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ITALIJA IŠTRAUKS VISĄ SAVO KARIUO
MENĘ IŠ ISPANIJOS, KAI PILIETINIS 

KARAS PASIBAIGS
Anglai pripažins Etiopiją italams ir veiks 

Tautų Sąjungoje italų interesuose
ROMA, Italija, bal. 17. — pagandos prieš anglus per ra-

Pereito šeštadienio vakare Di
džiosios Britanijos ambasado
rius lordas Perth ir Italijos už
sienio reikalų ministeris gra
fas Ciano pasirašė britų-italų 
taikos sutartį. Pagrindiniai su
tarties punktai yra šie:

Greitas pripažinimas italams 
Etiopijos ir teises jiems nau
dotis Suezo kanalu.

Italų atsisakymas nuo bet 
kokių pretenzijų Ispanijos te
ritorijai, ištraukimas italų ka
riuomenės iš Ispanijos ir suma
žinimas italų karo jėgų Libi
joje.

Pasidalinimas informacijo
mis apie judėjimą karo pajė
gų Viduržemio juros srityje.

įklijos prižadas, kad ji pri
silaikys 1936 metų Londone pa
sirašytos laivynų sutarties.

Abipusis pripažininuls intere
sų Raudonojoj J?iduržemio 
jurose ir suląikymąritalų, pro-

Lojalistai kontrata
kuoja sukilėlius

IIENDAYE, Francuzija, bal. 
17. — Pereitos savaitės pabai
goje Ispanijos sukilėliai paėmė 
miestą Vinaroz. Bet lojalistai, 
pasitraukę iš Vinaroz, įsitvir
tino Ebro upės šiaurėje pusė-
j e.

Respublikos vyriausybė pa
skyrė gen. Miaja vyriausiuoju 
komanduotoju pietų rytų Ispa
nijoj. Tai Miaja gynė Madridą 
nuo sukilėlių pilietinio karo pra
džioj. Miaja šeštadienio naktį 
per radiją paskelbė, kad kontr- 
ofensyve lojalistai atsiėmė mie
stelį Benicarlo, penkių mylių 
a.tstumoj į pietus nuo Vinaroz. 
Franko skubiai siuntė daugiau 
kariuomenės į Vinaroz sritį.

diją.
Kai dėl pripažinimo italams 

Etiopijos, tai Britanija pasi
stengs, kad Tautų Sąjunga pa- 
liuosuotų savo nares šalis nuo 
drausmės pripažinti Etiopiją 
italams. Tautų Sąjungos mitin
gas šiuo reikalu įvyks ateinan
tį gegužės mėnesį.

O kai dėl Ispanijos, tai Mus- 
solini ištrauks savo kariuome
nę iš Ispanijos povai, laips
niškai. Ir visiškai italų kariuo
menė turės būti ištraukta iš 
Ispanijos tuoj po to, kai civi
lis karas ten pasibaigs.

Britanijos-Italijos sutartis j- 
eis galion tuomet, kai Italija 
Ištrauks iš Ispanijos pakanka
mai didelį savo kariuomenės ir 
ginklų kiekį.

Ispanijos premjeras, Negrin, 
komentuodamas šią sutartį, pa
reiškė, kad ji klaidingai įsi
vaizduoja, buk Ispanijos liau
dis jau esanti užkariauta.

Iš darbininkų 
judėjimo

WASHINGTON, D. C. — 
Neseniai šalies Vyriausias teis
mas išnešė sprendimą, kuris 
liečia darbininkų spaudą. Spren
dimas tarp ko kita sako:

“žodžio laisvė ir spaudos lais
vė, apsaugotos nuo kongreso 
pasikėsinimų Pirmuoju Amend- 
mentu, priklauso pagrindinėms 
asmens teisėms ir laisvėms, ku
rias apsaugo nuo valstijų užsi
mojimo Keturioliktas Amend- 
mentas. Taipgi yra aiškiai nu
statyta, kad municipalitetų pa
tvarkymai, priimti valstijų au
toritetu, sudaro valstijos ak
ciją ir todėl juos taipgi apima 
to amendmento drausmė.”

Panaikino darbinin
kų atstovų rinkinius

WASHINGTON, D. C., ba!. 
17. — Pernykščių metų rude
nį, Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos įsakymu, Carrollton 
Metai Products kompanijos 
(Carrollton, Ohio) darbininkai 
rinko unijos atstovus. Laimėjo 
A.D.F. organizacija. Vėliau ty
rinėjimas parodė, kad kompa
nijos atstovai darė spaudimą į 
darbininkus tikslu pakreipti 
rinkimus A.D.F. pusėn. Todėl 
praėjusį šeštadienį Darbo Tary
ba panaikino pernykščių metų 
rinkimus.

Reiškia, Vyriausias teismas 
patvirtino juo plačiausią spau
dos ir žodžio laisvę. Pagal teis
mo sprendimą paskiros valsti
jos arba miestai neturi teisės 
uždrausti unijinės literatūros 
platinimą.

1937 metų gegužės mėnesį 
Republic Steel Corporation, ku

inai vadovauja Tom Girdler, at- 
įsisakė pripažinti darbininkų 
I uniją. Kilęs dėl to streikas, pa
čios korporacijos apskaičiavi
mu, kainavo jai $13,038,463. 
Prieš keletą dienų Nacionalė 
Darbo Santykių Trryba įsakė 
korporacijai priimti atgal į dar
bą 5,000 darbininkų\pavarytų 
dėl pernykščių metų streiko.—-- x-- -

Kapitalistinė spauda, bet ko
kiai progai pr si taikius, mėgina 

___p |Į"J sudaryti publikoje įspūdį, buk 
_ rs M [ C.I.O. merdėja. Tačiau gyve-
'' , , . ........... ....  ; Inimo tikrovė sako ką kitą.
Chicagai ir apielinkei ede- davinių apie plie-

ralio oro biuras šiai dienai Pra’;no darbininkų organizacijos 
našauja; į veiklą:

Giedra; švelni temperatūra; Biiffalo, N. swoc
saulė teka 5:06, leidžiasi 6:33 (Steel Workers Organizing 
valandą. ’ęommittee), C.I.O. dalis, laimė**

/ [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Naujas milžiniškas aeroplanas Douglas DG-4, kurs yra baigiamas statyti mies
te Santa Monica, Californią. \Tai yra pirmas aeroplanas su tokiu “nosies ratu”,

Green reikalauja 
algų-darbo va
landų biliaus

Žinios Iš Lietuvos
Nauji Lietuvos-Lenkijos Santy 

kiai Neliečia Lietuvos Užsie
nio Politikos Pagrindų.

kokį matote paveiksle.

Kongresas ims svar
styti prezidento pa

siūlytą programą

aštuntadaliu rezervų fondus,, 
kuriuos pirmi:u reikalavo lai-! 
kyti bankuose. Tas aštuntada
lis fondų paleista apyvarton. 
Jis sudaro apie $750,000,000.

WASHINGTON, D. C., bal. ęTokiu budu bendra naujų kre-
17. - Kongreso vrdai tikisi bizniui suma siekia $2.-
einantį trečiadienį pradėti vie- >42,000,000. Be to, Beconstruc-

- - - - t._ tion Finance Corporation jau
"prezidento PradgJ° duoti Pikolas iš savo 

r'z'z' fondo.

šus atsiklausimus (public hear- . .. . 
ings) ryšium su •_______ . ~ ~ ~
Roose’velto pasiūlyta pereitą $l>500,000,000
ketvirtadienį programa bizpiui 
ir pramonei gaivinti. Be to, pra
dėta svarstyti projektai bilių 
tikslu vykdyti prezidento pro-
gramą.

Jungt. Valstijų iždas tuo tar
pu paliuosavo $1,392,000,000 
hukso kreditų. Gi fetaeralė re
zervų taryba nukapojo vienu

jo teisę prižiūrėti darbininkų 
atstovų rinkimus Wickwire 
Spencer kompanijos įmonėje.

Pittsburgh, Pa. — Pittsburgh 
Water Heater kompanijos dar
bininkai ,nubalsavo panaikinti 
kompanijos uniją ir prisidėti 
prie C.I.O.

Hamilton, Ontario, Cr nada. 
— Teismas pripažino SWOC’ui 
teisę dalinti Dominion Steel 
Foundries darbininkams unijos 
leidžiamą laikraštį.

Hatboro, Pa. — Roberts and 
Mander Stove Co. atnaujino su
tartį su SWOC’u ir darbinin
kai sugrįžo į darbą.

Kokomo, Indu — SW0C/ at
naujino sutartį su Continental 
Steel Co. Sutartis liečia 3f80Q 
darbininkų.

(Bus daugiau)

t

Biznis jau gauna lengvatų. 
Tenka laukti, kad kongresas 
asignuotų fondų viešiems dar
bams.

Čekoslovakija pa 
leido nacius iš ka 

įėjimų
PRAHA, Čekoslovakija, b/d. 

17. — šeštadienį prezidentas 
Benes pareiškė, jogei Čekoslo
vakija nuoširdžiai trokšta tai
kos su Vokietija. Be to, jis pa.- 
skęlbė, kad bus suteikta am
nestiją politiniems kaliniams. 
Pagal amnestiją Velykoms pa
leista iš kalėjimų 1,000 nacių, 
kurie buvo nubausti už poli
tinius nusikaltimus.

Suvaržė spaudą 
Bulgarijoj

SOFIJA, Bulgarija, bal. 17. 
— Pereitą šeštadienį paskelb
ta cenzūra spaudai. Vyriausy
bės įsakymas taipgi reikalauja, 
kad redakcijų darbininkų butų 
ne jaunesni, kaip 31 metų.

WASHINGTON, D. C., bal. 
17. — šeštadienį Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
preen pareiškė reikalavimą, 
|cad . kongresas greičiau imtų 
svarstyti algų-darbo valahdų 
bilių. John Lewis, C.I.O. vadas,

KAUNAS, balandžio 9. — 
Ministras Pirmininkas kun. Mi
ronas pasakė Seime kalbą apie 
naujosios Vyriausybės politikos 
gaires. Jis pareiškė, kad diplo
matinių santykių užmezgimas 
Su Lenkija reiškia musų lig-

panašų reikalavimą yra pareiš
kęs pirmiau, šiam Diliui rodo 
priešingumo kuone visi pieti
nių valstijų kongresmanai.

Nacių sąmokslas ati
dengtas Rumunijoj

BUCHAREST, Rumunija, bal. 
17. — Vidaus reikalų ministe
rija sekmadienį paskelbė, kad 
atidengta nrcių sąmokslas Ru
munijos valdžiai užgriebti. 300 
nacių areštuota, jų tarpe ir va-

šiolinio metodo pakeitimą, kad 
paskutinis Lietuvos ir Lenki
jos santykių su kitomis valsty
bėmis. Sunkių mėginimų dienos 
įrodžittsios, kad Lietuva nėra 
izoliuota.

Vidaus politikoje po, 12 me
tų prityrimo negalima pakei
sti krypties, Vyriausybė toles
nei tautos konstolidacijai kvies 
valstybės ir visuomenės dar
ban visus geros valios žmęnes, 
rūpinsis socialiais, valstybės 
gynimo stiprinimo, švietimo’ ir 
ūkio reikalais.

das, Cornelius Zelea Codreanu.

Akcijų kainos kįla
Seimas pranešimui karštai 

pritarė.

Naujas Vyriausias Kariuome-
NEW YORK, N. Y., bal. 17. 

— Prezidento Roosevelto pa
skelbta programa pr leisti apy
varton keletą bilionų dolerių 
paveikė biržą, šeštadienį'žym^t

nes Kapelionas.
KAUNAS. — Valstybės Pre

zidento aktu Vyriai/siu Kariuo
menės Kapelionu paskirtas ką 

tnauflfakas Sabaliauskas.
pakilo-Jungt. Valstijų valdžios, 
bonų ir daugelio privačių kor
poracijų akcijų kainos.

Kanados jūreiviai 
sustreikavo \

TORONTO, Canada, bal. 17. 
— Sekmadienį streikavo dau
giau kaip 2,000 Kanados jū
reivių. Streiką paskelbė jurei-

—T r“
Vienodinami Pabaltijo Valsty

bių Įstatymai.
;KAUNAS, balandžio 9 d. — 

Čia pasirašytos dvi Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos vekselių ir 
čekių įstatymų suvienodinimo 
konvencijos.

Baigiamos Statyti Klinikos.
KAUNAS. —Iš septynių sta

tomų Vytauto Didžiojo Univer-

Kinai atakuoja 
Yiehsieną

HANK0W, Kinija, bal. 17. — 
Sekmadienį kinai atakavo mie
stą Yiehsien, kur japonų gar
nizonas yra užsidaręs, ir mie
sto apielinkės ąukjštumas, kur 
japonai turi kulkosvydžių guš- 
tas. Kinų generolų praneši
mais, Yiehsieno puolimas už
tikrintas, nes privežimas japo
nų kariuomenei reikmenų yra 
nukirstas.

Japonijoj ministerių kabine
to križis dar nepasibaigęs. Ar
mijos ir laivyno vadai reika
lauja, kad vyriausybė imtųsi 
griežtų priemonių japonams Ki
nijoj laimėjimą užtikrinti, ki
taip sakant, reikalauja dides-
nes japonų karo jėgas siųsti 
į Kiniją, negu siųsta iki šiol.

Smarkus mūšiai
Etiopijoj

MANCHESTER, Anglija, bal.
17. — Laikraštis ‘‘The Man- 
chester Guardian” šeštadienį 

' pranešė, kad smarkus mūšiai 
eina tarp italų kariuomenės ir
etiopų.. Italų nuostoliai yra 
sunkus.

JERUZALĖ, Palestina, bal. 
17. — šeštadienį, prieš Vely
kas, kautynės ėjo tarp britų 
kariuomenės ir arabų teroris
tų Jenin apielinkeje, 50 mylių 
atstumo j ę nuo Jeruzalės. 19 
arabų užmušta. Kitoj vietoj ara
bai užmušė tris žydus.

vių unija todėl, kad 12 laivų siteto klinikos pastatų esą bai- 
kompanijų atsisakė pąsirašyti gkmas jau penktas. G. K.
sutartį su ja. New York City, 1938-IV-13 d.

SLA Pildomosios Tarybos
, r
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Saloje tarp okeanų
Frtfnk fiulaw

• * o • 4 s* n

. ; (Tęsinys)

Ieškau lietuvių
Ir aš pradėjau klampoti pir

myn. Ėjau ir pats nežinau kur. 
Iki sutemos aš basčiausi gąityė- 
mis. Tuomet man labiausiai rū
pėjo patirti, kut lietuviai gyve
na. ' 4 * 7

Vienas, mat, kad ir suaugęs 
kaimo bernas, bet pirmą kartą 
patekęs didipieatin tai pasi

junti, kaip vaikas nuklydęs nuo 
motinos.

Jau buvo prieblanda, kai aš 
atsidūriau senosios Havanos 
kvartale. Tikra to žodžio pras
me ši miesto dalis yra sena. 
Ispanų viešpatavimo laikais 
čia miestas buvo pradėtas sta
tyti. Ir tie trobesiai, kurie bu
vo prieš keturis šimtus metų 
pastatyti, kai kurie jų tebėra 
iki šiai dienai užsilikę.

Senasis miestas
Ši miesto dalis visai negali 

prilygti naujajai Havanai, ku
rios pastatai yra moderniški 
vėliausio tropiškų kraštų sti
liaus. Senojoj Havanoj, kur tro
besiai buvo statyti ir po De So- 
to laikų, mažai jie kuo skiriasi 
nuo pirmųjų pastatų. Jų sienos

ūukštas Kraujo
SPAUDIMAS Si“?™

Petraškų esencijos tabletės re
guliariai vartojamos pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaiguli didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Damrau, NewYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokią pa- 
gelbą iŠ 26 22-se atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletės parsiduoda 
gerose vaistinėse visur dvie
juose dydžiuose—50c ir $1.00. 
Kada pirkaite, stengkitės gau
ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai ahm- 
pelj rašykite: . '

VAN PATTEN CO., 54 W. IllihbK 
Street, Chicago.

buvo sukrėstos iš molio kokių 
trijų’ ar daugiau pėdų pločio. 
Langai tai kaip kalėjimo,—be 
stiklų tik geležinėmis stango
mis užkalti. Senųjų namų grin
dys yra marpiUro arba cemento 
išgrįstos. Stogai plokšti. Kavi
nės ir visos kitos krautuvės 
yfrą Visai be langų ir durų. Vie
toje durų ir langų šių pastatų 
ištisai visos sienos yra su skar
da užleidžiamos. Vadinau, die
nos metu jas atkelia, Su valioj 
į ruteliųs, tad čia ir wsidaro 
durys ir langai iš Visų namo 
sienų. O naktį ir vėl užleidžia. 
Tuomet tie pastatai daugiau į 
kalėjimus arba tvirtoves pana
šus. •

Čia visų -tautų ir visų ra
sių žmonės matėsi siaurose, 
kaip urvais aštriais užsisuki
mais išvedžiotose gatvėse. Se
nojoj Havanoj nėbU’vo vargo ir 
lietuviai surasti. Mat, jie ne
buvo tarp kitataučių išsiskirstę. 
Nors labai mažą, o visgi jie čia 
turėjo savo koloniją. Lietuvių 
kolonija buvo įsteigta rytų pu
sėje, pusė mylios nuo atlanto, 
St. Paul ir kitose gatvėse.

Tarptautinė kolonija
Naujosios Havanos dalyse 

dėl aukštų nuomų retai kuris 
emigrahtų galėjo apsigyventi. 
Todėl visi grudėsi į senąją Ha
vaną. čia nuomos buvo prieina
mesnės. O kai tuomet ateiviai 
buvo susigrūdę po šešis ir dau
giau viename kambaryje, tai ir 
visai pigiai atsiėjo.

čia ne tik lietuviai, bet iriv^

buvo apsistoję. Daugiausia čia 
buvo užplūdę italai, nieksiko- 
nai ir Afrikos juodveidžiai, — 
lietuvių, lenkų ir nišų čia bu
vo kiek mažiau, o visgi ši mies
to dalis jau buvo lyg intėrna-

įįhNG'rJ

INSURED
co^ PINIGU?

šį istorinį mięstą visi atkelia
vę j Kulią turistai pastebi. Mat, 
jis riogso nusidriekęs rytų At
lanto pakrantėse. O čia sueiha 
visi Havanos uostai, čia suplaus 
kią y*8! keleiviai. Tad jokiu bu- 
du neperėjus senosios negalima 
dasigau|i į naująją, Havaną, 
kur yra centras viešbučių, gra
žus bulvarai, sodnai ir moder
niški trobesiai.

Siauros gatvės
Havanoje pirmiausia buvo 

pastatyta Pląza de Arnlas ir 
kiti' Valdiški trobesiai. Tik pra
dėjus miestą statyti 1538 me
tais, inž. F. de Soto pastate ir 
La Fuerza tvirtovę, kuri ir po- 
šiąLdiet\ai užsiliko.

Šis scnhsąj miestas yra įdo
mus jr tuo, kad pirmieji staty
ti trpbesiai prie Plaza de Ar- 
mas vėlesniu laiku buvo atre
montuoti, bet jų originalios 
struktūros charakteris nebuvo 
pažeistas. Taip ir visas senasis 
miestas per šimtmečius buvo 
stengiamasi palaikyti tokis, ko
kį pastatė pirmiau gyveną žmo
nes Kubos saloje

čia ryškiai krinta į akis ir 
istorinė ant Emperado ir Saint 
Ignaėio gatvių prieš du šimtus 
melų su viršum pastatyta kate
dra. Per tuos šimtmečius ir ka
tedra rūpestingai buvo prižiū
rima, tad ir dabar ji atrodo ga
na gerai.

Katedra
Katedra, kad ir labai sena, 

bet papuošalai nėra nusenę. Iš 
vidaus sienos yra išmargintos 
šventųjų paveikslais. Labiausiai 
ryškus | Murillo piešinys, kuris 
vaizduoja popiežių ir jo kardi
nolus laikančius tam pat vaka
re mišias, kai Christopher Ko
lumbus išplaukė iš Kubos.

šios katedros grindys sudėtos 
marmuro. Altoriai taipgi pada
ryti iš Italijos atgabento mar
muro ip auksinėmis statulomis 
išpuošti.

Gal bųl, visam pasauliui ši 
katedra yra žinoma, nes per 
šimtmečius skelbi, R’rtd :’’lSusią 
čia esąs palaido(^n'Koliimbb 
kūnas.

Mat, iš Havanos jo kaulus su 
karstu perkėlė Ispanijon į Se- 
villc katedrą tuomet, kai ispa
nai evukavo Kubą. Bet 
lo abejonių ar iš tiesų 
lai buvo Kolumbo. O 
buvo kaulai jo sūnaus 
kurio jo šeimos nario.

Kiek istoriškai žinoma, lai 
“Naujojo Pasaulio’5 atradėjo 
kūnas pirmiausia buvo palai
dotas 1508 metais Ispanijos 
Valladolid mieste. Vėliau kūnas 
buvo perkeltas į Scville ir dar 
vėliau į Santo Domingo.

NAUJIENOS, Chicago, III.
|1|I IĮ l» I ■» .!!■»■» ‘I ■ ■’

$16.20 ŽEMIAUSI COACH FARES 
Iš Chicago į NEW YORK 

$5.85 CLEVĖLANP
Iš Chicago 9140 A.M. 11:20 P.M.
J Cleveland 5:50 P.M. 7:59 A.M.
I Nėw York 8:1Ž A.M. 5:42 A.M.

Bagažas paimamas iš vietos ar ko
telio ir veždnįas tiesiai į New Yotk 
prieplauką. Klauskit Savo laivinin
kystės agento.; Arba pašaukit 

tVABAŠH 27^(1
nickel pi ate road

ki, kad Kolumbus, kuris atra
do Kubą 1492 metais, spalio 28 
diejią, čia yra palaidotas. Tad 
įcubie^iąi tą dieną pašvenčia 
šios salos atradėjo garbei ir jie 
katedroje rengia bažnytines ap
eigas su didelėmis iškilmėmis.

Cabana tvirtovė
Kubos salo's istorijoj labai 

svarbų vaidmenį vaidina Mor- 
ro ir Cabaiia tvirtovės. Abi 
tvirtovės riogso rylų senosios 
Havanos pusėje. Jos yra įmū
rytos pačiam Atlanto krante ir 
prie’ jų per Atlanto sąsmaugą 
galima priplaukti- keltuvais ar
ba laiveliais. Ir -tikrai kiekvie
nam į Kubą atkeliavusiam vi- 
zitoriui šias istorines tvirtoves 
vertėtų aplankyti.

Kai Čabaną pradėjo statyti, 
buvo nužiūrima čia įsteigti ori
ginale tvirtove. Pagaliau Caba
na tvirtovė liko paversta karei
vinėmis. Kiek vėliau šioj tvir
tovėj įsteigė kalėjimus politi
niams kaliniams. Ir čia visi ka
liniai buvo sukišti, kai ėjo ku
biečių riaušės prieš ten vyravu
sią ispanų valdžią.

Mirties linija
Šioje tvirtovėje ispanai vie

nus kalinius už politinius pra
sikaltimus laikė įkalinę, kilus

baudė mirtimi. Kaip kubiečiai 
tvirtina, tai jie savo aukas žu
dė vienoj kameroj. Vadinas, 
kurie buvo pasmerkti mirti, tai 
juos čia suvarydavo ir sukhip- 
dę prię siehos sušaudydavo.

Kubiečius šioj kameroj šau
dė tik prie vienos sienos kokio 
šimto pėdų ilgumo eilėje. Šita 
vietą kubiečiai pavadino “mir
ties linija’’, čia ir dabar ryš
kiai matosi kulipku žymės, kur 
tūkstančiai žmonių, troškusių 
laisves ir nepriklausomybės 
Kubai, liko ispanų sušaudyti, 
šios kulipkų žymės “mirusių
jų linijoj”, gal bųt, niekuomet 
neišdils. Bronzinėn iškabon, 
prie kurios daugiausia žmonių 
buvo sušaudyta, kulipkos yra 
sustingusios viena prie kitos. 
Čia jos ir dabar tebėra kaip į- 
rodymas nemalonaus istorinio 
fakto.

Aš tikrai negaliu įsivaizduo
ti, kaip greit kubiečiai užmiršo 
tą žiaurų ispanų terorą! Kai 
kubiečiai su pagalba Amerikos 
iškovojo nepriklausomybę, tai 
ispanų jieips padarytos žaizdos 
greit užgijo. Nuo tada ir dabar 
ispanai kubiečiams pasiliko ar
čiau prie širdies, negu ameri
kiečiai. Mat, kaipuvienų, taip ir 
kitų idėjos, papročiai, kalba, 
tradicijos ir kilmė yra vienoda, 
kuomet amerikiečiai yra 
visai svetimi.

Didesnės istorinės svarbos, 
negu Cabana, yra Morro (Mor- 
ro vadinas žemės galas), kurią 
1597 metais baigė stalyti. Mor
ro pastatė šešis metus pirmiau, 
negu Cabana.

(Bus daugiau)

JUOKAI
Pirmadienis, balan. 18, 1938

LIETUVIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tada ki
lio Rau
gai (ai 
ar kilo

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBUpANCE

Z1.DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. , 
4447 > South Fairfiėld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

IDŽIAUS1A IŠTAIGA

t—x -i * • koplyčios visose
l-'d. d1 Chicagos dalyse

, , , . . \ 4 • . , . t i ■ , i. t * 

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

' KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUIIDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIĖLD AVENUE. TeL Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary

Laidotuvi Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERTV.

ETKUS ir EUDEIKI
A T *0PLYCI05U I chicagos

■ AMBULANCE

I Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

KOPLYČIOS VISOSE
DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

ANTANAS M.PHILLIPg
■ rr'T.TrrT-TTt—i r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

Kolumbo kaulai
Kai 1795 metais prancūzai 

užgrobė Santo Domingo, tai is
panai tikrai nežinodami ar Ko
lumbo, ar kito žmogaus kau
lus paėmę perkėlė į Havaną ir 
padėjo į kalbamą katedrą su 
didelėmis iškilmėmis. Neviskas 
tilo baigėsi. Kiek vėliau kas tai 
rado Santa Domingos mieste 
po katedros grindimis kitą kar
stą sti žmogaus kaulais ir iš
rašu, nurodančiu, kad “čia\įUis 
Cristobal Colon, Amerikos at
radėjas, pirmas admirolas etc.”

Aišku, šių kaulų suradimas 
sukėlė didelį sąiudį tarp ispa
nių. Vieni tvirtino, kad pas juos 
Kolumbo kaulai, kili sakė, kad 
jie juos turi.

Per daugelį metų ispanai su 
domingiečiais dėl Kolumbo 
kaulų ginčijosi ir pyko. O kaip 
iš tikrųjų ten buvp, tai ir po 
šiai diepai klausimas paliko ne
išspręstas. Tačiau kubiečiai įti
kinančiai tvirtina, kad Kolum
bo kaulai yra jų katedroje ir 
prie karsto jie turį padėję to- 
blyčią su užrašu:
“O didysąi Kolumbe, 
šioje urnoje sudėti 
Per tūkstančius metų kaulai

Gus saugojami, 
Tūkstančiai šimtmečių išlaikys 

tavo atvaizdą,
Kaipo tautos dėkingumo Ženk

li ’ • ' . f '
Kubiečiai ir dabar tvirtai ti-

JAM DAR YRA LAIKO
Y • i ' * * • • •

Beveik šimtametis pensinin
kas profesorius nusižiuri jauną 
studentę ir progai pasitaikius 
pasipefša. Studentė, tokio stai
gaus pasiūlymo užklupta, atsi
kalba :

— Pone profesoriau, juk aš... 
per jauna.

— Na, jei tik tokia kliūtis, 
tai aš dar porą metų galėsiu 
palaukti.

,i I ll.ll ■■■ ................................. .. .............................. . ......... ...........

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C, stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
w iMmi miniMiMga n iiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero , 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 SO. YVcsiern Avė. Pilone Virginia 0883

i Ą. M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

j S. P> MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

I Phone Grovehill 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 West 23tjd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44} East> 108th Street Tel. Pullfnan 1270

ANTHONY B. PETKUS
QB34 So. Westętn Avė 
1410 South 49th Court

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 West 1811} Street Phone Monroe 3377

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

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

, SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ................................. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50 

Mes mokame patarnauti.

Virs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 So. Westen» 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252 

Pa tarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

> 7‘<lephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Rea. 6515 So. Rockvrell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVI A T ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, Utąrninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

> J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califoriiia Avenue Phone Lafayette 3572 LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jusu garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvini akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be* akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Doulevard 7589.

DR. G. SERNER
iriTŪVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos: nub 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
— *j~u»u^u-i_n_rurufw-u-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Iri CHIRURGAS 

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

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

TelAfonus Renublic 7K68

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
156 West 35th St. 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TM. Kenvrhod 5117

Ofisę TeL Virginia VU36 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVI
i Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
/SYDYTOJAS-CHIRUKGAS, X-ltAY 

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

A. Montvid, M. D 
West Town State Bauk Biug. 

2400 WEST MAD1SON STKEEi 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 va^ 

Tel. Seeiey 7330 
Namų telefonas Bruuswick 0597

Dr. A. J. Shinikus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
nu v v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfiėld Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STR1K0LTS 
(gydytojas ir Chirurgas 
OiiBM 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki H 
vuk. jN e dėlto j pagal susitarimų 

Ofišb Tėi.; Boulevard 782U 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

___ K;ti Lietuviai _ _Dak_tya^_^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

Ofisb valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400 .
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KORESPONDENCIJOS
Akron, Ohio
Masinis mitingas

Balandžio 3 d. visos Akrono 
lietuvių draugijos bei kuopoi* 
sušaukė masinį milingą, kad 
užprotestuoti. dėl Lenkijos pa
sikėsinimo ant Lietuvos nepri
klausomybės. Kadangi mitin
gas buvo šaukiamas skobomis, 
tai draugijos neturėjo progos 
savo susirinkimuose aptarti 
šio mitingo reikalų. Atsišaukta 
liko tik į draugijų valdybos na
rius, ir visi kaip vienas pasi
sakė už vieningų masinį mitin
gų ir sudarė rengimo komisijų 
iš visų srovių. Atstovai dalyva
vo šie: B.parašius, M. Antana
vičius, J. Sebestinas, S. Rodavi- 
čius, J. Ramoška, P. Vargelis, 
N. Trumpickas, B. A. Beleckie
nė, G. Brazas, B. Verseckas ir 
V. T. Neverauskas, kurie pa
rūpino svetainę, garsinimus, 
kalbėtojus, rezoliucijas ir deno- 
Ivarkę. Vėliau buvo išrinkta 
mitingui valdyba: pirm. S. Ro- 
davičius, pagelbininku J. Ra
moška, sekretorium-iždininku 
B. Yarašius ir korespondentais 
B. Verseckas bei V. T. Neve
rauskas. Mitingas buvo garsin
tas 7 vai. vakare. Dar nebuvo 
7 vai., o publikos* jau buvo pil
na svetainė, štai ir kalbėtojai 
pasirodo iš Cleveland, O. Bū
tent, adv. P. Čcsnulis, J. Jarus, 
J. Mažeika ir svečiai J. Petrau
skas Jr., laikraščių koresp. ir 
drg. Mažauskas.

Kiek vėliau atvyko ir “Dir
vos” red. K. S. Karpius. Buvo 
kviestas ir konsulas Daužvar- 
dis iš Chicagos, kuris tų dienų 
lankės Clevelande. Jo .neatsi
lankymo į Akronų priežastį pa
aiškino K. S. Karpius ir perda
vė konsulo sveikinimus akro- 
niečiams. Publika priėmė gau
siu plojimu.

Kelios minutės po 7 valan
dos pasirodo ant estrados pa
puoštos Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis, komisijos sckr. B. 
Yarašius* ir perskaito komisijos 
raportų bei pakviečia pirm. S. 
Rodavičių vesti mitingų.

S. Rodavičius atidarė mitin
gų su prilaikyta momentui 
įžangine jausminga kalba.

*
Vėliau pirm, pakvietė bro

lius P. ir Ig. Ilollish (Ališius) 
vadovauti chorui. Sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai 
Pirmas pakviestas kalbėtojas 
buvo vielinis kun. J. Anžiulai- 
tis. Savo kalboje pasakė: aš 
Lietuvoje nebuvau, bet Lietu
vos istorijų žinau: kokia Lie
tuva buvo didelė senovėje ir 
kokia yra dabar. Man malonu 
matyti, kad jus rūpinatės* savo 
tėvynės likimu. Aš visus lietu
vius myliu ir kada ateina išpa
žinties, tai mažiau pakulos už
duodu lietuviui...

Antra?’ kalbėjo adv. P. čes- 
nulis. Jis plačiai apibudino Lie
tuvos ir Lenkijos istorijų ir pa
reiškė, kad Berlynas su Roma 
susitarė kariauti ir dabar daro

Dėl Gražių Klejonkių
vartokite PILSEN

White Linoleum Varnish
Išlaiko ir apsaugoja naujas klėjonkes — 
atstato pirmykščių spalvą ir jūsų atšipu
siems grindų paklodams žvilgesį. Neblun- 
ka. šviesiausi paternai.

. . Reikalaukite Pilsen Brand • ■ 4
PAS SAVO VIETOS MALEVŲ IR GELEŽIES DYLERIUS

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

~ KLAUSYKITĖS
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— __T „ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietų j Draugijos Konkurso Finalo vakarų, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau
gi jon, tai kviečiame/pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedaliomis nuo 

9 vaL ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 S©. Halsted Street

bandymus kanuolių Ispanijoj. 
Taipgi diktuoja ir Lenkijai 
pradėti karų.

Trečias kalbėjo J. Jarus. Jis 
pareiškė, kad mes atvykę į šių 
šalį kartkartėmis buvome pa
krikę. Visi žinome, kad mes tu
rime skirtingas nuomones* ir 
laikraščius. Bet reikalui esant 
sueiname į vienybę,.

Ketvirtas kalbėjo “Dirvos” 
red. K. S. Karpius. Jis plačiai 
apibudino, kaip žioplai lenkai 
planavo išprovokuoti karų, pa
slėpdami savo kareivį krūmuo
se. Ir kada pasiuntė ultimatu
mų tai manė, kad Lietuvos vy
riausybė nesutiks, kada Lenki
jos* kariuomenė buvo išrikiuo
ta maršuoti į Kauna. Taipgi 
pasakė, kad Lietuva dabar ne 
ia, koki buvo prieš 30 melų. 
Vietoje aplūžusių miesteliuose 
namų, stovi gražus mūriniai 
namai. Gatvės išgrįstos; žiba 
šviesos, žodžiu sakant, Lietu
va progresuoja.

Bet nereikia manyti, kad 
Lietuvoje vien lik kvietkynai— 
/ra ir mėšlynų — pasakė penk 
as kalbėtojas J. Mažeika. Jo 

kalba buvo diplomatiška. Jis 
nurodynėjo, kad mažoms vals
tybėms bus sunku išlaikyti sa
vos nepriklausomybę neside- 
dant prie galingų kaimyniškų 
valstybių. Jis nurodė kitų val
dybių politikų. Ir Lietuva, kad 
butų stipresnė, turėtų įvesti de
mokratiškų tvarkų ir sudaryti 
koalicinę valdžiį. Ragino skai
tyti visus laikraščius ir būti vi
siems diplomatais. Taipgi pa
reiškė, kad Akronas ir Brook- 
lynas lai pavyzdys vieningumo 
kitoms kolonijoms. Esu, mes 
Clevelande to negalime pada
ryti. :

Vietinis J. Ramoška paskaitė 
kelis žodžius iš V. Kudirkos ei- 
’ių. P. Yurgelis paačiavo publi
kai už gausingų atsilankymų.

Visi kalbėtojai pasmerkė len
kus kaipo grobikus. Visų kal
bos publikai patiko.

Paskutinis kalbėjo r trumpai,
S. Ra davinius*. Jis paaičavo ko
misijai, kalbėtojams, broliams 
Ališiams už suorganizavimų 
choro; publikai už gausingų at
silankymų ir už aukas. Sudai
nuota himnas. Tuo ir baigėsi 
vakaras. Publika skirstėsi visai 
patenkinta.

Koresp. B. Versackas
f

Aukos, kurios buvo surinktos 
balandžio 3 d. masiniame 

mitinge
Aukotojų surašąs:
V. Slesiiraitis $2.00.

\ Po $1:00: K. S. Karpius “D.” 
red., Mrs. Darulienė, K. Baub- 
lis, K. Kupris, J. Pulkus, J. 
Vertelis, B. Yarašius*; J. Ramoš
ka, A. Aleknavičius, A. Gutau- 
skiene, P. Tarutis, J. Zdanis, 
G. Rokus, J. Slivinskas, P. Hol- 
lish, Ig. Hollish, A. Barry, F.
T. Martin.

Po 50c.: J. Sebestinas, Mrs. 
Kubiliene, A. Žentelis, Mrs. Ter- 
menas*, J. Milickas, K. Bartkus, 
S. Rutkauskas, M. Dambraus
kienė, M. Janickis, P. švelnis 
30c.

Po 25c.: G. Štokas, Mrs. Ber- 
notavičienz, R. Muckienė, D. 
Milickienė, M. I^ganaitienė, B. 
Lušienė, A. Sekulich, Mrs. Se- 
darienė.

Smulkių aukų $1.70. Iš viso 
$30.00. Mitingo lėšos $5.50. Per 
generalį konsulų pasiųsta į Lie- 
tuvų ginklų fondui $24.50. M.

Antanavičius apmokėjo mitini 
go salę. Tai buvo didžiausia 
auka.
Bal. 3 d. 1938 m. vienbalsiai 

priimta Rezoliucija K f
Mes Akrc\n, Ohio lietuviai; 

susirinkę masiniame mitinge, 
balandžio 3 d. 1938 metais* sve
tainėje adresu 1414 East Avė., 
Akron, O., plačiai apkalbėję 
dabartinę Lietuvos padėtį vie
ningai stojame už savo tėvynę 
Lietuvą ir protestuojamė prieš 
Lenkijos pasikėsinimus ant 
Lietuvos nepriklausomybės.. O 
Lietuvos nepriklausomybės gyr 
nėjams reiškiame giliausių /Už
uojautų, o taip pat ir visai liau
džiai ir pasižadame remti kaip 
moraliniai, taip ir finansiniai 
Lietuvos* nepriklausomybes gy
nėjus.

Mitingo valdyba:
Pirm. Stasys Radavičius, 
Rašt. V. T. Neverauskas.

Iš LIETUVOS
TRUMPA PAPILĖS GYVENI

MO APŽVALGA

Pašarų stoka. Ūkininkai •šie
met trūksta .pašarų. Pernai nuo 
sausrų menkai užaugo javai ir 
pievos, o dobilų retai kur ir bu
vo. Todėl pašrrų, galimą saky
ti, ūkininkai teturi tik pusę to, 
kaip kitais metais turėdavo. Be 
to, atsirado “gerų” žmonių, ku
rie naktimis moka apmažinti 
kaimyno pašarų. Tokių atsitiki
mų prsitaiko gana dažnai, to
dėl tenka rūpintis pašarus ap
saugoti. Iš rudens daugelis par
davė dalį raguočių ir arklių, o 
dabar pavasarėjant perkasi. Tik 
dabar gyvuliai smarkiai pa
brango: rudenį blogesnį arklį 
galėjai gauti už 20—60 Lt, o 
drbar reikia mokėti 150—200 „ /
Lt ir daugiau.

Brangus samdiniai, šiemet 
pakilo samdinių algos. Kitais 
motais piemens ąlga buvo 50— 
75 Lt, šiemet 75—1150 Lt. Pa
mergių algos, būdavo 100—200 
Lt, šiemet —>150—300 Lt. Mer
gų algos būdavo 200—300 Lt, 
šiemet 200—-35.0 Lt; pusvaikių 
kitais metais 1501—250 Lt, šie
met 300—320 Lt; bėrnų algos 
būdavo 250—350 Lt, šiemet 
300—500 Lt metams.

Jau perka trąšas. Dabar jau 
daugumas žmonių perkasi trą
šas. Bijo, kad. jų nepritruk
tų kaip pernai. Tik šiemet jau
čiamas gerokas trąšų pabran
gimas. , • ■’

Apšuto žiemkenčiai. Sniegui 
nutirpus daugely vietų matyti 
iššutusių rugių. Vietomis taip 
smarkiai iššuto, kad net išarti 
teks.

Plačiai skaito laikraščius. Pir
miau retai kur pareidavo koks 
.laikraštis, šiemet gi j dauge
lį namų pareina z^-5 laikraš
čiai. Labiausiai skaitomi “Ūki
ninko Patarėjas”, /“Lietuvos 
Ūkininkas”, “Iliustr. Pasaulis” 
ir kt.

Paskutiniu laiku buvo ma
tytis parlėkę vyturiai, varnė
nai, o kitur ir pempės. Gal jau 
bus pavasaris.

TERMINAS

— Kur gi jūsų kasininkas.
i Kada jis grįš?
' — Tur būt, tada, kai polici
ja atves.

<z,
m 

m;l

•?į . ■;

JUOKAI
NUOMONĖS SUTAPO

— Ona, man pasakojo žmo
nės, kad tu vakar buvai nuėju
si į balių su mano iškirptąja 
suknele. Na, ar tau negėda, — 
bara šeimininkė tarnaitę.
—Taip, mano ponia, taip 

pat pasakė ir mano sužadėti
nis, pamatęs mane su ta suk
nele, ir jis manęs visą vakarą 
vengė, — aiškinasi tarnaitė.

KAIMYNŲ PASIKALBė- 
JIMAS

— Iš tiesų, pone Pliki, tam
sta tikrai negražiai elgies: kai 
naktį, nepakęsdamas trmstos 
radijo muzikos ėmiau belsti Į 
sieną, tai tamsta dar garsiau 
paleidai radiją, — prikaišioja 
Plaukius.

— Visai suprantama: kai 
tamsta ėmei . man trukdyti 
klausyti, tai aš ir stiprini u, 
nenorėdamas kliudymų girdė
ti.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
NEPRIGULMINCO LIETUVIŲ PI ■ 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St.. Rnckford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

Model BA-199

5 TUBES ACM
AMERICAN! BROADCAST 
AND POLICE CALLS 

AT THE BREATH-TAKING 
LOW PRICE OF . . .

1. ELECTRO DYNAMIC SPEAKER — for Full Tone
2. FULL VISION DIAL — for Easier Tuning
3. BVILT-IN ANTENNA 4. POWER LINE NOISE FILTER
5. AUDIO OVERLOAD CONTROL — Prevents blasting
8. BEAUTIFUI WALNUT BARBUTE CABINET

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walakis—pirm.,8341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. .Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
VVabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.' /

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Baceviče—pirm, nag lb.. 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. I.it.uanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
33rd St.; A. Katilakis — tuito 
rašt.. 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjs—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K./Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; / Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotająs 3133 
So. Halsted St., Tel. Vfctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE / 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA / 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., >

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, nagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Ix>we Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt^812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—/ttašierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K.' Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dūle- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Anofher Greaf
Emerson Value

The Famous Model R-167 
wlth "MIRACLE TO H E 

. CHAMBER1*

labiausiai ištobulin
tas radio nuo pat 
pradžios įvedimo 
garsikalbių — visai 
naujas typas garsia
kalbio, sujungtas su
dinamų TONE CHAMBER. Jis 
paduoda balsą kuoaiškiausiai. 
į visą kambarį.

o tūbų AC f f g f| j 3 
Superhetero- f B l* ĮBĮ
dyne, Stand- į

s. ard Broadcast ijį 
Policijos sto-
tys, Amato-“ 
riai, Aeropla-

t nai, riešutinis ■IBIU
^kabinetas. I

Jus negirdėjot ,ką su radio galima padaryti, kol jus nesiMĮausėt 
Emerson radioJ Emerson radio parsiduoda visokiomis kainomis 
nuo $9.95 iki 189.95.

CH1CAGOČ LIETUVIŲ DRAUGI
JOS • SKYRIĄUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ y KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas, 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
J’učkorius, 10831 $o. Edbrooke
Avė.; Sekr. ižd.—Stanys YurČius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

taip va-

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Jos.F.Budrik,!"±
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 7010
CHICAGO, ILLINOIS

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 23 D.

tris sriubai lėkštes. Be 
Likusi

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą, 

kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

Galėsit dar gauti iki balandžio 23 d. pagal 
Pažymėkit ką norite.

setui indai eis

pirmus 4 kuponus

17.39 So. Halsted Street
Chįoago, Illinois r

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ 
IŠLAIDOMS PADENGTI

PERSIUNTIMO

Vardas

Adresas..

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 <M.: Pirm.

George Medalinskas /238§ Central 
Avė.; Pirm. Pagelb/ Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rrtit. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, ‘ 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuviu Vyrų ir Moterų PaŠal- 
pini Kliubą Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas turi tris šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield. Park 
Liet. Janitorių Kliuto, tas vardas 
liekas permainytas į Garfield Pk. 
Kliubą.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656J^elden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St..' Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago Iii.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Ave„ Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 83 
St., Chicago, III. -
Susirinkimai laikomi viena sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėtdienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Chi
cago. III.

Garsinkitės Naujienose
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Pusei metu _________

$8.00
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Trims mėnesiams ........... ___  1.50
Dviems mėnesiams . ...... i.oo
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Ar bus infliacija?
šeštadienį smarkiai pakilo “stakai” (kompanijų ak

cijos) New Yorko biržoje. Sakoma, kad spekuliantai 
laukia Amerikoje infliacijos.

Infliacija tai pinigų vertės (išreikštos aukse) mažė
jimas. Kai pinigai darosi pigesni, tai visos prekės eina 
brangyn.

Jungtinėse Valstijose jau yra įvesta infliacija, nes 
dabartinis doleris yra vertas tiktai 59 auksinių centų. 
Prezidentas Rooseveltas turi galią šitą dolerio vertę nu
kirsti dar daugiau — iki 50 auksinių centų. Bet ar jisai 
šitą galią pavartos?

Galimas daiktas. Iš tiesų, jeigu kongresas autori
zuos vyriausybę išleisti 7 bilionus dolerių kovai su biz-! 
nio recesija, tai iš kur valdžia galės-^aimti tiek pinigų? 
Gal būt, teks nupiginti dolerį. -

Lietuvos vyriausybei nusileisti I 
lenkams. Ne kitaip elgėsi ir so
vietų Ru^ja.

Prancūzų laikraštis Paryžiu
je “Męssjdor” sako, kad lenkų 
valdžia buvo pasiryžusi, kad iri 
čia dar taip, baigti kojifliktą I 
su Lietuva, kai minįsteris Be-1 
kas, patyrė, kad Italijos fašistai] 
ir Vokietijos naciai nesipriešins] 
jos žygiui. - I

“Tada Varšuyą”, sako tas] 
laikraštis, “griebėsi ųžbai- 
dymo priemonių, kur jos, jei 
butų reikalo, butų virtu
sios prievartos priemonėmis-J 
Ultimatumas, kariuomenės 
traukimas į pasienį, motori
zuotų dalių ūžesys purps ja-j 
me pasieny. Kaupais nusileis 
do. Ta, proga reikia pastebė
ti, kad Sovietai, fcųrje nedo
ri muštis įr geriau mėgsta 
kurstyti tolimus konfliktus, 
kuriuose kiti, atsako, davė 
suprasti Lietuvai, kad ji ne
galinti daug ko iš jų laukti.“
Čia dar kartą patvirtinama 

tas faktas, kad Maskva atsisa
kė teikti Lietuvai ginkluotą pa
galbą prieš lenkus.

; A] alykus'':

ĮDOMU

Mironas žada nepasiduoti

Mes esame madų 
vergai

Nuo pat atsiradimo žmogus 
vaikėsi madas

P-ią tylabel Cook Cole ir jos 
vyras p. Fay-Cooper Gole, ku
ris yra antropologijos fakulte
to pirmininkas Chicagos uni
versitete, savo knygoje “The 
Story of Man” sako:

“Nuo to laiko, kai tapo su
sekti 
sakai 
sada 1 
koks 
buvo 
tikros 
padarytas, jeigu tam 
rųšies rūbas buvo priimtas,— 
visi tos apylinkės žmonės se
kė tą pačia madą. Net šian
dien mes nenorime būti skirtin- 
gesni už savo bęndrus: rengia
mės kaip kiti, kerpame plau
kus pagal naujausią madą, val
gome tokį pat maistą, net žai
džiame tokius pat žaislus.

“Kodėl musų vyrai skutasi, 
p moterys kerpasi plaukus? Ga
lime atsakyti, kad taip darant 
yra patogiau; bet atsiminkime, 
kad musų tėvų tėvai taip pat 
norėjo patogiai gyventi, bet a- 

|no laiko vyrai nešiojo barzdas,

ačiū pamėgdžiojimui, tiktai 
daugiau sąmoningesniam. Bet 
be tų pamėgdžiojimo gabumų 
ir dabar žmogus negalėtų iš*.

M gyventi, o gal tebebūtų lauki- 
]niu gyvuliu, kuris tiktai, tą ir

J težino, kas jau išgalvota.
“Matome, nors tas bezdŽio- 

niavimas—mokėjimas , pamėg
džioti kartais būna laoai juo-

įmogaus atsiradimo pėdr 
ir jo veikla, žmogus vi- 

buvo madų vėrgas. Jeigu 
akmens apdirbimo 

įsteigtas, jeigu 
i mados namas

būdas 
tam 

buvo 
tikros

daugiau naudingas, negu kenk
smingas. Todėl pamėgdžiojimas 
taip ir prigijo pas gyvulius įr 
žmones. Jeigu iš to butų buvę 
daugiau* žalos, kaip naudos, tai 
visa, kas gyva, bųtų turėję žū
ti.”

Nors žmogus evoliucijos kely 
yra pralenkęs ir toli palikęs vi
sus kitus gyvūnus, bet kai ku
riais atžvilgiais, kaip matome, 
jis dar ir dabar tebėra glaudžiai 
surištas su gyvuliais. —J. L-tfs

1

džiodamas žmogus perima visa, 
kas papuola. Kartais tą padaro 
visai nesąmoningai, kaip koks a- 
vinas. štai kfls‘rašoma apie a- 
vis vienoji senoj prancūzų kny- w kvai]as> net kartais -r 
goj. Kartų plaukęs laivu per kenksmingaS( bet kai žmo. 
jurų žmogus, vardu Panurgas,!ir gyvuIiamgPjig 
Tuo pačiu laivu tūlas pirklys 
vežęs avių bandą. Panurgas 
dėliai ko ten suteiriejęs su pirk* 
liu ir pirklys jį užgavęs. Pa*l 
nurgas, norėdamas pirkliui at
keršyti, štai ką padaręs. Jis] 
pasinaudojęs avių palinkumų 
viena, kitai be jokio tikslo pa* 
mėgdžioti. Panurgas nupirkęs 
iš pirklio vieną aviną, pasta* 
tęs jį prieš visą būrį ir nustū
męs į vandenį. Pamatę tai avys, 
viena už kitos pradėjusios šokr 
ti į vandenį. Nei pirklys, neįj 
jurininkai negalėję jų sulaiky* 
ti. Taip jos ir žuvusios bango
se. šiuo atveju pamėgdžiojimas 
avims buvo kenksmingas. Kar
tais pamėdžiojimas būna ir juo
kingas. štai ko^ių juokų prar 
simano piemenys, avis ganyda- 
mi. Piemuo veja aviną per dir
voną prieš visą bandą. Avinas
bėga šuolia. Kitas piemuo laiko j aufc§tų namai, pro kurių langus 

driekiasi radijo muzikos aidai. 
Gatvėse įvairiausiomis kryp
timis zuja autobusai, automobi
liai, motociklai ir kitos susisie
kimo priemonės. Kaunas vis 
daugiau ir daugiau judrus. To
dėl ir eismo taisyklių atsiradi
mas yra visai natūralūs.

Kauno miesto savivaldybė 
praeito mėnesio pabaigoje ir šio 
mėn. pradžioje tikrino pėsčiųjų 
eismų tose vietose, kur ji nu
matė pastatyti keltuvus ar ati
daryti naujas autobusų linijas. 
Judėjimas buvo tikrintas nuo 6 
vai. iki 24 valandos. Patikrinu
si tose vietose judėjimą, rado, 
kad didžiausias žmonių eismas 
yra Ukmergės pi. ir Ožeškienės 
gt. laiptais. Tais laiptais per 
dieną praeina apie 11,000 žmo
nių: aukštyn — 4,957 ir žemyn 
— 6,025. Iš Italijos gatvės į 
Ukmergės pi. praėjo 4,053 ke
leiviai; aukštyn — 1,886 ir že
myn — 2,167. Parodos gt. pra
ėjo aukštyn 4,075 ir žemyn — 
4,455. Kauko laiptais, po to, kai 
jie buvo pastatyti nauji, kelei
vių skaičius žymiai padidėjo, 
būtent, aukštyn praėjo 2,481 ir 
žemyn — 3,266. Vytauto parko 
laiptais- praėjo aukštyn 557 
žmonės ir žemyn — 609. Altų 
gt. laiptai^ aukštyn — 557 ir 
žemyn — 560 žmonių. Matome, 
kad aukštyn judėjimas yra žy
miai mažesnis, tik vienoje vie
toje: būtent: Italijos gatvės 
laiptais, ties Nr. 18, keleivių 
praeina aukštyn daugiau (2,- 
496), kaip žemyn (2,458). Iš 
stebėjimo duomenų ’ipatyti, kad 
einančių į miestą yra daugiau 
nuo 6 yąl. ryto iki 12 vai. die
nos. Po to daugiau žmonių eina 
iš miesto į kalną.

Bet tai nėra skaičiai, kurie 
parodytų tikrą Kaune ir visuo
se priemiesčiuose pėsčiųjų ju
dėjimą. Prileiskime, kad tik re
tas sveikas žmogus kasdien ne
pasirodo gatvėje. Kaune šiuo 
metu jau yra apie 140,000 gy
ventojų. Tuo budu, jei gatvėje 
pasirodytų nors 50 nuošimtis 
visų gyventojų, kuo abejoti ne
tenka, tad Kauno gatvėse kas
dien praeitų apie 70,000 žmo
nių. J Ką.oną kasdiena dar su į-, 
vairiais reikalais atvysta ir iš
vyksta apie 8,000—10,000 žmo
nių iš provincijos. Toks skai
čius žmonių be abejo judėjimą1 
taip pat pagyvina.

K. m. sav-bės statistikos biu
ras judėjimą 
Kaune esančiais tiltais. Judėji
mas buvo tikrintas visą savai
tę. Vienos dienos judėjimas at
rodė maždaug šitaip: prie Vili
jampolės tilto pravažiavo: sun
kvežimių 145, autobusų 143, 
automobilių 114, motociklų 17, 
arklių vienkinklių vežimų 18, 
porinių 16, sunkiu jų vienkink
lių vežimų 243 ir porinių 163.

liaunas per dieną
Kaunas Jau Turi Apie 140,000 Gyventoją 
Kaip Juda Kauniečiai, Kokiomis Susisieki

mo Priemonėms Naudojasi ir Kiek \ 
Už Pasinaudojimą Kasdien Išmoka x

ėst tilto yra žy- 
tobusų judėji-

Kaunas auga ir plečiasi. Kas (Prie A. Panemu 
buvo Kaune prieš 10—15 metų miai didesnis ai 

šian- mas, būtent, jų pravažiavo per 
dieną net 492. Kitų susisiekimo 
priemonių judėjimas atrodo 
taip: automobilių pravažiavo 
66, sunkvežimių 35, motociklų 
16, arklių vienkinkių vežimų 
13, porinių 6, sunkiųjų vienkin
kių vežimų 243 ir porinių 163. 
Judėjimas buvo patikrintas ir 
Ukmergės plente. Ten judėji
mas per diefią atrodė šitaip: 
automobilių pravažiavo 35, 
sunkvežimių 27, autobusų 17 (į 
tą 
bčs J 
Vartų
autobusai), motociklų 7, arklių 
vienkinkių vežimų 7, porinių 1, 
sunkiųjų vienkinkių vežimų 
413, porinių 22, dviračių 72 ir 
kitų susisiekimo priemonių 3.

autovežimiams į- 
Kaune šios rūšies 
priemonėmis žy- 
pradėta naudotis.

ir kas Kaune apsilankė 
dien, tas negalėjo nenustebti. 
Ten, kur anksčiau ganėsi kar
vės, kur bliaudavo ožkos, kur 
rudens dienomis žmogus beveik 
neišbrisdavai iš purvo, šiandien 
ten žemės paviršių raižo pla
čios, tiesios gatvės; gražus šali
gatviai, o šalia jų trijų keturiųAtsakydami vienam tautinin

kui, mes aną dieną pareiškėme, 
kad Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje šiandie gręsia pavo
jus tik iš fašistų, kurie nori tą 
organizaciją “užkariauti” Sme
tonos garbei,, bet negręsia joks 
pavojus iš komunistų pusės. 10 moterys didžiavosi savo ilgo- 
Toliaųs “Naujienose” buvo pa- mis plaukų kasomis. Vos kele- 

| sakyta, kad iš komunistų pusės tą TOetų atgal Amerikos klau- 
naujasis tautininkų 1 bu‘ų “žipJ’!fstS” ^ryti party- sytojai juokėsi, kai prelegentas 

I viską politiką Susivienijime, o].parodč Malay merginą su gel? 
tonai nudažytais rankų ir ko
jų nagais, bet musų jaunos šių 
metų gracijos moterys raudo
nai dažo nagus ir lupas.”

z Kaip atsirado papiėg- 
džiojimas?

N. Rubakinas apie pamėg
džiojimus sako taip:

“Iš kur, kodėl ir kada žmo
nės išmoko (pamėgdžioti? Jie 
perėmė tą nuo laukinių žmonių. 
Kas išmokė pamėgdžioti lauki
nius žmones?^ Jie gavo tą nuo 
žvėrių. Pamėgdžioja ,ne tik 
žmonės, bet ^ daugelis kitų gy
vulių. Beždžione pamėgdžioja 
beždžionei, arklys —• arkliui, 
paukštis—paukščiui. Vaikai
daug ką perima nuo tėvų, jau
ni nuo senųjų. Bet dar daugiau 
perima žmogus nuo 

“Iš kur atsirado 
pas daugel gyvulių 
kitiems gyvuliams 
ti? Gyvuliams jis 
naudingas ir patogus: jis pa
dėjo ir padeda palaikyti gyvy
bę ir pagerinti gyvenimo są
lygas. Pamėgdžiojimas naudin
gas ne tik atskirai kiekvienam 
gyvuliui, bet if visai gyvulių 
veislei. Jis sulaiko beręikalinr

■ gą jėgų aikvojimą tam dalykui,, 
kurį kiti jau išrado. Kas jau 
yra vienų padaryta, tą kiti įr 
perima,—to juk nebereikia vėį 
iš naujo sugalvoti. Tokiu būdų 
susitaupo pajėgos, kurios gali

■ būti kitiems reikalams suvarto
tos. Kuriam gyvuliui lengviau 
gyventi, ar tam, kuris nieko 
nuo kitų nesimoko, ar tam, ku
ris mokosi daug nuo kitų? Aiš
ku, Įcąd antrajam lengviau. 
Gyvuliai, kurie neturį progos

» pasimokyti, 
daug nukenčia ir daugelis jų 
žtfva. Tie jų, kurie daug ko iš
moksta, prisįžiųrėdąmi kitiems, 
sulaukia seiiaįtvės įr užauginą 
jaunąįą kartą, apsaugodami ją 
nuo pražūties, išnykimo. Tos 
veislės skaičius greit didėja. 
Tokiu budu, per daugel šimtų 
metų pas gyvulius ir žmones 
įsiskiepijo mokėjimas pamėg
džioti.1

Gyvulių pamėgdžiojimai
“Bej; pamįkjžiojimas galėjo 

duoti daugiau1,naudos, negu kad 
iš tikrųjų yra davęs. Deja,; 

ipamegdžioja ne tįk

Anot pranešimo iš Kauno, 
premjeras kun. Miionas pasakė kalbą apie vyriausybės Į jjie tokią žioplystę bandy- 
“naujosios politikos gaires”. Kai dėl vidaus politikos, tų daryti, tai SLA. nariai juos, 
tai-jisai pareiškė, kad “po 12 metų patyrimo negalima sudraustų.
pakeisti krypties . Bet čikagiškįs komunistų pr-

Reiškia, tautininkai neketina nusileisti Lietuvos vi- ganas tame “Naujienų”, atsaky- 
suomenei, kuri reikalauja koalicinės vyriausybės. Tik|me įžiūrėjo “komunistų išnie- 
Lenkijai tautininkai nusileido,
— ne!

Su Lenkija karo stoviu panaikintas, bet Lietuvoje
— ne. Lietuvoje karo^ stovis dagi sustiprintas.

Tai tokia “tautiška” politika!

DAUŽĖ LIETUVIŲ LANGUS 
VILNIUJE

Tuo laiku, kai Lenkijos val
džia įteikė Lietuvai ultimatu
mą, tai lenkų chuliganai Vil
niuje rodė savo “patriotizmą”, 
daužydami langus lietuvių įs
taigų trobose. “Vilniaus Žodis” 
apie tai rašo:

“Kovo 17-19 dienomis bu
vo išdaužyta kai kurių Jietu- 

k. vių įstaigų langai, Imi ten t, 
Vytauto /Didžiojo gimnazijoj 
86 langai, Liet. Studentų Są
jungoje 111, J. Basanavičiaus 
vardo bendrabuty 4 ir Lietu
vių Labdarybės Draugijos 
didžiųjų durų ląngai.”
Tuo tarpu Jenkų administra

cija Vilniuje tęsė savo represi
jų politiką prieš lietuvių spau
dą. “Vilniaus žodžio” 14 nu
meris buvo sukonfiskuotas; už 
vedamąjį straipsnį ir “Dėdės 
Miko Dūmojimų? dalį.

Sukonfiskuotas taip pat ir’ 
vienkartinis leidinys “Paskuti
nės Žinios”. <
šitokiomis priemonėmis “bro-, 

Jiai lenkai” neįgis lietuvių mei-i 
lės.

LENKIJOS SOCIALISTAI 
UŽTARĖ LIETUVĄ

f 

i

Kai Lenkijos militąristai 
smurtu verte Lietuvą užmegs t i 
normalius »anormalius ^aMykius, tai pačio
je Lenkijoje kho balsai, prie
šingi tokiam savo valdžios el
gesiui. Griežčiausiai pasisakė 
prieš valdžios smurtą Lenkijos 
demokratiniai socialistai ir jų 
vadas Niedzialkowski.

“Liet. Žinios” paduoda tokį 
pranešimą iš Varšuvos:

bet Lietuvos žmonėms Į ir sako, kad Tš jo esą 
matyt, “kad jokis bendras dar
bas su naujieniečiais negali
mas“. '", '

Tiesą pasakius, mes į jokį 
“bendrą darbą” su komunis*- 
tais( ir nesi veržiame. Bet daly
kas čia ne tas.

Bendro darbo negalimumą 
komunistų organas išveda iš to, 
kad “Naujienos” pasakė, jogei 
iš komunistų pusės butų žiop
lystė vesti partinę politiką Su
sivienijime Lietuvių ’ Ameriko
je. Vadinasi, tas organas sų ši
tuo pasakymu nesutinka. Ka
žin, ar jisai supranta, ką jisai 
čia šneka?

‘Robotnik’ įdėjo gana il
gą plačiai visoje Europoje 
žinomojo Lenkijos socialde
mokratų veikėjo M. Niedzial- 
Jkowskio straipsnį, kuriame 
jis nagrinėja Lenkijos Lietu
vos santykių paskutiniuosius 
įvykius ir pasisako dėl Len
kijos nacionalistu. —• ‘naro- 
dovcų’ išsišokimų prieš Lie
tuvą. •

“Niedzialkowskis aiškiai ir 
nedviprasmiškai pasisako už 
tai, kad santykių užmezgi
mas butų buvęs*' be ultimatu
mų. Jis tačiau abejoja, kiek 
tai buvę galima padaryti. | suose esančių organizacijų, bę 
Jeigu dabar tenka skaitytis 
su faktu, tai Niedzialkowskis 
aiškiai pasisako, kad tie 
tykiai jturi būti laisvi, 
pridera savarankiškoms 
tybėms.

“Kai dėl ‘narodoveų’, 
rie iškėlė Lietuvos okupavi
mo arba priverstinės unijos 
klausimą ultimatumo dieno
mis, tai NiedzialkQWskis' tai 
vadina neprotingu dalyku ir, 
prieš tai pasisako.” 
Iš to matyt, kad su Lenkijos 

darbo žmonėmis Lietuva galė
tų susikalbėti. j

Jeigu supranta, lai reiškia, 
kad jisai stoja už partyviškos 
komunistų politikos vedimą Su
sivienijime. Tai įdomu. SLA. 
nariams bus labai naudinga tai 
žinoti.

žmogaus.
ir pasiliko 
mokėjimas 
pamėgdžio- 
buvo labai

Gražiai Kruta Jur
V ČEDASAI. — Iš visų, čeda-

san- 
kaip 
val-

ku-

ne gražiausiai kruta jaunieji 
ūkininkai. Per vasarą jie ąų- 
giną laukuose įvairias daržoves,! 
daro bandymus su augalais, ją- 
vų kultūromis. Per žiemą tur
tina savo žinių bagažus teore
tinėmis žiniomis. Jau antri me
tai skaito Įcas savaitę refera
tus, Pernai net premiją — ke
lionę į Kauną ^aimęjo, o šiemet fcp nors iš kito

»■——----------------------------------

VISI VERTĖ LIETUVĄ NUSI
LEISTI LENKAMS

Atėjusieji iš Lietuvos laik
raščiai plačiai rašo apie aplin
kybes, kuriose Lietuva priėmė 
lenkų ultimatumą. Paduodama 
taip pat ir kitų Europos šalių 
spaudos nuomonės. Iš tų pra
nešimų aišku, kad Francuzija 
ir Anglija stengėsi sulaikyti 
lenkus nuo agresingų žinksnių, 
be,t tuo pačiu laiku patarė ir

ant jo kelio atkišęs lazdą per] 
pusę metro nuo žemės. Avinas, 
pribėgęs prie lazdos, peršoka 
ją. Pamatę '^bėgantį aviną, pra
deda ir kitos avys iš bandos 
pamėgdžioti ir šoka per tą pa
čią lazdą, nedasiprotėdamos, 
kad lazdą galima aplenkti. Pa
galiau piemuo pailsta žaidęs, 
numetęs lazdą, nueina šalin. 
Bet avys vis bėga pašoksta 
toj pačioj vietoj, kur piemuo 
laikė lazdą. Nėra lazdos, nėra 
reikalo ir šokinėti, bet avys 
to nesupranta. Jos žiuri viena 
kitos, nepaisydamos į aplinky
bes: jos nesąmoningai pamėg
džioja.

žmonių pamėgdžiojimai
“Taip ! nesąmoningai pamėg

džioja ne tik avys, ar kiti gy
vuliai, bet ir žmonės. Pavyz
džiui, mados sekimas,—tas 
pats nesąmoningas pamėgdžio
jimas. Savo madą turi 
tautos 
madai tankiai žmonės gadina 
savo ir savo vaikų kūną: veria 
į nosis grandines, (tyčia išmu
ša priešakinius dantis, perplau
na lupas, įspraųsdami į jas 
medžio gabalus, ištempia ligi 
pečių ausis, riša savo vaikų 
galvas prie lentos, kad net vi
są amžių pasilieka ilgos gal
vos. Kinietės suspaudžia, su
lankstė savo kojas, kad tik bu
tų. jos mažesnės, kol pagaliau 
jos nebetinka vaikščioti. Euro
pos" mados sekėjos suveržia sa
vo ktfną korsetais, juostelėmis, 
ankštais drabužiais net iš mažų 
jau dienų, k'ad net šonkauliai 
suseina; gadina kūno gražu
mą ir įsigamina sau nesveika
tą. Taip pat kaip ir mados, dėl 
tos pačios priežasties užsiliko 
pas žmones ir papročiai. Pavyz
džiui, aukštos kilmės kiniečiai 
nękarpo savo nagų, užaugina 
juos keliolikos centimetrų ilgu
mo, sakydariii: “neišppla juk 
kitaip.” Kodėl taip daro? Todėl, 
kad “taip visi daro”. Ir taiį 
pamėgdžioja be jokios sąmo
nės, visai kaip tik avinai. Ir tą 
daro visos tautos. Pamėdžioja 
ne vien mados sekėjos, bet ir 
visi kiti žmonės, jei ne tame, 
tai kitame dalyke.

Pamėgdžiojimas yra 
naudingas .

“Bet štai kas svarbu. Nesą
moningas pamėgdžiojimas atsi
rado dau*g anksčiau už sąmo
ningą. Bet pamėgdžioja dar, 
taip. Pavyzdžiui, vaikai pamėg
džioja savo tėvams, apie tai 
negalvodami, vėliau pradeda 
sąmoningai tai daryti. Tauta 
nuo tautos perima įvairius pa
pročius pradžioj nęgalvodami 
ir nesirinkdami, paskui jau 
apgalvoję ir pasirinkę. Mo^s- 
Ja& menas, įstatai įr dar daug

ičių neįeina miesto sav- 
ursuojantieji Geležinių 
— Vilijampolės ruožo

visos
ir tautelės. Taikindami

Ukisi gražųjį pajūrį pamatyti. 
Per žiemą nors ir didžiausiems 
Šalčiams ir pūgoms esant, jie 
be jokios baimės, su noru rin- 
l]<osi bent keturis kilometrus. 
Dažnai ruošia susirinkimus, 
dalyvauja, visuose kulturiniuo* 
pe darbuose. Vasario mėn. su-' 
Vuošė trijų savaičių rankų dar
bų kurselius, kuriuos vedė Ž. 
,U. Rūmų ipstruktorė p-įė Eug. 
Urbonaitė. Ir net nuostabu, kad 

:šie maži, “pipirais” vadinami, 
sugebėjo daugelį gražių darbe
lių atlikti, ir tuo parodyti vi
suomenei, kad tik busimoji ūki
ninkų,. eilė bus geri ir pavyz- žjmonės 
dingi šeimininkai ir daug ką, tam, Įkas protinga ir naudįn- 
kas bus jiems reikalinga, sugę-'ga, bet ip tąip, kas nepaudilk- 
bės patys pasidirbti. ga, net kenksminga. Pamėg-'kas pereina iš tautos į tautą

tikrino ir ties

Atpiginus 
vežti muitus, 
susisiekimo 
miai daugiau 
Verslo reikalams Kaune auto- 
vežimių yra įregistruota 97, as
mens reikalams 464, tarnybos 
reikalams 110, autobusų 136, 
sunkvežimių 124, kitų autoveži- 
mių 13, motociklų asmens rei
kalams 259 ir tarnybos reika
lams 7. Į šiuos skaičius neįeina 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
autovežimiai.

Apskaičiuoti, kiek šios visos 
susisiekimo priemones padaro 
išvažiavimų — neįmanoma, čia 
apie kai kurių autovęžimių iš
važiavimus pateiksime tik apy
tikrius duomenis. Verslo reika
lams autovežimiai (taksiai) 
kiekvienas per-dieną padaro 3 
—5 išvažiavimus. Kas dieną 
kiekvienam taksiui kauniečiai 
išmoka 20—30 litų. Tuo budu 
visiems taksiams kauniečiai 
kasdieną išmoka 2,000-*-3,000 
litų ir vežikams — 1,000—15,- 
000 litų.

Kauno mieste kursuoja apie 
60 autobusų. Kasdieną Rotušės
— Panemunės ruožo autobusais 
pasinaudoja per 32,000 kaunie
čių. Antroje autobusų linijoje, 
Apygardos Teismas — Geleži
niai vartai, kasdien pervažiuoja 
4,600 žmonių, Apyg. Teismo — 
Vilijampolės linijoje perveža
ma 2,600 žm., Įgulos bažnyčios
— Kareivių pi. linijoje — 1,200, 
Kanto g^» — Maisto linijoje — 
500, Geležinkelių stotis — Pet
rašiūnų lin. — 350, Ožeškienės 
gt. — Lampėdžių lin. — 300. (Į 
Lampėdžius autobusai kursuoja 
tik penkis mėnesius). Taigi, 
kasdieną autobusais pasinaudo
ja apie 40,000 kauniečių, kurie 
išiųoką 5,500—6,000 litų.

Kauno miesto savivaldybė tu
ri įsirengusi ir eksploatuoja du 
keltuvus, Žaliakalnio keltuvas 
kasdien su vežioja po 4,150 žmo
nių, Aleksoto keltuvas — po 1,-

žymiai daugiau žmonių, kaip 
pakalnėn. Už susisiekimą keltu
vais kauniečiai kasdien išmoka 
apytikriai po 400 litų.

Užmiesčio autobusų stotyje 
stovi kasdien eilės autobusą, 
kurie kiekvienu laiku pasiruo
šę važiavimams. J šią stotį kas
dien atvyksta jr išvyksta po 30 ■'< k
(Tęsinys ant 5 pusi.—5 špalt.)
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Iš Draugijų Veikimo
niais užkandžiais ir šaltu alu
čiu.

Pittsburgho lietuvių pareiga 
šį parengimą paremti.

3-čias Apskritis tikos programas. Franklin 
* Grove yra gražus “swimming 

pool” (maudymosi vieta) ir yra 
kiti visi parankumai dėl spor
to programų;

Iš praeito apskričio Komite
to susirinkimo, kuris įvyko Ba
landžio 12 d. LMD. svetainėje, 
paaiškėjo iš Komiteto narių ra
portų, kad atletikos programe 
yra pasižadėję dalyvauti gar
susis Pittsburgho Universiteto 
plaukikas Albertas Bikinas su 
visa savo plaukikų komanda. 
Taippat yra pasižadėjęs daly
vauti garsusis 
Universiteto bėgiką 
Bennett-Bernotas, 
pasižymėjęs netik 
tikrai stebuklus daro šokime i 
aukštį. Jisai iššoka augščiau 
kaip 6 pėdas. Reiškia, tikrai 
bus įdomu matyti ką musų jau
nuoliai sportininkai šioje SLA. 
dienoje ‘parodys.

Reikia pasakyti, kad dar ne
viskas pilnai prirengta ir apie 
jprogramo smulkmenas prisieis 
kitą kartą plačiau pakalbėti.

SLA. ;
Ruošiasi Prie SLA 
Dienos Pittsburghe

PITTSBURGH, PA. — Jau 
per daugelį metų SLA. 3-čias 
apskritis rengia, kas metai vie
ną metinį išvažiavimą, kuris su
traukia skaitlingą publiką iš vi
sų tolimesnių ir artimesnių 
Pittsburgho apylinkių. Ir tie 
metiniai išvažiavimai pasidarė 
kaip ir kokia SLA. šventė Pitts
burghe.

Praeitais metais, metiniam 
kuopų suvažiavime, buvo nu
tarta šį metinį išvažiavimą už- 
vadinti: “SLA. Diena Pittsbur
ghe” ir buvo pasirinkta antras 
sekmadienis Birželio mėnesio.

Rezultatai SLA. 265 Kp. 
Pildomosios Tarybos 

Balsavimų
Cuddy, Pa., SLA. 265) 

balsavimo pasekmės buvo 
karnos:

Bagočius gavo 11 
Mažukna — 9.
Bukšnaitis — 2
Vinikas — 10
Miliauskas — 1
Gugis — 11 
Dr. Stanislovaitis

bal.

kp. 
se-

n.

Pibtsburgho
Petras 

ris yra 
ėgime, bet

Šiais metais tokia SLA. pie
ną Pittsburghe yra rengiama 
Birželio 12 d., Franklin Grove 
ir apskričio Komitetas ne juo
kais ruošiasi prie tos SLA. šven
tės.

Franklin Grove jau yra už
imtas ir rpskričio Komitetas 
atlaikė keletą susirinkimų. Pri
sirengimo darbas yra varomas 
pirmyn

Šiais 
daryti 
Dieną.

Draugijų Sąryšio Idėja
Randa Pritarimo

Pittsburgho ir apylinkės 
Draugijos pradeda tarpsavy 
susiprasti ir bendradarbiauti.

Iki šiol tiek Pittsburghe, 
tiek apylinkėse išskiriant North 
Side, sulaukus vasarą visos 
Draugijos pavieniai rengdavo 
piknikus. Tas didelis skaitlius

lęs į “trubelį” dėl bažnytinių 
lioterijų. Jau dviem atvejais 
“grandžiurės” apkaltintas ir 
laukia teismo.

Kun. Cox “trubelfs” skaud
žiai palietė visą bažnytinį biz
nį Pittsburgho vyskupijoj. Kaip 
visiems yra žinoma, kad pirm 
kun. Cox įsivėlimo į bėdas, vi
sose bažnyčiose būdavo rengia
ma daugybė taip vadinamų 
“kard parių” “bingo” ir ki
tokių visokių lošimų — lio
terijų ir gembleriavimų. žino
ma, iš tokių lošimų bažnyčios 
padarydavo gražių įplaukų.

Bet kun. Cox su savo “gadin 
stekais” apsiskandalinus, Pitts
burgho vyskupas Boyle pąbu- 

igo, kad ir kiti jo vyskupijos 
kunigai gali susilaukti Cox li
kimo ir išleido aplinkraštį griež
tai uždrausdamas visose bažny-. 
čiose netik “kard pares”, bet 
“bingos” ir kitokius lošimus.

Toks vyskupo griežtas pa
tvarkymas skaudžiai palietė ir 
musui
Kaipo pavyzdį, noriu nurodyti 
S. S. daly j, šv. Kazimiero baž
nyčią. Pirm vyskupo patvarky- 

piknikų^ tikrai įkyrėdavo musųim0, šioji parapija iš “bingo” 
publikai, o pačios Draugijos irjir “kard parių” padarydavo gra- 
mažai ką naudos turėdavo iš žiu įplaukų, net po keletos šim- 
tokių parengimų. Draugijų Są- tų dolerių kas mėnesį.
ryšis pradėjo skelbti idėją ir 
kalbinti Draugijas, kad Drau- parapijoms 

iš North kitokių

lietuviškas bažnyčias.

visais garais.
metais rengiamasi pa
tikrai iškilmingą. SLA. 
Ruošiamas gražus atle-

MADOS

Draugijų atstovų 
kuris įvyko Lie- 
svetaineje, nomi-

Lietuviai Stato Savo 
Kandidatą į Legis- 

laturą
S. S. PITTSBURGH, PA. — 

Kol kas, iki šiolei Pittsburgho 
lietuviai neturėjo ne vieno lie
tuvio Penn. Legislaturoje, bet 
šiais metais Pittsburgho lietu
viai yra pasiryžę tokią padė
tį pataisyti.

Kovo 17 d. 
susirinkimas^ 
tuvių Piliečių
navo Juozą A. Naraųską-Norris 
ir nutarė remti jo kandidatūrą 
į Valstijos Legislaturą Demo
kratų tikiete.

Ir kaip išrodo, tai Juozas A. 
Narauskas-Norris turi gana ge
rą progą laimėti nominaciją ge
gužės 17 d, ir rudens rinkimus, 
nes musų Juozas buvo tiek lai
mingas, kad ištraukė pirmą 
vietą ant demokratų partijos 
balioto. Prie to, nevien lietu
viai remia Narausko kandida
tūrą, bet ir svetimtaučiai.

Narausko kandidatūros nau
dai, Draugijų specialis sudary
tas Komitetas rengia parengi
mą gegužės 4 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėje, kur svečiai tojams žinoma, 
ir viešnios bus vaišinami ska- kun. James R. Cox yra papuo-

gijos imtų pavyzdį
Sidės Kolionijos ir rengtų su- 
sidėjusios bendrus parengimus.

Pasirodo, kad ta nuomone 
pradėjo rasti ir pritarimo, štai, 
Soho kolionijos Draugijos susi
tarė tarpusavyj ir visos rengia 
vieną bendrą parengimą. Car- 
negie, Pa. Draugijos irgi susi
tarė ir rengia vieną, bendrą pa
rengimą.

Reiškia, šią; vasarą bus SLA. 
Diena, bus N. S. Draugijų die
na, bus Soho kolionijos Drau
gijų diena, bus Carnegie lietu
vių diena.

Butų gerai, kad ir kilos drau
gijos 'panašiai susitartų.

— Korės.

O dabar, musų lietuviškoms 
prisieina 

priemonių 
reikalingų įplaukų.

— Reporteris.

ieškoti 4" 
sukėlimui

JUOKAI
DAR NE VISKAS
Juk tu, Jonai, vakar po 

posėdžio labai;ivėlai grįžai. Na, 
ir.ką tau žmona pasakė?

—> Aš geriau tau kitą kar
tą papasakosiu, dabar dar ne 
viskas baigta?«

KAUNAS PER 
DIENĄ

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
—40 autobusų. Praeitais me
tais šie autobusai pervežė 1,- 
126,500 keleivių (į šį skaičių į- 
eina ir tie keleiviai, kurie auto
busais pasinaudojo ir tarpusto- 
tyse). Į Kauną ąx>y tikri,ai kas
dien atvyksta ir išvyksta po 
350—500 žmonių. Praeitais me
tais autobusams, kurie kursuo
ja į Kauną, keleiviai išmokėjo 
2,611,600 litų.

Sunkvežimių kasdieną į Kau
ną atvyksta ir išvyksta po 40— 
45, kurie kasdieną atveža po 
1,200—1,300 cent. įvairių pre- 

.kių- 
i

Kauno, geležinkelio stotis yra 
viena, iš didžiausių Lietuvoje. 
Čia beveik kas valandą atvyks
ta ir išvyksta traukinys. Ka
dangi keleivių skaičius labai 
svyruoja., tad jį įr nurodyti 
kiek sunkiau. Apytikriai kas
dieną Kauno stotyje išlipa, o 
taip pat ir pravažiuoja, apie 3 
—4 tukst. žmonių.

Centrinio statistikos biuro ži
niomis, praeitais metais per na
vigacijos sezoną į Kauną at
plaukė garlaivių ir motorlaivių 
1,630 ir išplaukė 1,624. Baido
kų atplaukė 405 ir išplaukė 
376. Tuo budu vasaros metu 
kasdiena atplaukia ir išplaukia 
po 4—5 garlaivius ir motorlai
vius, kurie kasdien atveždavo 
po 80 žmonių. (Praeitais me
tais per visą navigacijos sezo
ną atvežta keleivių 139,800 ir 
išvežta 144,500. Prekių baido
kais atvežta 39,336 tonos, iš
vežta 144,500 tonų).

Vasaros metu dar daug ke
leivių per Nemuną ir Nerį ke
liasi įvairaus dydžio keltais. To
kių keltų yra 7. Jais kasdieną 
pasinaudodavo apie 1,000—1,- 
20.0 žmonių, kurie išmokėdavo ‘ 
apie 700—8.00 li'tų.

Tarp. Berlyno ir Maskvos pa

laiką orinį susisiekimą lėktuvai 
nutupia ir Kauno aerodrome, 
žinoma, per dieną lėktuvai nutu
pia. ir pakyla tik kelis kartus. 
Tačįau bus įdomu pažymėti, 
kad per metus įvyksta apie 700 
nutūpimų ir pakilimų, kad tais 
lėktuvais atskrenda apie 170 ir 
išskrenda apie 200 keleivių, kad

5 pėdų Elektrikinis Refrigera- 
torius, naujas, garantuojamas 
penkiems metams, Kelvinator, 
Norge, Crosley, General Electric, 
“ktai $119 50

Tikroji jų verte yra $175.00
Sutaupysite nuo $50.00 iki

$75.00, pirkdami Budriko Di
džiulėj Rakandų Krautuvėj

kiekvienais metais atvežama 
pašto sųmtų apie 1,600 kg. iš
vežama apie 400 kg. ir kad at
vežama apie 15,000 įr išvežama 
apie 4,000 kg. įvairių prekių.

Didžiausias judėjimas Kaune 
būna nuo 5 iki 9 vai. ryto įr 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų, kada 
įvairiose įstaigose, mokyklose, 
įmonėse ir kitur prasideda ir 
baigiasi dienos darbas. Tuomet 
kauniečiai, beskubėdami į dar
bą, naudojasi visomis galimo
mis susisiekimo priemonėmis.

Pakilus lėktuvu virš Kauno, 
visas judėjimas maH kaip 
ant delno. Ten šniokšdamas ne
šasi į Kauno stotį traukinys, 
gatvėse ir gatvelėse zuja auto
busai, sunkvežimiai, automobi
liai, motociklai, dviračiu, rieda 
vežimai ir kitos susisiekimo 
ptyemonės, ir tūkstančiai kau
niečių, lyg pulkai skruzdėlių, 
juda gatvėse, kiemuose, čia din- 
gdami duryse, čia vei pasirody- 
dami šaligatviuose.

(“L. A.”) Al, Matekunas

r DON’T 
NEGLECT

Kun. Cox Sugadino 
Biznį Pittsburgho 
Bažnyčioms

Uždrausta loterijas, 
kortų lošimai, etc.

PITTSBURGH, PA. — Jau 
Pittsburgho “Naujienų” skaity- 

kad garsusis

ACOLD
Krutinės slogoš, kurios gali išsi

vystyti į nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole Nfi- 
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
ai. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojamai 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

f

r Budrik
FURNITURE MARI
340917 S. Halsted St.

Tel. Boulcvard 7010

WCFL 970 k. sekmadienį 
žymus programas kaip 7:30 

WAAF 920 k. sekm. ir penkt.
kaip 4 P. M.

WHFC 1420 k. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 Sto.Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter ISharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų RaŠt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė.', Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas KlimaviČia, 2534 

, W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr.
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni (12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417> W. 43rd 
St., Chicago, UI. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS VVARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

No. 4739—Naujos mados suknelė 
su plačiu sejonu. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centu. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., ^hicago, I1J.

Gali-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 $. Halsted St,, Chicago, III. 

da jdeda 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieroa__ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai Įr valsty*) . [ACME-NAUJIENŲ Foto]
Grupė niaurų kareivių, kurie kariauja generolo Franco eilėse prieš lojalislus

i

■i

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

GRIPSHOLM 
23,000 tonų įtalpos 

Gegužės 28 d., 1938 
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa: 
Iš New Yorko j Klaipėdą...........

Į abi puses .............. ,......... ....
Turistinė Klesa: 

Iš New Yorko į Klaipėdą....
Į abi puses ........................... ........

Taksai $5.00 atskjrąi.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoją.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago,; Illinois. '■ —   -   - ‘ '—

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees. .

____ :______________4_________

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

O Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu

• Apdraudą gyvasties 
gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
. . » » ,. « A

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vab Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų.
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“Naujas” Advokatų 
Firmos “Partneris”

Mums prisiuntė sekamo turi
nio pranešimą:

“The Law Firm of Lindy 
and Lindy anounce the addi- 
tion of a Junior Partner Albert 
Martin Lindy who arrived 
April fourteenth, 1938, weigh- 
ing seven pounds and ten 
ounces at the Blaine-Ramsay 
Hospital.” —

Legionieriai 
Ligoninėn Pas 
Lietuvius Invalidus
Važiuoja savo tautiečius aplan

kyti trečiadienį

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Winiford Bemis, 24, su Bon- 
nie Savage, 23

John Yuknis, 26, su Faye Mi- 
chels, 20

Reikalauja
Perskyrų

Martha Masiulis nuo Alfons
Masiulis

Trečiadienį, balandžio 20 d., 
įvyksta Amerikos Legiono Da- 
rius-Girėnas* Port 271 metinis 
vizitas į Hines ligoninę. Ser
gantieji ligoninėj jau seniai 
laukia musų atsilankymo, nes 
jie žino, kad Darius-Girėnas 
Postas visuomet duoda geriau
sią jiems pasilinksminimą.

Postas paskyrė $30 ligo
niams ex-kareiviams ir pasta
rajame komiteto susirinkime 
tam pačiam tikslui aukavo J. 
Kelly (Kaledinskas) $5, Win. 
ir D. Sebastian — $5, Wip. 
Kareiva — $5 ir J. A. Kibort— 
$5. Taip 
cigaretų 
tęs John 
žutes A.
mon ir Dr. Nares. Mrs. Helen 
Raščiukas, 4158 So. Campbell 
avė., taip pat paaukojo 2 dėžu
tes cigaretų.

Komitetas susideda iš John 
Kelly, pirmininko; Wm. Sebas
tian, Joseph Kibort, Wm. Ka
reiva ir Adam Macams, kurie 
deda visas pastangas, kad šių

pat aukavo 4 dėžutes 
John Yuska, 3 dėžu- 
Ramans, ir po 2 dė- 
Macarus, Anton Ra-

Florence Sinecky nuo Wil- 
liam Sinecky

Helen Rimgale nuo Alfred 
Rimgale

Adam Stasiulis nuo Anna 
Stasiulis. ,

TRYS NAUJI PRALO-
— Vakar popiežius pi.ke-TAI

le tris Chicagos kunigus į pra
lotus: kun. John J. Dennison, 
4200 Sheridan Road; lenką kun. 
Theodore Czastka, šv. Vences- 
lavo bažnyčios kleboną, 3410 
N. Monticello, ir kun. R. S. 
Kelly, 822 N. Le Claire. Lie
tuvių kunigai šį kartą buvo 
aplenkti.

sias. William Sebastian pastan
gomis gauta Kiltie Sullivan, I 
viena iš įžymiausių “entertai- 
nerių”, kuri yra apjJovanota 
įvairiais garbės pažymėjimais 
per praeitus 12 metų nuo 
Hines Ligoninės', Great Lakos, 
nuo Suv. Valstijų valdžios ir 
nuo Legiono, už jos gabumus 
ir fiuolatinius darbus eks-karei- 
vių labui.

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ba
landžio 19 d. p. V. Burbienės bute, antrašu 1500 N. Kedzie 
blvd., 7:30 v .v. Narės malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti duokles. —Prot. rašt. S. B.

Roselando L. D. N. Bendrovės direktorių ir draugijų delegatų 
susirinkimas įvyks pirmadienį, balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vakaie L. Darb. svetainėje, 10413 
daug svarbių reikalų aptarti. Visi

S. Michigan avė. Yra 
atsilankykite laiku.

G. Kirkus, rašt.
susirinkimas įvyks ant- 
vak., Lietuvių Auditori-

• ATMOKĖS DEPOZITO- 
RIAMS — Ilarry Joseph, lik
vidatorius (receiveris) užsi
dariusio Ogden National Bank 
of Chicago, skelbia, kad tasai 
bankas netrukus išmokės de- 
pozitorkms paskutinius (87<) 
dividendus. Viso bankas bus 
grąžinęs apie pusę uždarytų pi
nigų. Likvidatoriaus raštinė 

‘randasi ties 100 west Monroe.

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold Jobs 
keep their breath agreeable

fPlth the beat to choose from thesd days, em» 
ployers favor the peraon whc is moat attrae- 
tive. In businees Ilfe aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybod r ouffers from thfo 
offcnsive condit.ion at some time or otner— 
many more repilarly than they thi k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush ia the cause of moat caaes. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The quick, pleaaant way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Liaterine ha!ts fei meutation, a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. Ia 
•-Hii not offend others.

If you value your job and your frienda, usa 
Lirterine, the safe antiaeptic, regularly. Lam« 
„CTt Pharmacal Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

GY- 
Be- 
lan-

9 10 MINUČIŲ TARP 
VYBĖS IB MIRTIES. - 
pjaunant ketvirto aukšto 

Credit Clothing Store, 4756 S.;gus ties 3065 W. Adams, 
Ashland Avenue, ir net pats vėjui Jacob Melmichak, 55 
Goldberg žada su lietuviais va- tų amžiaus, nutruko viena 
žinoti ligonių aplankyti. Kittie sė diržo, kuriuo buvo prisika- 
Sullivan sudaro savo “enter- binęs prie sienos, 
lainerių” grupę iš vyrų ir mer
gaičių, atsižymėjusių profesio
nalų, bet ji pati patarnauja vel
tui. Komitetas nupirko net 300 
dainų knygelių, kad galėtume 
ne vien pamatyti gerą ,“show”, 
bet taip pat gerai padainuoti. 
Taigi kas automobiliais, kas 
gatvekariais, visi į Headųuar- 
ters trečiadienį ne vėliau kaip 
6 vai. vak. Transportacija bus 
visiems,

Prie progus turiu priminti, 
kad Kittie Sullivan veda krau
tuvės skyrių pas Goldberg’s

tik nepamirškite eiga-

Prašo aukų 
nariai ar bet kas,Posto 

rodami paaukuoti cigaretų, 
prašomi priduoti į Posto Head- 
quarters, 2417 W. 43rd Street, 
Progress Furniture Company, 
3222 S. Halsted S t., arba Jus*- 
tice Electric Shop, 4104 Archer 
Avenue. —W. B. Sebastian 

už komitetą.

Broliai Palioniai 
Įsigijo Biznį

ine- 
pu-

Melmichak 
kabėjo ore per dešimts minu
čių kol atvažiavo pagalba, ug
niagesiai su tinklais ir. kopė
čiomis*. Jie plovėją nukabino.

O PENKI LIGONINĖJE PO 
GAISRO. — Mrs. Louise Ste- 
ffans, 238 N. Cicero avenue,

SAVANORIS LIGONIS

no-
yra

koms. Kilo gaisras. Su visa šei
ma ir kaimynais, viso penkie
se, išbėgo į verandą. Bet pen
kių žmonių veranda neatlaikė 
ir sugriuvo, numesdama visus 
nuo antro aukšto į ielą. Visi 
panešė gana sunkias žaizdas ir 
dabar guli St. Aline ligoninėje.

— Mamyte, ar žmonės ser- 
-Į& tokiomis ligomis, nuo kurių 
gydantis reikia cukraus varto
ti. '

čiau, 
si?

To tikrai t u nepasaky- 
Jonuk. Bot kam tu klau-

— Aš tokia liga norėčiau 
sirgti.

LIETUVOS PRODUKTAI
O APIPLĖŠĖ KONDUKTO

RIŲ. — Nežinomas jaunas plė
šikas? atėmė kelis dolerius 
smalkiais nuo 51-mos gatvės 
gatviakario konduktoriaus tarp 
State ir La Šalie. Apiplėštasis 
buvo George Drodze, nuo 3723 
W. 58th st.

“FRANKFURTKR8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTU AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DKVYNKRIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir painatykfte šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
. PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. i. P. RAKŠTIS, SAV.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDS 34Q8

CRANE
COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Kun *7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųųette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Seni North Sidės gyvento
jai P. ir K. Palioniai nusita
rė likti biznieriais ir šiomis 
(Ienomis išpirko iš p-nios J. 
Pilkienes aludę, kuri buvo ži
noma vardu “Josepliine Ta- 
vern’’ Po nr. 6334 So. Westcrn 
avė. Nauji savininkai užvardi
no ją “Palionis Tavern”. Vie
ta graži švari ir gana bizniš- 
kam distrikte per tai naujiems 
savininkams yra didelė proga

Beje, Palionoros ir Kazimie
ro Poloniai seni Chicagos gy
ventojai ir turi didelę pažintį 
netik northsidėje, kur jie gy
vena ilgus metus, bet ir po vi- 

bei j ossą plačią Chicagą 
priemiesčius.

Neabejoju, kad
draugai bei pažįstami, prava
žiuodami pro 63 ir Western 
avė., sustos ir aplankys savo 
senus ir gerus draugus —nau
jus biznierius P. ir K. Palio-' jienos specialiai parinko juos 
nius naujam biznyje.

—Northsidietis.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą 

£

ku
isi-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali 
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Sietas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir . du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo-, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink* 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau-

tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Šmotu

Iii 
A

“Faun 
Design

Servizas
Vienam 

k Žmogui

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCIIES <

Building Management
JOHN P. EWALI)
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CĄLUMET 4118

Garsinkites “N-nose”

• ♦ m

DAILY
BUSINESS

Vertė
$2-50 DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Set„a99c

KALDRA Iš SKUDURŲ

• BESTA UR ANT Al

kuponus. Taipgi pinigais

79<t
1.19

Universai restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS. Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS -■-•••••••- $CH.OO 
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje  $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .....
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndaje 5727.

kal

Balandžio 18 d.

hmmmbhbbmi< b. ■

6
6
6

D. L. įL Vytauto Draugijos mėnesinis 
radienį, balandžio 19 d., 7:30 vai. 
jos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, to
dėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti, paskui 
kiekvienas drangas privalote atsinešti savo mokesčių kny
gutę į susirinkimą ir priduoti valdybai reikale pataisymo 
įstatų; kurie esate pasilikę su mokesčiais, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

COSMOS PATTERN 1695

No. 1695 — Gražiai sutaikytas motyvas dezeniui dėl 
droš. Atliekami skudurai gali būt suvartoti geram tikslui.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So./Halsted SU Chichgo, I1L

No. 1695

Čia fdpdu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardi

| Adresas ------ ----—

, Miestas ir valstija

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19

6 didelius peilius už ... 
didelės šakutės už ....

sriubos šaukštus už .... 
salotom šakutes už . 
arbat. šaukštukus už

6 Ice Tea šaukštai už .....
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

siančiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas .

Miestas Valstija

Kupono No. 113

• FOTOGRAFAS 

C0NRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82" d and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas paširenduo- 
ia dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.

82nd and KEAN AVĖ.
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Vizitas Lietuvių 
Tautiškose 
Kapinėse
Moderniški įrengimai ir mo

derniškas ofisas.

Lietuvių Tautiškų kapinių 
Istorijos knygos reikalu. Anų 
sekmadienį, vienuoliktą va
landą ryto, su kapinių direk
torium K. Stuparu ir jo sū
num Albertu, jų puikiu ir pa
togiu automobiliu pasileidom 
į kelionę. Stuparas spėjo vos 
pusę cigaro surūkyti, kaip 
mes jau buvome 20 mylių at
stume nuo Chicagos.

Man įdomu buvo pamatyti 
tą naują pastatytą moderniš- 
kiausį Liet. Taut. kapinių ofi
są. Iš lauko jis gražiai atrodo.
Kažin kaip jp išvaizda vidaus 
pusėje? Duris pradarius ir 
metus žvilgsnį tuoj mane nu
stebino šių laisvų kapų įstai
gos stylius ir modernizmas. 
Erdvus priešakinis kambarys 
su eile naujų kėdžių, didelėm 
palmom ir žibančiu fontanu)
Po kairei, du patogus ir la
bai gražus “washruimiai” su 
veidrodžiais ir kitokiais pa- 
rankumais. Po, dešinei, “koiin- 
teris” su gražiomis lempomis. 
Toliau, ilgas kambarys su 
įrengtais rakandais ir rekor
dine muzika. Centralinė šilu
ma “Airconditioning” — tem
pera t urbs kontroliavimas.
Oras lengvas, šiluma
Užveizda Schultz eina
pareigas.

Norint gauti yieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

/kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 

'Naujienos Pattern Oept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

MADOS

No. 4668 — Jaunesnei moterei sporto suknelė. Bile koks pa
vasarinis materiolas tik šiai gražiai suknelei. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, ir 40 colių per krutinę.

Kapinių Direktoriai
, Štai knygos autorius KL 

Jurgelionis kalbasi su A. Tam- 
kevičiu ir J. Zalatorių. Bubi- 
nas ant mašinėlės kokias tai 
skaitlines daro. Su J. Balčiū
nu einam į apačią. Jis man, 
kaip savo broliui, visk^ išro
do ir sykiu paiškina. Vienos 
pumpos varo vandenį į viršų 
ir teikia visoms kapinėms. Ki
tos — švarina gėrimo vande
nį. Vanduo dabar tikrai geras 
gerti. ‘*Boileris” taipjau nau
jos mados ir tokis ekonomiš
kas, kad visai mažai tereika
lauja kuro, o šilumos duoda 
pakankamai visam ofisui.

Taip pat yra kambarys, 
kur galima laikyti kunus. štai 
ir “shower bath’^patogioj vie
toj įrengta. Kapų darbininkai 
gali kasdieną po darbo užbai
gimo, nusimaudyti. Taip pat 
yra užtektinai vietos kapų in
ventoriui pasidėti. Net ir šv. 
Petro-Povilo | varpas, nabagas 
atitarnavęs savo tarnybą, ilsis 
kamputyje padėtas. Kas ne
beatsako šių dienų reikalavi
mams, turi užleisti vietą mo
dernizmui.

Kapines Žengia Pirmyn
Viskas tobulėja. Dideliais 

šuoliais žengia pirmyn ir Ghi- 
cagos Tautiškos kapinės. At
vyko musų būrelio paskutinių 
P. Daubaras. Jauku-malonu 
čia valandėlę pabūti ir pasi
džiaugti. Tikrai puiku nors.. 
P-as Jurogelionis jau keletą 
atvaizdų buvo nutraukęs, kaip

jauki. | tai p. Knystauto Schultso ir 
savo i kitų. Iš eilės ir mes buvome 

“nupikčyti” penki vyrai polis

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... .....
Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 

į petį. Kapų valdyba rengės 
susirinkimą laikyti, p aš su p. 
Jurgelioniu grįžome į Chicagą.

Tai Bus “Tikras 
Lietuviškas 
Vakaras”

Jau nebetoli bal. 24 d., kuo
met įvyks Povilo šaltimiero 
Šurum-Burum vakarais Lietu
vių Auditorijoj.

Skersai ir išilgai Chicagos — 
nuo West Pullmano iki North 
Sidės, nuo So. Chicagos iki 
Marųuette Parko —/visur kal
bama apie šį daug garsintą va
karą.

Programas kasdien tobulyn 
varomas ir tikietų komisija pra
neša, kad tikietų pardavimas 
sparčiai eina.

• F. Vizgardas, savininkas In
ternational Wine ir Liųuor kom
panijos, aukoja šiam vakarui 
500 buteliukus tikro lietuviško 
krupniko. Todėl ?. “Šurum-Bu-, 
rum” komisija praneša, kad pir
mi 500 atsilankusieji į svetai
nę gaus dovanai po buteliuką 
šio lietuviško krupniko, šios do
vanos priedas prie pirmiau pa
skelbtų dovanų.

Daug yra girdėta legendų ir 
pasakų apie paparčių žiedą, jos 
reikšmę, atsiradimą ir t.t. Vie
nam laimingui asmeniui teks 
paparčio žiedas tame vakare, 
todėl vakaro komisija, už ge
riausią pasaką apie paparčio 
žiedą skiria du rezervuotus ti- 
kietus. Laiškus prašome sių
sti P. šaltimierio ofisan, 3133 
South Halsted gat. Laimėto
jo vardas bus vėliau paskelb
tas laikraščiuose.

“Mikas”.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Bal. 16tą dieną 11:30 valandą 
ryto 1938 m.,-sulaukęs ptsės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Tel
šių apskr., Žarėnų parap., 
Gedkenų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Leokadiją (po tėvais 
Mikalauskaitę), dukterį Zofi
ją, 2 sūnūs Ipolitą ir Antaną, 
žentą Mikolą Žičkų, marčią 
Josephine, 3 anukus ir kitas 
gimines Amerikoj. Lietuvoj— 
dukterį Leokadiją, brolį Bal
tramiejų, brolienę ir gimines.

Priklausė prie SLA 36 kp. 
ir Teisybės Mylėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 3542 So. 
Lowe avė. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Balandžio 20-tą, 
8 vai. ryto iš namų į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus a 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- g 
pines.

Visi a. a. Petro Višniausko g 
giminės, draugai ir pažįstami g 
esat nuoširdžiai kviečiami da- R 
lyvauti laidotuvėse ir šutei- g 
kti jam paskutinį patarnavi- g 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Simai, Anų- g 

kai ir' Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139. g

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportacijai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593

I OVPIKIS Teorimu T8 
L U W L IIIS O Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Ragrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

K Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAPAYBTTB 5800

Mv. Kai ir Chesnul 
Reikalauja Atšaukti 
Radi© “Šmeižtus”
Pereito antradienio nominaci- 

cijų atgarsiai t
Per advokatų firmą Maurice 

L. Zaretsky ir Irving Lipniau, 
advokatai Charles P. Kai ir 
Charles V. Chesnul kreipėsi į 
radio stotį W. H. F. C., reika
laudami atšaukti “šmeižtus”, 
kurie buvo padaryti prieš 
juos balandžio 8 d-”

Advokatai sako, kad Povilas 
šaltimieras, kuris turi pro
gramą tą dieną nuo 7 iki 8 
vai. vakaro, sakydamas poli
tišką kalbą, jų asmenis iško
neveikė, norėjo pakenkti jų 
geram vardui. Jis taipgi įta
ręs jų teisingumą profesinių 
pareigų pildyme.

Kai ir Chesnul reikalauja, 
kad P. šaltimieras padarytus 
šmeižtus atšauktų. Jeigu jis to 
nepadarys, tai “jie griebsis 
kitų legališkų žinksnių skriau
dos atitaisymui.”

Antradienio nominacijoms 
Kai ir Chesnul rėmė Hornerio 
Jareckio frakciją. Jie buvo 
atakuojami radio kalboje, ku
rią p. šaltimieras pasakė nu
rodytame programe, kalbėda
mas už reguliarį demokratų 
partijos (Kelly-Nash) sąrašą.

(sp.)

Neleiskim Vaikams 
Teršti Dariaus- 
Girėno Paminklą!

K

Mindžioja žolę, paminklą brai
žo,. laipioja, šliaužia

MARQUETTE PARK. —No
riu duoti pastabą Marųuettc 
Parko lietuviams ir Parko pri
žiūrėtojams. Neduokime išdy
kėliams vaikams teršti Da
riaus-Girėno ^paminklo! 

’•:? L-
šeštadienį* uapic 3-čią valan

dą po pietų mian teko aplan
kyti Dariaus-Girėno paminklą 
ir štai ką aš patėmijau.

Goveda vaikų prie pamink
lo. Jų buvo apie 18, nuo 10 
iki 17 metų dftižiaus. Vieni į- 
sibėgėję nori' užlipti į viršų 
paminklo ir šliaužia žemyn. 
Kiti paėmę kito čcveryką už
meta ant viršaus arba prie
šakį ir polam vienas kitą su- 
sikelią. Paminklas apibraižy
tas apipurvytas. Žolė apie pa
minklą mindžiojama. Labai 
keistai išrodo toks vaikų žai
dimas.

Man rodos,; kad tas turėtų 
būti sustabdyta. Kas nors tu
ri vaikus sudrausti, kad ne
darytų žalos paminklui.

—J. H. Alikonis, 
6608 So. Sacramęnto avė.

VINCENTAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 15-tą d., 12:10 Vai. 
po pietų, 1938 m., sulaukęs 
48 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj Raseinių apskr., Luo
bų parap.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko didėliame nuliudime 

3 seseris Oną ir švogerį Leo 
Andinus, Antaniną ir švoge- 
rį Joną McGrath, Zofiją ir 
švogerį Povilą Gillis, brolį 
Pranciškų ir brolienę Evą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 928 West 
37th Place.

Laidotuvės įvyks Antra
dienį, Balandžio 19-tą d., 8-ą 
vai. išryto iš namų į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio šiėlą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vincento Juciaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarną- 

Z vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Seserys, Brolis, Brolienė, švo- 
geriai ir Giminės. .

Laid. Direktorius A. M. Phil- 
; lips, Tel. Boulevard 4139.

Remkite tuos, kurie* 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Balandžio 24 d.
18 Apielinkė Va
žiuos Oak Forestan
Prašo automobilių nuvežimui 

ekskursijos.

24 d. balandžio — Atvelyky 
18-kiečiai važiuoja į Oak Fo- 
rest.

“Naujienose” buvo praneš
ta, kad Lietuvių Rožių ir Le
lijų Kliubas rengia ekskursi
ją į Oak Forest, balandžio 10. 
Bet kadangi tą dieną paėmė 
italai, tai p. Frank Vanecek, 
superintendentas įstaigos, pa
skyrė mupis 24 dieną baland
žio, Atvelykį—pirmą sekma
dienį po Velykų. Kas nori pri
sidėti, maloniai kviečiami. Su
rinkta kolektos virš $30.00.

!Pp. Jucevičienė su Lukošie
ne sako, kad visi žmonės yra 
gana duosnųs. Mano, kad bus 
dar daugiau. Seneliams bus 
suteiktą kiek maisto, smagu
mo, ir kiek liks, bus duota pi
nigais. Automobilistai žmo
nės, kurie turi mašinas-auto- 
mobilius, yra prašomi praneš
ti kliubo sekretorei p-lei Te
ofilijai Zitkiutei, 1928 Canal- 
port avė., Chicago, III. apie 
sutikimą dalyvauti.

NAUJOS “SARPOS” JAU 
PRIIMTOS

Draugystės Susivienijimas 
Brolių ir Seserų Lietuvių lai
kė savo reguliarį susirinkimą 
sekmadienį, balandžio 10 die
ną Apveizdos Dievo parap. 
mokyklos kambariuose. Buvo 
priduotas draugijai jau pa
ruoštos “sarpos”; kurias ko
mitetas neseniai pagamino. 
Komitetas susidedantis iš S.
M. Skudo (vietos graboriaus) 
Gco M. Chernaucko ir J. Kuz
micko pats nupirko audcklą- 
aksomą ir davė pasiimti Ro- 
selle Flag and Badge firmai, 
101 S. Wclls S f-, “Sarpos” yra 
labais dailios: viena pusė — 
juodas aksomas su baltais ap
vadais, viršui sunertos rankos, 
žemiau seka draugijos vardas 
—baltomis raidėmis. Antra 
pusė tamsiai lelijava su ta 
pačia emblema ir aukso raidė* 
mis, baltais apvadais. Šias 
“sarpas” dėvės draugystės še
ši grabnešiai. Mirus nariui, jo 
laidotuvėms draugystė grab- 
nėšius skiria ir teikia veltui— 
nieko neatskaitydama iš nario 
sąskaitos. Kas nori pristoti 
prie geros draugijos, gali tai 
padaryti, nes dabar yra veda
mas naujų narių vajus.

MOTINŲ DIENA.
šimet pripuola gegužėse 8-ą 

dieną. Draugystė yra nutarus 
surengti didelį vakarą pager
bimui moterų. Vakaras įvyks 
Dievo Apveizdos parap. did
žiulėje svetainėje. Gražus ir 
didelis programas, kurį pildys 
Lietuvių Rožės ir Lelijų kliu
bas ir vietos jaunuomenė. Dr- 
$tė nori užganėdinti kaip se-

+AIA
JULIJONA MAŽONIENĖ 

Po Tėvais Vilčinskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 14 d., 6:40 vai. vąk., 1938 
m., sulaukus pusės am., gimus 
Šiaulių apskr., Lūkės parap. 
Smilgių kaime. ' ,

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudi

me dukterį Stanislavą Žilevi- 
čienę, žentą Juozapą Žilevi
čių, anūkę Stanislava, seserę 
Uršulę Poškienę ir jos šeimą, 
2 brolius, Feliksą ir brolienę 
Oną Vilčinskius ir brolį Joną 
ir pus-brolį Domininką Vir- 
manskis ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4529 So. Hermitage.

Laidotuvės įvyks antrad., 
bal. 19 d., 8:00 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Mažo
nienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisvęikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, sesuo, broliai, 
žentas ir kitos giminės

Laid. Direk.' J. F. Eudeikis, 
Tel. Yards 1741.

CLASSIFIEJ ADS,
- — ------

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

22 METŲ amžiaus apsišvietęs 
vaikinas neseniai iš Lietuvos ieško 
darbo krautuvėj ar bite kokį dar
bą. Susikalba angliškai. Jei kas 
gali jam pagelbėti prašome atsi
kreipti į Naujienas—Canal 8500— 
klauskit M. Jurgelionienės.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 fornišuoti kambariai 
ženotai porai. Kuknė ir miegama
sis. 7027 S. Washtenaw avė. Pir
mos lubos.

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automob^^

1937 CHEVROLET 4 durų kaip 
naujas — Touring Sedan, labai 
mažai važiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

FURNITURE AND FIXTURES 
_______  l^akantoi-|^isąi

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

' S. E. SOSTHEIM & SONS 
, 1915 SO. STATE STREET 

CALumet1 5269.

GROSERNĖS ir- kendžių krau 
tuvės fixtures parsiduoda. Galima 
namą pirkti. Priežastis liga. 4540 
So. Western Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

IŠ priežasties moters prasišalini- 
mo parduodu taverną su valgyk
la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 miestų 
listas, pigi renda, 4 kambariai, sve
tainė ir garadžius. Karštas vanduo 
ir šilumo ir tik $55.00 ir parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Ateikite ir pa
tys padarykite praisą. Al. Masiulis, 
2055 W. Cermak Rd.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
• > • IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4* iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500 
%

nūs, taip ir jaunus narius. 
Kliubictės linksmins senesnius 
svečius, o jaunuoliai-jaunuo- 
lius. O šokiams yra pasamdy
ta garsioji Palmers orkestrą.

—Bynsas.

Paaiškinimas 
Joniškiečiams

Tūli Joniškiečių kliubo na
riai, ypač kliubo pirmininkas, 
įsižeidė trečiadienio “Naujie
nose” parašyta susirinkimo ei
ga. Paskutiniam paragrafe 
pasakyta, kad kliubas rengia 
p-lei Ančiutei išleistuvių va
karą į Lietuvą. Tikrenybėje, 
Ančiutė, nebūdama kliubo na
rė (ir kliubui nerenkant nei 
komiteto dėl rengimo to va
karo) tik prašė, kadangi pra
eityje daug yra darbavusis 
Joniškiečiams, kad jai leistų 
tik kliubo vardą vartoti ir 
kliubo didžiuma narių sir tuo 
sutiko, jr- •

Na, ir kas čia strošnaus ir 
kam karščiuotis ir bereikalin
gai pykti? Argi nebūtų išmin
tinga, kad mes praeitos klai
das užmirštumėm, ar negeriau 
kad mes parodytumėm dau
giau draugiškumo ir p-lė An
čiutė parvykus į Joniškiečių 
apielinkę, papasakotų apie 
Chicagoje gyvuojančius Joniš
kiečius, kaip jie moka gražiai 
veikti iri parodo savo artimiem 
daug nuoširdumo. Gerbiami 
Joniškiečiai, šalin tuos nei 
biesui netinkančius ypatišku- 
mus. Daugiau vaduokimės 
broliškumo meile. Kaip Jo
niškiečių L. K. kliubui taip ir 
kitiems bus iš to nauda.

—R. Š.

9 50,000 VELYKŲ APEIGO
SE. — Nežiūrint niūraus oro, 
apie 50,000 žmonių susirinko 
vakar anksti rytą metinėje Ve
lykų iškilmėse, kurios įvyko 
Soldiers’ Field stadione.

REAL ESTATE FOR SALE

Artesian arti 67-os
Modernas 2 flatis, plytinis—5 ir 

5 bungalow stogas—uždaryti por- 
čiai—karšto vandens šiluma—2 ka
rų garažas—kaip naujas. Kaina 
$8750. Terminai.

MANOR REALTY 
2532 W. 63 St. 
Hemlock 8300

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui_______

PARSIDUODA labai pigiai, pasi
rink vieną, iš dviejų nedidelių far- 
mų: vienoj 20 akrų žemės, štoras, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams, 
gasolino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 ak
rai žemės, gasolino stotis, štoras, 
virš 100 vaismedžių, visi su vai
siais. Antrašas Kenosha County 31 
road, buvęs 41 road. Martin Zo- 
remsky, R. 1, Box 208, Kenosha, 
iWs.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS • 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6-100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

FINANCIAL
Finanf»i-Paskolos_______

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkite# į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
■SU^Ot. '-r----

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO., 
10 N. Clark Street.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

SKOLINAM PINIGUS 
ant ^irmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—VVOOD—OIL

Kainos Numažintos
ANGLYS 1

MINE RUN ......................... $5.75
B1G LUMP ........................ $6.00
EGG ......................     $6.00
NUT ............  $6.00
SCREENINGS ...................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodama gerų nuo
laidų.
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SUŽEIDĖ POLICISTUS, VEŽUSIUS SUSIR
GUSI LIETUVĮ LIGONINĖN

. Vėl daug nelaimių Chicagoje
Tlionias Gibbons.

Sužeistųjų kolegos dabar 
ieško nelaimės kaltininko — 
troko šoferio. »

TRYS UŽMUŠTI
Kitose automobilių nelaimė-

Du ęhicagos policistai atlik
dami gerų samariečių darbą 
atsidūrė ligoninėje sunkiai su
žeisti, kartu su lietuviu, kuri 
jie ten veže.

Ligonis buvo 60 metų am
žiaus lietuvis George Brundza, 
nuo 160 West Huron st. Įdėję*sc žuvo viena moteriškė, ir du 
ligonį į patrolką, du policistai vyrai. Moteriškė Dorothy Bar- 
skubėjo su juo apskričio ligo- toli, 5842 So. Harvey avė. bu- 
ninėn.

Bet prie Harrison ir Jcffer- žiavus į šviesos stulpą Berwy- 
son gatvių į patrolką ,įvažiavo ne. 
didelis trokąs. Ir patrolka ir 
t rok a s apvirto. Abu policistai, simušė įvažiavęs į gatviakdrių 
kartu su Brundza buvo pavo- stoties stulpą prie Washing- 
jingai sužeisti. Troko šoferis 
išliko nesužeistas, bet nesutei
kęs sužeistiems jokios pagal- žiaus, nuo 1444 W. 49th Plac^ 
bos — pabėgo.

Abu policistai kartu su __  ___  ... ___ __ _
Brundza dabar guli ligoninėje. | laimėse septyni žmonės buvo 
Jie yra William Gillcspie ir sunkiai sužeisti. —R.

Atėmė Teises
Praktikuoti nuo
Advokato Waitches
Baudžia už dalyvavimų Kelly 

turtų suokalbyje.

Pereitos savaitės pabaigo
je aukščiausias Illinois valsti
jos teismas atėmė nuo lietuvio 
advokato Juliaus P. Waitches 
teises praktikuoti. Teises at
imti rekomendavo Chicagos 
advokatų Sąjunga, Chicago 
Bar Association.

Ji parėmė reikalavimą fak
tu, kad adv. Waitches dalyva
vo suokalbyje pasisavinti Ja
mes Thomas Kelly turtus, su
darydamas su kitais suokalbi
ninkais neteisingą testamentą.

Teisė praktikuoti buvo ap
imta ir nuo kito advokato Da- 
vid Patlak, kuris melagingais 
pretekstais viliojo pinigus iš 
Home Ovvners Loan Corpora
tion klientų, ieškančių pasko
lų. c

“Elektriško Gyveni
mo Paroda”

Commomvealth Edison Com- 
pany rūmuose, 72 Wes»t Adams 
Street, šiandien atsidaro įdomi 
“Elektriško Gyvenimo Paroda”. 
Parodos tikslas parodyti kaip 
elektra, pritaikoma įvairiems 
namų darbams, kokie yra nau
jausi elektriški išradimai dar
bo palengvinimui, etc. Paroda 
tęsis per visą savaitę ir bus at
dara. nuo 9 ryto iki 5 vai. po 
pietų kiekvieną dieną.

šeimininkėms laike parodos 
bus duodamos virimo demon
stracijos.

vo užmušta automobiliui Įva-

Micliael Bcnnett, 24 m., už- 

toli Park ir 57th st.
William Burke, 75 m. am- 

žuvo automobilio suvažinėtas 
ties 1512 W. 48th st. Tose ne

Taikos Paradas
šeštadienį Michigan bulvaru 

iki Grant Parko (nuo Ohio ir 
La Šalie) gatvių inaršavo ke
lių tautų grupių suorganizuo
tas taikos paradas. Dalyvavo 
lenkai, kiniečiai, rusai, lietu
viai, serbai, čekai ir kiti. Pa
rado afišos smerkė Hitlerį, 
Mussolini, fašizmą ir karą. 
Keli flotai, kuriuose važiavo 
būriai jaunų kiniečių, šaukė 
Ameriką protestuoti prieš Ja
poniją, kuri drasko Kiniją.

Kalbėjo Gil Rockc, nuo A- 
merican League for Pcacc and 
Democracy, John Schimis, In
ternational Workcrs’ Order 
atstovas, M. Jacobs, nuo Jew- 
ish People’s Committee 
against Fascism and Anti-Se- 
mitism ir kiti. —R.

Herald & Examiner
Apie Chicagos 
Lietuvius

Spausdina įdomią seriją 
straipsnių

Dienraštis “The Herald and 
Examiner” su šeštadieniu, ba
landžio 16 d., pradėjo spaus
dinti įdomią seriją straipsnių 
apie Chicagos lietuvius po ant- 
galviu “Little URluania” — 
“Mažoji Lietuva”.

Straipsnius rašo reporteris 
Bruce Grant. Jis pasakoja apie 
Chicagos lietuvių kolonijas? 
Chicagoje, apie bendrą lietuvių 
gyvenimą, apie Velykinius ir 
kitus papročius, apie dainas, 
spaudą, etc. Paduoda taipgi re
ceptus tipiškiems lietuviškiems 
pietums.

Straipsniai yra iliustruoti.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Pirmi arbūzai vakar buvo atgabenti Chicagon ir ni- 
geriukas pirmas prisitaikė jų .paragauti.

Neužilgo turėsim 
radio laikraščius

Priimtuvai Parsiduosių . 
po $125.00.

Radio padarė dar vieną 
milžinišką žingsnį i priekį.

Jau yra siunčiami paveiks
lai per radio. Jų siuntimas 
dar gana keblus ir reikalauja 
daug darbo.

Bet štai net trys radio' labo
ratorijos Amerikoj paskelbė, 
kad jos jau gali per radio į 
namus pasiųsti spauzdintą 
kraštį. Tos laboratorijos yra

Finch laboratorija jau 
darė demonstraciją. Per nau
jai išrastą specialį priimtuvą 
iš specialiai operuojamos ra
dio stoties Finch laboratorija 
pasiunčia dviejų kolumnų pla
tumo laikraštį su žiniomis, te
legramomis, straipsniais < ir 
skelbimais į penketą valandų.' Construction Compariy ruoši a- 
Visas laikraštis yra tokio di- si statyti 200 mažų gyvenamų 
durno kaip pusketvirto pusią- namų pietvakarinėje 
pio paprasto dienraščio for- kolonijos Marcpiette Parko. 
nia^0. Namai bus pastatyti plote

Radio laikraščių priimtuvai žemes tarp 73-ios ir 74-tos g. 
nebusią perbrangųs. Finch la- į įr tarp Kedzie ir Talman avės, 
boratorija išpradžių galėsianti j jje ^us šešiy kambarių kiek- 

■ ---- -------- - | vienas ir parsiduos po $6,000.
Juos bus galima pirktis koope
ruojant su Federal Housing 
Administralion, kuri apdraud
žia morgičius.
Plotas žemės, kur namai bus 

statomi, priklauso Edwardui 
J. Glacklin ir Julia -Margaret 

' ir Nellie Morand šeimynai.
Žemės plotas išdalintas staty
bai į 35 pėdų lotus. Pirmas 
namas bus pastatytas ties 73 
ir Fairficld avenue.

Tų namų statybos pagreiti
nimui miesto viešųjų darbų 
departamentas, ruošiasi išvesti 
po 16 pėdų platumo gatves, 
tam tikslui naudodamas ant- 
rarankę medžiagą. Tos gatvės 
bus laikinos. I

Miestas išvedžios laikinas 
gatves ir kitur, jei tas prisi
dėtų prie namų statybos atgi
jimo.

pa-
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parduot priimtuvus po $125.00 
detaliu. Jeigu pareikalavimas 
pasidarytų didesnis, tai pri
imtuvų kainos i
$35.00. R. C. A. priimtuvai 
kainuosią du syk brangiau.

Radio laikraščjų priimtuvai 
negalėsią perduoti jokio bal- 

mis. Sakoma, kad jau keletas 
stočių prašė valdžios leidimo 
siuntinėli radio laikraščius.

Taigi gal būt radio pasida- kai viena 
rys dar didesniu spauzdintų 
laikraščių konkurentu.

Ruošiasi Statyti 
200 Namu

Pa r si d uos po $6,000 kiekvienas

Miesto viešųjų darbų depar
tamentas skelbia, kad privati
nė firma The Chicago Home

dalyje

Namai bus pastatyti plote

g ___ Ė

ISPORTASI
RISIS OLSON

Šiandien Friedrich Von 
Schf.cht risis su Olaf Olson. 
Ris'tynės įvyks Whitev City are
noje.

Tai bus jau antras susirė
mimas. Pirmos ristynės baigė
si taip, jog žiūrovai negalėjo 
išspręsti, kuris imtyninkų ge* 
resnis.

DVIGUBA ATRAKCIJA
Kitą trečiadienį, kovo 20 d.s 

Rainbo Fronton (Lawrence ir 
Clark) įvyks . nepaprastai įdo
mios ristynės. Imsis filipinų ris- 
tikas Jerry Meeker su Walter 
Palmer, o kitoj poroje Joe Cor- 
bet't su Rudy Strongberg, pa
sižymėjusiu vokiečių ristiku.

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• ĮKALINTA BANDĖ PASI
KARTI. — Centralinės nuova
dos kalėjime du kartu nepa- 
sekmingai bandė pasikarti mo
teriškė AVinifred Vanderley, 
nuo 2149 W. Adams Street, ku
ri rėdėsi vyriškai ir statėsi ki
to:.' moteriškės “vyru”. Teisė
jas Zuris, kuris svarstys jos 
reikalą, atidavė moteriškę pro-( 
to ligų specialistui išegzami
nuoti.

9 PRAŽUDĖ INVESTORIŲ 
MILIŪNĄ DOLERIŲ. — Pro
kuratūra iškėlė aikštėn, kad Še
rų brokerių Hoagland & Al- 

ULIO, L ČIA X

sumažėtų iki lum knyg°se, yra apie milionas
dolerių trukumo. Firma buvo 
uždaryta pereitos savaitės pa
baigoje, o trys partneriai areš
tuoti: Olaf A. Larsen, George 
F. Allurh, prezidentas, ir Har- 
ry A. Engei. Ketvirtas partne
ris nusižudė. Firma užlaikė 
puošnius ofįsAis ties 14 S. La 
Šalie Street. Bėdos prasidėjo, 

per firmą pareikalavo savo pi
nigų.

• ŠIANDIEN PRASIDEDA 
JAUNIMO SAVAITĖ. — šian
dien prasideda metine Jaunimo 
Savaite. Mokyklos, jaunimo or
ganizacijos?, valdžios įstaigos 
suorganizuotos rūpintis jauni
mo reikalais, savaites proga 
ruošia įvairius programas, iš
kilmes, diskusijas. Trečiadienį 
įvyks svarbi konferencija jau
nimo bedarbes reikalais La 
Šalie yiešbutyj, N. Y. A., kuri 
šaukia konferenciją,

Pirmadienis, balan. 18, 1938 
čiuoja, kad apie 150,000 jau
nuolių Chicagoje neturi darbo.

• RAUPLĖS (SMALLPOX) 
CHICAGOJE. — Sveikatos de
partamentas praneša, kad keli 
žmones Chicagoje susirgo 
rauplėmis. Liga Chicagon atė

'» >: ->>
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jo iš priemiesčių. Epidemijos 
pavojaus pakol kas nėra, . bet 
departamentas pataria žmo- 

apskai- neįlįs čiepytis.

Kada Bus Šilta ir Gražu—
Kada pavasaris ištiesų ateis 
ir saulė gaivinančiai švies. 
Medžiai išskleis lapus, sužydės, 
Pavasario gėlės, pievos ir laukai 
apidengs žalia velėna— 
tada įvyks Naujienų Gegužinė.
Linksma bus ta gegužinė— 
daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais. Draugai , 
susitiks draugus, naujos pažintys 
prasidės ir senosios atsinaujins... -v 
o po to, malonus Įspūdžiai susikurs.

» •

Tad prašome visus Naujienų skaitytojus 
visus draugus ir rėmėjus Įsidėmėti, 
ir atsiminti tą linksmą ir įspūdingą

NAUJIENŲ GEGUŽINĘ
BIRUTES DARŽE

Gegužės - May 22 Dieną
TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
i KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu, Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Acme-Naujienų Telephoto
Čia parodytas pats Hitleris, iškilmingai paduodąs savo balsą už prijungimą 

Austrijos prie Vokietijos. Paduoti savo balsą Hitleris specialiu traukiniu atvyko 
iš Viennos į Berliną. ši fotografija alsių da per radio iš Berlino New Yorkan, o. 
iŠ New Yorko Chicagon per telefoto.

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

[ACME-NAUJIENŲ FoUH

Iš velykinių lelijų yra padarytas šis kryžius gėlių parodoj Lincoln parko kon
servatorijoj.




