Atsikreipus į pu
blikų kaip bežiūrint sumetė dar 
34 dol. 22 centu. Vieni aukojo 
Klaipėdos pabėgėliams, kili Gin
klų fondui. Tokiu būdu bendra 
suma šiai ic masiniame susirin
kime sukelta $61.22. Manoma, 
kad ir Vytauto Neprigulmingas 
klubas greitoje ateityje svarstys 
šį svarbų klausimų ir prisidės 
su parama.

Penkios Montrealo organiza

cijos dalyvavo šiame mitinge 
pirmininkaujant draugui Navic
kui. Lietuvos liaudžiai ginti ko
mitetas turėjo paskyręs du įžy
mesnius vietos kalbėtojus, bu 
ten t, drg. M. Plačenį ir J. Lase- 
vičių. Pirmas kalbėtojas buvo 
drg. M. Plačenis, kuris kalbėjo 
gana nuosekliai apie dabartinę 
Lietuvos padėtį ir kvietė visus 
lietuvius pareikšti daugiau pa
sitikėjimo dabartinei vyriau 
sybei su Černium priešakyje. 
Be to, kalbėtojas'užgyrė Lietu
vos socialdemokratų pozicijų 
dėlei reikalavimo paleisti poli
tinius kalinius iš kalėjimų. Pa
reiškė pageidavimų, kad naujo
ji vyriausybė kuo veikiausiai 
apsvarstytų tų peticijų, kuri jau 
yra įteikta.

Antras kalbėtojas drg. J. La- 
sevičius taip pat plačiai kalbėjo 
apie užsieninę bei vidujinę pa
dėtį. Publika klausėsi kuo ra
miausiai. Tenka priminti, kad 
Montrealo lietuviai bendrai vei
kia opesniais Lietuvos klausi 
mais ir gražiai susitaria. Tai 
smagu. Linkėtina, kad ir atei
tyje pasireikštų tampri vieny
bė tarpe visų išeivijos lietuvių, 
neatsižvelgiant politinių skirtu
mų bei įsitikinimų. Juk galima 
rasti budai bendram veikimui 
nors tam tikrais klausimais.

—P. šermukšnis
____________ Sgualus” submarino įgulos gelbėjimo darbas.
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KUR “DINGO” KAZYS BENIUŠIS?
Kodėl jis “Liaudies Balsui 

nebekošer?
brauko, kad įrodžius Kanados 
lietuviams, kad Paleliunas yra 
“neučionas”.

Winnipeg, Kanada
Draugas Paknis “pasiilgo” J.

Novogrodskio
Draugas S. Paknis yra juo

kingiausias iš visų Winnipego 
lietuvių. Susirinkimuose jis daž
nai juokų padaro, bet čia jų 
neminėsiu, tik tiek pasakysiu, 
kad winnipegieciai jį vadina 
juokdariu. Dabar Paknis “apsu
ko” galvas visiems “Liaudies 
Balso” pisoriams beieškodamas 
“pražuvusio” Jono Novogrods
kio. “Liaudies Balse” 331 nr. 
Paknis rašo: “Kodėl ‘Naujienų’ 
konlestantas vvinnipegietis Jo
nas Novogrodskas nebesilanko 
į tų lietuvių svetainę, iš kurios 
“prapuolė” Dariaus-Girėno pa
veikslas? Kodėl jis ik besilanko 
nei į jokius mitingus, parengi
mus ir nebešildo lietuviams 
‘Na u j ienas’ užsirašyti ?”

Taip, užklausęs pasako, kad 
.Jonas Novogrodskas esųs dirbęs, 
i ocialistinį darbų, platinęs

“Naujienas”, po plačias mases 
skelbdamas socialistinę idėjų ir 
1.1. Vadinasi, J. Novogrodskas 
pats nesigyręs savo darbais, tai 
nors draugas Paknis Novogrod- 
skų pagyrė. Labai malonu.

Bet. kad Paknis sakosi, jog 
vaikščiojęs po “baldeinūs” j 
“supkičenus” ir į “lietuviškus 
pulruimius” užsukęs ir niekur 
negalįs Jono Novogrodsko su
rasti, tai pasigailėdamas Paknio 
kaipo seno žmogaus, noriu jam 
pasitarnauti, kad jis “Liaudies 
Balso” “pisoriams” galvų nebe- 
suktų. Ir todėl pasakysiu, kad 
jau jis Novogrodskio Winnipe- 
ge nebesuras, nes Jonas Novo
grodskas išvažiavo į S.A.V. ap
lankyti savo giminių, o iš S.A. 
V. gegužės 19 d. (kaip sako pa
ties J. Novokrodsko telegrama 
prisiųsta VVinnipego socialis
tams), lai jau Jonas. Novogrod
skas išvažiavo į Torontu ir ap
sistos 86 Bellvvood Avė., Toron
te.

Weil, drauge Novogrodskai,

nepamiršk parašyti į “Naujie
nas” kaip čia Winnipege būda
mas kovojai su literaturinin- 
kais, kurie negalėdami žodžiais 
atremti tamstos faktų griebėsi 
smurto ir norėjo kumščiais 
tamstai burnų uždaryti, kad 
neberašytum į “Naujienas”. Da
bar jau jie savo kumščiais tam
stų nebepasieks, todėl aprašyk 
jų begėdiškų elgesį. Lauksime.

—Socialistas

Ir lietuviai laukia 
karaliaus

COMt IW, NESDLtCRAFT SERVICE, INC.

Smagus parengimas
MONTREAI~Kanada. — Ge

gužės 20 d. Vytauto Nepr. Klu
bo Moterų skyrius surengė sma
gų balių su įvairiais valgiais 
bei gėrimais ir prieskoniais. Po 
vakarienės prie geros orkestro* 
visi gražiai linksminosi iki vė
lumai nakties, šeimininkėms 
tenka didelis kreditas už suren
gimų tokio šaunaus parengimo, 
kuris atneš iš pelno pačiam klu
bui. šis klubo moterų balius 
paliko gerų nuotaikų publikoje 
kaip paskutinis prieš vasaros se
zonų parengimas.

Nors pastaruoju laiku Que- 
bec provincijos išleisti nauji į- 
statymai suvaržė alaus pardavi
nėjimų ir smarkiai pakenkė pa
čiam klubui, bet veikiant gali
ma rasti nauji budai palaiky
mui Vytauto klubo įstaigos čie- 
ybeje. Kiek paaiškėjo, tai nau
joji valdyba pradeda smarkiai 
reikli dėlei paties klubo gero
vės.

Vienų didelį nuopelnų atliko 
įaujasis pirmininkas J. Šarkis 
gaudamas šokiams leidinių tik 
iž ketvirtų dalį nustatyto mo
kesčio. Praeitais metais buvo 
umokėta vien už šokių leidimų

1 J1FEY CROCHETED CLOTH PATTERN 2040
No. 2040—Mėgsta staltiesė.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2040 I
I 1739 So. Halsted St, Chleago, III. I

* čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No______ ... *

Nors prie sunkesnių sųlygų, 
iet bendrai visiems veikiant ir 
<ooperuojant nariams su nauja 
valdyba galima bus klubas ge
ram stovyje palaikyti ir toliau.

—Keistutis

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

I Adresas ------------------------------------- ---- ..---------- ------------------------------I

1 I
L Miestas ir valstija _______________ ____ _________________________

ALBANY, N. Y., geg. 28. — 
Gubernatęrius Lehman pasira
šė bilių, kuris uždraudžia New 
Yorko valstijoje dėvėti unifor
mas panašias militarinėms sve
timų šalių uniformoms. Draus
mė atkreipta prieš nacius.

W1NNIPEG, Man. — Kaip 
tik Winnipego lietuviai pradėjo 
aukas rinkti dėl svetainės pir-’go lietuviai dėl to netylės. Win- 
kimo pernai rudenį, tai tuoj ir 
3eniušio vardas pradėjo “Liau
dies Balse” figūruoti. Būdavo 
veik kas savaitę matysi “Liau
dies Balse” tų ir tų Beniušis pa
aukojo — draugai winnipegie- 
čiai eikime pas Beniušį įvairių 
reikmenų nusipirkti, remkime 
Beniušį, nes ir jis mumis re
mia; o ypačiai “Liaudies Bal
sų”... Kiek Beniušis “Liaudies 
Balsų” aukomis rėmė, lai tik 
vienų sykį man teko pastebėti 
“Liaudies Balse”, kad Beniušis 
per Paknį paaukojo “Liaudies 
Balsui” $2.00. Bet Winnipego 
dėtuvių svetainei tai dar ir da
bar dažnai šį tų Beniušis pa
aukoja, vienok jau antras mė
nuo kaip Beniušio vardo “Liau
dies Balse” nebesimato. Kodėl?
Pasiteirauti galima.

Dabar “Liaudies Balse” 330 
Nr. pasirodė korespondencija 
‘Winnipego Lietuvių Svetainės 
reikalais”. Po tos koresponden
cijos pasirašė “J. Paleliunas W. 
L. Klubo Sekr.” Na, ir kų jus 
..lanote! Apie Beniušį nė “piš...”

Aš esu tikras, kad Winnipe-

kad “savo”
Kiek man

politika yra

nipegiečiai, be abejo, pareika
laus iš Paleliuno, 
klaidų atitaisytų.
“Liaudies Balso”
žinoma, tai aš nesibaidau net 
ir į lietuviškas “lažybas” stoti 
susiderant iš tuzino strimelių ir 
pusbonkės valstybinės, kad bus 
taip: Kaip tik Paleliunas para
šys “Liaudies Balsui” dėl klai
dos atitaisymo, tai “Liaudies 
Balsas” tuoj ims ir įdės savotiš
kai pasakant, kad buk Paleliu
no paties klaida atitaiso. Ir gal 
dar parašys, kad Paleliunas at
siprašo Beniušio. Kad, tai kas 
stojate lažybom su manimi? 
Tik neužmirškite, kad aš deruo
si iš lietuviškų strimelių ir lie
tuviškos valstybinės pusbonkės.

O kad Beniušį iš revizijos ko
misijos “Liaudies Balsas” pats 
galėjo tyčia išbraukti, tai win- 
nipegiečiai spėlioja, kad tik dėl 
to, jog Beniušis pasiūlė pasvei
kinti “Naujienas” 25 metų ju
biliejaus sukaktuvių proga. Tai, 
matyti, dėl to Beniušis 
likęs “Liaudies Balsui” 
šer.

yra pa- 
nebeko-

vo, todėl prieš pabaigų pradėjo 
net po penktukų alų pardavinė
ti. Taigi, taip pigų alų begerda
mi ir mes winnipegiečiai lietu
viai laukiame karaliaus.

—SocialistasWINNIPEG, Man. — Dabar 
čia Winnipege galvatrūkčiais 
visi rengias kafdlių Jurgį pa
matyti. Mat, pirhių kartų į Ka
nadą atvažiuoja, Miesto valdy
ba didžiąsias gatves didžiausio
mis karūnomis papuošė — prie 
kiekvieno eleklrps lempų stul
po po dvi didelejS ir po dvi ma
žas karimas pritaisė. Prie mies
to salės, lai net elektrikinės 
šviesos karūnų padarė. The Ea
ton Co„ Hudsonbay Co., The 
VVinnipeg Tribūne ir Winnipeg 
Free Press spaustuvės, visi ban
kai ir visos pašto įstaigos ir 
šiaip didesnės kompanijos, tai 
nebe šimtais, bet tuksiančiais 
dolerių išleidžia visokioms ka
rūnoms ir karalių paveikslams 
bei namų papuošimui.

Neatsilieka ir mažieji biznie
riai — puošia savo kromelius 
kaip įmanydami; Nematysi' to
kios krautuvės, valgyklos, tea
tro, aludės, gazolino stoties ir 
kitokios viešos įstaigos, kuri ne
būtų vėliavomis pasipuošusi. 
Neatsilieka ir musų lietuviai. Ir 
ne tik biznieriai, bet ir darbi
ninkai. Jau nebekalbant apie 
patrijotus, ir musų “cicilikas”j 
Beniušis laukia karaliaus. Bet 
jis kaip koks žydas tuoj biznį nega]čsių būti geri komunistai, 
iš karaliaus daro. Einu anQ die-j^jg^ dabar jau “marksistų” 
nų gatve, ugi, žiūriu, Beniušio,vaikučiai lanko parapijos mo

kyklų, kad įskiepijus patriotiz
mo dvasių į vaikų sielas. Reiš
kia, nuo' komunizmo einama 
prie patriotizmo.

Nuo komunizmo prie 
patriotizmo

čia 
tai

W1NNIPEG, Man. — Kai 
lietuviai nusipirko svetainę, 
atidarymo dienoje vietoje Lie
tuvos ir Kanados himnų sugie
dojo Internacionalų.

Ir kad žinotumėte, dėl to pa
sielgimo vėliau moterys ko tik 
nepradėjo peštis. Mat, dabar čia 
Winnipege komunizmo niekas 
nebegarbina. Todėl vienų kartų 
toje svetainėje — Lietuvių klu
be — parengimui užsibaigus 
moterys sustojusios kampe ir 
pradėjo traukti Lietuvos him
nų lyg visų šventųjų litanijų. 
Čia, mat, Kanada, visada turi 
būti moterų viršus. Čia ir vyrai 
turi daryti taip, kaip moterys 
įsako. Musų literaturninkai tam 
tikslui turi ir moterų skyrių į- 
rengę, kad moterys galėtų ge
riau prisirengti vyrams įsaky
mus duoti. Taigi, ir duoda.

Moterys literaturninkės nuta
rė, kad reikia vaikus leisti į pa
rapijos mokyklų, sakydamos, 
kad vaikai nebuvę katalikais

krautuvės langai prikrauti ka
rališkų paveiksią, vėliavų ir vi
sokių “cackų”... Mat, “biznis 
yra biznis”.

šeštadienio vakarų, gegužės 
20 d., užeinu į lietuvių klubų 
alaus išsigerti, — ugi, brat, ir 
čia visi laukia karaliaus. Žiuriu, 
bent kelios vėliavos net iš lau
ko su karūna ir visa karališka 
ceremonija lietuvių klubas pa
puoštas. Prie vieno stalo mote
ris alų begerdama sušuko: 
“Vot, maladiec Beniušis, kad 
karūnų klubui, padovanoja”! Francuzijos 
Tas, žinoma, literaturninkams dier ir Jungt. Valstijų amba- 
gal ir nepatiko, bet kųgi jie be- sadorius Francuzijai, 
padarys moterims valių padavę, C. Bullitt. Abu pareiškė, kad 
o moterys dabar ir daro taip, jie tikisi taikos, tačiau įspėjo 
kaip joms patinka. Tiesą, žmo- klausytojus, jogei gali tekti 
nių klube neperdaugiausia bu- vėl imtis ginklų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Įspėjo apie karo 

pavojų
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

28. Sekmadienį kalbėjo 
premjeras Dala-

William

rašęs koks pašalietis, tai butų 
illeistina. Galėtų pasakyti, kad 
gal nežinojo, kiek ir kų Beniu
šis yra tuo laikotarpiu dėl tos 
svetainės paaukojęs, bet kad 
jau su tuo prasilenkė pats Klu
bo sekretorius, tai verta pakai- 
bėti. Aš paminėsiu tik vienų ir 
svarbiausi įrodymų, kad Beniu
šis toje korespondencijoje turė
jo būti paminėtas. Būtent: per 
paskutinį lietuvių masinį susi
rinkimą balandžio 2 d. renkant 
Klubo valdybų Beniušis kaipo 
gausus to Klubo rėmėjas buvo 
vsiuomenės išrinktas į revizijos 
komisijų visiems metams. Bet 
korespondencijoj pasakyta, kad 
lik du senieji revizijos komisi
jos nariai palikti tolimesniam 
patikrinimo darbui atlikti. Ko
dėl taip? Kurgi “DINGO” Be
niušis? Kas patvarkė, kad Be
niušį iš revizijos komisijos su
rašo išbraukti? Ar tik nebus 
pats “Liaudies Balsas” ir vėl 
persmarkiai patraukęs Beniušį 
žemyn, ir iš surašo ištraukęs 
taip, kaip J. Martinonį, kad “iš
traukė” iš aukotojų surašo?

Rodos, negražu butų redakci
jai taip daryti, bet daro. Ir kas 
begėdiškiausia tai,—kad “Liau
dies Balsas” iš aukų išsilaiky
damas savo rėmėjams laisvų 
žodį varžo. Netalpina savo “ga- 
zetoje” to, kų winnipegiečiai ra
šo. Man jau teko išgirsti daug 
lietuvių nusiskundimų, kad 
“Liaudies Balsas” nesiskaito su 
Kanados lietuviais. O jei kada 
išeities nebėra, jei Winnipego 
lietuviai užsispiria, kad negerai 
parašyta korespondencija butų 
atšaukta, tai tada jau “Liau* 
dies Balsas” tuos atšaukimus 
taip įdeda, kad skaitytojai su
prastų, jog tai pačių korespon
dentų klaidos atitaisomos ir 
kad buk “beraščiai” korespon
dentai “Liaudies Balso” atsipra- 
šo. ,

Ar ilgai Kanados lietuviai 
duosis “Liaudies Balsui” save 
už nosių vedžioti? Pamatysime, 
kas atsitiks su Paleliunu? Drau
gas Paleliunas visa širdimi dar
buojasi visuomenės gerovei — 
dėl to klubo reikalų. Kad Pa
leliunas yra geras naujienietis, 
už tai “Liaudies Balsas kiek lai
ko atgal buvo Paleliunu apšau
kęs fašistiniu diktatorium, bet 
Winnipego lietuvių prispirtas 
“Liaudies Balsas” turėjo tų sa
vo šmeižtų atšaukti. Bet tai gal 
dėlto dabar Paleliuno raštus ir 
darko, iškraipo ir žodžius iš-

Butų įdomu patirti, kų pats 
K. Beniušis turi į tai pasakyti?

—Socialistas

r
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18, 20 ir 
colių per

No. 4137—Namie dėvėti suknelė.
Sukirptos mieros 14, 16, 
32, 34, 36. 38, 40 ir 42 
krutinę.

Norint gauti vienų

4137

ii-'-'
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Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti, pavyzdžio 
numerį pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chleago, m. 

čia įdedu 16 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.....-.......

Mferoa —_ per krutinę

.(Vardas ir pavardė)

.(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Diena Iš Dienos Tai Jau Turbut 
Ne Visus “j Ožio 
Ragą” Suvarė

Prekybos Butas 
Planuoja Tikrą šei
mynišką Išvaziavima

Politika
Juozas Ascilla 
Mitskegone, Mich

Iš Muskegon, Mich., “Naujie
noms” rašo kontestanlas chica- 
gietis Juozas Ascilla: “Gerų die
nų visiems naujieniečiams. 
Nors neilgai čia busiu, bet labai 
smagu nors valandėlei apleisti 
Chicagos durnus ir pakvėpuoti 
tyru oru, ir paįvairinti gyveni
mą, šį-tą naujo pamatyti. Aš 
čia pirmą kartą. —Joe Ascilla.”

Iš “Vilnies” šėrininkų 
susirinkimo

M. Kenutienė 
Ligoninėj

Chicago Memorial ligoninėj, 
prie 32nd ir Lake Park avenue, 
guli p. Magdaline Kenutienė, 
veikli moterų organizacijos na
rė, nuo 5011 W. Quincy avė. 
Jai ligoninėj buvo padaryta vi
durių operacija.

Gegužės 7 d. Lietuvių Audi? 
torijoj įvyko “Vilnies” šėrinin
kų susirinkimas. Pienininku 
buvo Išrinkta Karosienė. Pir
mų kartą teko matyti tą komu
nistų vadovę. Ji iš tikro turi 
miklias kojas.

Buvo visokių nuomonių ir 
pasiūlymų kur daugiau pinigų 
gauti. Vieno “Vilnies” redakto
riaus pačiutė pašokusi ir ran
komis mosuodama kad bara, 
tai bara šėrininkus, kam per- 
mažai pinigų iš žmonių prašo. 
Na, vargšei moterėlei reikia ne 
vien šeimynėlę užlaikyti, bet 
juk reikia ir redaktorių paval
gydinti.

Pruseikos “receptas”

3i- 
buvo

Korespondentas peikia 
blogą įprotį

Lietuvos Prekybos Buto 
rektoci^ susirinkime
svarstyta, kas reikia veikti ar- 
timesniam narių bei jų šeimų 
susipažinimui.«Kadangi Darius- 
Girėnas Amerikos Legijono 
Postas rengia ekskursiją laivu 
į Milwaukee, o įvairių piknikų 
taipgi netrūksta, tai buvo nu
tarta surengti tikrai šeimyniš
ką išvažiavimą į tinkamą ūkį 
ir tinkamai laiką praleisti su 
įvairiomis naujenybėmis, 
lutini planai palikta tam 
rai komisijai.

Ga- 
tik-

Dr;

Linkini jai laimingai operaciją 
pergyventi ir greitai pasveikti.

Mt. Greenwoodiečiai 
Ruošiasi Vedyboms

Netrukus Chicagoj susikurs 
nauja lietuvių šeimyna, nes 
greitu laiku jauna ir graži 20 
metų p-lė Joseph i ne Milkewicz 
eis prie altoriaus su chicagiečiu 
Jonu Cinku. P-lė Milkewicz 
yra iš Downers Grove.

Neseniai p. Helen Zalatoris, 
Dr. P. Zalatoriaus žmona, 6600 
South Artesian avenue, jauna
vedei surengė vedybų lauktu
ves — “bridal shovvers”. —Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Pruseika ve kokį receptą pi
nigams gauti pateikė. Gerais 
laikais, jis sako, žmonės nebu
vo tokie duosnųs kaip dabar. 
Visi manė tapti turtingais. Da
bar ta viltis turtus sukrauti 
pranyko, ir visi dabar daugiau 
duoda darbininkų reikalams. 
Tik reikia prašyti — ir gausi.

“Vilnies” redaktorius Andru
lis pasigyrė, kad visus komu
nistų priešus į ožio ragą suva
rė, ir kad visi tie priešai dabar 
turi tylėti. “Vilnies” pozicija 
esanti labai gera.

Bet ne visi šerihinkai su juo 
sutiko, nes kilo smarkios disku
sijos. Kai kurie ėmė nurodinė
ti, kad “Naujienos” yra geriau 
vedamos. Sako, pasiūlyk “Vil
nį”, tai gauni atsakymą,, “jogei 
“Naujienas” tai imtume, bet 
ne “Vilnį”. Jų manymu, “Vil-

Alex Rakas, 25, su Emma 
Bukauskas, 23
David Earl, 27, su -Monica Zay-
aųskas, 31 - .

Joseph Jarmusz, 50, su Anna
Kurdą, 43

George P. Rutkowskas, 23, 
su Grace Simons, 18

Charles Glen, 32, su Sophie 
Zurat, 25

Joseph N. Lornaitis, 
Patricia Žilius, 24

31, su

Reikalauja
Perskirų

Victoria S tanke nuo Stephen 
Stanke

Pearl Miller nuo Bernard 
Miller.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

A 11 A Gėlės MylintiemsK K A Vestuvėms, Ban-U 11 U H kletams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mam& 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580*

iiVCIIiIy Tele«ramu i LUVUMO ^Pasaulio 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
TeL YARDS 7398

Garsinkitės “N-nose”

Demokratų Išva
žiavimas Birželio 
4-tą Dienų

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
Į CLASSIFIED APS

Direktoriai S. Balzekas, 
K. Draugelis, J. W. Kaledins- 
kas, W. J. Kareiva, D. Kurai
tis, G. Nekrash, J. P. Rakštis, 
W. B. Sebastian, adv. A. A. 
Slakis, A. J. Valonis ir J. P. 
Varkala dalyvavo susirinkime, 
kurs įvyko pas direktorių A.

kad “Nau- 
geriau ve-

r i nkimai. 
turi surašęs vardus 
jo manymu, 'yra 

Bet šė-

nies” padėtis yra gana bloga. 
Daugelis ir kitų šėrininkų pri- 
vatiškai pripažino, 
j ienos” iš tikro yra 
damos.

Seka direktorių
Pruseika 
tų, kurie,
“ščyrieji komunistai”, 
rininkai pasipriešino ir turėjo 
leisti jiems nominuoti direkto
rius.

Piniginės pagalbos suvažiavi
mas gavo virš $15. Ir vėl tie 
vyrukai ėmė verkti, kad šėri- 
ninkai permažai pinigų iš žmo
nių prašo. Bet aš nemanau. 
Kiek man teko būti komunistų 
vakaruose ar taip suėjimuose, 
tai dar ne kartą nemačiau, kad 
jie savo kromeliui neprašytų 
aukų arba nedarytų kokių ko- 
lektų. —šėrininkas.

Blogas įprotis
Pas Buto direktorius įsigyve

no labai blogas įprotis, būtent, 
po susirinkimų direktorių žmo
nos, vietoj gaspadoriškai pada
ryti “ham sandvičių”, paprastai 
surengia tikrą bankietą, kurio 
nei vienas nesitiki ir nenori. 
P-ia Valonis pridėjo daug dar
bo ir išlaidų prirengdama tiek 
daug įvairiausių valgių, kurių 
dauguma paliko nevartoti. Mes 
gi vyrai, atėjus vidurnakčiui, 
ištraukiant vieną “šnabę”, su- 
valgom sandvičių, išgeriam 
stiklą kitą alaus, tai ir pakan
ka. Taigi, leidukės, liaukitės, 
nes tas darosi nesveika atei
čiai. Ne visi direktoriai turi 
tinkamą vietą ir ne visos di
rektorių žmonos nori eiti į tą 
lyg kokį kontcslą, kuri iš jų 
galį, didesnę . ir geresnę^puotą 
priruošti. Suprantama, kiekvie
nas direktorių išgali tokį ban- 
kiettiką surengti, bet kyla klau
simas, ar tai reikalinga. f
Rašytojas turi omenyje trum

poj ateityj pakviesti direktorius 
pas save ir duoti gaspa dorišką 
priėmimą, pradedant nuo pat 
apačios, o paskui jei kas norės 
eiti aukštyn, tai lai sau keliau
ja.

Adv. Slakis šį kartą buvo la
bai gyvas ir liek daug juokin
gų pasakaičių pripasakojo, kad 
net ašaros nuo juoko kiliems 
direktoriams biro.

W. B. Sebastian, 
Publicity Chairman.

Lietuvių Demokratų League 
of Cook County turės savo me
tinį pikniką birželio 4 d. Ryan’s 
Woods, 87-ta gatvė, prie West- 
ern Avenue. Įėjimas, kaip pa
prastai, bus veltui, o progra
ma bus gan įvairi su šokiais, 
žaidimais, vaidinimu ir dova
nomis.

Dieną po išvažiavimo' bus 
rinkimai Cook apskričio teisė
jų. Norime raginti publiką vėl 
balsuoti už demokratus, nes jie 
davė mums dabartinę pradžią 
politikoj ir tikimės iš tos parti
jos dar daugiau darbų gauti 
musų lietuviams. Dauguma iš 
dabartinių kandidatų lankysis 
išvažiavime, tad norime, kad 
musų piliečiai ten gražiai ir 
gausiai pasirodytų.

Kai atvažiuosite į pikniką, 
atneškite savo bilietus dovanų 
laimėjimui, o jų neturėdami 
galėsite gauti ant vietos. Pra
džia 11 valandą iš ryto iki tam
sumos. —Dėdė Kastukas.

Roselando
Kultūros D-jos
Susirinkimas

Mt. Greenwj)odiečiai 
Ruošiasi Piknikui

Įdomybes Riverview 
Parke

Kviečia visus — jaunus ir 
senus

MT. GREENWOOD. — Su
laukę birželio 11d. visi geri lie
tuviai, ir jauni ir seni, ir maži 
ir ‘ dideli, nepraleiskite progos 
nedalyvavę SLA 178 kuopos iš
važiavime, kuris įvyks tą dieną 
Ryan miške, prie 87th ir West- 
ern avenue.

Ten dalyvaus žymus kalbėto
jai, bus geras orkestras, kuris 
nesustodamas gros visokiausius 
šokius, skambės dainos, bus 
renkama grožio karalaitė, bus 
ir dovanų.

Žinoma, bus ir alučio, ir deš
rų su kopūstais, bus ir kumpių 
ir sūrių ir lietuviškų saldainių.

Nepamirškite pikniko.
B. Valantinas.

c*

l

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.

M

. I

./
t

-THE HOME OP FINE FURNITURE* SINCE 1904 
1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

■ Naujausi ir geriausi

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKRJIMAIS

Turi “begalvį kareivį

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar- 
Ave., tel. Juniper 5936; Vice-pir- bui. Būti. Geri moderni namai, 
mininkas— Mike Čepulevicius, Alga. Intervievv Studio. 354 W. Van 
3327 Le Moyne St.; Protokolų Buren.
sėkr.—Anton Lungevicz, 1814________________________ _____
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

AMERICAN LITHUANIAN dtTI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 

, 33rd St., tel. Victory 8770; Ka
perius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockvvell St, tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis,. 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; | 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —I)r. A. J. Ma
nikes, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
^3^^'Žemė Pardavimui

PUIKUS KAMPINIS BUDIN
KAS 18 apartmentų. Rendos $9360 
metams — $31,500 — $6,500 pini
gais.

6 apartmentų kampinis budin
kas, 12 metų senumo, geltonų ply-PATYRUSI MOTERIS NAMŲ. __ ... .. . , tlVnHnruošos darbui. Gera virėja. Vaikai Negali būti subytytas. $13,000.

3% metų prižiūrėti. Nereikia ------------- —
bti. Būti. $8—$10. 

Briargate 4051.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI. Būti. Viri
mo nėra. Rockvvell 8133.

PATYRUSI MERGINA PRIE 
Cloth Corsage gėlių—dirbtuvėj ar 
namuose dirbti, šaukti 421 South 
Market St.', 2-ros lubos.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO .VALDYBA 1939 M.:Wal-| 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rast., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanajtis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras virėjas į 
BIRUTES DARŽĄ, 79th ir Archer 
Avenue.

MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park Blvd. 

Keystone 8700.
MORTGAGE COMPANY TURI 

PARDUOTI 12 apartmentų — 4x5 
—8x4 geromis pajamomis už tik 
$13,500—$3,500 įmokėti.

Paimtas mainais 8 apartmentų 
kampinis budinkas. Rendos $3,700 
kasmet. Geriausia pasiūla paims. 
Reikalinga $4,000 pinigais. Kamba
rys 608, 10 N. Clark St.

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

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Naujo modelio bungalow. Gata

vas įsikraustyti. 5948-52 So. Fran
cisco Avenue.

TIKTAI $4600.00 . Modernas 5 
kambarių plytinis bungalow. Rock
vvell arti 70 gat.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ-1 ^ANOR REALTY CO.
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL- 2532 W- 63rd St- Hemlock 8300
DYBA 1939 METAMS: Kaz. pavis IDEALUS TA VERNUI, SANITA- 

—pirminmkas," 5648 So. Bishop; RIJUMUI arba privačiai nuosavy- 
J. Budreikiene—vice pirm.; P. beį--  -- — ...............
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, burže- 
lio 1 d., 7:30 v. vakare, Liet. 
Darb. svet., 10413 S. Michigan 
avė. Susirinkit skaitlingai, nes 
reikės darbininkus išrinkti dėl 
pikniko, kuris įvyks 25 d. bir- 
želio Rossis Grove.

S. Dilis, rašt.

Garsusis Chicagos žaismių 
parkas, Riverview, skelbia, kad 
turi kelias naujas įdomybes. 
Viena jų yra “Death Dodgers” 
grupė motorciklistų, kurie da
ro visokius pavojingus ir, ro
dos, neįtikėtinus trinkius su 
motocikliais. Grupę tikrai ver
ta pamatyti.

“Dingusi Upė” yra antroji 
naujenybė. Ji parddo moteriš
kę, Zolą, gyvenančią tarp įvai
rių gyvačių ir žalčių, kuriuos ji 
moka užkerėti. “Dingusioj! 
Upė” turi ir vienintelį Ameri
koj paukštį “Carrowary” (gy
vą), kuris turi plaukus vietoj 
plunksnų.

Trečioji įdomybė yra “Begal
vio Kareivio” iliuzija. Kareivis 
juda, vaikšto, valgo, bet atro
do, kad neturi galvos. Jis, žino
ma, galvą turi, bet reikia mik
lių akių ją pamatyti.

Riverview Parkas yra gana 
įdomi vieta sekmadienį praleis
ti. (Skl.)

Remkite Mos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Ruošiasi Rengti 
Buvusių Mainierių 
Parengimą/
Visi buvę mąįnieriai Chicagoj 

kviečiami atsilankyti
18-los apylinkės kolonijoj ki

lo sumanymas, kad lietuviai 
surengtų piknikų arba kokį 
nors kitą parengimą. Tą suma
nymą parėmė L. D. S. 129 kuo
pa praeitam susirinkime ir prie

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

Rengimo komitetas turėjo 
bendrą posėdį gegužės 24 d. J. 
Petrausko svet. ir svarstė kaip 
tokį darbą tinkamai sutvarky
ti.

Nutarė, kad bendras komite
tas vadintųsi “Lietuvių Mainie
rių Parengimo Komitetas” ir 
išrinko bendrą valdybą. Pirmi
ninku J. Gelgaudą, raštininku 
— B. Žolyną, iždininku — And. 
Karalių.

Komitetas priėjo prie išva
dos, kad tokiam darbui reika-

nio veikimo, tad nutarė kviesti 
kitas organizacijas, kuriose 
randasi narių buvusių mainie
rių, kaip SLA ir kt. Taipgi nu
tarė kreiptis , jr į * pavienius 
draugijų narius — buvusius 
mainierius, kad ir jie prisidėtų 
prie “Lietuvių Mainierių Pa
rengimo Komiteto”.

Susirinkimas 1-mą birželio
L. M. P. Komiteto bendras

birželio J. Petrausko svet., 1750 
S. Union avė., 8 vai. vakare. 
Draugijų nariai mainieriai, val
dybos ir pavieniai kviečiami 
dalyvauti.

Lietuvių Mainierių Parengi
mo Komiteto pirm.

J. Gelgaudas, 
1P00 S. Union Avė.

Apskričio ligoninėj guli sun
kiai sužeistas 65 metų lenkas 
Joseph Kowlowski, nuo 3321 S. 
Carpcnter strcet. Laike ginčo, 
žmona Josephine Kowlowski su 
peiliu jam sukapojo nugarą. Ji 
buvo areštuota. ’ Yra 62 metų 
amžiaus.

“Old Homestead” prie gyvos 
Grand gatvės (Konkryto) užmies
ty. Patogu į Harlem avė. distriktą 
—arti 60,000 ketv. pėdų. — Kiek 
miško—budinkai reikalingi taisymo 
—tuojau nuosavybė. Kaina $3750. 
—$1000 pinigais. Likusią $40 mė
nesy (Su nuošimčiais). K-l, 1739 
South Halsted.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE I GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA Moderni 4x5 kambarių apartmen- 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas tai, garu šildomi, 2 karų garažas.

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa- Originale kaina $45,000—musų kai- 
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. na $8,500 arba geriausia pasiūla. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo- Tiktai $1,500 įmokėti.
vas Kunevičius, 3220 S. Union Nepaprastas geltonų plytų 10 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas metų senumo kampinis 7 apart- 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; mentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, | renda. Bus atiduotas už ^tik, $11,000 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul 
33rd 
Aresunas, 
Apekunas 
nevičius, 
Apekunas 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

J. Petraitis, 752 ir 
Street, korespondentas; 

3623V2 S. Emerald Av.; 
kasos—Franciškus Ku- 
3201 So- Green St.; 
ligonių — Kazimieras

arba geriausią pasiūlą. Reikia tik
tai $4,000 pinigais. Ateikite šio 
geriausio pirkinio arba visų rūšių 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300

N. Clark St. Dearborn 1540.10

. ».< 11 i " T 'i.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

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

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

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

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

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

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

BARGENAI
6 flatų plytinis namas, slate sto

gas, visi 4 kambarių, pilnai išnuo
moti, geros pajamos. Ant Wolcott 
tarpe 43 ir 47 gat. Teismas įsakė 
parduoti už $3,300. Pirkėjui—title 
grynas. Kreiptis 1259 West 51st 
gatvė.

Katedž 2-4 kambarių flatas 1 
karo garažas. 51 gat. arti Racine. 
$2,200.

5 kambarių katedž 52 ir Carpen- 
ter St. Furnasu šildomas. $400 įmo
kėti—$2,300.

$1,000 pinigais—likusią laikais iš
mokėti. 5 kambarių freiminis, mo- 
dern.—pagerinimai prie 68 tarpe 
Damen—Western Avė. Kaina $3600

Bizniava nuosavybė prie Western 
Avė. 51 gat., 50x125 krautuvė su 
6 kambariais, 1 aukšto plytinis na
mas. Kaina $3200.

Penkių kambarių bungalow. kar
štu vandeniu šidloma, 2 karų ga
ražas, lotas 30x125. 1-mas morgi- 
čius $1800.00. 5% palūkanų į 15 
mėnesių, arti California—57 gat. 
Kaina $5150.

KOWALEWSKI
1259 West 51st Gat.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ARMITAGE AVENUE FARMA 
110x264 prie grįsto kelio, patogu 
į Harlem Avė.—už miestų—maži 
mokesčiai. Aukšta turtinga žemė. 
Elektra šalimais. Kaina $500—$100 
pinigais, $7 mėnesy (pirmais me
tais be palūkanų). Box Z-24, 1739 
So. Halsted St.

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

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

PUIKUS BARGENAS. 60 akrų 
—budinkas arti Lockport. $4,000.

600 akrų, budinkas arti Watseka. 
$25.00 akras.

55 akrai. Be pagerinimų— arti 
Mokena. $5,000.
E. PORTER, 1122 Bryan Avė. 

Joliet, III.

PAGERINTA 10 AKRŲ FARMA 
pietų vakaruose nuo Palos miškų. 
Geras namas prie grįsto kelio, arti 
mokykla—mokesčių apie $20.00 me
tams. Tuoj vartoti — pasiūlo už 
$2750—$395 pinigais — $30 mėne
sy. Savininkas Box M-21, 1739 So. 
Halsted.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietps Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

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

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau- 

.(Čius,< 1118 E. 65th Sa.; Kasierius
A.^ Bąltas, , 46319 .So. SangaĮbn 

»t.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

SECTION LINE FARM 10 AK
RŲ—grįstas kelias—arti vieša mo
kykla. Tuojau nuosavybė—patogu 
į Palos, Beverly ir vidmiestį—Bušų 
susisiekimas. Mokesčių apie $15 
metams. Kaina $150 akras. Tik 
$300 pinigais tereikalaujama da
bar. Rašyti savininkui Box H-9, 
1739 So. Halsted St.

RYTUOS NUO MANNHEIM RD., 
pietuos nuo Grand Avė. tikra Šei
mos farma. Apie 14,000 ketv. pėdų 
turtingos žemės prie naujo State 
Road ~. (Elektriką įvesta).- Kaina 
$215. — $50 pinigais, $5 mėnesy. 
(Be nuošimčių pirmais metais).

Box B-3, 1739 So. Halsted St.

VIŠTŲ GANYKLA ARBA DAR
ŽOVIŲ ŪKIS Grand Avenue į ry
tus nuo Wolf Road. Paaukuos. Kai
na $875—4175 pinigais, $10 mėnesy. 
Box S-72. 1739 So. Halsted St
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TRAUKINYS UŽMUŠĖ 45 METU LIETUVI 
JUOZĄ PETRAITI

Nelaime Įvyko Waukegane; Sudaužė Jo 
Automobili

Juozas-Joseph Petraitis, Wau- 
kegano, Illinois lietuvis, žuvo 
po traukinio ratais.

North Shore Line elektra va
romas traukinys sudaužo jo 
automobilį prie 8-tos ir Ge- 
nesee gatvių kryžkelės, Waukc- 
gane, ir Petraitį užmušė ant 
vietos. Nelaimė įvyko užvakar 
rytų. Liudininkai sako, kad 
Petraitis daręs “U” pasukimą 
prie nelaimingosios kryžkelės.

Jisai buvo 45 metų amžiaus 
ir gyveno adresu 518 Judge 
Street, VVaukegane.

Kitos nelaimės
Keliolika kitų žmonių žuvo 

automobilių nelaimėse per Ka
lių Puošimo dienos šventes. Iš 
chicagiečių žuvo sekami žmo
nės:

• 21 metų mergaitė Dorotby 
Fields, nuo 2336 Jackson bul
varo. Ji buvo užmušta, kai au
tomobilis, kuriame važiavo, pa
slydo ant tilto virš Stickney ka
nalo ir įvažiavo į krūvą bal
kių. Vienas išsikišęs iš krūvos 
balkis sulindo automobilin per 
langą, merginą užmušdamas 
ant vietos. Kiti automobilio 
keleiviai buvo sužeisti: Ruben 
Prince, 2256 Adonis st.; Harvey 
Bruher, nuo 3056 Jackson bul
varo, ir Ray Sigman, nuo 502 
S. Claremont st.

• 27 metų chicagietis Ri- 
chard Cavanaugh, nuo 3182 

Nanjienu-Acine Telephoto
ST. LOUIS, MO. — Ponų Herrick iš New Yorko 

neseniai gimusi duktė lėktuvu liko atgabenta į St. Louis, 
kur vienas didžiausių specialistų bandys sutaisyti kūdi
kio sužalotą veidą.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Thomas J. Pendergast, Kansas City “bosas’* liko nu

teistas penkiolikai mėnesių kalėjimo. Be to, jis dar tu- > 
rėš sumokėti $10,000. Nubaustas jis liko už bandymą nu
sukti “pajamų mokesčių’* (income tax).

Avondale avenue, žuvo,, kai jam 
nepasisekė užšokti ant važiuo
jančio pieno troko ir jisai nu
krito po jo ratais.

O Chicagiečio William Loeh- 
rer automobilis prie Keeler ir 
North avenue mirtinai suvaži
nėjo 46 metų Henry J. Eller- 
inan, nuo 1706 N. Keeler avė. 
Loehrer gyvena adresu 3602 
North avenue.

O Ties 108 W. 95th Street, 
kur jisai gyveno po automobi
liu žuvo 30 metų chicagietis 
Edward Howe. Prie automobi
lio vairo buvo 23 metų jaunuo* 
lis Robert Kozel, nuo 8312 W. 
95th.

Suvaž’nėjo kelis žmones
O Prie Ashland ir Ohio gal- 

vių automobilis suvažinėjo ir 
mirtinai sužeidė 53 metų norlh- 
sidietį Dominick Moles, nuo 
1462 Ohio Street. Prie automo
bilio vairo buvo John Chandra, 
nuo 2018 LeMoyne avenue.

e Prie Laflin ir 48-tos po 
automobiliu, žuvo 45 metų Tho- 
mas Broughton, didžiojo karo 
veteranas nuo 5309 Carpenter 
Street.

• Prie 75th ir Vincennes au
tomobilis suvažinėjo dvi mer
gaites, ėjusias skersai gatve. 
Sužeistosios yra, 19 metų Julia 
VVagner, nuo 8058 South Peo* 
ria strect ir jos 15 metų sesuo 
Louise.

Sekretorius Cordell 
Hull Pasmerkė 
Izoliaciją
Tarptautiniai santykiai reika

lingi šalies gerovei

Auto Nelaimėj 
Sunkiai Susižeidė 
V. Čižinauskas
Sunkiai sužeistas ir jo draugas

22 metų lietuvis Viktoras Či
žinauskas, nuo 1458 West 15th 
street, seno Chicagos biznie
riaus sūnūs, buvo sunkiai su
žeistas, kai su automobiliu, ku
rį valdė, susidūrė į kitą maši
ną.

Nelaimė įvyko prie 730 So. 
Clark street pirmadienį, apie 3 
valandą ryto.

20 metų jaunuolis Steve 
Podmajersky, nuo 1919 S. M.l 
ler street, kuris važiavo kartu 
su Čižinausku, taipgi, buvo sun
kiai sužeistas.

Susidūrus su kitu automobi
liu, čižinausko mašina apsiver
tė ir nusirito apie 100 pėdų nuo 
susidūrimo vietos. Antrosios 
mašinos priekis yra visas su
daužytas, iš ko atrodo, kad ji 
įvažiavo į čižinausko mašiną.

Antrame automobilyj buvo 
rdu žmonės: savininkas Robert 
Turbush, nuo 1624 N. Menard 
avenue, ir Michael Moros, nuo 
619 N. Avers avenue. Abu bu
vo lengvai sužeisti. Čižinauskui 
buvo perskelta galva. Jis guli 
St. Luke’s ligoninėj. Yra labai 
kritiškam padėjime.

Amerikos Lietuviai 
Sportininkai Ruo
šias Suvažiavimui

Išsiuntė linkėjimus , , . 
Lietuvon

Sporto mėgėjams gal žinoma, 
kad per pereitį”Savaitę, ir iki 
gegužės 28-tos, Kaune vyksta 
Europos Krepšinio turnamen- 
tas. Mes Amerikpj tikime, kad 
Lietuva vėl Jairųęs pirmą vietą, 
bet truputį abejojame, nes per 
pirmas rungtyn^. jie vos lai
mėjo nuo latvių, lenkų; tik 
Estus tai gerai supliekė. Italai 
ir prancūzai žada juos gerai 
spausti už čampionatą.

Amerikos Olimpinis Klubas 
per teisėją Zurį'iT pirm. Kum- 
skį išsiuntė Kaunan telegra
mas, linkėdami Lietuvos žaidė
jams geriausio pasisekimo. 

I 9Apart jų, ir kiti klubo nariai 
asmeniškai nusiuntė, tokios mo
ralinės paramos.

Rengia šokius
Amerikos lietuviai sportinin

kai, buvę Lietuvoje, turės savo 
suvažiavimą kitą mėnesį, birže
lio 25 dieną. Jie turės privatiš- 
ką puotą, o po to masinius šo
kius tą pačią dieną. Jie jau 
nusamdė garsų Emil Flindt or
kestrą ir radio artistą Bob 
Crosby suteikti publikai muzi
ką. Nors tie artistai jiems daug 
kainavo, bet jie tikisi, kad to
kia orkestrą pritrauks visą jau
nimą ir parems rengėjų darbą 
sporto srityje. Bilietų kaina iš 
anksto bus 55c., o prie durų— 
75c.

Žukas grįžta Lietuvon
Sportininkai pakvies Juozą 

Platak į savo bankietą, nes jis 
yra vienas iš žymiausių Ame
rikos žaidėjų rankasvydžio ir 
jau penkti metai kai jis laimė
jo meisterio vardą tam žaidi
me. Taipgi girdėjome, kad na
rys Juozas Žukas žada grįžti 
Lietuvon, o kiti nariai, kaip 
Budrunas, Jurgėla ir kt. sugrįš 
Chicagon iš Lietuvos dalyvauti 
suvažiavime. —Dėdė Kastukas.

Nevėluokite su 
Mokesčiais

z .. ............

Rytoj paskutinė diena
Jeigu dar rieužsimokėjote 

pirmos dalies 1938 mietų mo
kesčių, padarykite tai šiandien 
arba nevėliau ryt dienos. Ap-

Kalbėdamas Chicagoj (Or
chestra Hali) šios savaitės pra
džioj, Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Cordell Hull 
pasmerkė izoliaciją ir izoliaci
jos šalininkus.

Jisai pareiškė, kad tarptauti
niai ekonominiai santykiai — 
prekyba ir santykiavimas su 
kitomis šalimis yra būtinai rei
kalingi kaip Amerikos, taip ir 
kitų valstybių gerovei.

Jeigu Amerika norėtų izo- 
iuotis nuo pasaulio, nutraukti 

visus ryšius su užsieniu ir gy
venti užsidarius savo sienose, 
lai reikėtų krašto viduryj pa
daryti milžiniškas permainas, 
<urios gali būti pavojingos 
žmonėms.

Jis toliau tęsė, kad izoliaci- 
, os šalininkai sako, jog izolia
cija apsaugos Jungtines Valsti- 
jas nuo karo. Jisai į tai atsakė, 
kad nė viena šalis negali sau 
užtikrinti taikos, vien to pagei
daudama dabartiniam pasaulyj, 
otriame kai kurios valstybės 
naudoja jėgą prieš kitus, su
maniusios iš jų ką nors atimti.

Jisai užbaigė kalbą pareikš
damas, kad izoliacija ne tik ne
pataisytų, bet dar pablogintų 
dabartinę Jungtinių Valstijų 
Poziciją užisenyje ir viduje.

Netrukus po kalbos sekreto
rius Hull išvyko Washinglo- 
nan.

Maža Alga Gali 
Išgelbėti Nuo 
Bausmės
Banko Tarnautojas Išeikvojo 

$2,750
John P. Fiolka, 31, Lawndale 

National Banko tarnautojas, bu
vo patrauktas atsakomybėn už 
išeikvojimą $2,750 banko pini
gų. Bet federalis teisėjas Bar- 
nes, kuris Fiolkos bylą svarstė, 
nori jį paliuosuoti nuo baus
mės.

Patyręs, kad Fiolka gaudavo 
tiktai $90 algos į menesį, tei
sėjas piktai pareiškė, jog ban
kui gėda, kad tiek mažai savo 
tarnautojui mokėjo. Fiolka pi
nigus išeikvojo 18 mėnesių bė
gy j ir sunaudojo juos pragyve
nimo reikalams. Teisėjas Bar- 
nes nori jį paliuosuoti nuo bau
smės. Nuosprendį padarys už 
savaitės.

Išgelbėjo Septynis 
Žmones Iš Ežero

Vos nežuvo trys slaugės
Policija, krantų apsaugos na

riai ir civiliai žmonės per Ka
pų puošimo dienos šventes iš
gelbėjo septynis žmones iš Mi- 
chigan ežero. Visi vos neprigė
rė, kai apvirto laiveliai, kuriuo 
>e jie plaukiojo.

Tarp išgelbėtojų buvo trys 
daugės iš St. Luke’s ligoninės, 
los yra, Dorotby Ackerman, 20 
metų amžiaus, 5631 Kenwood 
avenue, Eleanor Lurwig, 21, 
nuo 54 S. Ashland avenue, La- 
Grange, ir Gerda Varming, 20, 
iš Clarendin Hills.

Su jomis laively j buvo Thco- 
dore Hester, 27, nuo 1480 
Grace street, ir jo brolis Tho
mas, 26, U. S. jurininkas. Vis' 
penki buvo išgelbėti apie mylią 
nuo North avenue kranto. Jie 
laikėsi ant vandens paviršiaus 
iki pagalba atvyko su pagalba 
gyvybės apsaugos ratų.

Kiti du žmonės išgelbėti nuo 
mirties buvo James Favell, 21, 
nuo 195 Chestnut street, ir 
Paul Johnson, 20, gyvenantis 
tuo pačiu adresu. Jų laivelis ap
virto prie Belmont prieplaukos.

Operacijų Keliu 
Bando Gražinti i*
Regėjimą

Įdėjo naujas akis trims 
chicagiečiams

Chicagoj yra trys labai ne
kantrus žmonės, kurie už ke
lių dienų tikisi pirmą kartą gy
venime praregėtj. Apie dešimts 
kitų nekantriai laukia žinių ar 
tiems nekantraujantiems žmo
nėms tikrai pasiseks praregėti.

Nekantraujantieji yra, Owen 
Rochards, 52 metų chicagietis 
nuo 4814 S. Union avenue, Pat- 
rick Sullivan, 47, WPA darbi
ninkas, nuo 14 W. Maple st., ir 
Alice Jonės, 46, nuo 2311 Ful- 
ton street.

Pereitos savaitės pabaigoj 
jiems buvo padarytos naujos 
rųšies akių operacijos, kurias 
ištobulino Dr. William F. Mon- 
creiff, apskričio ligoninės akių 
departamento viršininkas. Jisai 
paima akis naujai gimusių, ne
gyvų kūdikių arba neseniai mi
rusių žmonių, išima jų tam tik
ras dalis, ir įdeda į neregių 
akis. Jeigu operacija pasiseka, 
tai neregis atgauna regėjimą 
su svetimos akies arba akių 
pagalba. Bet kariais operacijos 
nepasiseka.

Trijų operuotų žmonių akys 
tebėra suraišiotos bandažais ir 
juos bus galima nuimti tiktai 
už savaitės ar 10 . dienų. Bet 
kartais reikia laukti mėnesį 
pirm negu operacijos rezultatai 
pasirodo.

Dešimts neregių laukia sa\o 
eilės operacijoms, bet pirm ne
gu jų akys bus taisomos, dakta
rai žiūrės kaip pirmosios trys 
pasisekė. Jeigu jos duos rezul
tatų, tai apskričio ligoninė nuo
lat darys akių operacijas, jeigu 
tik bus galima gauti tinkamų 
mirusių žmonių akių. —R.

C.D.S.T7ar~ 
C.S.T.?

Svarbus Alinėms Klausimas
Neseniai kilo kova tarp Chi

cagos policijos departamento ir 
aludininkų dėl alinių uždarymo 
valandų. Policija užsispyrė, kad 
visos alinės turi būti uždaryto > 
dabartiniu laiku — tai yra d.e 
uos Šviesos taupymo laiku arba 
“C.D.S.T.” — “Central Daylighl 
Saving Time.”

Aludininkai pareiškė, kad ali 
nių tuo laiku neuždarys, be. 
laikosi ir laikysis reguliario lai
ko arba “C.S.T.” — Central 
Standard Time”. Tas reiškia, 
kad aludininkai uždaro alines 
valandą vėliau — tai yra antrą 
valandą vasaros laiku, kuri re 
guliariu laiku yra pirma valau 
da.

Kai kurie aludininkai už tą 
savotišką laiko interpretavimą 
buvo areštuoti, bet miesto tei 
sėjai Eugene McGarry, ir Frau
des Borelli juos pal'uosavo ir 
pasakė, kad turi teisę laikyt s 
’eguliario, o ne vasaros laiko.

Tuo klausimu susirūpino ir 
miesto taryba. Ji laiko reikalą 
dabar svarsto ir tur bul irgi nu
tars, kad alinės gali lai y lis re- 
guliario* laiko. Jeigu taip nu- 
pręs, tai alinės “oficialiai” ga

lės veikti valandą ilgiau ir poli
cija neturės teisės prie ahidi- 
ainkų kabinėtis.

• Prie Chicagos dailės mu
ziejaus parkų distrikto policija 
suėmė 27 metų eks-kalinį Ed- 
win Taylor, nuo 20 S. Desplai- 
nes st. Jisai buk bandęs per 
langą stoge įsigauti muziejun 
ir vogti paveikslų. Taylor aiš
kina, kad jis tenorėjęs sušilti.

• Casiiner Zywot, 19 melų 
jaunuolis pašovė 32 Michael 
Prylo, nuo 1301 W. Chestnut. 
Zywot aiškino policijai, kad ji
sai užtiko Prylo beplosiantį jo 
tėvo krautuvę adresu 1303 W. 
Chicago avenue.

• Nežinomas piktadaris prie 
Polk ir Halsted gatvių pašovė 
24 metų jaunuolį, Chris Dolas, 
nuo 803 S. Ashland avenue.

O Užvakar ir vakar trys 
žmonės pasikorė Chicagoj: 
Brevoort viešbutyj pasikorė 60 
melų Joseph Carmichael. Jisai 
buvo La Šalie viešbučio tarnau
tojas. Užpakarinėj savo namų 
verandoj, 3333 W. Evergreen 
avenue, pasikorė 39 metų 
northsidielis Rene Neeing. Bryn 
Mawr miškų prezerve, prie Chi
cagos upės, pasikorė nežino
mas, apie 60 metų amžiaus vy
ras. Jo kišeninį policija rado 
du centus.

ikričio iždinė miesto rotušėj 
prie Clark ir Washington gat
vių bus atidaryta šiandien ir 
rytoj (ryt iki 10 vai. vakaro). 
Rytoj, birželio 1 d., pasibaigia 
mokėjimo laikas. Suvėlavę sa
vininkai turės mokėti pabaudą 
po 1% už kiekvieną suvėluotą 
mėnesį.

Savininkai, kurie nori mokė
ti mokesčius po protestu, gali 
protesto blankas gauti pas real- 
estatininkus savo apylinkėj.

7 .

Vakar ir užvakar Chicagoj
tarnautojus už neuždarymą ali
nių pastatytų laiku.

0 Chicagon atskrido garsi 
Kinijos lakūnė Miss Ya-Ching 
Lee. Ji skraidžioja po Ameriką 
sakydama prakalbas apie Kini
jos karą su Japonija ir rinkda
ma aukas nukentėjusiems nuo 
karo kiniečiams. Chicagos ki
niečiai iškėlė lakūnei dideles 
sutiktuves.

O Nukritusi laiptais į skiepą, 
užsimušė 71 metų Washington 
Parko gyventoja, Miss Bridge 
Hickey, nuo 10041 South Ra- 
cine avenue.

q Prie Crystal Lake stoties 
North Western traukinys už
mušė 8 metų berniuką Benja- 
min Bick. Jisai žaidė ant bė
gių.

• Didžiulės geležies štangos 
užgriuvo ant nežinomo 25 me
tų jaunuolio ir jį užmušė. Ne
laimė įvyko ant Indiana Har- 
bor Beit Line gelžkelio. bėgių, 
Hammonde, Indianoj.

O Richards — Wilcox Ma- 
nufacturing Co., dirbtuvėj, prie 
311 West Lake street, kilo gais
ras, kuris padare daug žalos ir 
antram fabrikui, Columbia Me
lai Company. Nuostoliai siekia 
kelis tuksiančius dolerių.

• Nukritęs nuo kopėčių mir
tinai susižeidė.. Otto Semerau, 
89 metų karpenteris,.. gyvenęs 
adresu 5415 S. Justine street.

• Prie 73-čios ir Bell avė. 
nuo prekinio traukinio nukrito 
ir po vagonų ratais žuvo 10 
metų berniukas, Arthur Baker, 
6410 South Hoyne avenue. Ber
niukas buvo įsikabinęs į trau
kinį “raidui”.

0 Chicagos apylinkėj per 
Kapų puošimo dienos šventes 
du žmonės prarado gyvybes 
vandeny. Ežeriuke prie Jolielo, 
III., prigėrė 18 metų jaunuolis 
Manuel Slandinger, nuo 2750 
SoutTi Sacramenlo avenue. An
troji auka buvo 30 melų am
žiaus Gary gyventojas Ivan
Knapp, nuo 532 Maryland avė. 
Jisai įkrito į gilų ravą prie 
Burns ežero, apie keturias my-

• Sekmadienį ir vakar Chi- lias nuo Gary. Vanduo buvo 
cagos policijos departamentas negilus, bet Knapp įgrimzdo į 
areštavo 26 aludininkus ir pa- ravo dumblą ir žuvo.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Dešinėj — R. Emmet O’Malley ir “Bosso” Tom 

Prendergasto talkininkas su savo advokatu teisme, kur 
jis buvo nuteistas kalėti metus ir dieną už income taksų 
nemokėjimą. Panašiai’ buvo nuteistas ir Prendergast, 
Kansas, Missouri demokratų vadas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HUTCHINSON, KAS. — Abe Pauls, kuris išbom- 

bardavo dinamitu savo mylimos Lois Yarbrough (žiur. 
paveikslą) namus. Tatai padaręs todėl, kad ji nebeno
rėjusi su juo draugauti.




