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FAŠIZMAS VEDA PRIE PASAULINIO 
KARO

Atvykęs iš Ispanijos daktaras reikalauja, 
kad Amerika parduotų ginklus lojalistams

net ir Anglija tą patį padary-*

laimėti

da-
pa- 
ka-

galėtų kur 
medžiagos,

CHICAGO, bal. 19. — Nese
niai atvykęs iŠ Ispanijos new- 
yorkietis daktaras, Dr. Irving 
Busch, atsilankęs Chicagon, 
papasakojo daug žingeidžių 
lykų apie Ispanijos žmonių 
dėtį ir žmonių viltį 
rą prieš fašistus.

Kad tik lojalistai 
gauti daugiau karo
jie tikrai laimėtų karą. Dabar- 
gi didžiosios valstybės negali 
jiems k a, r o reikmenų parduoti, 
kaipo kariaujančiai pusei. Ame
rika sulyg savo embargo įsta
tymo negali Ispanijai parduoti 
ginklų, bet gali parduoti gin
klus Vokietijai ir Italijai. Vi
si žino, kad Vokietija ir Ita
lija kariauja Ispaniją. Bet jos 
nesiskaito oficialiai kariaujan
čiomis pusėmis. Jos perka gin
klus Amerikoj ir veža juos Is
panijos fašistams ir muša tais 
ginklais lojaiistų^. z Tuo Jjudu 
išeina, kad A^ąerfka padeda 
fašistam* : z

Daktaras Busch mano, kad 
Amerika turėtų nuimti embar- 
go-draudimą pardavinėti gink
lus Ispanijos valdžiai. Tuomet 
ir Francija atsimestų nuo ne- 
intervencijos sutarties, iš ku
rios juokiasi Mussolini. Gal

Spaustuvininkų bal 
savimas neprielan-
• kus Federacijai

fa- 
įsi- 
net 
pa-

Amerika turėtų padėti Ispa
nijos-valdžiai sumušti fašistus, 
sako dr. Busch. Nes jeigu 
šistai bus apgalėtojai, jie 
galės Europoje ir pasieks 
Ameriką. Jie sukels naują
saulinį karą, į kurį ir Ameri
ka turės stoti. Tuomet bus 
daug sunkiau ir brangiau su
mušti fašistus negu dabar. Se
kamas pasaulinis karas bus 
daug kruvinesnis, kaip tą mes 
jau matome Ispanijoj. Lėktu
vai dabar gali užpuldinėti net 
ir tolimus miestus, gali skrai
džioti iki 6,000 mylių radiusu 
ir bombomis žudyti ne tik jau
nus vyrus, bet ir vaikus.

Ispanijos žmonės nepasiduos 
fašistams, kol tik jie bus gy
vi, sakė d-ras Busch. Jie visi 
vieningai remia savo valdžią, 
nes ji yra žmonių valdžia, 
panijos valdžios karas tai 
ra “raudonųjų” karas. Tai 
demokratijos ikaras prieš v. '• -'•-y* ’V t>i'-' ■■■ 'išizmą. r

Ispanijos premjeras Juan 
Negrin gerai išreiškė Ispanijos 
žmonių dvasią, kuomet jis pa
sakė: “Kaip jus taip ir aš esa
me giliai įsitikinę, kad mes lai
mėsim. Mes turime gintis iki 
mirties”.

Is- 
nė- 
yra 
fa->

Lojalistai ruošiasi 
ofensyvui vakaruose 

nuo Madrido
HENDAYE, Francuzija, bal. 

į. 9. — čia gautais antradienį 
pranešimais, lojalistų kariuo
menės vyriausias vadas, gene- 

Miaja, ruošėsi pradėti

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
19. — Amerikos Darbo Fede
racija uždėjo priklausančioms 
jai unijoms 1 nuošimčio ases-
mentus kovai su C.I.O. Inter- frolas 
national Typographical Union ofensyvą į vakarus nuo Ma

drido, į teritoriją, kurią da
bar valdo sukilėliai.

Gen. Miajos sumetimai šiam 
ofensyvui esą toki: Lojalistam 
pradėjus stipriai briautis į va
karus, gal teks ištraukti suki
lėlių dalį iš rytų fronto, kur 
dabar sukilėliai sunkiai spau
džia lojalistuš^ — prie Tortosa 
ir kitose fronto vietose; be to, 
Miaja nužiūri, kad sukilėlių 
atsparumas vakaruose yra žy- 
Įniai sumažėjęs, kai svarbiau
sias savo jėgas jie yra sukon
centravę Viduržemio frontuo
se.

—spaustuvininkų unija—šiomis 
dienomis užsibaigusiame balsa
vime nutarė nemokėti šių duo
klių. Prieš mokėjimą buvo pa
duota 35,730 balsų, gi už mo
kėjimą tik 12,115.

Kariuomene Barče 
lonoj pasipriešino 

valdžiai
PERPIGNAN, Francuzija, 

brl. 19. — Gautomis čia žinio
mis, Barcelonoje, dabartinėje 
Ispanijos sostine, 800 mobi
lizuotų karininkų ir karių at
sisakė vykti į mūšių frontą. 
Ištikima valdžiai' kariuomenė 
suėmė priešinguosius. Valdžios 
pareiškimas nuginčijo šią žinią 
kaipo gryną melą.

ralio oro biuras šiai dienai pra« 
našauja: *

Bendrai giedra; žymiai šal
čiau; saulė teka 5:03, leidžia
si 6:35 valandą.

IAOME-NAUJIENŲ Foto!

Dvynukai Johnny (dešinėje) ir Jimmy (Kairėje) Woodai, kuriems sukako šeši 
metai balandžio 18. Johnny buvo moksliškai auginamas vaikų tobulinimo klinikoj, 
o Jimmy taip sau augo kaip Dievas davė. Venok skirtumas tarp jų labai mažas- 
Johnny yra tvirtesnis, nors buvo gimęs silpnesniu. Bet Jimmy gyvesnis ir sugebes- 
,nis ’■ ... -

Fordo kompanijosJaponai siunčia nau- Įkalina fašistų pri
jas karo jėgas Į tarėjus Rumunijoj viršilos vyksta įjas karo jėgas Į

BUČHĄRESTV^ ' Rumunija, 
bal. 19. — Rumunijos kara
lius Karolis 7 antra,dienį įkalino 
daugiau fašistuojančių Geležies 
Sargybos nariui Dabar kalėj i-

SHANGHA1, Kinija, balan
džio 19. — Kinų pranešimais, Į 
japonai atgabeno dar penkias 
divizijas kareivių į Kiniją Jime

J vadas Codreanu, trečdalis jo 
artimiausių padėjėjų., per 2,- 
000 jų pritarėjų, nemažai grai
kų ortodoksų bažnyčios ^kuni
gų, studentų, kaimo mokyklų

Japonijos ir iš Formozos. 36 
transporto laivai atgabeno 
amunicijos. Japonų laivai, at
gabenę lėktuvus, buvo pasta
tyti Shantungo provincijos pa
kraštyje. Kaip manoma, jie

Kriaučių unija ne
patenkinta C.I.O.
PHILADELPHIA, Ha., bal. 

19. — David Dubinsky, Inter
national Ladies Garment Work- 
ers unijos prezidentas, pareiš
kė trečiadienį, kad jo vadovau
jama unija veikiausia' nesu-

IŠ LIETUVOS
NUŠVILPS “LIETUVOS 
AIDO” REDAKTORIŲ

Reikalaudami unijų 
duoklių sulaikė 

darbą

I cLo v Y J -įveliu IlldllvJlI IcL? llv. x ’ 1 • Y* •. , . . . • įmokytojų ir vokiečių gyvenan-laukia įsakymo pradėti kon-l . .. . j. / . , . . v.'cių Rumunijoj. Pats Codreanucentruotą japonų ataką prieš 
kinus. . . '

■ _4 . . *' .

Antra vertus, Įeinu karo va
dovybė sako, kad kinai yra pa
siruošę mesti į mušius dar 
1,000,000 kareivių. Jau tūk
stančiai kinų pastatė sutvirti
nimus Yi upės linija.

jau nubaustas 6 mėnesius ka 
lėti.

Kinai mažai ryžių 
valgo

^.sjtręikb vietą
LONG BEACH, Cal., 

19. — Šio miesto Fordo 
nes drrbininkai sustreikavo pe
reitos savaitės penktadienio 
vakare. Darbininkų unijos at
stovai sako, kad kompanija ne
sutiko kolekty’vėms deryboms.

Stambieji Fordo kompanijos 
viršininkai antradienį vyko į 
Long Beach. Vakarų srities 
Darbo Tarybos direktorius Dr. 
Towne pareiškė, kad jis laukia 
Fordo kompanijos pareiškimo, 

pripažins automobilių 
uniją kr.ipo darbininkų atsto
vę, ar sutiks paskelbti rinki
mus dirbtuvėje, kad nustatyti 
kokiai unijai darbininkai nori

ar. p i

bal.
įmo-

Cenzūra svetimšalių 
veiklai Brazilijoje
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, bal. 19. -— Brazilijos dik
tatorius Gėtulio Vargas antra
dienį išleido įsakymą, kuris už
draudžia svetimšalių demon
stracijas ir politinę veiklą ir 
pagal kurį vyriausybė regu
liuos svetimšalių įstaigas.
, Įsakymas liečia svetimšalių 
mokyklas, laikraščius ir jų 
propagandą. Uždrausta nėšio!i 
uniformos ir partijų ženklai.

WASHINGTON, D. C., brl. priklausyti. 
19. 
monė yra, kad pagrindinį ki
nų maistą sudaro ryžiai. Ta
čiau Jungt. Valstijų prekybos 
departamento atstovas mtra- 
dienį pareiškė, kad 150,000,000 
kinų retai tevalgo ryžius, nes 
ryžiai yra perdaug brangus 
maistas jiemsii. Kinijos bied- 
■nuomenė valgo ryžius tik iš
kilmėms pasitaikius.

Plačiai paplitusi nuo-
Rusai tiesia naujų 
r geležinkelių 

tinklą
Rusija

Lojalistai skundžia 
Italiją Tautų d •/ •

tinklą 
taiko-

naujai

Gubernatorius: La 
Follette kalbės 

per radiją ---- i-- -
MADISON, Wis.; bal. 19. — 

Wisconsin valstijos gubernato
rius Philip La Follette/ pasi

tiks sekti kitas C.I.O. unijas, toje konferencijos su žymiais 
jei jos suorganizuos pastovią Wisconsin, Illinois ir Iowa val- 
savo federaciją, kohkurentą fctijų liberalais, pranešė antra- 

D. Federacijai. 4lienį, kad jis pasakys ketu-
Pasrk Dubinskio, moterų rias kalbas per radiją. Pirmą 

drabužių siuvėjų unija pasilie- kalbą jis rengėsi transliuoti 
ka prie C.I.O, tačiau ji grei- antradienį, bal. 19 d., 6 vai? 
čianaia nesutiks įstoti į nau-.Vakare. Kitos kalbos bus trans- 
ją organizaciją, .kurią planuoja/Šluojamos tuo pačiu metu, bu-

v.... —r—

GENEVA, \ Šveicarija, 
19. — šiomis dienomis Brita
nija pareikalavo įdėti Etiopi
jos klausimą j dienotvarkę

MASKVA, Sovietų 
bal. 19. — Rusijos darbinin
kai, jų tarpe šimtai tūkstan
čių kalinių, stato visą 
naujų geležinkelių, ypač 
mų karo reikalams.

Vienr s svarbiausių
tiesiamų geležinkelių yra eže
ro Baikal—upės Amur linija. 
Jis. vedamas paraleliai Sibiro 
geležinkeliui. Antras geležin
kelis Rytuose tiesiamas tarp 
Ulan Ude, buriatų Mongolijos 
sostinės, ir Kk chta, ant rtibe- 
Žiaus pakraščių Mongolijos.

Tautų Sąjungos tarybos posė- Tiesiama pustuzinis kitų gele- 
džio, kuris prasidės gegužės į žjnkelio linijų strateginėse vie- 
mėn. 9 dieną** Britanija pa'var- tose, jų tarpe Ukrainoje, Ru-
tos savo* įtaką Tautų Sąjun
goje, kad ; butų pripažinta ita
lams Etiopija.

O antradienį Ispanijos val
džia pareikf layo į to paties po
sėdžio dienotvarkę įdėti inter
vencijos Ispanijoje klausimą. 
Ispanijos valdžia sako, kad ne
žiūrint nuolatinių italų yyriau- 
sybės pareiškimų, jogei ji su-

sijos vakarų pasienyje.
• Baįkal-Amur geležinkelis 
statomas jau trečius metus, 
čia dirba per milioną dagi
ninkų. Sakoma, kad jau cT. 
trečdaliu darbo atlikta.

štąbdė siuntimą savo kariuo-’boipboc 
menės į Ispaniją, vis naujų joj.

italų karių atvyksta Ispanijon 
ir visos sukilėlių vartojamos 

yra padirbtos Itali-

Lietuvos tautininkai dabar 
suskato Lietuvoje įvairiose vie
tose daryti savo pranešimus. 
Tose vietose, kur jie tokius 
pranešimus daro vien tik sa
vųjų tarpe, tai žinoma turi “pa
sisekimą”, bet tenais, kur mė- 
,gina aiškintis prieš platesnius 
visuomenės sluogsnius, jiems 
liūdnai viskas pasibaigia.

štai Lietuvos Aido vyriau
sias redaktorius vieną tokį pla
tesnį' pranešimą mėgino pada
ryti Šiauliuose ir tenais jisai 
buvo nušvilptas ir reikėjo pra
nešimo nebaigus susirinkimą 
uždaryti.

Susirinkę žmones tiek prie
kaištų padaro, kad tautininkai 
nieku budu negali atsiremti Ir 
pasiteisinti ir tenka praneši
mas nutraukti.

FLINT, Mich., bal. 19. — 
jPirmadienį Čia buvo sutrukdy
tas darbas Fisher Body ir 
Buick kompanijos įmonėse. 
Automobilių darbininkų unijos 
atstovai neįleido į dirbtuves 
tų darbininkų, kurie yra už
silikę su duoklėmis unijai. An
tradienį dėl tos pačios priežas
ties pasiųsta namo taipgi apie 
5,000 darbininkų.

Įsakė paliauti 
pikietavimą

Francuzijos strei 
kieriai sugrįžo 

darban

FLINT, Mich., bal. 19. — 
Homer Martin, automobilių 
darbininkų unijos prezidentas, 
atvykęs čia antradienį iš De
troito, tuojau įsakė paliauti 
pikietavimą Fisher Body dirb
tuvės. Pikietavimas buvo pa
skelbtas dėl to, kad kai kurie 
darbininkai nemokėjo duoklių 
unijai. Dėl pikietavimo dirbtu
vė porą dienų buvo uždaryta.

PĄRYŽIUS, Francuzija, bak 
Prancūzijos metalo dar

bininkai streikieriai, kurie bu
vo užėmę 220 dirbtuvių ir su
trukdė valdžios lėktuvų gamy
bą, sugrįžo darban Velykoms 
pasibaigus. Tačiau paskutinę 
minutę dėl ginčo, kilusio ry
šium su darbo sąlygų nustaty
mu, dalis 7,000 Gnome-Rhone 
įmonės darbininkų vėl užėmė 
įmonę ir sulaikė jos atidary
tą. :< ■

Renault įmonių 35,000 dar
bininkų buvo nutarę , pradėti 
dirbti trečiadienį.

Japonai užmokės 
laivą Panay 

$2,214,007

uz

bal.WĄSHINGTON, D. C
19. — Joseph C. Grew, Jungt. 
Valstijų imbasadorius Japoni
jai, antradienį painformavo 
Jungt. Valst. užsienio reikalų 
departamentą, kad trečiadienį 
Japonija įteiks Amerikai čekį 
$2,214,007, kaipo atlyginimą 
už paskandintą laivą Panay.
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■m RAŠO FRANK RULAW

Jonas Rodin

Iš kelionės įspūdžių
(Tęsinys)

Kapitelius
Dar vienas iš istorinių tro

besių čia galima, paminėti. Bū
tent, nepaprastai gražus, mo
derniškas Kubos kapitelius. 
Daug tiesos yra tame ir tikrai 
galima pripažinti, kaip kubie
čiai sako, kad šis kapitelius y- 
ra gražiausias visam® sviete. 
Kapitolinus' bokštas yra išpuoš
tas tyru auksu. Jo viduje deko
racijos ir baldai yta neapsako
mai gražus. Dėl kapitoliaus pa
statymo Kubos Valdžia tikrai 
nesišykštėjo. Tik vien pastaty
mui triohesio išleista net aštuo
niolika milijonų dolerių.

Štai dabar apie tą vietą, kur 
kapitelius randasi pastatytas. 
Irgi, sakysiu, kubiečiai gana di
delius iki pat Atlanto rūpestin
gai išaugino sodnus, gėlėmis iš
puošė ir pravedė plačius vieš
kelius. Matant priešakyje ke
lias tvirtoves, rūstųjį Atlanto o- 
keaną ir prie kapitoliaus erd
vius sodnus su nenuvystančio- 
mis gėlėmis tikrai, visa aplin
kuma darosi žavėtinai graži.

Jei kas ką gero gali padary
ti šiam sviete, tai kubietis tik
rai atsižymės gražindamas bul
varus, sodnus, žaismavietes, ir 
daržus prie namų. Jie neleidžia 
tūnoti nė vienam nusususiam 
medeliui. Jų akimis žiūrint, tu
ri būti kiekvienas augmuo juo 
gražiausias. Tad prie suminėtų 
vietų kubietis nesigaili nei pi
nigų, nei laiko, nei savo darbo 
medžių ir gėlių auginimui.

švarumas
Kubiečiams taipgi priklauso 

laurai ir už palaikymą švaros 
mieste. Kur man teko butį»£u- 
ropos ir šiaurės Amerikos ųįjc- 
s tuose* niekur nepastebėtu, 
kad bent vienas jų galėtų šva
rumu prilygti Havanai.

Kubiečiai miesto valymo dar
bą operuoja štai kaip. Čia kas 
rytą ir dienos metu pravažiuo
ja autosunkvežimis. Priešakyje 
jo bėga du uniformuoti negrai 
ir ištraukę iš namų išmatų blė- 
kines padeda ant šaligatvio. Iš 
sunkvežimio kraštų skubinasi 
kiti du negrai ir paima nuo ša
ligatvio išmatas bei paduoda 
tiems negrams, kurie stovi ga
le ant “platformos” pravažiuo
jančio auto sunkvežimio.

Vos spėja tas autosunkveži- 
mis nestoviniuodamas prava
žiuoti, kaip po kiek laiko pa
matai kitą Kamandą unifor

muotų vyrų atvąžiuojant.
Ši/ komanda surenka išmėty

tas gatvėse išmatų blekines ir 
gražina jas savininkams. Ji 
taipgi nušluoja gatves. Kai po 
šių dviejų atvažiuoja trečioji 
komanda ir su vandeniu nu
plauna gatves*, tai darbas skai
tomas baigtu. Šitaip Havanoje 
gatvės yta valoma dienos ir 
nakties metu, kai žmonės ilsisi. 
Gatves valo ne tik turčių, bet 
ir biednų žmonių gyvenamuose 
kvartaluose.

Kontrastai
Havanoje vieni žmonės pra

bangoje gyvena, kiti skursta. 
Čia Amerikoje yra šiaip sau 
pasiturinčių žmonių ir jie pri- 
skaitomi vidurinei klasei, — to
kių Kuboje tėra mažai, šioje 
saloje gali būti labai turtingas 
arba visai biednas. Todėl ir 
priemiečiai apie Havaną yra 
gyvenami vien tik turčių.

Vedado yra artimiausias 
priemiestis, ir tai yra gražiau
sia turčių gyvenama vieta. Čia 
įrengta žaidimui vietos, čia yra 
šaunamieji kabaretai ir pasku
busios naktiniu gyvenimu ka
vines. Čia “nulitidusius turis
tus” linksmina pusnuogės ir vi
sai nuogos dainininkės ir šokė
jos. Per naktis čia keliama vi
sokios pasilinksminimo orgijos 
ir kiekvienas patekęs Vedadon, 
kaip ■ amerikiečiai sako, turi 
“whoopee time”.

Vedada
Važiuojant šauniuoju Male- 

con vieškeliu pro Maceo sodną 
Atlanto krantu, negali įsivaiz
duoti, kad yra pasaulyje kita 
taip graži gamtišku ' atžvilgiu 
viela; Visur čia gėlių darželiai. 
Visur čia gubstai .medelių, ku
rie yra iškarpyti pavidalais vi- 
šokių kerbelių, blėkinių, p i ra
mbių, žemės kamuolio, žvaigž
džių ir net paukščių bei žvėrių. 
Reikia pripažinti, kad medeliai 
iškarpyti gana artistiškai ir jie 
gražiai papuošia bulvarus ir 
turčių sodnus Vedadoj.

(Bus daugiau)

• NUSIŠOVĖ ADVOKATAS 
—Union stotyje nusišovė žymus 
korporacinis advokatas Her- 
bert Haase, kuris turėjo ofisus 
ties 231 S. LaSalle Street. Buvo 
64 metų am žirus ir gyveno ties 
1400 Lake Shore drive. Haase 
kišeniųje policija rado ilgą laiš
ką su instrukcijomis laidotuvių 
direktorių kąip kūną palaidoti.

(Tęsinys)
✓ /

Nerimau ilgai kambaryje/ nes 
norėjosi pamatyti miestą, čia 
teka Nemunas, Lietuvos upių 
tėvas. Čia jame įteka Nėris, pa*- 
šiguodamas apie lenkų pagrob
tosios, tikrosios Lietuvos sosti
nės Vilniaus dabartinius var
gus. Čia yra griuvėsiai senos 
pilies, kurią gindavo nuo kry
žiuočių užpuolimo musų seno
vės didvyriai. Čia buvusios sun
kios kovos. Čia sulaikydavo 
priešus, kad jie nesibriautų gi
lyn į Lietuvą, šį miestą mylėjo 
ir Didysis Vytautas, nes pasta
tė čia gražią, bažnyčią. Taip, 
Kaunas savo laiku girdėjo mu
sų didvyrių balsus, matė juos. 
Čia atsimenant praeitį lietuviai 
gali semtis sau stiprybės atei
ties uždaviniams.

Draugas T, Gėrikas susipa- 
žindino Įnane su miestu. Nusi
vedė mane į Vytauto Didžiojo 
muziejų. Kiek čia buvo įvairių 
įdomių dalykų! Čia lietuviui 
miela pabūti, matyti didžiųjų 
kunigaikščių atvaizdus ir daug 
įdomių dalykų iš praeities ir 
dabarties. Bet laikas buvo 
trumpas, todėl negalėj u į vi
sus dalykus taip nuodugniai į- 
sigilinti, kaip kad bučiau norė
jęs. Gaila, kad per šias dienas 
buvo apsiniaukęs oras lietus su 
sniegu. Negalėjome visu apžiū
rėti. Nogėjau pamatyti miestą 
iš tos vietos, kur Vytautas Di
dysis savo laiku į jį žiurėjo, 
bet per miglą mažai ką galėjau 
matyti. Turėjau tenkintis tuo, 
ką mačiau eidamas jo gatvė
mis. Kaunas turi kelis turgus, 
kur yra įdomus judėjimas. Vie
nas yra arti aukščiau minėto
sios pilies Nemuno ir Nėries 
santakoje. Čia sename mieste y- 
ra< daug įvairių istorinių daly
kų. Yra net' senosibš 'Pb/kŪno 
šventyklos liekanos, bet dabar 
ten yra jėzuitų misijų, laikraš
čio redakcija.

Lietuvos žmonės
Norėčiau kelis žodžius prasi

tarti apie Lietuvos žmones. Jie 
1: bai malonus ir mielai priima 
svečius, 
daugelis 
žmogus 
tai turi 
todėl, iš
patarnavimus imama 
kaip iš kitų. Apie tai keli mė
nesiai iš Amerikos atvykę žmo
nės žinojo daug įdomių atsitiki
mų papasakoti. Aš asmeniškai 
neturėjau tokių nemalonių atsi
tikimų ir todėl negaliu apie tai 
labai nusiskųsti. Lietuvos žmo
nės didžiajame kare daug nu
kentėjo. Jie turėjo daug vargti, 
kol vėl visą atstato ir dar yra 
daug įviirių reikalų. Mes, ku
rie esame buvę ilgus metus A- 
merikoje, dažnai visai negalime 
suprasti jų padėties, nes ir, tie
sa, męs per visą eilę metų ir 
visri daug geriau turėjome. Jei 
ne paskutiniųjų laikų krizė, tai 
atkeliavę į Lietuvą ir gr lėtume 
datig plačiau pagyventi ir savo 
gimines apdovanoti. Dabar gi 
patys turime kbai taupyti, nes 
Lietuvos pinigų kursas laikosi 
tvirtai ir mums Lietuvoje prsr 
gyvenimas rodosi todėl esąs 
brangesnis, kaip kitose šalyse. 
Rųbus ir daug kitų dalykų ga
lime Amerikoje nusipirkti pi
giau kaip Lietuvoje.

Daugelis Lietuvos žmonių to 
žinoma nesupranta ir matuoja 
amerikiečius senuoju mąstu. 
Taip kai tik atvykęs į Lietuvą, 
norėjau iš Kretingos stoties va
žiuoti į Palibgirių kaimą. Susi
tariau su vežėju, kad mokėsiu 
jam 10 litų. Iš kelių žmonių, su 
kuriais dar traukinyje pasikal
bėjau, girdėjau, kad žydeliai 
veža už 6 litus. Bet buvo šešta
dienis, žydeliai nevažiavo, tai 
noriai sutikau mokėti 10 litų. 
Bet kiek pavežiavus, vežėjas 
žiūrėdamas i mane
idaiktus, pradėjo reikalauti dau-

Tik teko patinti, kad 
iš jų mano, kad jei 

atvykęs iš Amerikos, 
bhti be galo turtingas, 
amerikiečių už įvairius 

dr. ugiau,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI 
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI 
^*^!^!!!**^!!!!! !!!!!!?!!!!!SS!!!!!!!!A T K0PLYčI0S visose U I Iv Al CHIGAGOS DALYSE. 
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ 

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

SSSS!!^^^^lT*^m^^>,<’’‘ef-^SSSSSSS

ĮflNTANAS M.PHIŪJP^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
. ? * J' >
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Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

giau. Sakau jam: “Drauge, žy
deliai veža už 6 litus, tau gi £.š 
duodu 10 litų, be,t tu nori dar 
daugiau. Gal manai, kad iš a- 
merikono galima, daugiau im
ti?” Į tai mano 'vežėjas atsa
kė: “Poneli, jei mes iš ameriko
nų nepasinaudosime, tai iš kur 
tada?”

Tai buvo savotiškas atsaky
mas, Ųet jis man daug ką pa- 
sfkė. Kai vėliau .girdėjau kitų 
draugų aiškinimus apie jų pa
tyrimus, tai visą dar geriau 
supratau. Bet tai ,.nera visų 
Lietuvos žmonių galvosena,. Y- 
ra daug tokių gražių bruožų, 
kad net širdis džiaugiasi ir at
sigaivina, matant mųsų papra
stųjų ir dažnai gana vargingų 
tautiečių elgesį. Jie yra duos- 
nųs ir atviri žnio^s.^

Poniškumas
Tarp įvairių vdldininkų ir 

tarnautojų šen ir |en yra gana 
daug poniškumo. ?et susitikau 
ir turėjau reikalo ir su tokiais 
valdininkais, ku^ie gali būti 
pavyzdžiu ir amerikiečiams. 
Jei į Lietuvos Žmones žiūrime 
vienpusiškai, tai labai klysta
me. Todėl labai klysta tie, ku
rie iš Lietuvos parsiveža tiktai 
blogų įspūdžių, kurie visa ma
tuoja amerikoniškų ^mastu. Jei 
žinome, kokia Lietuva buvo 
pirma, kiek ji per visą laiką 
kentėjo svetimųjų priespaudo
je, kiek ji nukentėjo didžiaja-

SUSTOKIT davę 
savo vaikams blogo-sko- 

nio liuosuotojus!
Motina, tik pažvelk i savo vaiko vei
delį, kada duodi jam ką nors tokio 
netinkamo išvalyti jo vidurius! Vai
kams tos sargdinančios dozos nepa
tinka lygiai taip, kaip ir jums pa
tiems. Bet tam visai ir nėra reikalo!

Z

Kac|a sekantį kartą jūsų vaikams bus 
reikalinga liuosuotojo, duokit jiems 
gardu šokoladinį liuosuotoją — Ex- 
Lax. Jis jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
jų vidurius visiškai išlaisvins — be 
vidurių skaudėjimo ar jų sukrėtimo. 
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

tapti blaivesniems ir daugiau 
pamilti darbą, tai Lietuva žy
dės. Dėkui Dievui, kad Lietu
voje jau yra labai daug tikrų, 
gerų, pavyzdingų inteligentų ir 
daug nuoširdžių, ištikimų dar
bininkų, ūkininkų ir amatinin
kų. Tegul plinta sąžiningumas 
ir meilė visur plačiai musų at
gimusioje tėvynėje, tada Lietu
va taps dar šviesesnė ir galin
gesnė.

Lietuvos žmonės myli moks
lą. Visi trokšta šviesos.

REKORDAS
— Aš girdėjau, kad <tavo vy

ras norėjo automobiliu pasiek
ti naują rekordą.

— Taip, jis pernai aštuo
nis kartus gulėjo ligoninėje.

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

f UPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S.
Tel.

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

Mes mokame patarnauti.

MICHIGAN AVĖ.
Pullman 4540

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininku.

ine kare, kaip dar dabar ji ke
lių kaimynų skriaudžiama ir 
t.t., tai turime, sakyti, kad Lie
tuva yra padariusi didesnę pa
žangą, kaip kiti jos kaimynai, 
kurie jau visako turėjo. Dar 
reikia inteligentams apsivalyti 
senųjų rusų pąpročiu, įvairių 
poniškumų ir savimeilės. Rei
kia dar paprastiems žmonėms

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBYJLANCE
j. DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t—x -| * koplyčios visosey. J—^2^ Chicagos dalyse
■ ‘ ' .................. .................................. ■■

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kemvood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padarimai dykai.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

st.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. STRIKOL’LS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso’v&l.LNuo 2 iki 4’ir nUo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

ir mano

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI; 
Chicagos,

Cicero įf 
Lietuvių & 

Laidotuvių 
Direktorių' 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Nakt|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

įrJ. LIULEVIČIUS
4348 So. CalĮfOrnia Avenue Phone Lafayette 3572

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 18tb Street Phone Monroe 3377

x , ■ . ■ ■ • • • . ) ' ____________

S. P. MAŽEIKA
3319 LituanicP! Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rp PJace Phone Canal ,2515
SKYRIUS: 42-44^Ęa8t 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS i
4704 So. Westęrn Avė. Phone Virginia 0883
——————    ■ •

‘ A. M. PHILLIPS
3307 Lituanicai Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY p. PETKUS
6834 So. Western Ąve. s>Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero/ Phone Cicero 2109

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: ' 

Panedėlį, Utarninke 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

____ Kiti Lietuviai ____

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

AKIU SPECIALISTAI

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 subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boiileyard 7589
* f

DR. G. SERNER
ttftitvts AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, huo 6 iki 
NęcĮėliomis pagal sutartį.

8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7461

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAŽA 2400



Trečiadienis, Sąlan. 20,1938 NAUJIENOS, Chicago, DL

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).

Marcinkevičius . .............
Urbonas .4,J.......................

13
.. 1

88 kp. East St. Louis, III. Į Dak. Kvot.
Dr. Staneslow ................... 15

I Prezidentus Dr. Biežis ...... .................. . 8
F. J. Bagočius ............ .. 17 N *
Laukaitis .... .................. .... 6 Jaunuolių kp., 113, East St.
Jurgelionis ..................... .... 1 Louis, III.

I Vice Prezidentus • rT
Mažukna ........................ 17 Į Prezidentus
Bukšnaitis ..........-........ ... 6 Bagočius .......................... 28

Į Sekretorius Į Vice Prezidentus
Vinikas .......................... .... 8 Mažukna .......................... 28
Miliauskas .................... .. 14 Į Sekretorius
Andziulaitis ....... ........... .... 1 Vinikas ........ ...... ........... 28

I Iždininkus į Iždininkus
Gugis ............................... . 15 Gugis .......... .......... t........ 28
Trečiokas ......... ............. .... 8 Į Iždo Globėjus ' '

I Iždo Globėjus Mockus ....................... ...... 28
Mockus ......... :................ .... 9 Mikužiutė .... .................. 28
E. Mikužiutė ................ .. 16 Į Dak. Kvot.
Kerševičius .......... :........ ... 6 Dr. StanesĮow ..:............. 28

KORESPONDENCIJA
Ind. Harbor, Ind.

Harbor’o kalba

štai jau ir čia pavasaris: su
žaliavo žolynai ir išsprogo ank- 
stybesnieji’ krūmokšliai ir me
džiai. Paežeryj kaskartą vis 
daugiau matosi žmonių besi- 
grožėjančių pavasariškai švel
niu bangų ošimu. Mat, šilti va
karai ir monotoniški bangų 
posmai gimdo motyvą, kurie 
verste verčia, jaunuolių sielas, 
pasiduoti galingiems spalvoto 
pavasario vyliams.

Ištikro^ koks gražus ir vilio
jantis Harboro paežeris naktį, 
kada jis* pasipuočia toli mato
momis šviesomis, kada prabils
ią daužomi bangų ežere galin
gi švyturiai. Tiesą pasakius, ta
da prasideda ..efektinė, keistai 
nesuprantama lyg užburto ora
kulo kalba, kuri kiekvieną pri
vers užsimąstyti.

Nusibosta skverbtis per mi
nias, per nepatenkintas ir ner- 
vuotas minias, kurioj automa
tiškai pats tuo pačiu apsikrėtė. 
Atsitolinęs sykį nuo jos mėgink 
mįslę išspręsti, minios paslaptį 
atidengti.

Gal ekonominis atoslūgis — 
nedarbas, gal įsisiūbavęs poli
tikos karštis. Miestui naujų po-

S. A BERGMAN
1524 W. 63rd ST./Ąjį
TEL PROS=»ECT 3440/

63-čios ir Justine kampas Eina 
BERGMAN’S DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS 
malevų, sienų popieriaus ir langų 
šeidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių paternų 
Sienų popierių nutrimuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų varnišas ge
rai dėvisi ir nesidėmėja baltai 
vandeny. C 4 QC

GALIONAS ................ I
Popieriau* valvkliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniai? iki 9 Pi M.
v * 

nų reikia. Senieji pasirodė bu
vę netinkami, — žmonės ap- 
gaudinėję. Merai pirkę didelius 
kapitalinius namus, o kas pa
gal išskaičiavimą nesiderino su 
ištarnauto termino pajamomis. 
Yra kas nors ir kur nors nege
ro. Žmonės žino, žmonės nu
jaučia, ir žmonės tokių nepa
kęs daugiau.

Žmonės turi teisę ieškoti tie
sos ir visi kaip vienas sako, 
mes norim žmogaus, žmogaus 
atsižymėjusio darbais ir einan
čio tiesos keliais. Tas žmogus, 
sako, yra Migas. Jei Migas iš
loš ir žmonės* išloš. Matysim!

Suprato visą tai priešai žmo
nių, suprato besiartinantį jiems 
galą. Greit minioms vaistų ieš
kojo, receptus rašė ir štai ką 
sugalvojo: “Alaus reikia, puto
jančio alaus, alaus duoti dy
kai”. Tegul gers žmonės, tegul 
linksmi bus, tegul balsus mums 
atiduos. Ne! Minių šiandieną 
nebeprajuokinri, minios alų ge
ria, bet priešams balsų neiš
mes. Gyvenime, gyvenime, tu 
mus išmokei, tu esi geriausia 
musų mokykla.

» »
Toli, ežere, pasirodė laivo 

šviesos. Dar norėjau svajoti — 
ton kryptin ir žiurėjau, bet 
kaip tik tuo metu sustaugė 
Harboro dirbtuvių sirenos. 
“Dvylika”! , Nugirdau moteriš
kės balsą. Buvau visai pamir
šęs, kad atėjau s’u ja. Ji neklau
sė, ką aš taip ilgai galvojau. 
Palydėjau ją ir nuo to jos nie
kad nebemačiau, bet . . . Har- 
bore, tavo paežeryj naktys vis- 
vien yra įspūdingos ir gražios...

—A. Saujelė

$19 Milionų Mažų 
Namų Statybai

Iš Washingtono pranešama, 
kad Namų Statybos Atgaivi
nimo administracija ruošiasi 
paskirti Illinois valstijai $19, 
000,000 mažų-pigių nuomų na
mų statybai. Pinigai bus pri
duoti valstijai, kai miestai ir 
valstija \prisitaikins adminis
tracijos reikalavimams, tai yra 
sukels 20% tos sumos savo pi
nigų namų statybai ir sutiks 
nuimti reguliarius mokesčius 
nuo tokių namų. Vietoj mokes
čių, valdžia už tuos namus mo
kės valstijai 5% pinigų surink
tų nuomomis.

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

Copr., 1938 
by P. Lorillard Co., Ine.

MIRĖ TEODORAS ŠALIAPINAS 
' .----- -—'

Nėra stebuklas, kad jis mirė. 
Bet stebėtina, kaip kai kurie 
žmonės rašo apie šaliapino 
mjrtį. “Vilnyje” Pruseika rašo, 
kad Šaliapinas* buvo jau seniai 
miręs. Jis sako: “Ęaktinai jis 
mirė tuomet, kuomet apleido 
Sovietų Sąjungą. Sovietiniam 
menui jis neužkenkė, o sau la
bai užkenkė”.

Manau, kad Pruseika* daug 
daugiau sau “užkenkė”, negu 
Šaliapinas. /

Pruseika buvo labai “gra
žiai” prašomas, kad jis pažino
tų į Sovietų Sąjungą, bet jis 
labai “grubijoniškai” atsisakė. 
Jeigu pats nenorėjai pasinau
doti “auksine” proga, tai kam 
pasauliniam menininkui — ar
tistui prikergi? Be to, ir Babra

Y

Šviežias cigaretas nevien tik tai 
geresnį skonį . . . jis yra geresnis 
dėl jūsų, šviežias cigaretas dega 
išlęngvo, nes jis turi drėgnumo. 
Nuvėsę • cigarętai dega greit ir , 
karštai,>n£sxji'ė .jMi šausi." * *
C . . * • 1 j *

Švieži cigarętai yra vėsesni rūky
ti, nes rūkytojas netraukia kaiš
čio j savo burną. Nėra progos ger- 
klės erzinimui. Be toj jus. gauhate 
ilgesnį rūkymą, nes cigaretas lė
čiau dega.
Šviežumas palaiko slaptybę koky
bės. Šviežumas Old Gold Cigare tų

yra jums garantuotas per specialį 
Ž’budą jų supakiavimo. Kiekvienas 
* pakelis yra dvigubai-užklijuotas— 
/. padaromas visiškai neperlęidžian- 
^tį-orą su ekstra Cellophane,. užval- 

--k&lu. ? ? ••• ••
Old Gold Cigarętai daromi, vien 
tik iš Prizinio Derliaus tabako, iš- 
rinkto, susendinto ir sumaišyto su 
gabumu įgyti lis 178 metų patyri
mų. Pristatbmį jums Visados Švie
ži, kaip tiki tinkamame drėgnume 

„ bile klimate, bile kur. Leiskite Old 
Gold išbandomam pakeliui pasa
kyti jums plačiau apie save.

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI
Padaro juos 

DVIGUBAI
ŠVELNIAIS

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro II VIRŠAUS

2 UŽVALKALAI
DUBELTAVO

CELLOPHANE
Palaiko juos

uiienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- ■ 
lutnbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Illauklnls Užvalkalas 
H "Cellophane" I 

atsidaro II APAČIOS I

Op

vičių, Butėrią ir M. Petrauską 
niurni — lygini prie Sovietų 
Sąjungos. O ar daug tuos as
menis parėmei, kada jie darba
vos tarpe Amerikos lietuvių? 
Juk “Vilnis”, “Laisvė” ir kiti 
komunistų laikraščiai šaukė, 
kad “dabar Sovietų Sąjungai 
nebereikalingi artistai — žvaig
ždės, ten vaidina visa liaudis’\ 
Jeigu man netiki, tai atsiversk 
“Vilnies” ar “Laisvės” praei
ties lapus irzten ras»i paaiškini
mą. Sovietų Sąjunga norėjo su
tverti meną iš paprastų barz
duotų ūkininkų ir jų auginamų 
gyvulių, kiaulių, arklių, ožkų ir 
karvių. Mes daug matėme tokių 
paveikslų čia pat Chicagoj iš 
Sovietų Sąjungos atgabentų. 
Tai ne meno paveikslai, bet u-

kiriinkų vaizdai. Ką šaliapinas 
butų galėjęs veikti prie tokių 
vaizdų? Nejaugi jis kidulių 
tvarte turėjo operą vaidinti? 
Juk ne vienas šaliapinas išva
žiavo iš Sovietų Sąjungos, — 
išvažiavo pulkai artistų. Ar ga
lėjo būti pirmiau Sovietų Są
junga, negu senoji Rusija? Juk 
Pruseika irgi turėjo motiną ir 
jo motina nebuvo tokia, kaip 
jos sūnūs, bet Pruseika nepa- 
nielčino jos. šaliapinas nepanie
kino Sovietų Sąjungos, bet jie 
(Sovietai) paniekino šaliapiną. 
Todėl Šaliapinas nebuvo kaltas 
dėl to. Jeigu Pruseika nesutiko 
ten “tik” nuvažiuoti, tai kam 
jis Šaliapiną išniekina, kad jis 
ten nesutiko gyventi? Prusei
ka siūlo — perša visiems So
vietų Sąjungą, bet pats sakė: 
“Ko aš ten važiuosiu, ar kad 
mane sušaudytų!”

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 23 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris sriubai lėkštes. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi setui indai eis 

, ‘ kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU /

Galėsit dar gauti iki balandžio 23 d. pagal pirmus 4 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
JEI U2SISĄKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI
. < • • v . ■

Vardai,.................................... .................................................. -...................... .........
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Feodoras šaliapinas buvo dh 
delis tarptautinis dainininkas— 
artistas ir pasąulis jį gerbda
mas nulenkė galvą ir jį minė
damas ilgai, ilgai atmins!

Bet ką Pruseika pagerbs? 
Menininkų jis negerbia. Socia
listų nepripažįsta, į Sovietų Są
jungą nesutiko važiuoti. Sklo- 
kininkus prakeikė ir paliko 
“Trojos tyruose”. Tai ką suras
ti daugiau? Gal muziką — me
ną pradės studijuoti ar pamo
kas ant piano duoti? Bet jo 
jausmai yra peržiaurųs dėl tos 
profesijos ir nieko iš Pruseikos 
daugiau jau nebus. Menas turi 
pasireikšti pats savaime, a Pru
seika nori jį pastatyti, kur jis 
negali stovėti. Nors* Pruseika 
dar yra gyvas ir padaro vieną 
kitą neblogą kolektą, bet pagal 
jo nusistatymą jis yra įniręs. 
Jis mirė tada, kai atsisakė “at
lankyti” Sovietų Sąjungą.

Ar nejuokinga? Pruseika 
prakalbas sako, o aš sakau, 
kad jis yra miręs. Jeigu mano 
katinas mokėtų juoktis, tai jis 
sarkastiškai nusikvatotų. Bet 
jus*, mano mieli skaitytojai, bu
kite ramus -ir susilaikykit nuo 
juoko. Aš noriu, kad pats Pru
seika nusijuoktų • iš savotiško 
nusistatymo ir savotiško teis
mo. Komunistai labai lengvai 
galėjo konfiskuoti jo (Šaliapi- 
ao) turtą Rusijoje, bet negalė
jo sukonfiskuoti jo didelio ar
tisto — dainininko vardo. Ša- 
liapinas dainavo Amerikoje ir 
visame pasaulyje, o Sovietų 
Sąjunga skelbė, kad ji atima jo 
garbingą vardą. Šaliapinas* ne
ieškojo politiško darbo ir ne
buvo Sovietų priverstas jiems 
tarnauti. Bet juokinga, kad jie 
skaitė jį mirusiu ir Pruseika 
patvirtina. Čia komunistai pa
rodo didelį nemandagumą ir 
pavydumą. Pasaulis neturi kito 
tokio menininko — dainininko, 
kaip Šaliapinas,

—Dar gyvas

IŠ LIETUVOS
JAU PARSKRIDO PAVASA
RIO PRANAŠAI — PAUKŠ

ČIAI

BUDRIAI, Kartenos valsč.— 
Sniegui nutirpus ir orui kiek 
atšilus, paskutinėmis dienomis 
pastebėti šie pirmieji pavasa
rio paukščiai: varnėnai, vytu
riai ir pempės. Be to, pasku
tiniu, laiku smarkiai skrenda 
žąsų ir gulbių pulkai. Žmonės 
laukia ankstyvo pavasario. Kai 
kurie paupių gyventojai jau 
bandė šviesti surūdijusias ža
gres, bandė versti pirmąsias 
pavasario — žemės maitintojos 
vagas. Daugeliui šiemet tos 
pirmosios vagos bus labai sun
kiai varotnos; nes arkliukai 
daugiur matyti labai “pavasa
riškoje nuotaikoje”, nes dėl pa
šaro stokos blogai buvo šeria
mi, daugiausia akseliu (tan
kiausiai tik ruginiai šiaudai su
pjaunami). Miltų ūkininkas ne- 
perdaugiausiai duoda savo žir
geliams. '“Jei sušersi, ką j dir
vą bersi”, sako žemaitis. Pava
saris artėja — ūkininkui naš
ta ant pečių sunkėja. Tai, va, 
ir buk linksmas pradėdamas 
versti pirmąją, taip sunkią va
gą. Nors tu, pilkas vyturėli, 
savo giesmelėmis linksmink ir 
guosk niūrią ir sunkią artojo 
dalužę.

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina 

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
oalaikyti ir iŠ to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bile kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių Šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymrus e^dytolo knygelės, rašyk 
VA N PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagir.
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

N A UJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

MADOS

No. 4724— Naujoviškom ranko
vėm suknelė arba naminis rūbas. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 

r ■ •

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pąvyzdžic 
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 Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago; M * Trečiadienis, balan, 20,1938

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Published Daily Eicept Sunday by 
The Lithuanian New» Pub. Cq.» Ine.

1799 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscriptfon Kates:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00
4.90
2.00
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Entcred as Second Claas Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Hiaakyme kaina:
Chicago je—paltu:

Metams —«—--------------
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ____
Vienam minėsiu! _____

Chicagoję per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei —
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ........._____________ $5.00
Pusei metų  _______ ____ — 2.75
Trims mėnesiams .............. ... 1.50
Dviems mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ________   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ........--------- -------- — $8.00
pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

) Orderiu kartų su užsakymu.

“Atsakant į visus tuos 
klausimus, visų pirma reikia 
pabrėžti, kad pradėjus suda
rinėti koaliciją, i ją grei
čiausiai pareikštų pretenzijų 
įeiti ne tik tie, l^urie jos rei
kalauja, bet ir kitos grupės, 
kurių juk mes turime, 
kiu pagrindu ir kokiais 
metimais butų galima 
mesti jų reikalavimus,

kad tie reikalavimai 
būti paremti ir tam 
argumentais.”
naivus išsisukinėji-

Papos palaiminimas gen. Franco

Ko- 
su- 
at* 
juo

Lietuvos naujoji 
vyriausybė

Naujosios vyriausybės įvertinimas. — Biurokratijos su
stiprėjimas. — šilingo ir Čapliko karjeros baigtos. 
— Pirmą kartą vyriausybės priešakyj atsistojo ku
nigas. — Krikščionys demokratai pasilko j kairę.— 
Buvusiąją valstybės vyrą atsišaukimas, — Kai ku
rie Vilniaus vaduotojai nutarė nebeerzinti lenką. — 
Vincas Uždavinys. — Hitlerio misija.

(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)

dar ne- 
ir 
tai

■atsi
kąs

su-

Kai prieš 67 metus įvyko Italijos susivienijimas ir 
buvo panaikinta pasaulinė popiežių valdžia, tai tuome
tinis R.-Katalikų bažnyčios galva Pius IX užsidarė Va
tikano palociuje ir pasiskelbė esąs “belaisvis”.

Dabartinis popiežius, Pius XI, jau nebėra “belais
vis”, nes buvęs bedievis Benito Mussolini padarė su po- 
piežija taiką, įsteigdamas Romoje Vatikano Miestą, ku
ris apima kokių trijų dešimčių margų žemės plotą su 
keletu senoviškų pilių ir bažnyčių. Toje teritorijoje po
piežius yra laikomas suverenu (nepriklausomu valdo
vu), kuris turi savo ministerių kabinetą, savo liliputiš
ką armiją, policiją, paštą ir kitas savarankiškos valsty
bės įstaigas.

Per Velykas tasai suverenas pasiuntė telegrafu sa
vo palaiminimą Ispanijos fašistų vadui, generolui Fran
co, kuris su Italijos Mussolinio ir Vokietijos Hitlerio 
pagalba veda karą prieš teisėtąją Ispanijos respublikos 
valdžią.- Šimtus tūkstančių žmonių — ne tik respublikos 
kareivių, bet ir moterų ir vaikų, jau išžudė tie fašistiš
ki banditai Ispanijoje per 21 mėnesį karo.

Bet papa Pius XI, kuris vadina save vietininku 
Kristaus, numirusio už vargdienius, suteikė tos. skerdy
nės vadui savo palaiminimą!

Atrodo, kad Pius XI yra didesnis belaisvis, negu 
tie jo pirmtakai, kurie vadindavo save “Vatikano be
laisviais”. Tuomet popiežiai buvo priversti nusilenkti 
fiziškai valstybės jėgai. Dabartinis papa tapo paverg
tas morališkai: pasidarė belaisvis fašizmo.

labiau, 
galėtų 
tikrais
Ar ne

mąs? Į koaliciją, girdi, gali no
rėti įeiti jr kitos grupės, ku
rios šiandie koalicijos 
reikalauja. Bet jeigu 
rastų tokios grupės, 
gi čia butų baisaus?

Koalicinės vyriausybės
darytos iš didžiųjų politinių 
srovių, pirmas uždavinys butų 
atsteigti demokratinę tvarką, 
sušaukiant laisvai išrinktą sei
mą. O tokiame seime paaiškė
tų, kurios srovės gali ir pri
valo įeiti ,į naują vyriausybę, 
kad ji turėtų autoritetą kraš
te ir sugebėtų tinkamai vesti 
valstybės reikalus.

Krizio valandoje Lietuva 
yra ne kartą turėjusi įvairias 
koalicijas, bet tautininkų ofi
ciozas japsimeta nieko apie tai 
negirdėjęs. Visi jo argumentai 
reiškia (tiktai vieną dalyką: tą, 
būtent, kad Smetona ir jo sėb
rai nieku budu nenori paleisti 
valdžios iš savo rankų, nežiū
rint kas atsitiks su Lietuva.

(Tęsinys)
Taigų Lietuvos krikščionims 

demokratams aiškiai pasukus į 
demokratijos’ frontą jisai žy
miai sustiprėja įgydamas ne lik 
gerų pajėgų, bet kartu ir di
delės moralės paramos. Tuo 
budu Lietuvos vidaus gyveni
me politinių kovų grumtynės 
atskleidžia naują lapą ir jos 
baras žymiai sustiprėja. Iš čia 
veik tenka daryti išvadas, kad 
šitas ministerių kabinetas var
gu ilgai gyvuos. Bet kartu taip 
pat tenka pabrėžti ir tas' fak
tas, kad šių dienų įvykių sūku
ryje opozicijai kovos sąlygos 
žymiai daros atsakingesnės ir 
sunkesnes.

Opozicija, kiek tenka nu gi r s- 
ti, tikisi, kad viso pasaulio lie
tuvių išeivija juos visąkeriop.u 
budu parems. Juk Lietuvoje 
pora paslaptis, kad musų tau
tos išeivija nėra monopolinių

Pulkininko Škirpos Lietuvos 
pasiuntiniu Lenkijai paskyri
mus visų sutiktas su pasitenki
nimu. Pulkininkas Škirpa, kad 
ir geras karys, pirmas Lietuvos 
kariuomenės’ savanoris ir orga
nizatorius, bet. gi diplomatijos 
karjeroje taip pat gerai save 
atrekomendavo. Seniau jisai 

fbuvo kelis metus Vokietijoje 
karo atašė, o dabar paskuti
niais metais buvo paskirtas 
Lietuvos atstovų prie Tautų 
Sąjungos.

Važinėdamas po Europą per
eitais metais turėjau progos sa
vo įspudžiuoste apie jį rašyti, 
lai čia nepasikartosiu. Jau ir 
tuo gerai, kad pulkininkas

ir galvas susukti kaip kam iš 
šių dienų monopolistams.

Dėl tų unitų visuomenėje la
biausiai nerimaujama. Kaip 
kas iš jų jau paskubo iš ViL. 
niaus Vaduoti Sąjungos narių 
tarpo išsibrauktL...

Gyvenimas skaudžiose valan
dose ne vien tik dramatiniais į- 
vykiais turtingas’, daug būva ir 
komiškų motyvų. Tokių vyrų 
dabar Lietuvoje atsidūrusių la
bai juokingoje padėtyje esama 
nemaža, bet apie tai prie kitos 
progos.

Sustiprinus karo stovį Lietu
voje, jau jokių demonstracijų 
nedaroma. Ramu.

Spauda, lyg tose skaudžiose 
valandose buvo besimikralanti 
apinasrio, bet jo galybė vėl pa
sirodė.

K LIETUVOS
PAVASARIO AIMANOS

TAUTININKŲ VALDŽIOS 
NEGABUMAS.

Lietuvos visuomenės vadų 
atsišaukime “Tautai ir Vy
riausybei”, kuris buvo tilpęs 
“Naujienose”, tarp kitko bu
vo pasakyta, kad per vienuoli- 
ką metų tautininkų viešpata
vimo buvę “daug patogių ir 
Lietuvai palankių progų atnau
jinti* normalius su Lenkija san
tykius Lietuvai garbingu bu
du”. Bet tautininkų vyriausy
bė tas progas pražiopsojo.

Apie tr.s tautininkų pražiop
sotas progas rašo, kaip prane
ša “Draugas”, vienas Lietuvos 
valdininkas savo laiške, .atėju
siam į Ameriką. Jisai sako:

“Tikras prakeikimas: prieš 
kelis metus šviesesni protai 
labai rimtai buvo pasiūlę už- 
megsti su lenkais santykius, 
Vilniaus klausimą paliekant 
atvirą. Tada tuos asmenis, 
drįsusius taip viešai prabil
ti, viešpataujantieji apšaukė 
išdavikais.
garbingai 
tada, siūlė 
skričius),
da nusilenkti jėgai.”
Tarpe tų, kurie tuomet 

le taikintis su lenkais, buvęs 
kr. dem, vadas, Dr. L. Bis
tras. Tautininkai apšaukę jį 
“tėvynės išdaviku ir Juda”.

Nenorėjo tada 
taikintis (lenkai 
Lietuvai kelis 
dabar turi su

ap—

siu-

OFICIOZAS ATSAKO Į VI 
SUOMENĖS REIKALAVIMU

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
JAU PRADĖTI KAUNO GAT

VĖS REMONTO DARBAI

MARIJAMPOLĖ 
dienomis miesto 
pradėjo kapitalinio Kauno gat
vės remonto darbus. Prie Kau
no gatves remonto darbų ilgo
kai turės darbo daug Marijam
polės darbininkų.

Šiomis

BEDARBIAI DIRBA

....... ...

gali būti tiktai vienos panti- , 
jos rankose. Jisai smerkia di
džiųjų Lietuvos partijų vadų 
atsišaukimą, kuris buvo slap
tai atspausdintas ir plačiai pa
skleistas visame krašte.

“Suprąn.tamas dalykas, 
kad šiandie kiekvienas pi- 
lietis yra susirūpinęs valsty
bės reikalais”, sako oficio
zas, “juo labiau natūralu, 
kad valstybės reikalai rupi 
tiems žmonėms, kurie val
stybės gyvenime 'vaidino 
svarbų vaidmenį, tačiau jų 
pasirinktas nelegalius būdas 
reikšti savo pažiurai į da
bartinę padėtį negali rasti 
pritarimo tikrai valstybiškai 
galvojančioje visuomenėje, 
Savo nuomonei pareikšti yra 
tinkamesnių, tauresnių kelių, 
neprimenančių pagrindinių 
inctodų, kurie šiuo momen
tu greičiau gali veikti kirši
nančiai, o ne raminančiai. O 
tai yra nepakankamas atsi
žvelgimas į tuos pačius val
stybės reikalus.”
Mat, koks argumentas: atsi

šaukimas esąs išleistas nega
liu budu. Bet ar ne tautinin
kų kaltė, kad tokie asmens, 
kaip Dr. K. Grinius, p. A. Stul- 
ginskas, p. M. Sleževičius ir 
k., negali savo nuomonių iš
reikšti viešoje spaudoje?

Toliaus “L. Aidas” mėgina 
kritikuoti pasiūlymą, kad vy
riausybė butų sudaryta iš įvai
rių partijų atstovų. Jisai klau
sia:

ŠAKIAI. — Čia kartais atsi
randa daug bedarbių, kurie ne
turėdami tiesioginio darbo, 
stveriasi amato. Vieni daro me
dinius kubilus’, statinaites, ant
ri knygas nešioja po kaimus ir 
t. t. Jie taip verčiasi kol gauna 
pastovų darbą. Bedarbių pada
ryti daiktai atrodo labai gra-

bent jos tarpe atsiranda posky
ri asmens, kurie neišmano ką 
daro’ ir suka, ar pučia į mono
polistų dūdelę, šiaip jau Lietu- 
Vos visuomenė dabar skubiai 
persiorientuoja ir stropiai ruo
šiasi į grumtynes su lenkais. 
Ne su lenkais kaip su tokiais?, 
bet su tais lenkais, kurie pasi
šovę Lietuvos valstybės nepri
klausomą gyvenimą, jei ne vi
sai užgniaužti, lai bent jį savo 
įtakon pasukti. Fašistinė nuo
laika, kuri ir buvo pasiro
džiusi, dabarlivisai nubluko ir 
pati save išgyveno. Lenkijos ta
škai ultimatumas Lietuvai fašiz
mo šaknis visai pakirto. Tieša, 
šių dienų mortbpolistaį stipriai 
sulaiko tikrajai visuomenės 
nuotaikai pasireikšti, bet reikia 
laukti, kad persilaužimas įvyks.

Sakysime, net imtasi dabar 
tokių priemonių, kaip bet "ko
kių susirinkimų uždraudimas, 
bet vis tai aiškiai sako, kad 
monopolistų tarpe ėsdama daug 
baimės, d lai jau1 silpnybės pa
žymia.

diplomatu, nes Lenkijos vy
riausybė dabar taip pat suside
da iš karių. Jų užsienio reika
lų ministeris taip pat pulkinin
kas. Žinoma, tai nėra geras 
ženklas, kai kariai tampa di
plomatais’. Bet butų dar blo
giau, jei šiuo metu į Lenkiją 
Lietuvos atstovu butų paskir
tas žmogus nenusimanąs karo 
reikaluose. Lenkų atstovas Lie
tuvai paskirtas irgi pulkiriin-

Perti tais metais pas jus vie
šėjęs buvęs' Vilniaus Vaduoti 
Sąjungos reikalų vedėjas Vin
cas Uždavinys ir vėl atvažiuo
ja, Matyti, tam vyrukui pas jus 
patiko,., Grįžęs Lietuvon, jisai 
jau niekur nepritapo. Kokia 
misija jis dabar atvyksta pas 
jus, butų sunku spėlioti, bet 
viena galima pasakyti, kad ne
mokamai laivakortę gavo iš Vi
daus Reikalų Ministerijos...

Sako, pasiryžęs' jisai rašyti 
knygą iš Š. Amerikos lietuvių 
gyvenimo, tai lenais išvykęs vi
sokių žinių prisirinkti... Sako, 
kad lenais jisai busiąs ištisus 
metus ir visas lietuvių koloni
jas apvažiuosiąs; mat, visus no
ri pažinti... Šiaurės Amerikos1 
lietuvius pažinti dabar daug 
norinčių yra, matyti, jūsų gy
venimą^ daug kam parupo...

kininkais pasikeitimas. Pulki
ninkas’ Škirpa savo kilme gry
nas lietuvis, jokiai lenkiškai į- 
takai nėra pasidavęs.

Tai lenkams jį paveikti bus 
tikrai sunku. -rMat, Lietuvoje 
pasitaikę dar tokių intcligentiš- 
kiį šeimiį'/ IRiri’O'še žmonos len
kes., arba lenkiško auklėjimo.

Turėjome ir tokių ministe
rių, kurių broliai tikri lenkai. 
Tokiais atsitikimais vieni kitus 
paveikti yra žymiai lengviau. 
Tau Ii pinkų tarpe nemaža to
kių, kurie dar taip neseniai len
kiškai kalbėjo, o jau dabar la
bai aukštai iškilų, ąrjia buvo 
iškilę... Tokie dabar ir yra va
dinami unitais... šiuo momentu 
šiokių unitų labiausiai priven
giama, bet jie labai gajus', o y- 
pač apsukriai moka apsisukti

mi

Kaip jau žinome, naujasis 
tautininkų premjeras kun. Mi
ronas atsisakė tartis su kitų 
Lietuvos srovių atstovais dėl 
koalicinio kabineto sudarymo. 
Tautininkų oficiozas “L. Ai
das” irgi randa, kad valdžia

“Antra vertus, kodėl ko
alicija? Kas yra koalicija, 
kur ir kuo ji gali pasibaig
ti? Ar tie, kurie šiandie rei
kalauja koalicijos, išeina iš 
valstybinių interesų, arv sa
vo srovinių reikalų?

ImH

RADVILIŠKIS. — šiame val
sčiuje iv plačioj apylinkėj pa
vasaris šiemet gana liūdnas. 
Nors pavasaris ankstyvas ir 
pirmieji paukšteliai parskrido, 
sniegą nuo laukų jau ųušildė, 
bet kartu su sniegu ir geros 
ūkininko viltys sunyko, nes kai 
ūkininkas išėjo į lauką pažiūrė
ti savo žiemkenčių pasėlių, tai 
visai nusiminė: mažai kur tė
ra rugių neišgedusių, o dau
giausia rugių laukai atrodo, lyg 
linais nukloti. Pažiūrėjęs šak
nis pamatai, kad ir jos išge- 
dusios. šioje apylinkėje šie 

, metai bus j au treti blogi me
tai iš eilės: užpraeitais metais 
čia ledai sunaikino beveik vi
sus pasėlius, praeitais metais 
sudaigino rugius ir kviečius, 
kas labai sugadino grudų der
lių ir šiaudus apipudė, o šiemet 
sniegas išpudė rugius.

Be to, ūkininkai yra labai 
susirūpinę ir dėl pašarų, nes 
daugelis jo neužteks ir nuo pra
džios balandžio mėn. varys gy
vulius į ganyklą. Bet kažin žo
lės ar bus?

Paskutinėmis dienomis, bū
tent kovo mėn. 6 ir 7 d. bai
sus vėjai ne tik stogus apdras
kė, bet daug kam ir su viso
mis gegnėmis nukėlė ir dauge
lį medžių išlaužė. Todėl, nors 
ir pavasario sulaukus, vistiek 
nerami artojo širdis.

Mineralinių trąšų ūkininkai 
normalaus kiekio nebeįstengs 
benupirkti, nes daugumas visą 
atsargą pinigų išleis pašarui.

DIDELIS KILNOJAMŲ KNY
GYNĖLIŲ PASISEKIMAS

aptarti ir busimieji 
rinkimai į Klaipėdos 
Jis čia pasimatysiąs su 
rįais' Klaipėdos krašto

Šiandien atvyko Hitleris į 
Karaliaučių, atseit, į Lietuvos 
pasienį. Jo kelionės tikslas — 
lai neva parlamento rinkimo 
reikalais, bet iš tikrųjų čia bus 

rudenio 
seimelį, 
kai kil
savo a-

paštalais, kurie jau kelios die
nos atgal kaip jį išvyko pasi
likti.

Taigi, rudenio metas Lietu
vai sukelia naujus didelius rū
pesčius. Žodžiu, šie jubiliejiniai 
melai Lietuvai tikri bandymo 
melai, Ką gi? Lietuvos valsty
bei sukako dvidešimts metų, 
lai yra toksai amžius, kuomet 
jaunus vyrus į kariuomenę 
mankštyti ima...

kilnojamuose 
yra per 1000

kilnojamaisiais

{GALAS)

Šiuo metu D. R. Liaudies 
Universitetas’ turi 12 kilnoja
miems knygynėliams spintelių, 
kuriose telpa po 10 knygų. Tuo 
budu visuose 
knygynėliuose 
įvairių knygų.

Kiek, patirta,
knygynėliais darbininkai nepa
prastai naudojasi. Nepraeina 
nė dviejų savaičių, kai visos 
knygos perskaitomos. Kai bus 
įrengti viri knygynėliai ir jie 
papildyti naująja musų litera
tūra., tikimasi, kad jie darbi
ninkų tarpe turės dar didesnį 
pasisekimą.
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Delhi, Ontario

Auga lietuvių kolonija
Pirmieji lietuviai šioje apy

linkėje čia apsigyveno 1930 m. 
Jie pradėjo dirbti tabako fer
mose. Ilgainiui lietuvių skai
čius pradėjo vis labiau ir la
biau didėti, kadangi tabako au
ginimas yra pusėtinai pelnin
gas dalykas. Reikia tikėtis, jog 
netolimoje ateityje čia sui-tida- 
rys nemaža lietuvių kolonija.

Šiais metais lietuvių prieau
glis buvo gana nemažas. Mat, 
nemažas būrys jų atvyko iš ki
tų miestų. Iš Hamiltono atvyko 
ponai Stanaičiai, iš Sudbury, 
Ont., Bikai ir Dadurkai. Jie yra 
pasiryžę auginti tabaką Kipro 
Matelio fermoje.

Ponai Bikai ir Dadurkai yra 
“Naujienų” skaitytojai ir gana 
draugiški žmonės.

Visiems lietuviams, kurie ap
sigyveno musų kolonijoje, lin
kiu ko geriausio pasisekimo.
SLA 236 kuopos koncertą 

prisiminus
Balandžio 2 d. drauge su 

muzikantais* turėjau progos nu
vykti į Toronto ir ten dalyvau
ti moterų rūpesčiu surengtame 
SLA 236 kuopos koncerte.

Šiuo atveju aš nekalbėsiu nei 
apie vaidintojus, nei apie pačią 
programą, kadangi apie tai jau 
buvo gana plačiai rašyta “Nau
jienose”. Tiek vaidinimas, tiek 
koncertinė dalis pasisekė visai 
gerai. Vienok man labiausiai 
krito j akis tos kuopos choras, 
kurio priešakyje matėsi pažįs
tami veidai. Moterys buvo tau
tiškais drabužiais apsirengu
sios ir darė itin puikų įspūdį. 
Ačių jums už tai, Birutės duk- 

' ■1 <F()S? i - 111 f:»l ><: *• > < >1 jo n
Didelis kreditas tenka tiems 

tėvams, kurie yra pasiryžę la
vinti savo vaikučius meno sri
tyje. Tikrai malonu žiūrėti, ka
da jaunuoliai dalyvauja pro
gramų išpildyme ir visai gra
žiai pasirodo.

Kai pasibaigė programa, tai 
kiek pasišokę išsiskirstėme: 
vieni nuvykome pas ponus But
kus, kiti pas Kavaliūnus. Ten 
mus laukė gardus užkandžiai 
ir alutis dulkėms nuplauti. Pa
sisvečiavę ir pasikalbėję iki vė
lumos, traukėme namo dainuo
dami.

Pirmoji mirtis
Kasdieniniais rūpesčiais besi

rūpindami, visai ir negalvoja
me apie tai, kad musų jauną 
koloniją gali mirtis aplankyti. 
Tačiau tas nelauktas svečias 
dažnai atsilanko tokiu metu, 
kada mažai kas jo tikisi.

štai balandžio 3 d- iš musų 
tarpo išsiskyrė, palyginti, dar

DUSULIUI DYKAI

jauna ir pilna energijos mote
ris, Emilija Kulyčiunienė. Po 
tėvais ji buvo Stankaitė. šioje 
apylinkėje ji išgyveno apie vie
nerius metus, t y, nuo savo ve
dybų. Pirmiau ji gyveno Mon- 
treal mieste. Ji buvo kilusi iš 
Biržų apskrities, Vabalninku 
valsčiaus, Daunorių kaimo. Pa
liko nubudime vyrą Joną Ku- 
lyčių, du brolius ir dėdę Lietu
voje bei vieną, dėdę Bostone.

Velione liko palaidota balan
džio 6 d. Delhi kapinėse. Pas- 
kutinį sudiev pasakyti susirin
ko beveik visi apylinkės lietu
viai. Grįžę iš kapų, visi laido
tuvių dalyviai susirinko pas po
nus Tuimylus, kurie visus šir-’ 
dingai pavaišino. P-ai Tuimylai 
yra Standard Hotel savininkai. 
Tai labai malonus ir draugiški 
biznieriai. <—Verusė Tr.

BUVAU, MACIAU, 
GIRDĖJAU
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Tikras atsitikimas viename 11 wardos (Bridgeporto) precinkte

Jei kenti nuo <liu»uiio antpuolių taip baisaus, 
kad smangria ir orą raudai, jei jau nebega
lima ir ramaus miego beturėti dėlto, kad 
kovoti dėl kvėpavimo, jei jauti, kad liga 1A- 
lengva ir gyvybę baigia, tai nedelaęlamaa 
kreipkis l Frontier Aulhma Co. ir klausk 
nuostabaus metinio dykai pabandyti. Nesvar
bu. kur gyveni arba kaip atsineši i betkokius 
nors ir vtao pasaulio vaistus, klausk dykai 
bandymo. Jei jau kentėjai per visą gyveni
mų ir iAbandei ką begalėjai be pasekmių, ir 
nors būtumei jau visai ūpo netekęs, nepa
mesk yilties. bet Aiandion pat klausk Aio 
bandymo dykai. Jums tai nieko nekainuos.

Adresas
Frontier Aatfem* C®. 161-0 FronUer JMdg.
462 Niagara St. Bnfftjo, N. J.

Streikuoja Toronto "taxi” 
vežikai

Susiorganizavus taxi vežėjų 
unijai, liko paskelbtas streikas 
7 didžiulėm taxi firmom. Ne
spartus susi derėjimas vežikų su 
firmoms daro daug nuostolių 
visiems. Iki šiol tik 3 didesnės 
firmos unijos sutartį pasirašė, 
o dar per 200 vežikų laukia 
nuosprendžio su vilčia, kad Ve
lykų biznio proga gal šį reika
lą paskatins. Bloga, kad val
džia šiais klausimais mažai in-, 
teresuojasL Juk žmogus jaunas 
būdamas turi užsidirbti ir su
sitaupyti Senatvei, o tuo tarpu 
džiaugiesd tą dieną apsirūpinęs, 
o rytojus tai tik viltis, kuri nu
sivylimu baigiami.

Svečiavosi J, Indrelč
Išsiilgęs savo šeimos ir drau

gų Jonas Indrelė šventėms at
lankė Toronto ir pasikvietęs 
draugus bei gimines, smagiai 
šventes praleido, Po poros die
nų Jonulis vėl Sudariu turės 
išsiskubinti. Visti jo draugai ir 
šventes smagiau praleido pasi
matę su juo. Visi širdingai jam 
daug laimės linkėdami po gar
džių vaišių išsiskirstė.

Serga
Jauna ir graži 3 dukrelių 

motina, Juozo Gaižausko žmo
na, sunkiai serga j r yra ligoni
nėje neapribotam laikui pagul
dyta.

Linkiu, kad kuo greičiau p- 
ia Gaižauskięnė sutvirtėtų ir 
galėtų kuo greičiausiai prie sa
vo dukrelių ir vyro grįžti.

Smagiai rašo
Paprastai tai dėl laiko sto

kos ir įvairiausių aplinkybių 
mažai gilinuosi į politiką bei jų 
raštus, liet kai J. Jokubynas pa
rašė ir apibudino “bendrą fron
tą”, tai skaityk ir norėk. Iš tie
sų retai pasitaiko taip sklan
džiai vykusiai parašyti. Jonai, 
daugiau panašių dalykėlių pa
rašyk, — tai Kanados skyriaus 
branduolys. —Stella

Garsinkitės “N-nose”

Kaip jau visiems yra žinoma, 
balandžio 12 d., 1938 įvyko po
litiškas mušis tarp Kelly Nash 
mašinos ir | Horner-Jareckio de
mokratų grupės. Lietuviai de
mokratai taipgi neatsiliko, bet 
aktyviai dalyvavo toje kovoje. 
Vieni dirbo su Kelly Nash ma
šina, kiti gi veikė s*u Horner- 
Courtney-Jarecki grupe.

Tie lietuviai demokratai, ku
rie dirbo su Kelly Nash maši
na, jautėsi labai Išdidus, su di
deliu pasididžiavimu kalbėjo a- 
pie savo busimus laimėjimus ir 
su dideliu paniekinimu žiurėjo 
į tuos lietuvius, kurie veikė su 
Horner-Jarecki grupe.

Kadangi toki s pasiputimas 
viešpatavo tarpe viršūnių, gru
pių vadų, tai ta pa(i dvasia per
simetė ir į žemiausius* partijų 
narius— precinktų kapitonus. 
Todėl, čion noriu papasakoti 
Naujienų skaitytojams apie tai, 
kas įvyko viename 11 wardos 
lietuvių tirštai apgyventame 
precinkte.

Kelly Nash mašinos kapito
nas, patikęs Horner Jareckio 
kapitoną, sako: “Iš tikrųjų tau 
reikia galvą išegzaminuoti, kad 
tu apsiėmei dirbti už Horiier- 
Courtney-Jarcck io grupę.”

‘*Na, tai kodėl taip jau blo
gai manai, ponas kapitone? 
Juk tu turėtumei žinoti, kad jei 
aš nebūčiau kapitonas Horner- 
Jareckio grupės šiame precink
te, tai vis tiek kas nors*- kitas 
butų mano vietoje”, ntsakė 
Horner Jareckio kapitonas.

Po šio pasikalbėjimo, Kelly 
Nash mašinos liąpitonas vaikš
čiojo su labai . pasidi
džiavimu, ir visai nesivaržyda
mas beveik kiekvieną patikęs 
einant balsuoti, vedasi į taver
ną pamylėti, kad už jo mašinos 
kandidatus balsuotų. Prie to 
buvo pastatęs) visą armiją taip 
vadinamų °vorkerių” arba pa- 
geibininkų, kurie kiekvieną at
einantį balsuoti apstodavo i^ 
juodvarniai, ir rėkė kad bal
suotų už Kelly Nash mašinos 
kandidatus. Na, o Horner-Ja
reckio grupės kapitonas turėjo 
tik keletą pagelbininkų, Taip 
kad jėgos atrodė nelygios, ir 
laimėjimas prieš liuosai mėto
mus pinigus Kelly Našlį maši
nos kapitono atrodė abejotinas.

Tačiau įvyko tas, ko niekas 
nesutikėjo. Mat, Chicagos pilie
čiai tiek daugiau pasipiktino 
tokia Kelly Nash mašinos aro
gantiška dvasia, ir tiesiog pa
pirkinėjimu balsuotojų, kad ir 
pavidale fundijiino gėrimų.

Atėjo 5 vai. po pietų. Užsi
darė balsavimo vietų durys ir

sykį niekas negali balotų lies
ti, kaip tik teigiėjai. Mat, pir
miau tai Kelly Nash mašinos 
kapitonai būdavo tikri carukai 
balsavimo vietoje, balotus su
skaitydavo tik dėl žymiųjų 
kandidatų. O mažesniųjų urė
dų kandidatų balsus tai visai 
neskaitydavo, o tik sulyg savo 
didžios išminties nustatydavo, 
o t tam tiek, tam tiek balsų ir 
skaitymas užsibaigdavo apie 9 
vai. vakaro.

Prieita skaityti balsus 9-tam 
distriktui ant senatorių. Ir ka
da vienas iš teisėjų iššaukė po
nios A.. Nausędas vardą, tai 
Kelly Nash mašinos kapitonas 
išdidžiai pareiškė: “Ta iuganas’ 
leidi, negaus daugiau balsų ma
no precinkte kaip kokius 5 ar 
6.” Reikia atminti, kad tas Kel
ly Nasb mašinos kapitonas yra 
čia gimęs lietuvis, bet prasčiau 
atsinešė į lietuvę kandidatę, ne
gu didžiausias saumylis atris. 
Tačiau, kaip suskaitė jos bal
sus, lai pasirodė, kad Kelly 
Nash mašinos kapitonas) baisiai 
apstiriko. Ji gavo net dešimtį 
sykių daugiau balsų negu jis 
spėjo.

Vargais negalais dasiekta 
Cook pavieto teisėjo urėdo, ku
riam buvo kaųdidatai -Prys laiš
ki ir Jarecki. Visi su dideliu 
susirūpinimu seka balsų skaity
mą. Skaitymui pasibaigus pasi
rodo, kad Prys laiški, Kelly 
Nash mašinos Jtandidatas gau
na 120 balsų,,.. J. Jarecki 148 
balsus. Taigi, pasirodo, kad 
nieko negelbėjp Kelly Nash ma
šinos kapitonų fundijimai ir 
daugybė pagelbininkų, nes pi
liečiai vis vien -daugiau balsavo 
už Jareckį, negu Prystalski.

Kelly Nastii^piašinos kapito
nas iš pykčjpG(!atsisėdo, užsi
mąstė ir užmigo.j Mat, per die
ną buvo gana įsigėręs balsuoto
jus bemylint,. tad sunku nuo 
miego susilaikyti. Pabudęs, 
greitai išėjo, palikdamas savo 
vietoje pagclbininką. Tačiau 
šis pusvalandį palūkėjęs irgi 
nejučiomis* pasidavė sapnų vieš
pačiui. Ir taip per visą naktį 
teisėjai ir kili Horner Jareckio 
grupės darbuotojai baigė bal
sų skaitymą — be Kelly Nash 
mašinos sergėjimo.

Teisingas ir tikras balsų 
skaitymas užsibaigė tik apie 
7:30 vai. ryto, jau balandžio 13 
dieną. Kiti precTnldai baigė sa
vo skaitymą balsų tik apie pie
tus ir dar vėliau. Ot, tai buvo 
tikras ir teisingas balsų skaity
mas. Nes, kas suskaito per tris 
keturias valandas visus kandi
datų balsus, tai jie nedaro tei-

prasidėjo Skaitymas balsų. Baį- stingo skaitymo. Bet tik, sulig 
,sų skaitymas eina lėtai, nes šį savo nuomones paskirsto, vie

nam kandidatui tiek, kitam 
tiek jr baigta, - balsai suskai
tyti. Taip būdavo pirmiau. Bet 
Šį sykį, Teisėjas Jarecki, pri-i 
vertė tikrai balsus skaityti. 
Taip turėtų būti visados. Ir 
taip bus jei rudenį teisėjas Ja
recki busi išrinktas dar ketu
riems metams laiko.

Tai tiek aš girdėjau iš praei
tų rinkikų iš Horner-Jareekio 
grupės sergėtojų.

Girdėjęs.

Atsisako Duoti 
Marąuette Parkui 
Maudynes,

Nenori Statyti Nei Field 
House

MARQUETTE PARK ~ 
Vietos parapijos salėje nese* 
niai įvyko Marųuette Park Lie
tuvių Amerikos Piliečių kliubo 
mėnesinis susirinkimas.

Pirmas raportas buvo adv, 
J. Grish, iš konferencijos tarpe 
šio kliubo atstovų ir majoro 
E. Kelly ir parkų viršininko 
R. Dunham, apie statymą vie
šos patalpos (field house) ir 
maudynės (swimming pool) 
rytinėje Marųuette Parko da
lyje.

Iš raporto buvo aišku, kad 
tie augšti valdininkai nežada 
tų pagerinimų vykdinti, bent 
trumpoje ateityje. Jų išsisu
kinėjimas, tai stoka pinigų. 
Bet kliubas dėl to rankų ne
nuleido. Varys darbą pirmyn 
darydamas dar didesnį spaudi
mą į valdininkus ir į tam tik
ras įstaigas, pakol šie reika
lingi pagerinimai nebus įvy
kinti.

Reikalauja Trafiko šivesų
Toliaus nutarta pasiųsti rei

kalavimą šio wardo aid. J. 
Egan . įrengti < reikalingos tra
fiko ! šviesos < »h (stop and go 
lights) prie California avė. ir 
Marųuette, ir 71-mos gatvių, 
nes California a'venue prapla
tinus, viršminėti kampai pasi
darė pavojingi.

W. Birgelis sumanė, kad no
minacijų balsavimuose kliubas 
remtų (indorsuotų) demokratų 
reguliarės organizacijos kan
didatus.

Iš to kilo karštos diskusijos, 
ir tam buvo nemažai pritarėjų. 
Betgi šis kliubas yra beparty- 
vis ir atsisakė indorsuoti bent 
kokį sleitą.

Atstovas iš Pietvakarinės 
kliubų Federacijos aiškino apie 
rengiamą šią vasarą jaunuo
liams ekskursiją po Suv. Val
stijų istoriškas vietas ir Cana- 
da, viso apie 5,000 mylių. Už
ims apie dvi savaiti. Transpor- 
tacija $2,0.00. Pragyvenimas 
atskirai. Indomaujautiems tuo- 
mi reikia preiptis prie kliubo 
pirm. A. J. Malinsko.

F. A-NIS
Kliubo Koresp.

“Leiskit Man už Jus Dirbti!”
KaDA prasideda krutami pa
veikslai? Pašaukit teatrą. Ka
žin ar knygynas turi tokių kny 
gą? Patelęįonuokit ir sužino- 
kit. Aš pavargęs, į marketą ne
galiu nueiti. Pašaukit krautuvę 
ir mielai pristatys, šįvakar bu
tų gerai pakortuotį. Telefonuo
kit Stephensons ir pakvieskit. 
Kažin kaip motina? Kodėl ne
pašaukti ir sužinoti? Reikia šį

vakarą man veidas pagražint. Telefonuokit grožio su
ltonui, kada ateiti. Netikėti svečiai—skubai reikalinga 
pasistiprinimo. Šaukit krautuvę. Ar samdo jie ką, Te
lef onuok darbdaviui, Kaipfsekas p. Braunienei? Pa- 
telefonuokit į ligoninę. Kažin ar laiku pribus trauki
nys su draugais? Skambinkite i stotį. Ar beturi krau
tuvė tų užklodų, kuriuos mačiau skelbimuose? Tele- 
į'onuokite ir sužinosite.

Gudrus žmonės telefonui paveda pasiuntinio pareigas eiti, in
formacijoms gauti, žygį atlikti, laiką sutaupyti ir už juos ru- 

• pintis. Jūsų telefonas yra vienas iš naudingiausių dalykų jūsų 
name. Įgykite visą vertę jį vartojant dažnai! v

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 45f»0

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)V — >

Šlifuoti} A1ĮŠPARDAVIMAS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

TAUPYK—BADO NEMATYSI!

/

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:
T ORO N T O:

PIETRASZKO MUSIC STORE,
Bunk 31 Temdinai A

UKRAINIAN BOOKSELLERS 
“PROSVITA”, 324 Queen St. W.

M ONT R E A L:
p. J. SCHNEIDER,

2112 St. Lawręnce Blvd.
Clyde Beatly—vienas iš tų kurie savo nepaprastais triukais stebėtojams kar

tais ir namažai šiurpo įvpro. Tuos jų triukus dabar galima pamatyti Chicagos 
Stadione, Cole Bros, cirke.

OF VOUR \ 
INVfSTMINT \

HNSURED

• Ar galėsiu ant kiek- 
vieno pareikalavimo 
atgauti?

• Taip, poniute. Be to 
kiekvieno in d ė J i a i 
yra APDRAUSTI iki 
$5,000.00.

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

- J * -'Si r •? . •>
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Serga \
Keistutiečiai

Šiuo laiku serga sekanti Kei
stučio Kliubo nariai:

V. švirmickas, 7202 S. Fair- 
field avė.

J. Rakašius, 3336 S. Parnell 
avė.

A. Rasimavičius, 3546 South

Union avė.
J. Žekonis, 4013 So. Maple- 

wood avė.
B. Urban,' 6932 S. Rockwell 

Street
M. Sakaliene, 3137 W. 44th 

Street
A. Kregždys, 2548 W. 39 St.
A. Mačiulienė, 1117 No. Ro

man avė.
O. Povilaitienė, 3025 West 

38th St.
J. Gura, 6406 So. Francisco 

avė.
Skelbiu sergančius keistutie-

čius su gerais norais. Kiekvie
nas iš sergančių pageidauja už
uojautos. Yra atsitikimų, kad 
artimiausi draugai nežino apie 
savo tautiečių nelaimę. Pamatę 
Naujienose, be abejo, aplankys 
juos ir tuom suteiks jiems nu
siraminimo. —Steponas.

G. K. Budria fa- Žmona 
Adele Jau Pasveiko

zensky, Beatriče Lauzensky, 
Aldona Gailevich, Mrs. A. J. 
Scott, Mrs. A. Tūrio, Mrs. A. 
Bajarunas. Mrs. M, ..Bendes. 
Mrs. William Fleischhauer, ir 
duktė Minnie, Mrs. E. Strumil, 
Misa E. Busch, Mrs. Chutro, 
Mrs. M. Bružas, Mrs. L. Cha- 
ney ir Mrs. S. Kriss.

Jaunavedis L. Statkus gyve
na YMCA rūmuose, prie 111

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Kliubo susirinkimas įvyks bal. 21 d.

8 v. vak., 3600 W. North Avė. ir Central Park Avė. sve
tainėje. įėjimas iš Central Park Avė., 2 lubos. .—Valdyba. 

Lietuvių Keistučio Kliubo specialisi susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 22 d., Hollyvvood svetainėje, 2417 West 
43rd St. 8 vai. vak. Visi nariai turi būtinai pribūti į šį 
specialį susirinkimą, nes labai svarbus.

Helen Chapas, rast.
Moterų Draugijos Apšvieta ir Kultūra rengia sveikatos' prelek- 

cijas, kurios įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. 8 vai. vak. 
Mark White Sųuare Park svetainėj, 29 ir S. Halsted Street 
Kalbėtoja Dr. S. Slakis. Kviečia Rengėjai.

Garfield Park 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks balandžio 20 d. 7:30 vakare, 
4039 Madison st. Kuopos nariai kviečiami atsilankyti ir at- 
snvesti naujų narių. Bus prelekcijos, yra užprašytas centro 
pirmininkas. Yra atspausdintas laisvamanių žurnalas, kvie
čiame platinti. —J. M. Bruchas.

šiomis dienomis teko aplan
kyti G. K. Budrį ir jo žmoną 
Adelę, kurie užlaiko Paradise 
Taverną ir urmo sandėlį 2710 
W. 59th St. Abu radau jau pil
nai pasveikusius ir besiruošian
čius apie barą. ,

G. K, Budris ir jo žmona yra 
plačiai chicagiečiains pažįsta
mi, nes tūlą laiką atgal užlaikė 
vis'iems 
dens, 
Abu 
naus

žinomą Raniova Gar- 
35th St. ir Halsted St. 

yra draugiško ir malo- 
budo žmonės.

Steponas.

Lankėsi Chicagoj 
iš Baltimore

Chicagoj e neseniai lankėsi 
svečias F. Zukaitis iš Baltimore 
Ohio. Buvo atvažiavęs palai
doti savo seną draugą J. Ze- 
montaitį, South Chicagoj, bet 
tuo p. čia proga aplankė ir 
Chicago. Pasisvečiavę: 
dienas grįžo namo.

t 
met gausliai juos paremdavo ir 
ne sykį yra išsitaręs: kaip aš 
linksmas, kad priguliu prie šio 
kliubo; kaip man malonu pa
simatyt! su visais draugais.

Tad aš, varde Joniškiečių 
Kliubo, siunčiu gilios užuojau
tos drg. Vaičekauskienei ir jos 
šeųnynai toje Jūsų liūdnoje va
landoje. |

O tu, Vincentai, ilsėkis ra
miai šios šalies juodoj žemelėj.

N. Mickevičienė.

Retas Barmenas

kelias

Reikalauja
Perskyrų
' Mary Stinstrup nuo George 
Stinstrup

M. Jakomas nuo Dan Jako- 
mas

Dorothy Misiūnas nuo Frank 
Misiūnas

Ta nuosavybė, kuri yra ties 1000 
W. 20 Place, Ž. V. kampu Mor
gan gatvės yra pardavimui už 
labai nebrangią kainą. Padary
kite užsakymą ir pažymėkite sa
vo sąlygas.
Lawndale Agency & 

Loan Corporation 
3205 W. CERMAK ROAD

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam | fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
.-auluotas. Taipgi pristatom an 
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) ................ tonas
SMULKESNES $7.00

' Tonas ........................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

a i__ Del Gražių Klejonkių
vartokite PILSEN

aBŽS White Linoleum Varnish
Išlaiko ir apsaugoja naujas klejonkes — 
atstato pirmykščių spalvą ir jūsų atšipu- 

/ siems grindų paklodams žvilgesį. Neblun- 
ka. šviesiausi patemai.

Reikalaukite Pilsen Brand
PAS SAVO VIETOS MALEVŲ IR GELEŽIES DYLERIUS

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUI IŲ DRAUGIJON per musų konteslantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1£38 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau
gijom 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 nedčliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Vieša Padėka Nuo 
Kultūros Ratelio

Balandžio 10, įvyko Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelio Va
karas. Buvo suvaidinta komedi
ja “Avinėlis Nekaltasis”. Va
karas visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas.

Apie veikalą ir vaidintojus 
nerašysiu. Tą palieku kriti
kams. Aš čion: i noriu Ratelio 
vardu išreikšti padėką sekan
čioms įstaigoms, bei asmenims: 
dienraščiui “Naujienoms” ir 
kitiems laikraščiams už talpi
nimą korespondencijų; Peoples 
Rakandų Krautuvės radio pro- 
grimo vedėjui ponui Krukui, 
Progress krautuvės radio va
landos vedėjui ponui Romanui, 
Jos. F. Budrikui ir kitiems ra
dio programų leidėjams už gar
sinimą musų vakaro per jų ra
dio programus.

Čionai noriu pataisyti kores
pondento kkidą kur buvo pa
sakyta, jog Marytes rolę lošė 
Br. Sekyte; turi būti Bronė Le- 
kytė.

Dėkoja už Gėles 
ir Dovanas -

18 APIELINKĖ — P-a 
Cukurienė, 732 West Cermak
Road, jau baigia sveikti, po 
sunkios vidurių operacijos, ku
ri jau

LIETUVOS PRODUKTAI
Vera

Ten 
mo, p.

buvo padaryta kovo 2 
Luke’s ligoninėje.
gulėdarųa ir grįžus na- 
Cukurienė turėjo daug

lankytojų ir gavo kelioliką gy
vų bukietų ir dovanų. Lanky
tojams už atsilankymą ir už 
dovanas ji yra 
kinga.

širdingu dė- 
Senas Petras

laiką “N-ose”
Kultūros Rate-
passkyta, kad

Klaidų
Atitaisymai

Prieš trumpą 
tilpo žinia apie 
lį,! kurioje buvo
susirinkimai įvyksta kas pir
mą pirmadieni. Turėjo būti— 
kas pirmą penktadienį kiekvie
no mėnesio.

Žinioje apieu/ roselandiečio 
Bruno Petkaus krautuvės api
plėšimą buvo paduotas klaidin
gas adresas/ Vietoj 19742 Mi- 
chigan avenue,* tūrėjo būti 
1074.2 Michigan1* avenue.

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite

“FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ „ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNKRIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

šių importuotų produktų.
Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine
, IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St ---------
CHICAGO, ELE.

Tel. Haymarket 3555
J. P. RAKŠTIS, 8AV.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE

VŲ KRAUTUVE
Maliavos, Varnišius, Geležies iš

dirbiniai, • plumbingo reikmens, 
Langų Stiklai.

2817 W. 63rd Street
Phone PROSPECT 1297 

Lietuvių Krautuvė

IŠSIUVINĖJIMAS ABRUSAMS

Atsiprašom
x Kadangi tą pačią dieną ir 

toj pat svetainėj įvyko dėmo- 
kratų politinis “mitingas”, tai 
daugumui musų vakaro svečių 
teko turėti nesmagumo, ypa
tingai tiems, kurie atėjo į sve
tainę kiek anksčiau. Laikas ati
darymo svetainės jau buvo atė
jęs, o šlavėjai dar tik svetainę 
tebevalė. Tas įvyko štai delko: 
žinote, jog dabar Liet. Audi
torija turi daug “bosų” ir ne
turi gero nei vieno. Originaliai 
mes svetainę turėjome gauti 
nuo 3-čios valandos ir svetinę 
buvome paėmę porą mėn. iš- 
anksto. Bet tarpe svetainės 
nuomuotojų įvyko nesusiprati
mas ir jie išnuomojo svetainę 
kitai grupei ir dėlto rengėjams 
ir musų publikai sudarė daug 
nemalonumo.

Tikiu, jog svečiai užtai mums 
atleis ir čionai rengimo komisi
jos ir viso 
riu visiems 
dingą ačiū 
lankymą.

Netekome Gero 
Draugo 0 4

' ' ( f l • •. •

Balandžio 4 d. šv. Kazimiero 
kapinėse tapo palaidotas amži- 
nąin pailsini Vincentas Vaiče
kauskas. • i

Nors velionis amžiumi dar 
buvo nesenas ir galėjo dar dau
gel metų pagyventi, bet toji 
nepermaldaujama ir nepaper
kama mirtis be laiko pakirto 
jo gyvybės siūlą, visai netikė
tai išplėšdama jį iš mylimos 
šeimynos tarpo. Mirtis jai su
teikė didelę širdperšą ir

Šmotų-

Setas99C

Servizas 
Vienam 
Žmogui

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCIIES 1 

JBuilding Management
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St
Phone CALUMET 4118

Garsinkites “N-nose”

daug

bran- 
nete- 
labai

SCOTTIE TOWELS PATTERN 1668
No. 1668 — Viską kitą išsiukit margais siūlais, o šuniu

kus juodais — Turėsite gražius abruselius.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia id*>du 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

No. 1668

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

DAILY“
BUSINESS
DIRECTORY

Rr telio vardu, ta- 
dąlyvavusiems šir- 
už skaitlingą atsi

Ratelio Pirm.
A. J. Povilonis

Gailisi žmona netekusi 
gaus vyro, gailisi vaikai 
kę gero tėvo, kuris taip 
mylėjo savo šeimyną. Gailimės
ir mes visli netekę gero draugo.

Kadangi velionis buvo links
mo budo ir draugiškas su vi
sais, tad ir jo laidotuvėse daly
vavo nemažas skaičius žmonių, 
suteikdami jam paskutinį atsi
sveikinimą.

Velionis buvo narys Joniškie
čių L. ir K. Kliubo, ir kuomet 
turėdavo progos atsilankyti į 
kliubo parengimus, tai visuo-

| Vardas ir pavardė ..

| Adresas .......... 7-----

I Miestas ir valstija -

Vestuvių Lauktuvės 
Roselandietei

ROSELAND — Roselandie- 
čio Juliaus Strumilo dukterei 
Harriet Strumil, 11011 Michi- 
?an avenue, kuri netrukus iš
tekės už Louis Statkaus, (o 
gal jau ištekėjo?) prieš kele
tą dienų buvo surengtas “show 
er”—“Vestuvių Lauktuves.” 
Tai įvyko p-lės Strumil sesers 
Stephanie Juška namuose, 109 
21 State Street. “Shower” kar-. 
tu su p. Juška rengė Miss Bet- 
ty Busch. •

P-lė Strumil susilaukė nuo 
didelio burįo draugių didelį 
“būrį” ir įvairių dovanų. Vi
sas namas, įvykio proga, buvo
išpuoštas ružavai ir baltai.

Dalyvavo, Sophie Petrutis;

DABAR
CHICAGO STADIUM

WEST MADISON STREET
Metinis Trumpas Pavasar. Pasi

žadėjimas

COLE BROS
CIEOS
CLYDE ĖtEATTY 
«nd KEN MAYNARD

Pamatykite DIDJ FLORENZO, 
tiesiog iš Europos su savo iš mir
ties juokus darančio, per galvą 

virstančiu automobiliu.
GERIAUSIA BET KADA BU
VUSI PARODA! DU PERSTA
TYMAI KASDIEN 2 Ir 8 P. M. 

Atdara 1 ir 8 P. M.

4000 Sėdynės po 40 centų.
Bonds, 65 W. MADISON ST. 

ir STADIUM GRILL

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų H 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ I 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 
1.19 
1.19
1.19 
79£

6
6

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ...
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą 
įSITĖMYKITI 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 f 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.

Siunčiu ...............  kuponus. Taipgi pinigais ........................................

Atsiųskit man ....... ...............l.... .....................-..................... .. ................ .. .............

Vardas ................ .........................—............................... —----- --------------
/

Adresas
%

Miestas ........................  Valstija .............................

Kupono No. 115 v Balandžio 20 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslų 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.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2"5O
GYDYMAS...........................SlZn.OO
LIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ..

RAUMATIZMAS 
erreitai nalengvinama

$15-00 
«200 

VISAS LIGAS GYDOMA "jį 1 OO 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedžie Avę., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘST A PRANTA T

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 We«t 31st Street 
A. A. NORKUS. Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

SPRING INN
Praneštu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu nąujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ia dėl piknikų, o užeigoje visados
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-
Pa' 8211d and KEAN AVĖ.



/ <

Trečiadienis, t>a!an, ŽO, 193S
_____ _________________ < NAUJIENOS, ChlcagO, 10. '

Šįvakar Legionieriai 
Važiuoja Į 
Hines Ligoninę
Aplankys ir Programa Links

mins Lietuvius Invalidus
Darius-Girėnas Post 271 of 

the American Legion šiandien 
Vyks į Hines Hospital aplanky
ki ir palinksminti tenai esan-

čius savo “kamradus”. Bus 
duodamas gražus programas 
su puikiu “floor show,” bus 
dalinami cigaretai ir saldainiai. 
Programas prasidės kaip 7:00 
valandą vakare. Viso Posko na
riai esate kviečiami kuo skait
lingiausiai susirinkti į posto 
Headąuarters, 2417 W. 43rd 
St., iš kur kartu būryj vyksi
me į Hines Hospital, pasveikin
ti ir nuraminti nelaimingus sa
vo brolius.

Kaip žinome, Hines Hospi
tal yra keli širptai lietuvių ka-

ro veteranų, Iš Darius-Gireno 
posto narių, kurie randasi li
goninėj, yra sekami: C. Bra
sus, L Cepauskas, K. Martin- 
kaitis ir S. Randok. Posto na
rius rūpestingai prižiūri ir daž
nai aplanko, Service Office?, 
Matthew Massey ir komandę- 
ris J. Yuška.

Važiuojam su 
“Birute” Skąisčion 
Pietų Amerikon!
Kelionę darysim su “Perikola”

BRONISLOVAS URBONAS 
6932 So. Rockwell St.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu bal. 18 d., 8:45 vai. vak-., 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šaulių Apskr., šedavos 
parap.

Amerikoj išgyveno 28 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Sofija po tėvais Zel- 
naravičiutę, podukrą Oną Va
laitis, žentą Jurgį, pusbrolį 
Konstantą Urboną ir jo šei
myną, ir. daug kitų giminių.

Priklausė prie Keistučio 
Kliubo ir Palaimintos Liet. * 
Dr-stės.

Kūnas pašarvotas randasi 
7136 So. Rockwell, Tel. Grove- 
hill 2996.

Laid. įvyks šešt., bal. 23 d., 
8 vai. rytą iš namų į Gimimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Ur
bono giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laid. ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, podukra, žen
tas, pusbrolis ir ki

tos giminės 
Laid. Dir. Lachawicz ir Sū

nūs, tel. Canal 2515.

X

BALTRUS PAUKŠTYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 19 d., 12:00 valandą po 
piet, 1938 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Kaupiškuo- 
se, Vilkaviškio Apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
Sūnų Benis, brolį Antaną ir 
kitas gimines, daug draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė Chicagoš Liet. 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas 2246 West 
North avė., Cepa Bros, kop
lyčioje.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
bal. 21 d., 1:30 vai. po piet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Baltraus Paukš
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 

\suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, giminės, ir draugai

Laid. Dir. Cepa Bros., Tel. 
Bru. 6656.

AUGESNEI MOTEREI PLONINANTI SUKNELE

Stato Stiebą Vėliavai
Įsteigimo Amerikos Vėliavos 

Brighton Parke darbas jau 
pradėtas. Vėliava nupirkta, 
stiebas arba stulpas jau pri
statytas. Buvęs posto koman- 
deris B. R. Pietkiewicz ir W. 
Sebastian prižiūri konstrukci
jos darbą. Pamatas jau iškas
tas ir išpilta cementas. Apie 
gegužės pirmą dieną Lietuvių 
parapijos mokyklos darže Brig
hton Parke, iškils graži žvaig
ždėta Amerikos vėliava. Tą 
taip gražią ir brangią dovaną 
Amerikos Legionas Darius- 
Girėno Postas 271 aukoja 
Brighton Parko kolonijai, to
dėl, kad čia yra centras Darius- 
Girėnas Posto teritorijos.

Posto Ekskursija
Praeitame Posto susirinki

me ekskursijos sekretorius B. 
R. Pietkiewicz pranešė, kad 
pasireiškus karo šmėklai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, kai ku
rie manantieji važiuoti buvo 
nusigandę ir laukė kas atsi
tiks, bet, dalykams aprimus ir 
praslinkus karo pavojui, atsi
randa dar naujų ekskursantų, 
kurie registruojąs ir nori va
žiuoti su legionierių ekskursi
ja. Legionieriai veteranai ir 
šiaip Lietuviai, kurie manote 
važiuoti su Darius-Girčno eks
kursija, malonėkite kreipias 
pas B. R. Pietkievvicz paduoti 
registraciją pakol dar yra vie
tos laivė, nes laikas jau labai 
trumpas. Tad nepraleiskite šios 
taip linksmos kelionės, kurią 
turėsite važiuodami su legionie
riais

No. 4603—Elegantiška išėjimui suknelė. Joje išrodysit graži 
Ir plonutė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina \15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 ■ 
So. Halsted St«, Cbicago, IU. j

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

luski 
ondentas

ONA RASHINSKIENJE 
Po pirmu vyru Lapinskienė 

po tėvais Rymgailiute
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 18 d., 6:30 vai. vak., 1938 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Pavarsėdžio Sodoj, Kal
tinėnų parap., Upynos vaisę, 

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aleksandrą, 3 dukteres, 
Agniešką Kinderienę, žentą 
Joną ir jų šeimyną, Stella 
Miller ir jos duktė Dorothy, 
Alice Towne, žentas Arthur, 
sūnūs Juozapas Lapinskis, 
marti Juozefina ir jų šeimyną 
ir 2 sunai Lietuvoje—Petras 
ir Stanislovas Lapinskis įr 
jų šeimyną, 3 brolius ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
3620 S. Wallace St., Tel. Yards 
2957.

Laidotuvės įvyks penkt,, bal. 
22 d., 8 vai. rytą iš namų į 
Dievo Apveipdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Rashinskie- 
nės gim., draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieč. daly
vauti laid. ir suteikti jai pas
kutinį ‘ patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, dukteris, sunai, žentai, 

marčios, anūkai ir gimines 
Laid. Dir. Butkus Under- 

taking Co., Tel. Canal 3161.

Ieva šir vaite, 
' dainuos “Perikolos” rolę

Musų muzikaliai parengimai 
paima mus į įvairias keliones 
po platųjį pas'aulį. Pavyzdžiui, 
šį sezoną “buvome” ir Angli
joje, kur kartu su Naujos Ga
dynės choru žvilgterėjom į gy
venimą “Penząnco Piratų”. Vė
liau Pirmyn choras paėmė mus 
į kelionę į tą saulėtą Siciliją ir 
senovės Graikiją. Grįždami su
stojome Holandijoj, kur “Tul
pės” žydėjo ir Naujos Gadynės 
choras skambėjo. Bet gegužės 
pirmą dieną Birutes choras pa
ims mus kelionei į kraštą, ku
riame dar nebuvome. Toji ša
lis! yra Pietinė Amerika, kurios 
vienoj respublikoj — Peru — 
dedasi visas veiksmas Birutės 
statomos komiškos operos “Pe
rikola”. 1 ■

Sprendžiant iš to, kokie žino-
'.f '• •)**». ■

nes sudaro šios respublikos ke
turių milijonų gyventojų skai
čių, yrą skaitomą, jog pusė jų 
yra Inca indėnai, ir ketvirta 
dalis ispanai. . ’jReįkią tikėtis*, 
kad ir vejkalaę pagrįstasj jį 
gyvenimu yra-;sdiriguojantis, 
įvairus ir įdomus.

Už tad pęr/įl^elkime į ; Peru- 
vijos sostinę Lima, kur prie 
“Trijų Seserų” karčiainos bū
rys peruviečių ir indi jonų žai
džia, linksminasi, geria vyną.

Jiems taip? besilinksminant 
ateina “koks tai vaisių parda
vėjas”, norėdamas sužinoti, 
kaip tie Limos gyventojai pa
tenkinti savo būkle. Ypatingai 
norėjo tai sužinoti iš “Trijų

Seserų”, kurios turėtų žinoti 
yipką, kas tik dedasi Limoje. 
“Trys Seserys” ir kiti tenai su
sirinkusieji gyventojai pažino 
tą ‘‘vaisių pardavėją” kaipo Li
mos! miesto burmistrą, Don 
Pedro, ir jo tyrinėjimai gavo 
keistų rezultatų.

Kuomet burmistrui nepasise
kė atsiekti savo tikslo, prisėjo 
jam pranešti, kad šiandien Jo 
Ekscelencijos, gubernatoriaus 
Don Andrėj o, gimtadienis ir 
galimas daiktas, kad pats gu
bernatorius pasirodys žmonių 
tarpe, tik, žinoma, po sekretu, 
incognito. Iš tos priežasties* vi
si žmonės turi nustoti dirbti ir 
vien tik linksmintis. Juk bur
mistras turi parodyti guberna
toriui, koks jis pavyzdingas 
burmistras ir kaip visi paten
kinti “Jo Ekscelencijos iš Mad
rido” valdžia.

Bet štai ir pats gubernato
rius, tik, žinoma, persirengęs 
daktaro rūbais! ir manydamas, 
kad niekas jo nepažįsta. Priė
jęs prie “Trijų Seserų’* karčia- 
mos užsako visiems skanaus 
vyno. Neužilgo pradeda seserų 
klausinėti apie jų atsinešimą į 
valdžią. Seserys juokauna, nie
ko neatsako. Gubernatorius 
klausinėja kitų žmonių, bet ir 
iš jų negauna rimtų atsakymų. 
Neatsiekęsi savo tikslo, supyk
sta ir išeina su savo draugu 
palydovu, Panatello.

Tuomet pasirodo du 
dainininkai — Perikola 
kilio. Padainuoja jiedu 
žavingas dainas, pereina pei 
žmones, bet... nieko negauna 
Mat, tuom pačiu laiku buvo at 
vykę kokie tai komedininkai 
kurie taip atkreipė žmonių dė 
mesį, kad jie net išsekė pasku 
juos. Pasiliko vieni du, Periko 
lą ir Pikillo, jauni, gražus pe
ru viečiai. Myli jiedu vienas ki
tą, bet gyvenimo aplinkybės to
kios žiaurios, kad ne tik nepa- 
velina juodviem vestis*, bet pri
sieina jiems, ir badauti. Pikillo 
Įnitinęii tujj, prasti Jšeitį iš šios 
nelaimingos padėties, turi su
rasti pagelbos, darbo. Palikęs 
Perikolą vieną, išeina laimės 
ieškoti. Perikola, būdama pa
vargus ir išalkus, pasilieka pa
silsėti. Atsisėdus ant laiptų, ji 
užmiega...

ir Pi

Apie Birželio 19 
Dieną ir Piknikus

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
TIK KĄ Iš LIETUVOS, 22 metų 

amžiaus apšviestas vaikinas ieško 
darbo krautuvėj, spaustuvėj ar bile g 
kokį darbą. Susikalba angliškai. Jei ® 
kas gali jam pagelbėti prašome at- j 
sikreipti į Naujienas—Canal 8500— ta 
klauskit M. Jurgelionienės. ta

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui, kūdikiui pri
žiūrėti; nėra skalbimo: būti; $8. 
Radcliffe 5494. 3
__ _ _______________ _ ,L , , 8rPAIEŠKAU merginos patarnauti c 

prie stalų taverne, kuri supranta s 
taverno darbą. S. A. 1731 W. Ma- J 
dison St. ~ I

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 2 kambariai ženotai 
porai. Atsišaukite po 6 vak. 6718 t 
S. Morgan St., antros lubos. >

FURNISHED ROOMS—TO RENT 1 
Gyvenimui Kambariai

ANT RENDOS fornišiuoti kam-L 
bariai po 1 ir po 2 atskirai gali 
gamintis ir valgyti. Apšildyti su 
visais patogumais. Nebrangiai.

747 East 36th St. ;
..................................

AUTOMOBILES FOR SALE • 
Automobiliai Pardavimui

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

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

FURNITURE^IXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
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 

CALumet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ............................ $15—$20—25 
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžus, nauji parlor . .

setai  ............................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600/ veętės 4 Jcamb.' įrengimas

de' luxe ........a........... ;......... $175
Atdara vak, iki 9—Ned. iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GK^SERNfi, vaisių ir daržovių 
krautuvė labai nebrangiai, 1700 W. 
51 St.

PARDUOSIU ar randuosiu bu- 
černę ir grosernę. Priežastis važiuo
jam į Lietuvą. Proga geram biznie
rių. Pašaukit Calumet -7068.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui 

>***>^^**N**z>******^^**V^<^^*>**l***<*»*%*MWfc^WMW^^’MUŠS^ 

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda 5 kambarių ir mie- 
imas purčius, plytinis bungalow, 
rbti poriai. Karštu vandeniu šil
imas, 2 karų garažius. Pigiai. Va
irais po 5-kių, 7039 So. Campbell

FARMS FOR SALE

EXTRA! ETRA!
Auksinis obuolis parsiduoda už 

upuvusią kainą. Buki pirmas pa
jauti štai 40 akrų Mich. dideli ge- 
i budinkai, elektra, vanduo, prie 
emontinio kelio,arti ežerų—už tei- 
ingą pasiulijimą. Tel. Grovehill 
!651. P. D. Andrekus, 3740 W. 40th 
’lace, Chicago.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
limos vietos, piknikai ir išvažia- 
mai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
'ooke Avė. šaukti Pulman 4621.

BUSINESS SERVICE
_____ Biznio Patarnavimas______

• Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

DARBAI
5 metai bizny, turi pilną apdraudą 
iž darbus. Lengvus išmokėjimai, 
ei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

’IRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumalšy- 
as su durpėms ir trąšomis. Parduo
tam bušeliais arba vežimais. 1 bu
lelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše- 
ių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 

1 ą bušelį už pristatymą nemo
ta. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

iki

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie- 
^jų^Sįulkąi „1739 So.* Halsted 
Street.

PADAROME PIRMUS MORGI 
ČIUS ilgiausiais terminais — že 
mlausiais mokesčiais.

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

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 totams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Kilis planą.

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

Ruošia
ir

ir Laisvamaniai 
Kongresas

24 d., “Naujienų” 
Amerikos Lietuvių 

Kultūros
ONA ROLIENĖ 

po tėvais Gestautaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 d., 2 vai. popiet, 
1938 m., gimus Raseinių apšk. 
Gerdiskės parap., Melnykų 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Simoną, dukterį Oną, 2 
sūnūs: Simoną ir Kazimierą 
seserį ir švogerį Marijoną ir 
Kazimierą ; ŽuraiČius ir jų 
šeimyną, švogęrką Minie Ges- 
tautienę ir jos šeimyną ir ki
tus gimines, Lietuvoj-—brolį 
ir brolienę^, Jęįną ir Uršulę 
Gestautus i? jų šeimynas.

Priklausė prie Keistučio 
Pas, Kliubo, ir Teisybės My
lėtojų^ Dr-ios. . '

Kūnas paša'rčtas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
av. Laidotuvės įvyks Penkta
dienį, Balandžio 22 d., 8 Vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parap, bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta įišv. Kazimiero ka
pines.^ 1

Visi a. a. Onos Rolienės gi
minės draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Sesuo, 

Švogeris ir Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Ma

žeika, Tol. Yards 1138.
Sesuo Marijona Žuraitienė 

Tel. Stewart\9259, labai pra
šo nuo savęs visus draugus 
ir pažįstamus-dalyvauti 'lai
dotuvėse. / i /

Vasario 
numeryje 
Laisvamanių Etinės 
Draugija įdėjo pranešimą, kad
birželio 19 d. ruošia pikniką. 
Komisija tokį pranešimą pa
darė, pirmiausiai persitikrinusi 
ar kitos organizacijos tą die
ną nerengia parengimų. Tame 
pranešime taipgi prašė kitų or
ganizacijų nieko nerengti tą 
pačią dieną kad viena kitai ne
kenkti.

Laisvamanių komisija nusi
samdę ir mišką piknikui—Da- 
niel R. Ryan Woods, prie 87th 
ir Western avenue, su sale šo
kiams ir aikšte automobiliams 
statyti.

liet balandžio J. d., pastebė
jom “Naujienose,” kad AmerL 
kos Lietuvių Kongreso Chica- 
gos skyrius įjutarė birželio 19 
(t, rengti pikniką Birutės Dar
že. Po tuo pranešimu pasira
šė pirmininkas J. Kondroška.

Manau, kad tai buvo pada
ryta per klaidą, vienok negerai 
•taip konkuruotis, nes abiejo
se organizacijose yra tie pa
tys žmones, turi tą pačią pu
bliką. Ar nebūtų geriau > kaip 
nors padaryti permainą, vietoj 
konkuruoti ir kenkti vieni ki
tiems ? -S. Dombro

Iš priežasties moters prasišalini- 
mo parduosiu taverną su valgyk
la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 metų 
listas, pigi renda, 4 kambariai, sve
tainė ir garadžius. Karštas vanduo 
ir šiluma ir tik $55.00 ir parduo-\ 
siu už pirmą pasiūlymą. Ateikit ir 
patys padarykite praisą. Al. Ma
siulis, 2055 West Cermak Rd.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western Avenue
Tel. Grovehill 1038.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmai-žemė Pardavimui

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

5 bungalow stogas—uždaryti por
ėtai—karšto vandens Šiluma—2 ka
rų garažas—kaip naujas.
$8750. “Terminai.

MANOR REALTY 
2532 W. 63 St. 
Hemlock 8300

Kaina

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
MARQUETTE PARKE

Netoli 67 bulvaro 2 flatų mūri
nis namas po 5 kambarius, garu 
šildomas. Kaina 6900.00, mažas į- 
mokėjimas. Savininkę^ mainys ant 
seno namo arba loto; turime viso
kių kitokių burgenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St. Grovehill 0306

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RASTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro,
Tel. CANAL 8500

,xg4
, ■...... ............. ,

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų, 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAtf ASSOCIATION 
of Chicago.-

2202 W. CERMAK RD.-Canal 8887

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
$5.75 
$G.OO 
$6.00 

$6.00
$5.25

MINE RUN ...................... .
BIG LUMP ............. ........
EGG ................... ..... . ......
NUT ........................  ...
SCKEENINGS ......

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO*.

reumatizmu (reumatiška karšt
lige), kuri paprastai pasibaigia 
širdies liga ir mirtimi.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musu apgarsinimų kųlM 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida.

LOVEIKIS SS 
Dalis.

KVIBTKININKAS
Gėlės Vestuvinis, Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 7314

. • A. 3 k-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 
njams, v 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

• KOVA PRIEŠ VAIKŲ 
REUMATIZMĄ — Chicagoš 
Sveikatos departmento ir Chi- 
cago 
tyva 
tetas

Heart Association inicia- 
susidarė gydytojų komi- 
kovai su paplitusių vaikų

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE"
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CICEROS VIENGUNGIU IR KITOKIA ST A 
' TIST1KA SULVG “PASLO”

Praktikavimas Ciceroj ir kiek jis kainuoja
Gary kunigo Drangelio žur- šiuri į metus. Kiek klebonui ir 

nalas vardu “Pasiuntinys”, o 
geriau žinomas kaipo “Klebo

kunigėliams* tie viengungiai ir 
šeimynos sudeda, apie tai Pas-

no Paslas”, šakosi esąs ‘'sta
tistikos ir giminių pajieškoji- 
mo” skelbėju.

“Paslo” statistika kreipia 
dėmesio į ^praktikuojančius” 
ir “nepraktikbojančius” kata
likus, o taipgi į “viengungius” 
Ciceroj. '

Cicerpj, sako, esą 114 “vien
gungių”, o iš jų 28 “neprak- 
tikuojl ntl”. Iš 795 “Šeimynų” 
tik 19 “nepraktikuojančios”, 
“šeimynos” darančios daugiau
katalikiškos praktikos, negu 
viengungiai”. Prie “•viengun
gių” / oficialiai priklausys ir 
pats Ciceros klebonas.

Vienok sulyg tos pačios “sta
tistikos” kito straipsnio iš 795 
lietuviškų šeimynų Ciceroj 560 
šeimynų priklauso Šv. Antano 
parapijai. Taigi 235 šeimynos 
nepriklauso ir veikiausia nėra 
“praktikuojančios”. \

Praktikuojančių “viengun
gių” ir šeimynų “praktika” su
sideda. iš to, kad jie krauna pi
nigus klebonui, jo kunigams 
ir kardinolui, o taipgi kardino
lo statybai. Paslo statistika sa
ko, kad į 18 metų kardinolo 
trobesiams Ciceros lietuviai 
viengungiai ir šeimynos sudėjo 
$324,000. Taigi j fe iki šiol dėjo 
vidutiniškai po $17,000 su vir-

Prasidės Vasaros 
Laikas

Reikės pavaryti laikrodžius 
vieną valandą priekin

Pranešam visiems skaityto
jams, parengimų rengėjams ir 
tiems, kurie ruošiasi į keliones, 
kad sekmadienį prasidės vasa
ros
laikas 
Time”.

Tą .dieną reikės pavaryti 
laikrodžius vieną valandą prie
kin.

dienos šviesos taupymo”
“Daylight Saving

• BOMBA ALINĖJ — Va
kar anksti rytą sprogo bom
ba pamesta alinėj ties 1801 
North Avenue. Joseph Kuchar- 
ski, savininkas, sako, kad tai 
politiškas kerštas. Palikęs re
guliarius demokratus jis per
ėjo Horner-Courtney pusėn.

• APIPLĖŠĖ BRIDGEPOR- 
TIETĘ — Du vyrai atėję į sal
dainių 
Wabash 
kasierės 
nančios 
stęee/t.

krautuvę ties 138 S. 
avenue, rtėmė $50 nuo 
Agnės Klasen, gyve- 

ties 3412 S. Wallace

lo statistika nieko nesako. Nie
ko nesako ir apie “seserų” pa
jamas. Klebonija betgi, kaip 
koks palocius, kainavusi $29,- 
000, o “seserims” namas tik 
$10,000. Iš to galima numany
ti, kad dukaunų asabų užlai
kymas, apšildymas, pavalgydi- 
nimąs, pagirdymas*, aprūpini
mas yakacijomis ir kitomis 
prabangomis ciceriečiams atsi
eina ne mažiau kaip $20,000 į 
metus. Iš viso $17,000 namams
ir $20,000 įnamiams. Tokiu 
budu “praktika” kiekvienai ka
talikiškai lietuvių šeimynai Ci
cero je reiškia mokėjimą ne 
mažiau kaip po $64 į metus.

Iš pačio “Paslo” statistikų 
toliau betgi galima pastebėti, 
kad daugelis lietuvių pastarais 
laikais bent dalinai pradėjo at
sisakyti nuo tokios brangios 
praktikos. Ciceros lietuviai, 
nors vis daugiau susilaukia 
vaikų, bet vis mažiau juos lei
džia į klebono mokyklą. Nuo 
1920 iki 1929 metų klebono 
mokykloj būdavo po 500 iki 
592 vaikų. Nuo 1930 metų vai
kų skaičius pradėjo maželi, o 
dabar jau nei pusės to nebėra 
kiek būdavo. 1936 metais buvo 
tik 253 vaikai, 1937 melais — 
269, o 1938 metais 262. —R.

Steigia “Kosteliąs”
Illinois ir
Wisconsine
Didelis Patogumas Keliaujan

čiai Jaunuomenei

Tam tikros jaunuolių įstai
gos, kooperuodamas su valsti
jų valdžiomis organizuoja, “ho- 
stelius” Illinois ir Wisconsino 
valstijose.

“Hosteliai”—yra pastogės, 
.kuriose, vasaros metu, po pro
vinciją važinėjąs atostogaujan
tis jaunimas, gali sustoti nak
vynei. Tos pastogės paprastai 
yra švarios, gerai užlaikomos, 
bet be “miestiškų” patogumų. 
Jos paprastai yra statomos ar
ba įrengiamos provincijos gi
lumose—prie gražių, ekskursi
jų dažnai lankomų vietų. Mo
kestis už “hostelių” naudoji
mą labf.i mažas—paprastai 25 
centus parai. Sustojęs jauni
mas ten pats gali maisto išsi
virti, rubus išsiplauti, etc. 
“Hosteliai” yra po 
“matronos”—“motinos” ar 
vo”, paaugusių žmonių, 
stančių gamtą, jaunimą, 
mėgstančių su juo sueiti.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Saulėtekio pamaldos. Cbicagoj Velykų rytą prieš saulei tekant į Kareivio Lau
ko stadioną (Soldier Ficld) susirinko daugiau kaip 50,000 žmonių velykinėms 
pamaldoms. Jie girdėjo maldas ir pamokslus per gcrsiakalbius. Paveiksle mato
me dalį tos maldingos minios. . > J .

“Hostęlių” įrengimui Illinois 
ir Wisconsine dali pinigų pa
rūpino Chicagos Rotary Kliu- 
t>ui sąryšis. Tos pastogės pla
čiai vartojamos Europos t šaly
se, bet Amerikoje pasirodė tik 
1934 metais, Massachusetts 
valstijoje. R.

Eis i Teisina v £,
ti Prieš Gaso Kainu
Pakėlimą
Gasas Dabar 32 centais Bran

gesnis Negu Pernai

Valstija Tyrinės 
Visas Brokerių 
Firmas Cliicagoj
Hoagland and Alium Firmoj 

Investoriai Prarado Suvirš 
Milioną

Illinois Commerce Commis- 
sion, kuri tvarko viešo patar
navimo įstaigas Illinois valsti
joje, ruošiasi eiti į teismą ko
voti prieš gaso kainų pakėlimą 
Chicagoje.

Komisija turi omenyje pakė
limą, kurį Peoples Gas Light 
and Coke Company įvedė vasa
rio menesį. Pradedant tuo mė
nesiu, bendrovė pridėjo prie 
kiekvienos mėnesinis sąskaitos 
gaso vartotojams mažiausiai 
po 32c daugiau į mėnesį negu 
pirmiau.

Illinois Commerce Commis- 
sion tam. pakėlimui griežtai 
priešinosi, bet apskričio tei
sėjas Stanley Karkowski, atsa
kydamas į bendrovės prašymą, 
išleido draudimą, kuriuo drau
džia komisijai pakėlimą truk-'brokerių firmų finansinį tyri- 
dyti. Taigi, dabar komisija nėjimą. 
teismo keliu bandys panaikin
ti tą draudimą, o vėliau kibs 
prie gaso bendrovės.

I ACME-NAUJIENŲ Foto] 

Brokeris Georgp Alium, kurs 
yra kaltinamas pasisavini
me klientų pinigų. Jis buvo 
prezidentas; Hoagland and 
Alium brokeri 
Chicagoje. Ja

ompapijos k’- ‘v - '

, GeOt’dę F^Alltini
Nustebinta sensacingais fak

tais, kurie iškilo iš subankru
tavusios Šerų brokerių firmbs 
Hoagland and Alium griuvė
sių, Illinois Biržos komisija 
nutarė daryti visų Chicagos

Tos firmos periodiniai turi 
daryti raportus komisiai. Bet 
komisija patyrė kad raportais 
nevisuomet galima tikėti. Pa- 

« TEISIA JAUNUOLĮ Už vyzdžiui, Hoagland and Alium 
ŽMOGŽUDYSTĘ _  Krimina-1Tirma įteikė komisijai raportą,
liam teisme teisiamas 19 me-pcad gerai stovi ir turi $40,000 

priežiūra'tų jaunuolis Chrrles Schmidl, rezerve. - • -
“te-'Jr.., kuris vasario 24 d., nužudo Bet pereitą savaitę paaiške- 

mėg- savo tėvo spaustuvės partnerį J0’ kad raportas melavo. Fir- 
ir Edvvard C. Richard, 638 Fede- Į1.1/1 an^ ^Jlum, no
rai Street.

ŽMOGŽUDYSTĘ

Liekanos automobiliaus, ant kurio užvažiavo prekinis traukinys ties. 155 ir Hal- 
sted gab/emis. Nelaimėje du žmonės buvo užmušti.

■k '

BL į

1
i . M-.

pasko-

kios ginklų tranzakcijos ne
buvo daromos su Hoagland ir 
Alium firma ir niekas tokių 
tranzakcijų nesiruošė daryti. 
O Hershey šokolado bendrovė 
visai nesiruošia Jokios 
los ieškoti.

Investigatoriai taipgi surado 
Hoagland and Alium 
ofisuose kelias dėžes* slaptų do
kumentų ir beverčių Šerų, iš 
kurių mano patirti daugiau 
firmos paslapčių.

Hoagland and Alium buvo 
sena ‘garbinga’ ’ir “konserva- 
tyviška” brokerių firma, kuri 
vienu laiku darė didelę apy
vartą, aukštai nešėsi ir lurc-

firmos

Traukinys Sudaužė 
Automobili, Užmušė
Du Žmones

Grand Trunk linijos preki
nis traukinys ties 155-ta ir Hal- 
sted streets, sudaužė automo
bilį ir užmušė jame važiavu
sius du vyrus. Vienas buvo 
Percy Johnson, nuo 6035 South 
Park, antras—nežinomas.

1934 metais prie tos pat 
kryžkelės žuvo septyni bedar
bių šelpimo administracijos 
darbininkai.

o MIRĖ ELEKTROS KĖ
DĖJ — Cook apskričio kalė
jime elektros kėdėj vakar ry
tą mirė J. C. Scott, 22 metų ne
gras, kuris nužudė dvi čigones 
gruodžio 18 d., beplėšdamas jų 
namus ties 831 Mr.xwell St. 
Eidamas kėdėn negras pradėjo 
muštis su kalėjimo sargais. Jis 
buvo 36-tas žmogus žuvęs Cook 
apskričio kalėjime.

. tik kad neturėjo $40,000 rezer
ve, bet iššvaistė apie $1,250,

~ 000 klientų pinigų. Klientai bu
- vo davę tuos pinigus investa- [ 

vimui Šeruose^ [f
Valstija laiko po areštu fir

mos partnerius Olaf A. Lar- 
sen, Adolph Engei, preziden
tą George F. AIJum, knygvedį:
Harold Railey, kiįris rašė me- » 
lagingus raportus, sekretorę ■

■■ * * 'M i- • . 4 • ' ■* • .| Maude Andersort ip kelis kitus, 
asmenis. Vienas partneris Rus- 
sell W. Brown jhusižudė.

Suimtieji partneriai aiškino 
prokuratūrai, kuri padarė a-! 
peštus, kad jie žinojo apie blo
gą firmos padėtį ir apie 'kli
entų pinigų eikvojimą. Jie no
rėjo pasitraukŲ, bet Alium 
juos įtikino, kad trukumai bus 
išlyginti, nes jis greit padary
siąs du didelius “dyltis”« Vie
nas “dylas” lietė slaptą prekia
vimą ginklais su keliomis Eu
ropos šalimis, o kitas—sukė
limą $50 milio-nų dolerių pa
skolos Hershey ChOęolate ben
drutei, Hershey, Pfennsylvania. 
Allrfm tvirtino, kad' iš tų dviei' 
jų tranzakcijų firma padarys 
didžiulį pelną. .

I Prokuratūra surado, kad jo-

Kada Bus Šilta ir Gražu-
Kada pavasaris ištiesų ateis 
ir saulė gaivinančiai švies. y
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... 
o po to, malonus įspūdžiai susikurs.
Tad prašome visus Naujienų skaitytojus 
visus draugus ir rėmėjus Įsidėmėti, 
ir atsiminti tų linksmų-ir įspūdingų

NAUJIENŲ GEGUŽINĘ

Gegužės - May 22 Dieną

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU 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 INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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.

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• SKAITO BALSUS —Cook 
apskričio rinkimų komisionie- 
rių departmentai vakar ir už
vakar pridėjo “čekiuoti” už- 
pereito antradienio nominacij ų 
balsus. Baigs .penktadieni, šio 
skaitymo tikslas patikrinti bal
savimo stočių paduotus rezul
tatus.

• DU IŠGELBĖJO PATS 
SUDEGĖ — Kilus gaisrui ties 
2468 Clybourn avenue, šuo 
“Rover” ėmė garsiai loti ir 
sukėlė visus namiškius. Jie iš
sigelbėjo. Gaisrą užgesinus, na
miškiai rt.do “Roverį” negyvą. 
Jis sudegė.

• $2,500,000 GATVIŲ—
TtLTŲ TAISYMUI 
apskričio valdyba išdalino $2, 
500,000 vertės kontraktų įvai
rioms firmoms remontavimui 
35 tiltų ir gatvių. 55% sąskai
tos mokės valstija iš gazolino 
taksų, o 45% WPA ir PWA.

Cook

• SUMAŽINO ASESMEN- 
TUS ANT AUTOMOBILIŲ — 
Waukegano asesorius . sumaži
no 20% asesmentus ant auto
mobilių mokesčiams. Automo
bilių ten yra 8,000.

• POPIERUOTOJO BLOGI 
POPIERIAI — Floyd Bowler, 
45 metų amžiaus, yra popieruo- 
tojas. Prigavęs kelis krautuvi
ninkus “blogais popieriais”— 
čekiais, jis atsidūrė kalėjime. 
Įbruko kelis netikusius Čekius 
Northsidės biznieriams.

■ ■

Viso miesto ugniagesių komandos turėjo suvažiuoti, kad suvaldžius šį gaisrą. 
Paveiksle per durnus matyt viršūnė prekybinio laivo “Massmar”, kurį ugniage
siai paliuosavo nuo inkaro, kad išgelbėjus laivą nuo pražūties ugnyje.




