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Vokiečiai Naciai Sumušė Amerikos Legionierius
SEPTYNIS LEGIONIERIUS TEKO NUGA

BENTI J UGONINĘ
Trys naciai areštuoti. Naciai reikalauja 

ištirti kongresmano Diksteino veiklą
NEW YORK, N. Y., bal. 21. 

— Yorkville yra vokiečių ap
gyventa New Yorko dalis. Tre
čiadienio vakare čia laikė mi
tingą German American Bund, 
Amerikos vokiečių nacių orga
nizacija. Mitinge septyni Ame
rikos Legiono nariai buvo taip 
skaudžiai sumušti, kad juos te
ko nugabenti į ligoninę. Daug 
didesnis kitų legionerių skai
čius buvo lengviau sužeistų.

Naciai surengė mitingą Hit
lerio 49 metų sukakčiai pami
nėti ir Austrijos pagrobimui 
užgirti. Mitingan itsilankė per 
1,000 žmonių.

Mitingui įpusėjus pradėjo 
kalbėti tūlas Otto Weggener. 
Jam bekalbant Gene Matthias, 
Amerikos Legiono garbės na
rys, pastatė klausimą: *Ar tai 
toks'^ yra tamstos supratimas 
amerikoniškumo ?” $

Nacių smogikų uniforma pa
sirėdęs vokietis hutvČPe* Matr- 
hiasą už kalfiiariąus- ir mėgi
no vilkti, j j durų link. Buvu
sieji salėje kiti Amerikos Le
giono, Svetimų Karų, Žydų Ka
ro Veteranų ir Katalikų Karo

Išvyko į Palestiną 
jai padalinti ko

misija
LONDONAS, Anglija, bal. 

21. — Palestinai padalinti ko
misija, vadovaujama Sir John 
Woodhead, ketvirtadienį išvy
ko į Palestiną rubežiui tarp 
žydų ir arabų Pi lestinos nu
statyti. Tokį rubežiaus nusta
tymą yra rekomendavusi Bri
tanijos karališkoji komisija 
savo raporte liepos mėnesį pe
reitų metų.

Tačiau taip žydai, kaip ir 
arabai kritikavo sakytą pasiū
lymą ir yra nepatenkinti juo.

Trockis apginklavo 
savo sargybą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, bal. 21. — Leonas Troc
kis, buvęs sovietų respublikos 
kūrėjas ir sovietų karo minis- 
teris, yra įsitikinęs, jogei ar
timoje ateityje bus padarytas 
pasikėsinimas ant jo gyvybės. 
Vila, kurioj jis gyvena, tapo 
sustiprinta, visi namų tarnau
tojai apginkluoti. Be to, prie 
namų pastatyta stipri policijos 
sargyba. Trockis bijo Stalino 
žudeikų.

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

Giedra; truputį šalčiau; vi
dutinio stiprumo šiaurės iki 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:00, leidžiasi 6:37 valandą.

Veteranų organizacijų nariai 
mėgino Matthiasą užsistoti.

Prasidėjo muštynės. Moterys 
ir vaikai ėmė klikti. Kėdės pa
sirodė virš galvų. Atvyko sku
biai pašaukti policijos patru
liai. Muštynėms aprimus salė
je, jos pasikartojo mažesniuo
se būriuose gatvėje ir net vo
kiečių valgyklose bei šokių sa
lėse.

Policija areštavo tris na
cius. Kaltina juos užpuolimu 
ir nešiojimu pavojingų gyvy
bei įnagių.

Amerikos nacių generalis 
sekretorius, James Wheeler 
Hill, ryšium su šiuo įvykiu, 
pasiuntė Jungt. Valstijų kon
gresui telegramą, reikalauda
mas ištirti kongresmano Dik
steino (iš New Yorko valsti
jos) veiklą. Dikstein, mat, yra 
griežtas nacių priešininkas ir, 
kalbėdamas apie nacių darbuo
tę, pranašavo, kad dėl jų veik
los gali įvykti kruvinų susi
rėmimų. Taigi, trečiadienio va
karė įvykus muštynėms, naciai 
mėgina dabar įtarti Diksteiną 
riaušių kurstymu arba bent 
diskredituoti jį visuomenės 
akyse.

Karininkai priešin
gi darbo biliui

WASHINGTON, D. C., bal. 
21. — Atstovų buto darbo ko
mitetui šiomis dienomis tapo 
įteiktas bilius, kuris reikalau
ja, kad valdžią/panaikintų kon
traktus su tomis firmomis, 
kurios pasirodys nusikaltusios 
Wagnerio Darbo Santykių 
įstatymui.

Prieš bilių ketvirtadienį ar
gumentavo admirolas William 
D. Leahy, J. Valstijų laivyno 
operacijų viršininkas. Jis įro
dinėjo, kad bilius, jei jis tap
tų įstatymu, gali sutrukdyti 
karo laivyno statybą. Esą, 
įstatymas galės panaikinti kon
traktą su firma pildančią lai
vynui darbą. O po to lauk iki 
teismai išneš sprendimą. Sta
tybos darbas gal bus ilgokam 
laikui sutrukdytas.

/

Ir Mongolijoje eina 
“valymas”

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 21. — Rusijoje tūkstan
čiai žmonių buvo sušaudyta 
per pastaruosius porą metų, 
“valant” sovietų priešus. Ta
čiau ne vien Rusijoj galaby
ta menami sovietų priešai.

Sovietų Rusijos proteguoja
moje Pakraščių Mongolijoje 
(Outer Mongolia) taipgi ėjo 
priešų “valymas”. Kiek tikrai 
buvo sušaudytų Mongolijoj, 
žinių nėra, bet manoma, kad 
ne mažiau, kaip pačioje Sovie
tų Rusijoje.

Mongolijoje žmonės buvo 
šaudomi tikslu likviduoti japo
nų suorganizuotą sąmokslą nu
versti esamą šalies valdžią.

Los Angelės zoologiško daržo žvėrys buvo įpuolę į didelį vargą ir nebeturėjo 
ko ryti. Gal:butų padvėsę iš bado, jeigu nebūtų buvęs surengtas vadinamas ‘show’ ■ 
jų naudai, čia parodyta kaip levas vardu Jackie ritosi su savo treniruotoju Melvi- 
nu Koontzu pinigų sukėlimui. “Show” davė $1,000 pelno ir levai su kitais daržo 
įnamiais susilaukė didelių pietų. '

800 UŽMUŠTŲ ARBA DINGUSIŲ DĖL ŽEMĖS DREBĖJIMO
ANKARA, Turkija, bal. i 21.

Skaičius žuvusiųjų arba* pa
sigendamų asmenų dėl žemės 
drebėjimo Anatolijoj ketvirta
dienį siekė 800. Naktį į ket
virtadienį 50,000 žmonių pra
leido po atviru dangumi, nes 
bijojo trobesiuose būti.

Per visą naktį jausta pože
minis dundėjimas, o tarpais 
žemes kirčiai, žemėje pasirodė 
plyšiai pilni verdančio van
dens.

Aštuonioliką kaimų žemės 
drebėjimas visiškai sunaikino, 
22 kaimams daug žalos pada
ryta. Kai kur visos šeimynos 
buvo palaidotos griuvėsiuose. 
Daugiausia žuvo moterų ir vai
kų.

Turkijos pš.rlamentas nubal
savo paskirti fondų nelaimės 
ištiktiems šelpti. Užsienio at
stovybės išreiškė šalies vyriau
sybei užuojautą nelaimėje.

Pakvietė Fordą kon
ferencijai

WASHINGTON, D? C., bal. 
21. — Baltasis Namas paskel
bė ketvirtadienį, kad preziden
tas Rooseveltaš pakvietė Hen
ry Fordą pietums ir konferen
cijai ateinantį trečiadienį, bal. 
27 d.

Telegramas su pakvietimu 
sakė taipgi, kad Henry Ford 
gali dalyvauti kantu su savo 
sunumi Edseliu Fordu, kuris 
dabar yra Ford Motors kom
panijos prezidentas, ir su W. 
J. Cameronu, kuris yra Fordų 
patarėjas santykiuose su pub
lika (public relations adviser).

Ryšium su gauta, prezidento 
telegrama Henry Ford pareiš
kė, kad jis atlankys Baltąjį 
Namą.

Darbininkai kovoja 
• algą kapojimą

DETROIT, Mich., bal. 21. — 
Streikai uždarė ketvirtadienį 
Bohn Ąluminum & Brass Cor
poration aštuonias įmones. Be 
.to, Detroite yra uždarytos dėl 
streikų trys kitos įmonės, bū
tent Michigan Steel Casting 
Co., Detroit Moulding Co. ir 
American Brass Co. dirbtu
vės.

Streikai paskelbta todėl, kad 
kompanijos pareiškė darbinin
kams, jogei nukapos algas. 
American Brass kompanijos 
įmonėje Waterbury, Conn., 
750 darbininkų nubalsavo pa
remti Detroito darbininkus.

Finansininkas prita
ria aukso paskleidi

mui šalyje
NEW YORK, N. Y., bal. 21. 

— Thomas W. Lamont, Mor
gano komercinio namo “sme
genys”, sugrįžo laivu Bremen 
ketvirtadienį iš Europos. Re
porterių užklaustas, ką jis ma
no apie prez. Roosevelto pro
gramą, taikomą daugiau pini
gų apyvarton paleisti Lamont, 
atsakė, kad vyriausybės akci
ja padidinti kreditų fondus jį 
teigiamai paveikusi, kad jis 
buvo “favorably impressed”.

! WASHINGTON, D. C., bal. 
21. —- 300 tonų dokumentų, 
jų tarpe tokių, kurie yra po 
šimtą metų senumo, bus par
vežta į Jungtines Valstijas iš 
Amerikos ambasadų, pasiunti
nybių ir konsulatų laikomų 
įvairiose šalyse.

IŠ LIETUVOS
f • • ' .•

PRADĖJO PLUKDYTI
SIELIUS

ANTALIEPTĖ— šiomis die
nomis Šventojoj prasidėjo sie
lių klukdymas. Plukdydami sie
lius darbininkai uždirba per 
dieną 6 lt. 

------------- :----- j----- ,------  

NUGRIAUS APIE 100 LŪŠNŲ

TAURAGĖ.— Šiemet ir Tau
ragės apskr. miesteliuose bus 
nugriauta apie 100 lūšnų. Nau
jų gyvenamų namų miestuose 
ir miesteliuose busią statoma 
apie 300.

SUMAŽĖJO SKAIČIUS DARBI
NINKŲ, VYKSTANČIŲ Į 

MALĄJĄ LIETUVĄ

TAURAGĖ. — Lauko dar
bams) į ukius kasmet išvykda
vo iš Tauragės apskr. gausus 
darbininkų skaičius į Mažąją 
Lietuvą, šiemet jų skaičius esąs 
sumažėjęs perpus, nes atlygini
mai ir vietoje pakilo nuo 20— 
40%.

STEIGIA VAIKŲ CHORĄ
...... ..................  r-

KYBARTAI. —■ Kultūros klu
bas pradėjo organizuoti darbi
ninkų vaikų chorą. Prie choro 
busią įsteigta ir jaunųjų vai
dintojų trupė. < \

REIKIA CHORISČIŲ ,

KYBARTAI. — Norintieji įs
toti į kultūros klubo chorą tu
ri trečiadieniais ir penktadie
niais) kreiptis į choro vedėją. 
Ypač pageidaujami sopranai ir 
altai.

Hitleris nori alsi- 
imti Klaipėdą

VOKIEČIAI BIJO LIETUVIU PAGALBOS 
RUSAMS

Mano, kad rusai briausis Į Vokietiją 
per Lietuvą

CHICAGOS dienraštis 
“Herald-Examiner” balandžio 
22 d. laidoje plačiai rašo apie 
Klaipėdos pc.dėtį. Tarp ko kita 
jis sako:

Hitleris ruošėsi užimti Klai
pėdą, jei Lenkija butų įsibrio- 
vusi į Lietuvą. Klaipėda ir 
šiandie pasilieka viena Euro
pos “parako bačkų”.

Tas par: kas kuone eksploda- 
vo prieš ketverius metus, kai 
Lietuva teisė Kaune 126 na
cius, kaltintus sąmokslu už
griebti Klaipėdą ir sugrąžinti 
ją Vokietijai. •

Kitas įtemptas momentas 
buvo 1935 metais Klaipėdos 
seimelio rinkimų kampanijos 
motu. Hitleris pats prisidėjo 
prie nacių kampanijos per ra
diją, pasėkoje kurios dauguma 
basių buvo paduota už vokie
čių sąrašą.

Pernai Lietuvos vyriausybe 
nutarė paimti apie 1,000 ake- 
rių žemės priklausančios vokie

KINAI PASITRAUKĖ IŠ LINI
SHANGHAI, Kinija, bal. 21. chow, Lunghai geležinkelio 

— Po dvidešimt keturių va- mazgas ir svarbiausias japonų 
landų mūšių Lini gatvėse jr-ofensyvo tikslas. Japonai no- 
ponų armija išmėtė kinus iš Iri, paėmę Suchęvc, perkirsti 

koridorių, kuris cįabar skiria jųmiesto. >• •
Kinų armijų vadovybė pa

skelbė pasitraukimą ir pareiš
kė, kad kinai, pasitraukę dvi 
mylias, vėl apsikasė ir lauks 
priešų. Japonai iš Lini briau
sis pietų vakarų link, kad iš
gelbėti savo garnizoną, kurį 
yra' apsupę kinai Yihsien mie
ste. Yihsien randasi 40 mylių 
atstumoje nuo Lini.

Gi tolinu, 90 mylių atstųmn- 
je nuo Lini, yra miestas

UŽGRIUVO DARBININKĄ 

• ZARASAI. — Antazavės vai., 
BakUČių km. pas ūkininką J. j 
Peškaitį kasant šulinį, nuo di
delio spaudimo truko vamzdis 
ir kartu su žemėmis užgriuvo 
darbininką J. Siniauską. Si- 
niauskas buvo atkastas) be gy
vybės žymių.

ĮMONĖS SAVININKAS TRAU

KIAMAS ATSAKOMYBĖN

UKMERGĖ. — šiomis dieno
mis buvo patikrinta Ch. Leibo* 
vičiaus įmonė, kuriai surašytas 
protokolas už nepildymą pra- , 
monės darbininkų samdos ir 
darbo dienos ilgumo įstatymų.

čiams Klaipėdoje ir prie Klai
pėdos. Paimti žemę kariuome
nės ir Klaipėdos uosto reika
lams. Naciafi sukėlė didžiausią 
triukšmą, nors pačioje Vokieti
joje valstybės reikalams jie 
ėmė tiek ir tiek panašios že
mės.

Kodėl keliami tie nacių šauk
smai dėl Klaipėdos ?

Širdies gilumoje Lietuva ne
pasitiki Vokietija. Antrą ver
tus, vokiečiai bijo naujo rusų 
įsibriovimo į rytų Prūsiją. Ru- 

"Tsibriovimas jiems vaizduo
jasi -per Lietuvą.

Prieš keistą - mėnesių gandai 
plito, kad rusai ir lietuviai pa
darę sutartį, pagal kurią ru
sams bus leista maršuoti į Vo
kietiją per Lietuvos teritori
ją-

Kalbos ėjo, kad net Lietu
vos aerodromai bei kareivinės 
buvo statomi rusų pinigais.

Mažoji Klaipėda ir šiandien 
pasilieka viena skaudžių jų Eu
ropos vietų.

užkrriautas teritorijas pietų ir 
šiaurės Kinijoje. Paėmę tą “ko
ridorių”, japonai sukonsoliduos 
savo laimėjimus.

Apsuptas japonų garnizonas 
mieste Tsaochwange, Yihsien 
apielinkėje, ketvirtadienį mė
gino prasimušti per kinų ap
gulą, trčiau buvo priverstas vėl 
pasislėpti už Tsaochwango sie
nų. Kituose frontuose Kinijoj 
žymių pakaitų ketvirtadienį

Su-'nebuvo.

Roma 2,691 metų 
senumo

ROMA, Italija, bal. 21. — 
Ketvirtadienį Roma, Italijos 
sostinė, minėjo savo 2,691 me
tų sukaktį — nuo įsikūrimo 
750 metais prieš Kristų. Mus- 
solini išdalino 1,200 pensijų 
seniems ir luošiems darbinin
kams.

Taipgi duota mažų prizų 
“ištikimumo žemei” kontestą 
laimėjusiems. Mat, kai kurie 
ūkininkai sakosi, kad jų šei
mos dirba tuos . pačius žemės 
plotus, kuriuos dirbo jų pro
tėviai jau viduramžiuose.
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RAŠO FRANK BULAVV

JOnOs ftodin

iŠ kelionės įspūdžių
(Tęsinys) 

It.
Išsirengeme darbo ieškoti

Jau buvo vidurvasaris, kai 
Adomas Dešniukas ir aš aplei
dome Havatią ir iškeliavome į 
provinciją darbo ieškoti, Susi* 
rasti darbas Havanoje nebuvo 
jokius vilties, čia apėjome vi* 
sas« darbavietes ir Visur sililė- 
mės, bet musų talkos niekas 
nereikalavo. Mat, čia visus dar
bus atlieka kubiečiai su ispa
nais, o kad kitų šalių ateiviams, 
darbo hėta, tai kam čia galvoj, 
Juk Havanoj neprotestuosi ir 
demonstracijų nerengsi, kad 
kas darbo duotų. Valdžiai irgi 
neapeina bedarbių likimas. Tad 
mums' tuo tarpu nieko kito ir 
neliko daryti, kaip tik ieškoti 
šaltinių pragyvenimui ūkiuose.

Dešniukas ir aš susitarėm 
keliauti. Vieną gražų Sekmadie
nio rytą pasileidom pru San 
Jue de las Lajas į Ganuza, ir 
antrą dieną jau buvom prie 
Madrugo miesto, kur praside
da uolų kalnai ir vingiuotas 
kelias veda toliau į Matanzas

buvo šioj apylinkėj ir kelių 
pravesta, ėjo tik siauras mulų 
pramintas takas Cardenos’ link.

Artinosi vakaras ir tarp kal
nų darėsi tamsu. Mes toliau be
eidami visai netikėtai užtikom 
gyvenančius žmones.

Kalnų gyventojai
Kas per vieni tie kalnų 

ventojai bUVU, mes nežinojonl. 
Krūmuose per tarpekalnius žiū
rint, matėsi lygumoje ant ketu
rių stulpų uždengtas lobomis 
stogas. Tai čia buvo tų gyven
tojų stovykla. Apie tą vietą 
Slankiojo vyras ir nfebUVo gali
ma įžiūrėti kokia kita žmogys
ta sėdėjo ant kelmo.

Apsilenkti tą vietą, kad tie 
žmonės nepastebėtų, buvo ne- 
galima, nes kalno kraštai buvo 
lyg akmenų siena status. O iš 
kitos pusės riogsojo gilus klo
nis, apaugęs tankių krūmų.

Mat, iiittms dar būnant Ha
vanoje kubietis pasakojo, kad 
provincijoj reikia būti atsar
giems nuo plėšriųjų žvėrių ir 
piktadarių, kurie slapstosi miš
kuose ir Užpuldinėja ieškoda
mi grobio praeivius. Ši vieta 
kaip tik ir buvo labai panaši į

(Tęsinys)
Antradienio rytą vasario pen

kioliktą apleidau Palibegerių 
kaimą ir savo tėviškę. Palikau 
savo tėvelius beverkiančius. 
Švogėriai nuvežė mane į Palan
gą, kur laukėme autobuso ke
liauti į Klaipėdą, nes norėjau 
Klaipėdoje sutvarkyti kelionei 
refkalihgUs raštus ir kati galė
čiau palikti laisvas vasario še
šioliktą, dalyvauti Lietuvos lai
svės šventės apvaikščiojime. 
Autobuso laukdamas užėjau į 
Palangos policijos runtus. Te
nai teko pasikalbėti su pollcis- 
tais ir su policijos viršininku, 
kuris pasirodė labai malonus 
žmogus.

Dešimtą valandą apleidome 
Palangą ir po valandos laiko 
atvykome į Klaipėdą. Noriu 
priminti, kad mano seserys ir 
švogėriai palydėjo Iki Klaipė
dos. Sutvarkęs reikalingus raš
tus, apžiūrėjome Klaipėdos 
miestą, kuris turi daug gražių 
naują namą. Apie juos Jau pir
miau rašiau. Pasilikau per nak
tį viešbutyje, kurio 
pasinaudojo proga 
merlkoną. Vasariu 
rytas buvo giedras,
Po pustyčią ėjome į miesto pa-

savininkas 
pažinęs a- 
šešiuliktos 
bet šaltas.

Mulų išmintas takas
Pravažiuojant minėtus mies

tus, kaimus ir miestelius teko 
pastebėti gana gražių vaizdų. 
(Ja cukraus nendrių neapmato
mi laukai. Kitur pynių plaiita- 
cijoH, citrinų medžiai ir aukš
tos pairuos/ puošia salos lygu
mas.

Visai kas kita pasirodė, kai 
už Madrugo per kalnus pradė
jom klampoti Cardenas link. 
Čia riogsojo neapmatomi tyr
laukiai. Aukšti akmeniniai kal
nai, slėniai ir kloniai buvo ap
augę mažų medelių. Čia nebu
vo dirbamos žemės, niekur ir 
žmonių nesimatė gyvenanti Na*

pasiliko viena išeitis, — ar ei
ti pro tų nežinomų žmonių vie
lą, ar grįžti atgal tuo pačiu 
mulų išmintu taku. Mums be
būnant krūmuose ir begalvo
jant ką daryti prisiminė ir tas 
kubiečio patarimas.

Baime turi didelės akis
. —Grįžkim atgal, — aš kuš

telėjau pašonėn Adoniui Deš- 
n iu kui. Nuo persmarkaus' kum
štelėjimo Dešniukas dar labiau 
persigando ir smarkiai pasilei
do per* krūmus atgal. Aš pase
kiau jį. Kai mum> bėgant su-

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą.

Kraujo Spaudimą
22 uos iš 26 atsitikmų

Dr. Fredėric Damrau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose iš 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
ruškų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių it 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

šakos, tai pasigirdo ir nelabasis 
šuo. Mes tik pamatėm, kad

atlekia taip smarkiai lodamas, 
kad net visa giria skamba. Nuo 
šuns pasislėpti nebuvo galima.

reivių, po to pastebėjau Deną 
ir kareivius, kurie maršavo 
miesto gatvėmis. Bttvo gražus 
apvaikščiojimas, bet truko 
inkam tinto h* vikrumo dvasios. 
Viršininkai ir kapitonai buvo 
gražiai apsirengę ir batus iiust- 
šveitę, bet paprastų kareivių 
>atai pasirodė tik gal su tau- 
<ais ištepti. Vienok kaip tenai 
nebūtų, vis likau sujaudintas, 
uo, kad ir čionai broliai lietu

viai, kurie daro dėl savo tėvy
nės, geriausiai, ką jiė išgali. 
Kad šalis praturtės tai ir ka
reiviai galės geriau*"apsirengti. 
Brolihi lietuviai, tegul gyvuoja 
laisVa Lietuva! Aš jus myliu ir 
visa tai, ką jus turite ii* ko ne
turite!

šeštą valandą vakaro aplei
dau Klaipėdą ir apie aštuntą 
valandą tėvynę Lietuvą. Buvo

Iiiai į jųjų viešbutį. Čionai tuo
jau davė kavos su užkandžiais. 
PU trt liko paskirti kambariai. 
Man teku geras kambarys ir 
geras vokietis draugas iš Cleve- 
latid, Ohlo. Vakariene buvo 
septintą vai. vakaro ir po to 
gera muzikališka .programa. 
Sęptintą vai. r^to pusryčiai, o 
po pusryčių vėl sėdome j spe
cialų traukinį, kuris nuvežė 
mus į laivą “Europą’*, čionai 
pasitiko vokiečių valdiški atsto
vai! kurie ir vėlpįerižurėju “pa
sus” ir pinigus. Turėjau apie 
dvidešimt penkiaš markės, ku
rias turėjau išmainyti į laivu 
popierinius pinigus, nes tiktai 
leldu penkias vpkilkas markes 
Išsivežti. Šitą dalyką irgi daro 
visus kitus vukiečią kaimyniš
kos šalys, įskaitant Lietuvą.

Pirmą valandą, po pietų ap
leidome Vokietiją ir iškeliavo
me į šiaurinę Jtirą, Jura kulkas 
buvo tyki ir graži kelionės pra
džia. Kitą rytą atvažiavome į 
SoUtliampton, Angliją, kur lai
vas apsistojo tris valandas, nes 
turėjo priimti > daug laiškų. 
Southampton apleidome pusę 
pirmos ib keliavome į Gher- 
bourg, Frahclją# čionai vėl lai
vas pasiliko apie tris valandas, 
kur priėmė daugiau žmonių 
važiuojančių į Ameriką. Aštun
tą valandą vakaro pasileidome 
į didįjį okeaną. Pirmas dvi die
nas buvo gražu ir žmonės ge
rai linksminosi. Bet kai atplau-

AR Jums Reikalinga 
VERSTI Savo Vaiką 

Paimti Liuosuotojį?
Nemalonus liuosuotojai padaro ne
malonias sCėnas! Ir verčiant vaiką 
paimti netikusio skonio liUosuotoją 
galima pakenkti jo viduriams.
Kita kartą jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax! 
Jis parsiduoda mažomis plytelėmis, 
kurios turi tikrai gardaus šokolado 
skonį. Ęx-Lax suteikia visišką vidu
rių išvalymą, be jų sukrėtimo bei 
skaudėjimo.
Daugiau kaip 80 hietų Ėx-Lax bUvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuoBuotOjaS. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas, Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau, jis turi GERESNI SKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKVK1T JĮ 
PAKEIČIANČIŲ t z

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.

nes Su dideliu išsiilgimu laukė 
Amerikos krašto, kurį pamatę 
turėjo didelį džiaugsmą. Mvv* 
kę į New Yorko uostą jautė
mės ramus,

(Bus daugiau)

NUSIŠOVĖ KAPUOSE

MARIJAMPOLĖS — Vasario 
25 d. apie 9 vai. ryto Marijam- 
ipolės R. Kat. parapijos kapuo
se iš revolverio į galvą nusi
šovė Alytaus Apylinkes Tėis- 
mo ipotekos skyr» sekretorius 
— knygų vedėjas Antanas Juš
kevičius. Spėjama, kad žudėsi 
dėl revizijos metu rastų pini
ginių trukumų. Paliko žmonų 
ir 6 vaikus.

10 ii* 25 cfentų dėžutės yra pas 
jusi) Vaistininką.

i .........

NAUJAI ATIDAREI
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvio žydukas iš Švėkšnos) 

10846 Š. M1CHIGAN AVĖ.
Tėl. PUllman 4540

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

Mes mokame patarnautu

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

_______ DtangijoBNariai
Phdnė CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedėl. pagal sut
Rež. 6631 SO. Cailfdrnia Aven

Telefonas Republic 7868
■■i. ■■ ■ inn

Ofiso Tel. Boulevard 5&1S

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėlipmis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. M1CHIGĄN BLVD.

Tel. kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Reftideftče Tėl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUfe
Ofiso valandos: 

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

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

kėine į okeano vidurį, tai pa
sitiko niUs didelė audra, ir di
dysis milžinas “Europa” buvo 
mėtomas kaip lapas. O daugu
mas žmonių! sirgo juros liga. 
Ką laivas sutaupė maistu, turė
jo praleisti sergantiems žmo
nėms patarnaudamas, ir tai per 
dvi dienas ir naktis laivas ve
dė didėlę kovą su ludra, o žino

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo- 
Į se ar ligoninėse, 
■duodu massage 
electric treatment 
ir magnetic blan- 

i kets ir t.t. Mote- 
1 rims ir merginom 
1 padariniai dykai.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRtJRGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2*4 ir 6*9 valu 
1957 W. Garfield Blvd. 
Con 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
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
, .DIENA IR NAKTĮ •»“ 1 

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

Tel. LAFAYETDE 6727

T*“N-«-rl koplyčios visose
J—j 1 Chicagos dalyse

Į - ' ‘ .. ------------------

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

M-

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telėphone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

ftes. 6515 So. Rorkwell St.
Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Vdk. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tek: Btmlevafd 1820 
Namų Tel.: Prospect 1930

sis... Mes turėjome SU “Savim po 
vidutinę lazdą. Aš atsigręžiau, 
— žiūriu, Dešniukas kaip pri
lipdytas stovi prie medžio. Aš 
irgi norėjau bėgti prie jo, bet 
kaip tik tuo metu pasigirdo 
balsas: “Sustok!” Aš vietoj su
stojau, žiūriu, ir šuo kaip į- 
smeigtas stovi ir urzgia. Iš tie
sų, tai nebuvo galima tikėti sa
vo akimis, kas' atsitiko.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
AI BERT V

ETKUSir EUDEIKli
«>

r\W A I KOPLYČIOS visose 
U I rk/Vl chicagos dalyse.
AMBULANCE

INSURANCE
(APDRAUDA)

mas taip Verčia, turėjau nusi
raminti.

Atvažiavome į Tilžę, čionai 
traukinys stovėjo apie valandą 
laiko, ir persimainė beveik vi
sa traukinio valdyba. Tilžę ap
leidome apie dešimtą valandą 
nakties. Traukinys buvo geras 
ir greitas, nes pitsę aštuonių 
ryto atvykome į Berlyną. Čio
nai reikėjo persėsti į kitą trau
kinį, važiuojantį į Bremeną. 
Traukinys buvo labai greitas, 
antrą valandą po pietų atva
žiavome į Bremeną. Nord Llb- 
yd patarnautojai mus pasitiko 
ir nuvedė į vietą, kur buvo mu
sų “pasai” peržiūrimi ir iš te-

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

j P. ŠALTIMIĖRAŠ.
...... v 4.. J. ■: .... . U_____________ ____________________

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
atti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

-----------
____ Kiti Lietuyia.i Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

DIENA ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

Pilną apdraudą auto- 
mobilzatns

ANTANAS M. PHILLIPS

Apdraudą 
ugnies

Apdraudą

Apdraudą

Apdraudą

Apdraudą
gausite

namų nuo

rakandų
nuo vagiu

langą
gyvasties

— . I      I I ■■ .U     - I I I III .Iii. ■!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio {staiga

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Laidotuvių Direktoriai
v

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 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, nuo 6 iki t 
Nedėliomis pagal sutartį.

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. / 

Tėl. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Re*. Hyde Park 3395

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 Šo. Califurnia Avėttue 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 18th Street Phone Mohroe 3377

; S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Yards 1139 
Yatdš 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Strėet Tel. Pullman 1270

.r-r . į.k ..... . x. >. »..u.. ■ .......... m.

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westerh Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avehue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So» Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus Seredomis ir sUbatotnis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
juBų 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 Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ii* Chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Gailai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos , 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nilo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais 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 8 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

i
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BARRICK’S
p** c»o»ur totroiAiio*

Maisto Vertybes
Yra Geriausios Pas “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BAL. 22 IR 23

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

GERIAUSIOS KĄ UŽ PINIGUS GOLI PIRKTI!

BULVES 6-19
“MIDWEST” FINEST GOLDEN SANTOS
E/ A II ■ Spraginta 
M U U A Šviežia 
■ *■“ ■ ■■ Kasdien

Naudokitės Paskutine Proga
MALEVŲ 
KRAUTUVĖ

6050 S. HaLtid St. 
Pirmiau 5905 S. Kedzie Avė.

e*l

fe!

Mes savo specialų neskelbia
me, bet jūsų apsilankymas į mu
sų krautuvę jus Įtikins, kad mu
sų malevų, varnišių, sienų popie
rių, stiklų ir t. t. kokios rūšies 
jie yra, kainos pernelyg žemos.

MES TAI SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NE MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS

FLOORS OF FU RNITURE VALUEĮĮ

Sv 14C
Maiš. ■ ’

“MIDWEST” TOMATO

SRIUBA “ir 2 19
“MIDWEST” FANCY KOKYBĖS TOMATĖS
ČATmiP DIDELĖSvrrAOkJA _ 2 MAŽOS 19c BONKOS

KNOX”JELL
DELICIOUS SPICED COOKIES ..............   Sv. 1O£
“SUNSIHNE” TRAPIOS KREKĖS .........  Sv. pak”
“SUNSHINE” FIG BARS______
“GERBER’S” ĮVAIRIAUSI
STRAINED FOODS

Cellophane Pakeliai 2 sv. 25c

. 3 kenai 25^
ŠOKOLADO SKONIO ARBA REGULIARĖ
OVALTINE Didelis 59c Didelis ken. 330
“ELMDALE” PLAUTI ŽALI BYNSAI No. 2 kenai 3_už_25c
“MIDWEST” GOLDEN BANTAM CORN No. 2 kenai 2 už 27c 
“SHUREFINE” ČIELI AFRIKATAI Didelis 2V6 kenas 19c
MIDWEST” FANCY SLYVOS Didelis 2i/2 ken. 160

BANANAS Dideles—Prinokusios Sv.
ORANDŽIAJHCalifornia”Dideli .........................  TŪŪT230
MORKOS California Didelės Krūvelės ........... 3 už 130
CELERY Florida Didelės saujos .................. 2 už

t

ffiį

"•alth.

.... _ AFTER130 YEfiR
HALSTED FURNITUft

F \ l Vfrui — *orever
Adelė Nausėda

Panatelos Podukra

...  S v. 1O<
1/ž sv. 23<

TOMEITfiS Florida Fancy Prinokusios
r‘RICHTER’Š”~VIRTAS~KUMPIS ...........
“CLEVF.LAND” SIENŲ POPIERAI VALYTI ...........;........ 3 ken. 25c

“OCTAGON” Toiletui Muilas 3 už 140
“OCTAGON” SOAP ČIUPS .............. Didelis pak. 190
“OCTAGON” Muilo Milteliai 3 už i4c
“SUPER SUDS” koncentruotididelis pak. 19c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ
TAUPYKITE* MUSŲ KUPONUS

K 1,1, .Įi Rl »■■■ R|| ■■ !■■■ I.l|l>ųi II yniU)ini^
.ir * ri -r ’ . ■"■-j-'-F—'Tf

PIRK NUO lBWE NES PIGIAU

MIDWESTffiSTORES

IBwe

tuvių |

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

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

Kurie esate nusitarę rašytis 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti

Chicagos Lietuvių Drau- 
proga ir tuojau įsirašyti.

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

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

k

Gubernatoriaus rūmai. Kai 
kurios ponios klausinėja pono 
ferapoto, “kas čia naktį prie 
rūmų taip triukšmavo? Kasgi 
atsitiko?”, Gudrusis Terapoto 
truputį įtariamai aiškina, kad 
gubernatorius atsivežė buk tai 
naują guvernantę . . . “Ach! 
kaip baisu ” atsako pasipikti
nusios ponios.

Pikillo turtingai apsirengęs* į- 
aina į salioną, vis dar truputį 
apsvaigęs ir ne visai gerai su
prantąs kodėl ponios randa to
kio didelio malonumo besity- 
5 i oda mos iš jo vestuvių. Žingei
dumo pilnos poniutės nori su
žinoti, kodėl Pikillo vedė guber
natoriaus “favoritę”. Pikillo 
pasipiktinęs visu reikalu prašo 
Pana lėlio, kad jam apmokėtų 
kaip buvo sutaria, nesi jis turi 
eiti ieškoti savo Perikolos. Ta
čiau Panatello-atsahų, kad jis 
negaus savo pinigų, tol pakol 
Pikillo neperstatys savo žmoną 
gubernatoriui su visais forma
lumais. Pikillo, žinoma, sutin
ka tai padaryti.

Ir štai įeina pati Perikola, ir
gi persirengus puošniais rūbais. 
Perikola su gubernatorium . . . 
Ir tai Pikilo .vedė slavo myli
mąją Perikolą? Koks apsivyli
mas. Perikola mėgina įtikinti 
jį, kad ji padarė lai, kad gauti 
pavalgyti, bet veltui. Už pasi
priešinimą, Pikillo lieka suareš
tuotas.

Nuo gatvės į gubernatoriaus 
rumus, iš lenais kalėjimai!, 
toks jau nelaimingo ir įsimylė- 
josio Pikillo likimas.

Kalėjimas —
Vienas senas kalinys jau per 

12 metų griauna sieną, rengia
si išbėgti. Išgirdęs, kad kažkas 
ateina, jis pasislepia sienoj pa- 
darytoj skylėje, kuri užsidaro. 
Don Pedro ir Panatcllo suriš
tą Pikillo įmeta celėm

Gražioji Perikola turėdama 
nemažos įtekmės pas guberna
torių, gauna leidimą lankyti 
kalėjimą. Meilė visuomet randa 
būdą. Perikola išaiškina visą 
dalyką Pikillo, ir jis pagaliau 
supranta, kad Perikola, kaip ir 
jis, buvo auka apystovų. Juo
du planuoja, kaip Pikilo galėtų 
pabėgti iš kalėjimo. Mėgina pa
pirkti sargą. Bet įsivaizduokite

STOP! READ! SAVE!
$20,000 S T O C K
F U R NIT AlR K - R U C S - RADI OŠ - S T 0 VES 
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jos siurprizą, kuomet pažįsta, 
kad sargas niekas kitas, kaip 
pats gubernatorius persirengęs. 
Girdėjęs visą suokalbį tarp Pe- 
rikolos ir Pikilo, jis įsako su
imti ir Perikolą..Bet kad ir gu-

. DIDŽIAUSIAS Iš VISU 
SOVIETŲ PAVEIKSLŲ 

The New York Times sako: ‘Ge
ra istorija, gera biografija ir 
virš viso ko geri krutami pa
veikslai” ...

“Leninas Spalyje”
Visi New Yorko kritikai svajo
ja apie jį! Nepraleiskite! Ateiki
te anksti! Vengkite Susikimšimo!

S0N0T0NE
Teatras—66 E. Van Buren 

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

šešt. ir Sekm. Išimtis

berną torius, bet visgi jis turi 
jautrią širdį ir labai myli Pe
rikolą. Nutarė duoti tjai dar 
vieną progą išsigelbėti. Šį sykį 
daina busi tarpininkas, jeigu ji 
nutars grįžti pas gubernatorių.

Iš kilos pusės, senas kalinys 
irgi turi “gerą” sumanymą. Už 
dešimts metų jis pabaigs griau
ti kalėjimo sienų ir tuomet vi
si trys kartu galės išbėgti. 
Laukti dešimts metų, tai jau 
negalima, pamąstė Perikola. Ji 
turi geresnį sumanymą. Ji už
dainuos, o Don Andre, many
damas!, kad tai sutartas signa
las, kad Perikola nutarė grįžti 
pas jį, atidaro kalėjimo duris. 
Perikola, Pikillo ir senas kali-

nys išbėga ir minioje, prie 
“Trijų Seserų” karčiamos pasi
slepia.

Ir Laisvė!
t

Ir Don Andre vėl apgautas. 
Jo pyktis nežino rybų. Greižtai 
įsako policijai ant vietos sua
reštuoti visus tris pabėgėlius.

Bet kuomet jis pamato, kad 
minios! simpatija yra su pabė
gėliais, ir jis ir burmistras, 
Don Pedro nenori, kad žmonių 
tarpe įvyktų sukilimas, pats 
paliuosuoja policijai pasidavu
sius Perikolą, Pikillo ir seną 
kalinį, — sudėdamas dar savo 
linkėjimus, kad jie visuomet 
laimingai gyventų.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpk it kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausi t. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

ŠĮVAKAR REPETICIJA
Sandaros salėje, 814 West 

33rd Street, 8 valandą šįvakar 
įvyks “Birutės” Choro repetici
ja. Solistai ir choro nariai pra
šomi būtinai atsilankyti.

—Valdyba

N/V.

Be ŽYDAI ŽADA

pirmus 4 kuponus

visiems 
vairuoto-

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PASTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 23 D. 

tris sriubai lėkštes. 
Likusi setui indai eis

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

kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

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

Vardas

Adresas..

• REIKALAUJA LAISNIŲ 
AUTOMOBILIŲ VAIRUOTO
JAMS — Chicago Association 
of commerce kreipėsi j guber- 
i^aitorių Homer reikalaudama 
įtraukti į specialės legislatu- 
ros sesijos kalendorių projek
tą laiisnių įstatymo 
valstijos r.utomobilių 
jams.

t

ORGANI
ZUOTI DIVORSŲ TEISMĄ — 
žydų rabinai Chicagoje taria
si apie steigimą divorsų teis
mo, panašaus katalikų ir epis- 
kopalų bažnyčių vedybų panai-, 
kinimų teismams. Tokio teis
mo užduotis bus spręsti tik di- 
vorsus iš religinio atžvilgio ir 
skirtumas tarp vedusių lygin
ti be civilio teismo pagalbos. 
Tas teismas nesikiš į civilių 
teismų jurisdikciją.
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Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
! , '.z ...
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Metams ..........................88.00
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Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
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Orderiu kartu su užsakymu.

Dvylika milionų bedarbių
\ . -- r-~-n. -

Senato nedarbo komitetas patiekė raportą, kuriame 
apskaičiuojama, kad Jungtinėse Valstijose dabar yra 
12 milionų bedarbių ir apie 18 milionų žmonių gauna 
vienoje arba kitoje formoje pašalpą iš federalinės val
džios, iš valstijų arba vietinių savivaldybių.

Iš šitų skaitlinių matyt, kaip skaudi yra dabartinė 
“biznio recesija”. Ji yra beveik taip pat skaudi, kaip 
kad buvo didžioji “depresija” blogiausiais metais.

Bet šiandie jau geriau tuų atžvilgiu, kad valdžia 
supranta, jogei jos pareiga bedarbius šelpti arba aprū
pinti darbais. 1932 metais republikonų administracija 
tam priešinosi. Prezidentas Hooveris sakė, kad laisvam 
Amerikos piliečiui esą “per žema” imti pašalpą iš val
džios iždo. ,

Tačiau tas pats Hooveris nelaikė per žemu dalyku 
įsteigti Rekonstrukcijos Finansų Korporaciją, iš kurios 
gavo milžiniškas paskolas stambieji bankai ir stambio
sios kapitalistinės kompanijos.

Konservatyviški republikonai dabar kaltina Roose- 
velto administraciją, kad ji politiškais sumetimais krei
pėsi i kongresą, reikalaudama paskirti keletą bilionų 
dolerių bedarbių šelpimui ir biznio gaivinimui. Galimas 
daiktas, kad valdžia tokių sumetimų turi, bet ar iš to 
išeina, kad bedarbių šelpti nereikia?

Nežiūrint, kokia partija, šiandie butų prie valstybės 
vairo, ji negalėtų'leisti dvylikai milionų žmonių ir jų 
šeimoms mirti badu!

*,h . .. ;

. / Perdaug valymų t
Stalinas užvakar išleido aštrų įsakymą, drausda

mas masinius “valymus” kolchozuose (kolektyviuose 
yukiuose). Jisai nėra joks valdininkas, bet tik partijos 

sekretorius ir sovieto (“parlamento”) narys, todėl, ro
dos, ne jo butų pareiga davinėti įsakymus ūkių vedė
jams. Bet, mat, Rusijoje gyvuoja ypatinga “demokrati
ja”, kurioje asmuo, nepaskirtas į jokią valdišką vietą, 
turi daugiau galios, negu visa valdžia.

Iš Stalino įsakymo paaiškėjo, kad dėl visokių menk
niekių ūkininkai iki šiol būdavo masėmis išmetami iš 
kolektyvių ūkių. Kas su jais atsitikdavo, kai jie netek
davo progos dirbti ir pasidaryti gyvenimą, nežinia. Bet 
Stalinui tai, tur būt, ir nerupi. Jisai pastebėjo, kad nu
kentėjo daugelis kolchozų dėl šitokių “valymų”. Valsty
bei pasidarė nuostolis, todėl diktatorius liepė daugiau 
taip nedaryti.

Kažin prie ko butų tie kolchozai priėję, jeigu ne 
Stalinas. Bet, ačiū dievams, Rusija turi vadą, kuris vi
suomet kritingoje valandoje ją išgelbsti nuo pražūties.

Toje pačioje žinioje iš Maskvos sakoma, kad 1933 
metais, baigiant žemės ūkio kolektyvizaciją, sovietų 
Rusijoje mirė badu tarp dviejų ir septynių milionų val

stiečių. Bet kolektyvizacija vistiek buvo įvykinta. Kele
tas milionų valstiečių tokiai milžiniškai šaliai, kaip Ru
sija, nieko nereiškia.

Išlikusioms nuo bado Rusijos valstiečiams yra vil
ties, kad Stalino komisarai jų visų neišnaikins, nes “mu
sų didysis ir mylimasis vadas” juos užtars, kai jisai pa
matys, kad jau nebėra kam laukus arti ir akėti.

Laimė Rusijos žmonėms, kad jie turį Staliną.

KAIP PRASIDĖJO SUSISIEKI- administracijos liniją pirmam 
MAS GELEŽINKELIAIS TARP traukiniui iš Kaišiadorių į Len-

LIETUVOS IR LENKUOS tvaravą.

Per 18 metų nebuvo santy
kių tarpe Lietuvos ir Lenkijos. 
Kai Lenkijos ultimatumas pri
vertė Lietuvą tuos santykius 
užmegsti, tai prasidėjo susisie
kimas ir geležinkeliais. “L. Ži
nių” korespondentas aprašo, 
kaip buvo paruoštas kelias per

šita geležinkelio linija per 
kelis kilometrus Lietuvos pu
sėje buvo apleista arba net ir 
visai išardyta. Kai buvo pri
imtas Lenkijos ultimatumas 
kovo 19 d., tai reikėjo tą gele
žinkelio dalį sutaisyti, kad ba
landžio 9 d. galėtų juo pereiti 
traukinys.

Kauno dienraščio korespon
dentas rašo: e

“Vakar (bal. 8 d.) visi 
darbai buvo baigti, lenkai 
jau užvakar atliko visus 
bandymus. Jie norėjo net 

, prijungti geležinkelio telefo
no telegrafo vielas išbandy
mui, bet mūsiškiai dar ne
leido, kol nebus oficialiai 
priimtas kelias.

“Apie 18 vai. (t. y. 6 vak) 
vakaro plati priėmimo komi
sija su inž. Bulota priešaky, 
vietos valdžios atstovai, pa
sienio sargybos pareigūnai 
su rajono viršininku Pr. Vai- 
taičiu, U. R. M. at&tovas Dr. 
Mačiulis ir pora žurnąlistų 
susėdo į bene 5 vagonų trau
kinį, kurs pirmą kartą po 18 
metų važiavo toliau už Vie
vio stotį Vilniaus link.

“Traukinys privažiavo prie 
pat administracijos linijos. 
Lenkų pusėj stovėjo kele
tas lenkų susisiekimo tarny
bos valdininkų su telegrafo 
ruožo viršininku J. Lenarto- 
vičiu ir referentu V. Jaku
čiu priešaky. Lenkų ir musų 
komisijos akivaizdoj musų 
geležinkeliečiai galutinai ^su
jungė lietuvių ir lenkų bė
gius, Užsuko paskutinius 
sraigtus. Tuo budu pirmieji 
bėgiai tiesiogiame Lietuvos 
Lenkijos susisiekime sujung
ti. Tuoj buvo sujungtos ir 
telefono telegrafo laidų vie- 

. los. •
“Visi darbai ir oficialu

mai atlikti ir šiąndien, ba
landžio 9 d., einant Augus*- 
tavo sutartim, turi pereiti 
adm. liniją pirmasis trauki- 
nys-

“Sako, lenkai norį tą trau
kinio perėjimą sujungti su 
tam tikrom iškilmėm, \kad 
butų perkirpta juosta. \Bet 
lietuviai apie jokias iškilmes 
negalvoję, tik šaltai vykdą 
primestą susitarimą. Kol kas 
tas tiesioginis <, susisiekimas 
tebus.. naudoj apnašu diploma
tiniam paštui vežioti ir abie
jų atstovybių nariams ir 
kurjeriams važinėti.”

Susisiekimas vieškeliu. .

“Vilniaus —• Kauno vieške
ly (tęsia “L. ž.” korespon
dentas), į ties Skirmuntiškių 
pereinamuoju punktu, lig- 
šiol kasdien buvo keičiama
si pašto1 maišais su diploma
tų korespondencija. Tačiau 
tie maišai plonoki, O pirmą 
kartą pašto tebuvę bene tik... 
vienas laikraštis. Budingas 
sutapimai: pirmą kartą paš
tą perduodant iš lenkų pu
sės dalyvavęs pašto tarnau
tojas pasirodė Velička! Vil- 
niaus-Kauno vieškelis, kuris 
turi būt atidarytas susisieki
mui rugpiučio 1 d., tebėra 
apžėlęs, tik spindančios va
rinės vielos liudija, kad Kau
ną ir Vilnių jau jungia te
lefono' ir telegrafo susisieki
mo nervas*. Žinoma, taip pat 
jis tik diplomatams dar te
tarnauja.

“Pažymėtina, kad musų 
pusė, lietuviai, tiksliai vykdo 
visas susisiekimo atidarymo 
ir kitas sąlygas, tačiau žymu, 
kad tai daroma su tam tik
ru vėsumu, kurį galima pa
stebėti ir pas paprastus tar
nautojus ir darbininkus.” £ ;..... ;...

PASIKEITĖ “MILWAUKEE 
LEADER” 
■ I • - •

Balandžid 20 d. Milwaukee’s 
Socialistų dienraštis anglų kal
ba išėjo su nauju vardu: “The 
New Mihvaukee Leader”. Pra
nešime sakoma, kad jisai per
ėjo J naujų savininkų rankas. 
Iki šiol jį leido Mihvaukee So
čiai Democratic Publishing 
Company, o dabartiniai jo lei
dėjai vadinasi Wisconsin Gu
ardian Publishing Company, 
sudaryta iš 3 asmenų.

Vyriausias dienraščio redak
torius dabar yra Paul A. Hol* 
mes,

Laikraštis padidintas iki 12

puslapių kasdien ir jo naujieji 
eidėjai žada jį vesti “agresin

goje, literatinėje ir nepriklau
somoje dvasioje”. Reiškia, ji
sai jau nebus grynai partijos 
organas.

“Mihvaukee Leaderį” sun
kesniais laikais gausiai šelpė 
žydų socialistų “Forverts’o” 
jendrovė. Paskui, kai jisai nu
krypo į Normano Thomaso pu
sę, tai pašalpos sumažėjo ii* 
visai pasiliovė.

PRAKTIKUOJA “DEMO
KRATIJĄ”

į

“Nauj. Gadynė” rašo, kad 
New Yorkę komuiiistai vėl 
ėmėsi ardyti savo politinių 
priešų mitingus:

“šiomis dienomis buvo su
ardyti keli trockistų mitin
gai. Vienas trockistų mitin
gas suardyta kovo 20 d., an
tras — kovo 23. Tos pat die
nos vakare komunistai ban
dė suardyti dar vieną troc
kistų mitingą, laikytą Palm 
Manor svetainėje, bet nepa
vyko.”

Esą, įdomu tai, kad tą lųi- 
tingą, kurį komunistai bandė 
suardyti, trockistai rengė pro
testui prieš Vokietijos nacių te
rorą!

Tai kam komunistai tarnau
ja, šitaip elgdamiesi?

Monopolistai ir opozicija
Monopolistų demagogija. Dėl koalicinės valdžios. — 

Kas turi teisę visos tautos vardu kalbėti? — Kaip 
“tautos vardu” kalba Hitleris. —• Valdininkai pasi
skubino lenkams ištikimybę pareikšti. — Lenkų ba
jorų įsigalėjimas. — Kas informuoja Varšuvą apie 
Lietuvos įvykius.—Kur reikia, ieškoti Lietuvos prie
šų? — Metas butų padaryti tvarką “savo namuose”.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

sunkintas kova tarp C.I.O. ir 
A.D.F.”

“Musų uždavinys dabar yra 
išlaikyti Ameriką nuo įsikišimo 
į karą, tvirtinti darbininkų ju
dėjimą, steigti kooperatyvę 
valstybę ir dar pasekmingiau 
skleisti socializmo evangeliją 
tarp Amerikos darbininkų.”

E LIETUVOS
TECHNIKINE IR SANITARI 

NĖ KOMISIJA TIKRINO
ĮMONES

KĖDAINIAI. — Kovo 22 ir 
23 dienomis, technikine ir sani
tarinė komisija patikrino Kė
dainių miest# įmonių techniki
nę ir sanitarinę puses’.

Veik visose įmonėse komisi
ja rado mažesnių ir didesnių 
trukumų. . Be to, pareikalauta 
įrengti vaistinėles, kur butų 
laidomi reikalingi medikamen
tai ir , tvarstomoji medžiaga. 
Maisto produktu gamybos įmo
nėse — turęti spiaudykles, ku
rios kiekyiępą dieną turi būti 
plaunamos įp. dezinfekuojamos.

Š tolerio' vaisvynio dirbtuvės 
ir Rubinšteinienčs kepyklos 
darbo patalpos neatitinką sta
tybos taisyklių. Pareikalauta 
įmones iškelti į kitas patalpas.

Be to, eilęje įmonių konsta
tuota stoka šviesos.

Stambesniųjų įmonių savi
ninkus komisija {pareiga vo 
įrengti apšildomas patalpas 
darbininkų valgykloms su sta
lais, sėdynėmis ir įrengimu val
giui šildyti. Tokiose valgyklo
se privalomi praustuvai, mui
las, rankšluosčiai ir kabyklos 
bei spinteles rūbams ir mais
tui.

REIKĖTŲ TAI SUTVAR
KYTI

KIKONYS; Kupiškio valsč. 
—Į šį kaimą pareina nema
ža laikraščių (ypač daug pa
reina “Lietuvos Ūkininko”). 
Bet nuo Naujųjų metų pasiro
dė betvarke; paštas laikraščius 
neantrašuoja, todėl iš pašto 
paėmęri žmogus nežino kam ati
duoti; Tuo budu vienas gauna 
neužsiprenumeravęs, o kitas 
laikraščio negauna ir užsipre
numeravęs. Reikėtų tai susi
tvarkyti: art antrašuoti ar iš
siųsti bilietą, nes kiekvienas 
nori gauti laikraštį.

I ■ IRUIIIK

.NETURĖTŲ BŪTI IŠIMČIŲ1

KUPIŠKIS. —. šiame mieste
ly 1937 met. veikia Viešoji val
stybinė skaitykla ir biblioteka. 
Bet laikraščiai ne visi pareina: 
trūksta “Lietuvos Ūkininko”, 
“Musų Jaunimo”, “Kultūros” 
ir kitų. Rodos, skaityklą lanko 
įvairių pažiūrų žmonės, .tai ir 
laikraščiams neturėtų būti iš
imčių, nes nori skaityti tie jr 
tie. >

Kovo 26 d. “Lietuvos Aido” 
pramuštgalviams labai nepatin
ka, kad Lietuvos buvusieji pre
zidentai, ministrai pirmininkai, 
kitaip tarus, opozicijos atstovai 
šiuo neramiu ir taip pavojingu 
Lietuvos valstybei laiku pasisa
kė už koalicinio ministrų kabi
neto sudarymą. Jie, tie L. Aido 
samdytieji rašytojai demago
giškai klausia, kur esą galas 
tokios koalicijos, girdi, iš ko
kių strovių tokia koalicija galė
tų susidaryti. Ret kas jau tik
rai negražu, kad L. Aidas pik
tinasi, dėlko esą nelegaliu budu 
buvusieji Lietuvos vyriausybių 
vyrai pasisakė, kad reikalaują 
jie koalicinės vyriausybės...

O kokiu keliu jiems tai liko 
padaryti? Spaudos burna už
čiaupta. šiuo metu net nekal
čiausio turinio susirinkimai ne
gali įvykti. Visosi visuomeniniai 
politinės ^organizacijos uždary
tos ir jų turtas nusavintas. Gali 
veikti tik tautininkai ir tik jie 
gali tariamai visos tautos var
du kalbėti. Tai tie vyrai, kurie 
turi didelius nuopelnus Lietu
vos valstybės kūrybos darbe ir 
nemaža nuopelnų Lietuvoje 
lenkų įtakos sumažinime, saky
sime, kaip žemės’ reformos įve
dimu, ar jie taip svarbią valan
dą Lietuvai privalėjo tylėti ir 
laukti, kol tautininkų vadai 
prabils. Štai tautininkai visai 
visam kraštui užčiaupę burną 
sakosi kalbą visos1 tautos var
du. Taip lygiai atėję lenkai į 
Lietuvą, ją okupavę ii’ niekam 
nedavę pasisakyti, galėtų tvir
tinti, kad kalbą viso krašto var
du, Štai Hitleris su Austrija 
panašiai ir pasielgė. Jau dešim
tis tūkstančių austrų smkišo į 
kalėjimus, ar stovyklas, šimtus 
jų išžudė, keli šimtai patys to 
smurto nepaKęsdami nusižudė 
ir dabar, jisa\ tai yra Hitleris, 
tenais skelbnrhūstrų atsiklausi- 
mą, ar jie norį Vokietijai pri
klausyti. Aišku, kad jisai tenais 
surinks visa 99% visų balsų, 
kurie pasisakys “už Vokietiją”. 
Galėtume tvirtinti, kad ir len
kų ministras Beckas gal jau tu
ri panašaus balsavimo sumany
mą paruošęs Lietuvai ir gal jau 
to balsavimo rezultatai jo stal
čiuje gatavi yra paruošti, kad 
Lietuvos gyventojų 99% “pasi
sakė” norį susijungti su Len
kija.

Tautininkai bijosi visos tau
tos balso, tautininkai nepasiti
ki lietuviais, nes kitaip jie leis
tų laisvai musų krašto žmo
nėms rinktis prasyti ir kalbėti. 
O jei taip, tai savaime išvada 
prašosi, sakysime, tokiai nelai
mei, kai karui ištikus ir prisi
ėjus savo tėvynės sienas gintį, 
ar tas sienas taip pat tik vieni 
tautininkai eis ginti, ar kiti gy
ventojai nebus pašaukti į karą? 
Juk jei sakoma, kad koalicinei 
vyriausybei šiuo metu negali
ma pavesti Lietuvos valstybės 
reikalus tvarkyti, kai, atsieit, 
nepasitikima, nepasitikima lie
tuvių tautos atstovais. Tai tuo 
labiau negalima tokia tautą pa
sitikėti mūšio metu... Tautinin
kai turi vos tik dvylika tūks
tančių narių, o ši jų ginklą ne
šioti sugebančių ir makančių jį 
vartoti gal bus koks tūkstantis 
kitas.H

Vis dėlto tokioje svarbioje 
lietuvių tautos gyvenimo valan
doje nederėtų monopolistams 
taip tyčiotis iš savo tautos ir 
taip žeminti tuos, kurie tą Lie
tuvą šukutė ir kurie ją ne tik 
gražiais žodžiais, bet nuo prie
šų gynėsi kardu ir ugnimi!

sai “Lietuvos Aidas” yra pra
nešęs, kad tose skaudžiose Lie
tuvai valandose, kuomet Lietu
vai buvo įteiktas’ lenkų ultima
tumas, kaip kas net iš aukštų 
valdininkų pasiskubino įsirašy
ti į lenkų Lietuvoje esamą or
ganizaciją ir tuo pačiu tie kiš
kiai jau norėjo sau laiduoti pas 
lenkus ištikimybę ir kartu sau
gią ir gerą tarnybą, žinoma, 
busimą tarnybą. Ką tai reiškia? 
Ar tai nėra tasai savotiškas 
“susiklausymas”, kurio taip 
trokšta šių dienų monopolistai 
iš savų narių ir iš visos tautos! 
Ar tai nėra visų Lietuvos žmo
nių toji neviliacijos pasėka, ku
rią atsidėję tautininkai taip 
per dešimts metų visoje Lietu
voje uždarydami lietuvių orga
nizacijas ugdė!

Juk įgijus tik tautininkų są
jungos nario liudijimą tuo pa
čiu įgijama teisę gauti valstybi
nėse įstaigose tarnybą! Ir štai 
patys monopolistai dabar turi 
konsitatuoti tą liūdną faktą, 
kad net aukšti valdininkai pa
siskubino iš lietuvių fronto 
bėgti pas svetimus, pas lenkus, 
pasiskubo ir, žinoma, pergreit, 
kaip dažnai su kiškiais atsitin
ka, įsigyti pas Lietuvos' priešus 
ištikimybę. Skaudu! Lietuvos 
Aidas dar turėtų ir kitą faktą 
konstatuoti ir jo nenutylėti, 
kad tas visas djenass tai yra 
kovo 17—19 d. lenkų radijas 
buvo labai tiksliai informuotas 
apie Lietuvos ministrų kabine
to posėdžius ir jų posėdžių nu
tarimus... Varšuvos radijas tas 
dienas bų#O labai gerai infor
muotas -Ir iš viso apie tai, kas 
tuomet Lietuvoje dėjosi!..*

Ponai tautininkai, gerai ap
sidairykite iki dar nėra vėlu ir 
gerai pakratinėkite savo na
rius, ar tik nerasite tenais ir 
tos kaimyninės valstybės parei
gūnų, kurie kartu tokią dide
lę ištikimybę jums patiems rei
škia ir kartu dedasi arčiausiais 
tautininkais. Pasižvalgykite po 
savo ministerijų kanceliarijas 
ar tenais’ neužtiksite tokių, ku
rie jau nuo seniai turi tautinin
kų sąjungos ištikimybės liudi
jimą pavidale nario knygutės 
ir toje pačioje knygutėje kyšo 
tos valstybės pareigūno pažy
mėjimas. Pasiteiraukite, kuria 
kalba šeimoje kalba, kai kurie 
iš gerų tautininkų!

(Bus daugiau)

Socialistų Partijos 
konvencija Kenoshoj
Norman Thomas ragina steig

ti didelę Darbo Partiją

LIETUVOS ŽINIOS t
JVYKO KARVĖMS GYDYTI 

NUO IŠPŪTIMO IR Už- 
SPRINGIMO KURSAI

Medeikių p. p. b-vė, visuo
tinam susirinkimui nutarus, 
nupirko ir patalpino prie pie
ninės ir visų grietinės nugri 
punktų karvėms gydyti nuo Iš
pūtimo ir užspringimo įrankių 
komplektus: zondą ir troaka- 
rą.

Ta proga kovo mėn. 5 d. 
ūkininkams ir gr. nugr. p4ų 
vedėjams buvo suruošti kursai, 
kuriuose veterinarijos felčeris 
mokė, kaip suteikti susirgu
siam gyvuliui pirmąją pagalbą 
ir kaip tais įrankiais naudo
tis. Ūkininkai šiais kursais pa
tenkinti, nes turėjo progos pa
matyti ir net patys išbandė, 
kaip zondą įvesti į skrandį ir 
kaip su troakaru durti. Mat, 
buvo atvestos, skirtos plovi
mui, dvi karvės, su kuriomis 
buvo atlikti bandymui.

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

LAUMĖNAI, Rozalimo valsč. 
— Kovo mėn. 4, 5 ir 6 dieno
mis buvo pakilęs labai smar
kus vėjas, kuris pridarė daug 
nuostolių. Ypatingai daug nu
kentėjo šiaudiniai ir čerpių 
stogai. Nuo ūkininko Martinai
čio klojimo nudraskė daug čer
pių (padarė stoge 10 skylių), 
kurios krisdamos sudužo. Nau
jakuriui Žukaičiui nuo tvarto 
pusę stogo nuvertė ant žemės 
ir p. Be to, Išlaužė daug me
džių ir 1.1.

Laumėnų pradžios mokyklos 
mokiniai dirba inkilėlius ir ke
lia į medžius (mokyklos sode). 
Taip jie sutinka ir sveikina 
varnėnus.

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS 
LAIKŲ LIEKANA'

MAŽUTIŠKIAI. — šio kai
mo gyventojų prie trobesių 
esančios lenteles dar tebėra 
nuo vokiečių okupacijos laikų, 
nes pavardės jose parašytos 
vokiškai. Metas pakeisti lietu
viškomis.

SIAUTĖ SMARKUS VĖJAS

ŠIMONYS. — Kovo mėn. 7 
ir 8 d. nepaprastai smarkiai 
siautęs vėjas apardė ir apga
dino labai daug šiaudinių sto
gų. Kur nežiūri, visur pasi
šiaušę stogai primena vėjo sū
kuriais siautusią. audrą.

LINAI LAUKUOSE

Juk pats, o ne kas kitas ta- logiškas

KENOSHA, Wis., balandžio 
21 d. — Šiandien Kenoshoje 
prasidėjo Amerikos Socialistų 
Partijos konvencija. Tai dvi
dešimtoji partijos konvencija. 
Ji ketina tęstis tris dienas.

Atidarant konvenciją kalbė
jo Norman Thomas, tris sy
kius buvęs socialistų kandida
tu į Suvienytųjų Valstijų pre
zidentus.

Savo kalboj Norman Thomas 
nurodė šio laiko socialistų tik
slus Amerikoj. Jis kvietė So
cialistų Partiją remti indus!Įri- 
nį unionlzmą ir stengtis sutai
kyti Amerikos darbo judėjimo 
kovojančias frakcijas.

“Mums reikia sutverti dide
lę Darbo Partiją, kurioj socia
listai galėtų dalyvauti kairio 
tokie,” sakė Thomas. “Tai yra 
sekamas Amerikos darbininkų 

žingsnis,' kurs yra ap

ŠIMONYS. — Dar vietomis 
tenka matyti gubelėmis susta
tytus linus laukuose, kurių lai
ku nespėjo suimti, šie linai 
greičiausiai jau bus sugedę ir 
jų savininkai turės nemažai 
nuostolių.

DAUGIAU ATSARGUMO!

ERŽVILKAS. — Kovo mėn. 
1 d. Sendirvių kaime D. Kai- 
liuno fabrike įvyko skaudi ne
laimė: pil. A. Juknai gaterio 
diržas pagavo ranką ir ją su
triuškino. Įvykis atsitiko dėl 
neatsargumo, ,

APGEDO ŽIEMKENČIAI

ŠIMONYS. — Nuleidus snie
gą žiemkenčiai visur atrodo la
bai nublukę, kaip ir išgedę. 
Jei toliau nebandys atsigauti, 
ūkininkai turėtų daug nuosto
lių.
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Iš Detroito lietuvių veiklos
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Lietuvių vyrų choro pirmas 
koncertas

Lietuvių vyrų choro pirmas 
koncertas įvyko balandžio 17 
d., atseit, per Velykas. Sureng
tas jis buvo IAS svetainėje. Ka
dangi koncertas buvo gerai iš
garsintas, tai jau apie 7 vai. va
karo žmonių prisirinko itin 
daug. Savotiškas 
traukiamas buvo 
kad skelbta, jog 
ninkai ir iš kitų

Vakaro vedėjas pirmiausia kaičiutė).

publikai pa- 
ir tas faktas, 
atvyks daini- 
miestų.

pranešė, kas pildys koncerto 
programą. Suminėjo, jog daly
vaus Julius Krasnickas iš Cle- 
velando, Alex Vasiliauskas iŠ 
New Yorko (buvęs detroitie- 
tis), Aniceta Zigmaitienė, A. 
StUlaitienė, Anthony šatulaitis, 
Jr., Jean Clavich, Ruth Zig- 
mantienė, V. Budvicis, A. La- 
brosko, Anne Davis, St. Masy- 
tė ir Lietuvių vyrų choro mo
kytojas A. Kajutis. Generale 
pianistė C. J. Erickson (Ans-

Aš I LIETUVA 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

TAIP IR Aš! BET Aš VYKSIU SU 
“PIRMYN” CHORU.

Specialė Kelionė į .
LIETUVĄ

Modernu motoriniu laivu BRITANNICA-BIRZEUO 11

ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!

Dėl informacijų kreipkitės į

/NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois .

CUNARD WHITE STAR

Sutaupyk Pinigo
ant Plumbingo ir Šilumos

30 x 20” sinka 
Naujutėlė 
$10 vertė 

$E.95 Be
w Trimų

■ ■ ■■ . .................................

S1NKOS ir 
KABINĖTOS
Naujutėlės pirmos rū
šies 42 colių sinkos. Por- 
celano enamelis ant sun
kaus špyžo. Vien plieno 
kabinetas—erdvus pasi- 
dėjimo skyriai.
Be trimų ....... $21’^
Kiek šapoje apsidevėjęs $35 vertės

iii s

NAUJAS PRAUSYKLOS ĮRENGIMO
PASIRINKIMAS nuo $8.50

DIDŽIAUSIAS STAKAS VARTOTŲ
VANŲ 4- SINKŲ
KLOZETŲ SĖDYNIŲ — RADIATORIŲ 
BOILERIŲ — VALVŲ
PAIPŲ FITINGŲ — LAVATORIJŲ

PRAUSYKLOS TANKŲ DANGČIŲ
Pigiai Įkainuoti — Lengvus Terminai

CHICAGO PLUMBING AND HEATING 
SALVAGE CORP. 

2130-32 South State Str.
.Atdara Sekmadieniais iki 12 v. dieną 

PERKAME VARTOTUS PLUMBINGUS

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APS1DRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių orga joje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašalpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpoa gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
Savaitėje.

Apart ajMraudos ir ligoje pašeipos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į 
LITHUANIAN ALUANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

M

Vakaro vedėjas po to prista
tė choro pirmininką M. L. Bal
čiūną, kuris pasakė trumpą 
kalbą apie tai, kad detroitie- 
čiams yra svarbu toks choras 
turėti. Esą, tokio choro Detroi
te dar nėra buvę, štai jis nė 
metų negyvuoja, o jau turi 32 
narius. Pabrėžė jis ir tai, kad 
choras yra visai nepriklauso
mas ir su jokia partija nesusi
rišęs, tačiau jo pakraipa bu
sianti progresyvė. Vyriausias 
choro tikslas busiąs dainuoti 
liaudies daineles ir nekreipti 
dėmesio į kraštutinybes. Cho
ras bandysiąs ir per radiją lie
tuvių dainas transliuoti. Kvietė 
jis Detroito vyrus stoti į chorą.

Pirmą kartą scenoje pasiro
dė apie penkiolika parinktų 
choristų, kurie drauge su J. Va
siliausku visai neblogai siudai- ' 
navo, Buvo ir pamarginimų: 
smuikas bei akordinas. Pabai
goje Juozas Vasiliauskas suvai
dino klauno vaidmenį: vaizda
vo stambią moterį ir vaiką. 
Drauge su chorų sudainavo ir 
“tumba”. Publika turėjo gar
daus juoko.

Koncertas truko apie dvi' va
landas. Paskui prasidėjo šokiai. 
Sakyto koncerto metu turėjau 
progos sutikti Igną Balį ir Igną 
Ružinską iš Grand Rapids. P-as 
Balis atvyko švenčių praleisti 
pas savo dukterį ir drauge su 
savim atsivežu p. Ružinską, 
kad pamatytų Detroitą. Tąja 
proga jis ir koncertą aplankė. 
Grįžo jis į Grand Rapids su 
daugeliu “labų dienų” savo pa
žįstamiems* nuo detroitiečių.

Tad taip apie 400 detroitie- 
Čiųį praleidome Velykų vakarą.

—Detroitietis.

Kongreso skyriaus susi- 
rinkijnas

..; Ameriką h^iųvių „Ępngreso 
Detroito Skyriaus susirinkimas 
įvyks balandžio 23 d. Lietuvių 
svetainėje. Prasidės 8 vai. va
karo. Visi organizacijų atstovai 
yra prašomi dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti apie laikymą kongresinio 
seimo. — Valdyba.

Daug svečių turėjo
Tenka pasakyti, jog Vyrų 

choras turėjo daug svečių per 
Velykas. Svečiai buvo vaišina
mi puikiomis dainomis, muzi
kos gabalėliais ir šiaip links
mais vaizdeliais, specialiai šiam 
vakarui pritaikintais. Publika 

[ ’fad smagiai ir linksmai laiką 
praleido.

Sakytas choras susikūrė tik 
prieš kelis mėnesius iš apie 25 
jaunų vyrų. Daro jis visai gerą 
įspūdį, juo labiau, kad visi cho
ristai yra vienodai apsirengę. 
Choro pirmininkas yra J. Bal
čiūnas*, kuris pasakė visai gerą 
kalbą apie choro veiklą.

Choras gražiai sudainavo 
“Ar tu žinai, mielas broli”, “U- 
lonai” ir “Nors audros ūžia”. 
Koncerto programai pildyti 
choras buvo pasikvietęs šaunių 
dainininkų ir iš kitur. Pavyz
džiui, Julius Krasnickas iš Cle- 
velando dainavo solo ir kvarte
te. Aš jau nebe pirmą kartą 
girdžiu p. Krasnicką dainuo
jant, ir turiu pasakyti, jog jis 
turi tikrai gražų balsą ir šau
niai dainuoja. Jis turėjo ir šį 

; kartą didelį pasisekimą: po 
kiekvieno pasirodymo buvo pa
lydėtas triukšmingais* aplodis
mentais.

Antras ir svarbiausias kon
certo dalyvis buvo p.i Alex Va
siliauskas iš New Yorko, kur 
jis dainuoja Metropolitan Ope
roje. Tai buvo viso vakaro pa
žiba. Jo klausytis yra tikrai 
malonu. Jis tiesiog sužavėjo 
publiką savo dainomis. Sudai
navo “Karvelėli”, “Aguonėlės”, 
etc.

Detroitiečiai jaučiasi smagiai 
ir gali pasidžiaugti bei pasidi
džiuoti, kad p. Alex Vasiliaus-

kas yra, taip sakant, detroitie- 
lis. Jis faktiškai savo karjerą 
pradėjo Detroite.

Programoje taip pat dalyva
vo Aniceta Zjgmantienė, A. ša- 
tulaitienė, Juozas Vasiliauskas, 
St. Masytė ir kiti. P-ia Zigman
tienė ir J. Vasiliauskas puikiai 
išpildė ištrauką iš “Eglė, žalčių 
karalienė”. Vyrų choras išpildė 
du komiškus vaizdelius “Šiena- 
pjuviai” ir “Milžinų šeimyna”. 
Publika turėjo daug juoko, kai 
vieną choristą atvežė kūdikio 
vežimėlyje.

Į koncertą svečių buvo atvy
kę ir iš toliau: iš Grand Ra
pids Ružinskas ir Ig. Balis. Po 
koncerto jie tuoj išvyko atgal. 
Iš Clevelando buvo atvykę J. 
Balčiūnas su žmona, B. Velička 
su žmona ir Ą. Kvederienė. Na, 
o kur musų kanadiečiai, kurie 
nuolat į musų vakarus atvyksta 
pasilinksminti.

Kiek teko patirti, tai publika 
Vyrų choro koncertu buvo pa
tenkinta. —Kamarotas

Iš Siuvėjų Susi 
rinkimo

DETROIT, MICH. — Balan
džio 19 d. A. C. W. of A. loka- 
las 229 laikė savo susirinkimą 
ir padare daug svarbių tarinių. 
Pirmiausia biznio agentas), bro
lis Lang, atidarė susirinkimą ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
lokalo prezidentas, Alex Sirot- 
kin. Paskui jis gyvai apibudi
no velionies gyvenimą ir veik
lą, ypačiai pabrėždamas tą fak
tą, kad Sirotkiil labai daug vei
kė unijoje. Tuoj liko nutarta 
lokalo vardu^pasiųsti velionies 
šeimai užuojautos telegramą.

Visi lokalcH nariai, kurie da
lyvavo susirirtkime, atsistojimu 
atidavė pasktdlhę pagarbą1 savo 
pirminiilkūi ir uoliam veikėjui.

Sekė biznid ir unijos reika
lai, kaip antai prisirengimas 
prie Pirmosios Gegužės. Siuvė
jai yra nutarę tą dieną rengti 
didelę demonstraciją Mooney 
išvadavimo reikalu. Demons
tracija prasidės 2 vai. po..pie
tų. Tikimasi,{ jog demonstraci
ja bus itin gausinga, nes ir ki
tos unijos taip pat rengiasi prie 
Pirmosios Gėgužės.

Pravartu bus pažymėti, jog 
šiame susirinkime liko parduo
ta pusėtinai daug Tom Mooney 
sagučių.

Lokalas irgi rengiasi prie šo
kių, kurie įvyks gegužės 1 d. 
vakare Fort Wayne viešbutyje. 
Prasidės 8 vai. vakaro. Įžanga 
35 centai. Lietuviai turėtų ta
me parengime dalyvauti.

Biznio agentas pranešė, kad 
toli gražu ne visos kompanijos 
su unija pasirašė sutartį. Ta
čiau tikimasi, kad visos kom
panijos pasirašys šešiems mė
nesiams sutartį.

Dar, kartą noriu visiems siu-

Hart, Mich.
Iš ūkininkų kolonijos

Jau pavasaris prašvito ir u- 
kininkai aria žemę, sėja avižas 
bei sodina ankstybąsias bulves. 
Šeimininkės taipgi nepasilieka, 
— sėja ankstybesnes daržoves: 
salotas, ridikučius, kopūstų ir 
tomeičlų rasodą^ o merginos 
kasa lyseles dėl gėlių darželių. 
Rūpinasi, kad gražių gėlių pri
augintų ir vasarą atsilankiusius 
Svečius galėtų apdovanoti 
pluokštu gražių žiedų.

Dabar ūkininkai ištūnoję per 
žiemą šiltoj stuboj prie karšto 
pečiaus gražiai prie pasilinks
minimo. SLA 183 kp. ir L.D.L. 
D. 207 kp. bendrai rengia balių 
su linksma programa. Bus su
vaidinta vieno akto komedija 
“Aš Numiriau”, balandžio 23 d. 
subatos vakare, V. Blažienės 
farmoje, R. 2. Hart, Mich. Po 
lošimo šokiai.

Rinkimai SLA Pildomosios 
Tarybos: ant prezidento F. Ba- 
gočius 11 balsų; viceprez. Ma- 
žukna 9, Bukšnaitis 2 balsu; 
ant sekr. Vinikas 3, Miliauskas 
8; and Iždininko K. Gugis 9, 
Simokaitis 2; ant iždo globėjo 
Mikužiutė 9, Martinkevičius 10; 
ant Daktaro kv. Stanislovaitis 
9, Biežis 2. —Marė Dundulienė

J. TYSLIAVA IEŠKO 
“DŽABO”

SABERGMAM
1524 W63’dST..
TEt.PROSPECT 3440L

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. $1.95

GALIONAS .......  ■ n
Popieriaus valykliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniais iki 9 P. M.

(Pranešimas “Naujienoms”)
Kaip žiurkės iš skęstančio 

laivo, pradėjo bėgti iš “Vieny
bės” jos bosai ir redaktoriai. 
Bendrovės prezidentas Trečio
kas išplaukė į Lietuvą, P. Buk- 
šnaitis (sekretorius)) ir Kruze, 
redaktoriaus pagelbininkas, 
taip pat plaukia. O vyriausias 
redaktorius; Juozas Tysliava iš
važiavo1 1 f'UPjttsburghą “sakyti 
prakalbai”.

Bet ne prakalbos jam rupi, ir 
niekur negirdėt, kad Tysliavai 
butų rengiamas prakalbų mar
šrutas. Jisai ieško “džiabo”.

“Vienybė” vos bepavelka ko
jas. Ji, gal būt, dar išsigelbės 
nuo “noglos smertics”, persi- 
keitusi į savaitraštį. Bet prie 
savaitraščio apsidirbs vienas 
kapitonas Jurgelevičia (Jurgė- 
la), kuris turi daugiau entu
ziazmo keikti1 “radikalus” išga
momis ir niekšais, negu poetiš
kasis Juozas, ir todėl “vienybi- 
ninkų” akyse atrodo didesnis 
patriotas.

Tysliava sako savo “prakal
bas” Pittsburghe Pivorunui ir 
Virbickui, kuriuos jisai nori 
prikalbinti, kad jisai butų pa
sodintas į Miko Vaidylos vietą 
“Sandaroje”. Scranlone, žino
ma, bus sandariečių seimas, 
kaip kad būna visuomet tame 
mieste, kur įvyksta SLA sei
mas. Tysliava bandys suagituo
ti sandariečių šulus kolonijose, 
kad, nuvykę į A.L.T. Sandaros 
seimą, jie paremtų jo kandida
tūrą į redaktorius.

Jisai žino, kad Naujosios 
Anglijos sandariečiai Vaidylos 
redagavimu labai nepatenkinti. 
New Yorko ir Ncw Jersey’s 
sandariečius jisai tikisi turėti 
savo pusėje. Belieka lik susi
draugauti su Pittsburgho, De
troito ir Chicagos vyrais. Beje, 
daug priklauso nuo Sandaros 
prezidento St. Gegužio, bet čia 
keblumų, veikiausia, nebus, nes 
Gegužiui' rupi sulaikyti Tyslia- 
vą nuo skverbimosi į Vitaičio 
vietą “Tėvynėje”.

Vistiek ta “nauja era”, kuri 
atsidarė pasauliui, kai Tysliava 
paskelbė “Vienybės” pavertimą 
dienraščiu, baigiasi nelabai gar
bingai — ieškojimu “džabo”.

Kandidatas į kavalierius

na,

“DIDELE PASAKA”—No. 1
Aš buvau Afrikoj butų medžiot. Vienų die- 

kada net šešėly buvo 120 laipsnių šilu
mos, aš vaikštinėjau toli nuo savo stovyklos, 
ataica. kur bus buvęs, liutasr-jis slinko ar- I t^ir rengėsi pulti. Ką daryta Bet man ne- į 
tikėtai dingtelėjo mintis—jam pasiūlyti ša 
to kaip ledas Blate Old Heidelberg alaus. Jis 
nasidarė toks dėkingas, kad net stengėsi ma
ne namo sekti, kaip patikimas šuo. Bet ne- 
laimė. Kartą netekau Blate Old Heidelberg 
alaus—ir kas, manai, atsitiko. Jis atsikrei
pė į mane ir suėdė, štai kodėl aš ^Uau— 
niekad nepasitikėk katimi-jokia katimil

OLD HEIDELB
ViiS 

geros priežasties. Karta tai
tingą skonĮ, suprasi ir jo kylantFi u kir’ mą. Jus atrasit, kad jį švelnus populieru" 
putojantis gestas yra draugiškas jūsų skomui Turėkit Biatl Old 
Heidelberg alaus namuose. Užsi- 
sakykit keisą šiandien pat.
3 BUDAI BLATZ OLD HEIDEI BERG ALUI PIRKTI L

Patogus cap-sealed kenas, 12 unc ’ 
Steinie butelis ir 32 unc. buteliai

CHICAGOS
1500 Greenvieyv Avenue

Telefonas:

•♦M#

SKYRIAI
• i 3900 S’ Union Avenue 

BRUnsvvick 3600

BLATZ BREVVING C 0 M P A N Y ■ M I L W AIiTfT

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didintji jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. 1 t z -
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žtmlau einančią 

• blanką ir būt jos skaitytoju. / , .

“NAUJOJI GADYNfi”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

vėjams unijistams priminti, 
kad jie pasistengtų rengiamose 
demonstracijose dalyvauti.

—Kemešienė

Čia prisiunčiu $.....— u« “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sękamu adresu.
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SUSIRINKIMAI Diena Iš Dienos TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ATSUK NUGARĄ VALYMO VARGAMS 
| TURK YOUR BACK ON CLEANING TROUBLES

Marguette Park Lietuvių Piliečių Kliubas laikys savo regulia- 
r| susirinkimų sekm., balandžio 24 d., 2 v. po pietų., para
pijos svetainėj, 68-tos gt. ir S. Wasbtenaw. Esate širdin
gai kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo kaimynus ir pa
žįstamus, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

John D. Simans, vice-pirm.
SLA 238 kuopos mėnesinis susirinkimas bus balandžio 24 d.

2 vai. po pietų K. Gramonto svetainėj. Visų narių parei
ga atsilankyti, nes bus balsavimai į Pild. Tarybą ir rinki
mai delegatų j busiantį seimą. Kurie neatsilankys, bus 
baudžiami po 50c ir kas neatsilankys į busiantį pasilink
sminimo vakarą, turės užsimokėti 25c už tikietą. Pasi
linksminimo vakaras atsibus balandžio 30 d. J. Povilaitis.

Adv. C. P. Kai 
Washingtone

Advokatas Charles P. Kai su 
savo savo šeima išvažiavo į 
Washington, D. C. Jų kelionė 
liečia biznio reikalas, bet ta 
pačia, proga aplankys daug sa
vo pažįstamų, Kongressmonus 
Sabath, Kelly, ir Scott W. Lu- 
cas. Sugrįš į Čikagą už ke'ių 
dienų. (Sp)

PARENGIMAI
Roselandiečių paskutinis žiemos sezono parengimas L. Namo 

bendrovės naudai. Bus vaidinama juokinga komedija 
“Aukso Veršis”. L. 1). Aido choras išpildys koncertinę 
programo dalį. Parengimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
bal. 24 d. Darbininkų svetainėj, 10413 Michigan avė. Pra
džia 6 vai., įžanga tik 25c. Visi roselandiečiai prašomi at- 
šliaukyti į Šį gražų ir paskutinį žiemos sezono parengimą. 

' Prie geros S. Lesčiausko muzikos bus malonu laikas pra
leisti. —Komitetas.

Bumsidės LDS 72 kp. rengia koncertą su vaidinimais šešta
dienį, balandžio 23 d. J. Macekevičiaus svetainėje, 1036 
East 93 gt. Po vaidinimų bus šokiai prie šaunios'muzikos, 
gėrimai ir užkanda. —Rengimo Komisija.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS
Š A L T I M I E R O

Sunkiai Sužeistas 
Dr. P. P. Šimaitis

Žmogus nežinai kur sutiksi 
nelaimę. Taip Naprapatas Pet
ras P. Šimaitis, grįždamas iš 
Bridgeporto į savo namus, 
9257 South Park Avė., buvo 
sunkit i sužeistas automobilio. 
Sulaužyti kojos kaulai, šonkau
liai ir sužeista galva. Nuvež
tas į Burnside ligoninę jis iš
gulėjo 3 valandas be sąmonės. 
Dabar jau sugrįžo namo, nes 
ji.u yra geresnis., (Sp)

Prisiruoše Prie 
Grand Openingo

T0WN OF LAKE. — 
nierlai Juozas Kelpšas ir 
tanas Maeikas, kuriuodu
nuo kurio k iko valdo taverną 
adresu 4625 S. Marshfield Av. 
dabar balandžio 23 ir 24-tą tu
rės iškilmingą atidarymą. Juo
du <turi daug draugų ir kostu- 
merių, tad visi per tas dienas 
galės 
šauni 

j tui.

gerai p. baliavoti... Bus 
muzika, užkandžiai vel-

Kostumeris.

Biz-
Ari
jau

AB5OR8S DIRT

LEAVES NO STREAKS, 
JPOTS OR MESSYFLOORS

EASIER AND OUICKER TO APPLY

WALL PAPER' 
CLEANER

o/MAGIC

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perklaustom forničius, pianus ir 
/isokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus. miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
auluotas. Taipgi pristatom an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Haisted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) ................ tonas
SMULKESNĖS $7.00
Tonas' .......... ."............................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

W. H. F. C. —7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Dėl Gražių Klejonkių 
vartokite PILSEN 

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

Reikalaukite Pilsen Brand
PAS SAVO VIETOS MABEVŲ IR GELEŽIES DYLERIUS

Upytės Draugiško Kliubo “Spring Dance”
Upytes Draugiškas Kliubas turės “Spring Dance’’ WaPer 

Neffas svetainėj, 2435 S. Leavitt St.

SUBATOJ, BALANDŽIO 23, 1938
7 vai. vakare. įžanga 25c. su drabužių padėjimu

Kviečiame visus Upytėčius ir draugus atsilankyti su 
mums margučių pamušti ir sykiu linksmai laiką pralei
sti ir prie geros muzikos pasišokti.

BURNSIDĖS LDS 72 kp. RENGIA
TEATRĄ-KONCERTĄ

J. Macekevičiaus svetainėje
1036 East 93 Street

Šeštadienį, Balandžio 23 d.
Roselando dramos grupė vaidins veikalą “Kaziukas”—pirmą 

kartą vaidinamą
Koncertinę dalį išpildys Rorelando ir Brighton Park jaunuoliai: 

dainuos, šoks atletiškus šokius. Taigi programas bus 
įvairus ir gražus 

Po to šokiai prie geros orkestros
Įžanga 25c. — — — — — — — — — Pradžia 7:30 v. v. 
Bus skanus užkandžiai ir gėrimai. Kviečia visus Rengimo Komisija

Populiarie- 
Ona Stor- 
17 metų

Biznieriai Štormai 
Pardavė Biznį

WEST SIDE. — 
ji biznieriai Alex ir 
m ai, kuriuodu per
sėkmingai varė biznį adresu 
2462 Blue Island Avė, dabar 

į į neseniai pardavė biznieriams 
Ūsams.

šioj vietoj pp. Štormai' už- 
k ikė gerai įrengtą taverną ir 
vieši utį. Kadangi I 
Štormai yra simpatingi ir vi
same kame atviri žmonės, to
dėl juos pamėgo visi kostume- 
riai ir kaimynai taip, kad jų 
bizniavietė niek d nestokavo 
vizitorių.

šiomis dienomis pp. Štormai 
išsikėlė gyventi į rezidenciją 
adresu 10737 So. Tioy St. ši 
rezidencija yra nuosavybė jų 
dukters Anicetos - in žento Fe- 
ikso Kraujalio, kurs iš profe- 
ijos yra. inžinierius.
z Rep. B. P.

Biznieriai Mureikai 
Turės Grand 
Openingą

OGDEN PARK. — Andai, 
buvo rašyta,/ k: d jauni biznie
riai Antanaą ir Julia Mureikai 
nusipirko Famous Restaurant 
adresu 1203 W. 63rd St., ku
rio Iškilmingas atidarymas 
įvyks bt landžio 23 ir 24-tą. 
Vadinasi, . per šeštadienį ir 
sekmadienį, visi pp. Mureikų 
draugai ir kostumeriai galės 
atlankyti jų bizniavietę ir sy
kiu pasilinksminti, nes, sako, 
busią gera muzika ir nemoka
mi gėrimai.

Kostuftieris.

Garfieldparkieičiai
biznieriai! Sekmadienį Ruošia

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Thomas Flanagan, 39, su
na Zager, 32

Gavo
Perskiras

Frank Ondrus nuo
Ondrus

GRAND OPENINGAS
Pranešama,1 kad Antanas ir Julia Mureikai nusipirko 

Famous Restaurant adresu 1203 W. 63rd Str.
Dabar šio restauranto nauji savininkai rengia iškilmingą 

atidarymą
šešt. ir Sek., Bal.-April 23 ir 24-tą d.

Užprašo visus draugus, kostumerius ir pažįstamus atsi
lankyti. Bus linksma muzika ir gėrimai veltui.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venlian Blinds)
Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

SAULĖS UŽDANGAS, DRAPERES 
ir AUSTRIAN UŽDANGAS

DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

VICTOR WIHD0W SHADE C0-,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

i

An-

Maria

Vakarą
Įvyks Cicero Liuosybės Salėje

b

GABFIELD PARK. — Vie
tinis Vyrų ir Moterų Pašelpos v 
kliubas rengia šalinu balių šį 
sekmadienį, balandžio 24 d
vai. vakare, Cicjerd Liuosybės 
st Įėję.

Komitetas dėda visas pa
stangas, kad svečius kuo ge
riausiai priimti. Norintiems 
įstoti Kliuban laike baliaus, 
bus suteiktos nuolaidos. Įstoji
mas bus sumtžintas sekamai: 
iki 25 metų amžiaus—veltui; 
nuo 25 iki 45 metų amžiaus— 
$1 u doleris. Norintieji palikti 
nariais, pasinaudokite šia pro
ga.

Kliubas gyvuoja gerai ir yra 
skaitlingas nariais. Finansiniai 
yra stiprus. Tai bepartyvė or
ganizacija, kuri i priklauso vi
sokių pažiūrų žmonės.

Beje, kliubas rengia puikų 
kuris 
dar-

pavasarini išvažiavimą, 
įvyks birželio 19, Spaičio 
že.

advokato! o “SLOT” MAŠINŲ 
amžiaus.’KESČI AI — Joliet

MO- 
valščiaus

9 ATĖMĖ BALTVEIDĘ 
ŽMONĄ NUO NEGRO — Ke
letą dienų atgal New Yorke 
susituokė turtingas negras 
William Stewart, 32 metų am
žiaus, ir Collette La Zr.re, tur
tingo New Yorko 
graži duktė, 23 m.
Užvakar jie atvyko Chicagon1 valdyba nutarė uždėti $50 mo- 
“honeymoon’ųi” ir sustojo ne
grų kvartale, ties 6351 S.'šinos
Rhodes avenue. Patyręs adte- ribose. Pinigai bus naudojami 
są, iš New Yorko Chicagon at-1 valsčiaus išlaidoms ir netur- 
skrido jaunavedės brolis, ir su tingų žmonių šelpimui. Vals- 
dviejų ginkluotų vyrų pagal- čiui netiek rupi įplaukos, kiek 
ba, ją atėmė nuo Stewart’o ir “slot” mašinų išnaikinimas, 
išgabeno atgal New Yorkan. Manoma tri atsiekti tų mokes- 
Stewart žada teismo keliu žmc- čių pagalba, nes mokant po 
ną atgauti. S: ko, abu labai $50 nuo mašinos mažai kam 
mylisi. apsimokėtų jas operuoti.

ke&tį cnt kiekvienos “slot” ma- 
operuojamos valščiaus

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIU” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room”

“FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

ir pamatykite

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ 

šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
ORICAGO, ILL. t. P. RAKŠTIS, SAV.

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus

Šmotu Servizas 
Vienam 
Žmogui

“Faun” 
Design

Verte
$2-50

.99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99tf už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19
1.196

79£ 
1.19

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.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra) 

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Cricago, I1L

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
niui pristatyti į 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 85c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 117

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Balandžio 22 d.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplevvood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

VŲ KRAUTUVE
Maliavos, Varnišius, Geležies iš

dirbiniai, plumbingo reikmens, 
Langų Stiklai.

2817 W. 63rd Street
Phone PROSPECT 1297 

Lietuvių Krautuvė

LOANS & INSURANCE 
. IN .ALL ITS BRANCHES.- : 

Building Management 
.JOHN P. EWALD 
REAI.TY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118 \

Garsinkitės “N-nose”

DAILY—
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j £-50
GYDYMAS......................... SCn.OO
LIGONINĖJE .................... OU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ....... »»
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją Jskait. vaistus ■ 9

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VTCTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj . 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo-^ 
ia dėl piknikų, p užeigoje visado^_ 
radasi geri gėrimai ir mandagusn 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.

82nd and KEAN AVĖ.
Atdara Vakarais



*

Penktadienis, 6al 22, 1988 NAUJIENOS, Chicago, ID.
> * - _ _ —_ \ -II

SJus esat kviečiami 
pas Kupiškėnus

Kupiškėnai nekantriai laukia 
Šeštadienio vakaro, kuomet jie 
galės sykiu pasilinksminti Ku
piškėnų Kultūros draugijos 
bunco ir kortų parengime au 
muzika, šokiais, keiksais, mar
gučiais ir krienais.

Parengimas įvyks atvelykio 
šeštadieny, balandžio 23 dieną, 
West Side mažojoj svetainėje, 
2244 W. 23rd Place. Pradžia 
7:80 vai. vakarė.

Kupiškėnų Kultūros draugi
jos rengimo komitetas prašo 
visus kupiškėnus ir kaimynus 
atsilankyti ir su mumis sma
giai laiką praleisti. Yra pa
skirta dr.ug gražių dovanų at
silankiusiems. Bus užkandžių, 
kavos, namie kepto keikso, Vi
sokių spalvų margučių su na
mie darytu krienu, o taipgi 
visokių gėrimų. Svečiams ne
reikės nei alkti nei trokšti.

Po žaismių bus šokiai prie 
geros muzikos ir kadangi tai 
bus šeštadienis, tai galima bus 
šokti kiek tik kas norės.

Kupiškėnai niekad nepamir
šta paremti progresyvį veiki
mą, todėl jie tikisi, kad ir ki
ti juos parems ir atsilankys 
į jų šį smqgų parengimą. Vi
si svečiai bus maloniai priim
ti ir pavaišinti. P. B.

• MIESTO TARNAUTOJAI 
PRALAIMĖJO BYLĄ — Illi
nois aukščiausias teismas at
metė Chicagos valdininkų by
lą, reikalaujančią priteisti Chi
cagos miestą sumokėti jiems 
apie $20,000,000 depresijos 
metais nutrauktomis algomis.

■------ i... ■ ................... ..................... Į ______ .

MADOS
— ■ i ■ A n Ii,,

No. 4733 —- Namie dėvėti sukne
lė. Sukirptos rriieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
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 DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Liet. Piliečių 
Darbininkų Kliubas 
Ieško Naujų Narių

i.,', ■; —— į i į

Vykina Vajų su Lengvatomis 
Kandidatams į Narius

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašalpos Kliubas laikys sa
vo mėnesinį Susirinkimą ba
landžio 24-to, lygiai pirmą va
landą po piėt, V. Neffo svet., 
2435 So. Leavltt St.

Kaip yra nariams žinoma, 
dar Naujų Narių Vajus tebe
eina pilnu smagumu. Kandida
tai norinti įstoti į Kliubą nuo 
18-kos Iki 25-kių metų amžiaus 
yra priimami be įstojimo mo
kesčio ; nuo 25 metų iki 30 
metų—už pusę įstojimo, arba 
tik už vieną dolerį. Duoklės 
metams yra tik $6.00, Ligos 
pašalpa yra mokama po $5.00 
į savaitę. Pomirtinė $200.00, 
gėlių bukietas ir grabnešiai.

Pikniko komisija, susidedan
ti iš S. Baranausko, P. Anta- 
nonio, D. Rudako, * J. Petrikė- 
no ir D. Varno smarkiai vei 
kia, kad piknikas, kuris įvyks 
gegužės 29 d., perdirbtoje Jus- 
tice Park (buvusioje Liepos 
vietoje) Archer ir Kean Avės., 
Justice Park, 111., butų nevien 
pasekmingas, bet dar suteik
tų atsilankusiems labai gerą 
laiką. Tad-gi prieš laiką užkvie- 
čia rezervuoti dieną.

Ateityje bus daugiau žinu
čių apie Kliubo darbuotę. Pra
šome sekti “Naujienas” kas
dien. —RED CHERRY

• ATMOKA 5% — Forest 
Park Trušt and Savings bank 
netrukus atmokės depozito-
riams $64,400, 5% uždarytų pi
nigų.

IX

BRONISLOVAS URBONAS 
693?k So^R^jkv^ll SU-

£
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 nuliudime 
moterį Sofija po pirmu vyru 
Vainauskienę, po tėvais Zel- 
naravičiiitę, 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.

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

tos giminės
Laid. Dlr. Lachawicz ir Sū

nūs, tel. Canal 2515.

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dtel dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportacijah kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
Iusų laidotuvių direktorius, o 
ųs pinigus gausite tuojau. Tik 
bausk jo apie EUis planą.

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

LOVFIKIS Tei^ramu^8 LUVLIlYlU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel, BOULEVARD 7314

IIDRI Gėlės Mylintiems 
11 LJ M fl Vestuvėms, Ban- 

jU kietams, Laido- 
V ■ I I I tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

BELIAJAUS GRUPE VAŽIUOS Į WASHING- 
TON|. JOKS NACIONALEJ LIAUDIES

ŠVENTĖJ

Pirmoj eilėj: Weneta Grybas, Vytautas Beliajus, Mary Staškus;
Antroj eilėj: Kazys Radauskas, Julia Rakštis, Birutė Kremianis, Alfas 

Lankus, Venus Tumosa, Arthur Tumosa. Kiti šokėjai, kurie daly
vaus Washingtone, bet kurių paveiksle nėra, yra—Kazys Shimkus. 
kuris gros kankles, Kazys Dulinskas, kuris gros grupei akordibną, 
ir Feliksas Tarnas, šokikas.

Gegužės ketvirtą dieną V. 
Beliajus su vienuolika šokikų 
grupe išvažiuoja į Washing- 
toiią, J. V. Sostinę, dalyvauti 
penktmetinėj liaudies šven
tėj, kuH šįmet tęsis per tris 
dienas. Programas įvyks du 
kartus per dieną. Ši šventė 
rengiama Washingtono laik
raščio “The Washington Post” 
ir vadovaujama garsios Ger- 
tl'ude Krtott, kuri įdomaujasi 
tautiškais papročiais, liaudies, 
ypatingai Amerikos liaudies 
daile.
Kviečia Washinglono Lietuvių 

Draugija,
Washingtono Amerikos Lie

tuvių Draugija, per savo raš
tininką p. Juozą Waičikauską 
prisiuntė p. Ęeliajui laišką, 
pranešdamas, kad ta draugi
ja pasiruošus parengti sutiktu
ves ir priimtiives lietuvių gru
pei. P-s Waičikapskas sako, 
kad “Amerikos Lietuvių Drau
gija pareiškė norą surengti 
priimtuves Chicagos lietuvių 
grupei. Aš, kaipo draugijos 
raštininkas, patikrinu, kad 
draugijos nariai ištikto steng
sis padėti jums ir jūsų gru
pei turėti linksmą laiką mUsų 
tarpe ir matyti visas įdomy
bes, kurias Washingtonas 'tu
ri savo globoj.”

j ONA PĄffiįffiĘNĖ 
pirm^vyf^ift^iždauskienė

10 West 103JPlace

Persiskyrė Su,, .šiuo pasauliu 
bal. 20 d., 11:30 vai. vak. 1938 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Petrograd, Russia.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 sūnūs; Juozapą, Joną ir Sta
nislovą, šVogerką Antaniną 
Riškevičienę, švogerį Juoza
pą Drazdauską ir jų šeimynas 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 44 E. 
108 St.

Laidotuvės įvyks šešt., bal. . 
23 d., 1:30 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Onos Patapienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, švogerka, švo- 

geris ir gimines
Laid. Dir. Lachavicz ir Su

nai, Tel. Canal 2515.

A.-f A.
VINCENTAS BOGVILAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 21* d., 6 vai. ryto, 1938 m. 
sulaukęs 58 amž.,' gimęs Vai- 
tuvos parap., Užpalių kaimo 

iaulių aps.
Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Kazimierą, 2 pusseseres 
Stepanija ir šogerį Antaną 
Pačkauskus, Kazimierą ir švo- 
gęrį Kaž. Kaminskius ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Skudo koply., 718 W. 18 St.

Laidotuves įvyks šešt., bal. 
23 d., 8:30 vai. ryto iš koply
čios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Bogvi- 
Įos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, pusseserės, šVo- 

geriai ir giminės
Lfeid. Dir. S. M. Skudas, Tel. 
Monroe 3377.

Pirkite .savo apielinkės 
krautuvėse

24-to, 
RadiO 
Lietu-

Brazio; 
Tenzio, 
Piktur-

Juozas

CLASSIFIED ADS
AUTOMOBILES FOR SALE 

AutomobiliaiPardavinml
1937 CHEVROLET 4 durų kaip 

naujas — t ToUring Sėdan, labai 
mažai važiuotas.
CENTtlAL AUTO SALES &SER.

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

šį Sekmadienį 
P. Šaltimiero 
Radio Vakaras

-- r- - ' ' ' ~ ’ - •

Ruošiamas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

Sekmadien, balandžio 
įvyksta Povilo šaltimiero 
šurum-Burum Vakaras,
vių Auditorijoje, 3133 So. Hal
sted St. Pradžia 5 vai. po piet.

Išgirsite tą žymų muziką 
Jliožą Saurį triukšmingai gro*- 
j amt Hammond vargonais! i

Girdėsite balsus Al 
Jack Savage, LUdviko 
Viktoro Benderio, Jean 
na ir kitų |

Akordionais ' gros
Warput ir Leonard Simons;

Bus šokėjų ir didelis bale
tas;

Įvyks tikros lietuviškos ves
tuvės “Bartkų' šeimynoje” sU 
dainomis, muzika ir šokiais; 
bus piršlys kurį ant galo pa
kars, svočios ^kvieslys ir jo 
draugai. Bus Vladas ir Elenu- 
tė, tėvas su motina, Ignacčlis 
su Lingidie ir t. t. ir t. t.

Po programo, šokiai prie Al 
Pratt 12 šmotų orkestros su 
ta viena maža dainininke Irene 
Schultz.

Katriems netinka šokimas 
galės keliauti i Lietuvių Sidab
rinį Mišką. Čia bus -kitas įvai
rus programas: bus lietuviški 
gaspadoriai, linksmos ir grei
tos lietuvaitės, kurios atneš 
jums tikrus lietuviškus val
gius ir gėralus. Visą laiką gros 
lietuviška muzika, bus lietu
viškos dainos ir šokimas. Ištik
ro tikra LIETUVA Amerikoje.

Pasitikima, kad turėsite ge
rų laiką. Kviečiam dalyvauti, 
ar neatvyks te?

—RED CHERRY

Už Gražiausius 
Margučius .Duos 
Dovanaša,
žagariečių Margučių Vakaras

. •< r ’ I

žaga'.riečių;F)Dratigiškas Kliu
bas rengia Margučių Balių, šį 
sekmadienį, bal. 24 d., Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street. Pradžia 4 vai. po pie
tų. -.Ldni.' .

Kas atsineš; gražiausiai nu
margintus margučius, tas gaus 
dovanų, o dovanų yra daug ir 
gražių. Margučių Balius zyra 
rengiamas sekmadienį, kadan
gi tą dieną išpuola Mažosios 
Velykos. Bus gera muzika šo
kiams ir jauni, taip ir seni ga
lės linksmai praleisti laiką.

žagariečiai visuomet pasi
stengia publikų patenkinti. Jie 
stropiai rengiasi prie parengi
mo, prižadėdami visiems* atsi
lankiusiems juos palinksminti 
ir patenkinti vakarų. Bus Vi
sokių užkandžių — alkaniems 
nereikės būti. Visus kviečia,

Komitetas.

Fiat Janitoriams 
Pakeltos Algos, 
Žada Atostogas 

Ii—■a.J .*■ Y ..........................

Kai kurie sąyininkai priešingi
A

Su balandžio i d., galioti įč j o 
nauja Chicago Real-Estate 
Board ir janitorių unijos su
tartis. Einafit tos sutarties 
reikalavimais, kaip jau buvo 
pranėšta “Naujienose”, janįto- 
riams pakeliamos algos ir duo
damos apmokėtos atostogos.

Kai kurie savininkai prieši
nosi pakėlimui,; bet turėjo nu
sileisti. Janitorių viršininkai 
dabar daugiau padeda pavie
niams nariams kovoti ^rieš sa
vininkus. Jie ragina savininkus 
mokėti pilną “skėl”, o jei ku
ris pasipriešina, tai tam grą- 
sina streiku. Darbdaviai pa
prastai nusileidžia.

Pažiūrėsime kaip bus su ato
stogoms. Mat, unija sumanė 
iškovoti janitoriams apmokėtas 
atostogas ir tą punktų turi su
tartyje. Kai kurie savininkai, 
reikia manyti, tam' priešinsis, 
bet turbūt . taippat nusileis, 
kaip ir algų klausime.

•» V. Faiza.

CLASSIFIED ADS.
.......................................       I 4
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FERSOjNAL 
^Ašmenų Ieško

PĄIEŠKAU, Juozapo Staškaus iš 
Ylakių parap.’, Mažeikių apskr. Esu 
atvažiavęs iš South Boston, Mass. 
Norėčiau pasimatyti. Kazimieras 
Andrijauskaš, 3247 So. Green St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

TIK KĄ IŠ LIETUVOS, 22 metų 
amžiaus apšviestas vaikinas ieško 
darbo krautuvėj, spaustuvėj ar bile 
kokį darbą. Susikalba angliškai. Jei 
kas gali jam pagelbėti prašome at
sikreipti į Naujienas—Canal 8500— 
klauskit M. Jurgelionienės.

HELP WANTED—MALĖ 7 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas į u- 
kį, kuris supranta savo darbą.

1101 S. Albany avė. John Sal- 
vartiš.

REIKALINGAS PAINTERIS mo
kantis visokį darbą, geistiną, kad 
butų patyręs, Bridgeport Hardware 
Store. 3214 So, Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

3 KAMB. fletas rendon—naujai 
išdekoruota. 4021 So. Artėsian avė.
............... . IRI

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
^JšyVeĄim^

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

747 East 36th St.

KAMBARYS ant rendos dėl pa
vienio, su valgiu ar be. Arti 2 ka
rų linijų. 3104 W. 44 St. 2 lubos.

RENDON fotnišuotas kambarys 
dėl vaikino ar ženotos poros. 3961 
S. Campbell. Virginia 0472.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
^Rakandait ir' Įtaisai Pardavimu^^^

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIŲS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčęrius dėl bilė 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 

CĄLumet 5209.
* - ■ *• r *■ v — . r . • ■ *

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

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

setai ................. .............. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................................ $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

*

REAL EBTATE FOR SALE 
Namld-žemė PArdaVtaftii.

2 AUKŠTŲ plytinis budinkas, 4-4 
kambarių flatdi $2600.00 $00 įmokė
ti. Arti 35-tos ir Halsted. šaukti Laf. 
9655.

CLOTBES AND FURS 
. Drabužiai ir Kailiniai 

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

Buick Sedan, gferatn stovyje .... $25 
’33—Chevrolet Panel Ttuck .... 165 
’29—Ford Tudor Sedan ..... r.... 48
’35—Ford Sedan, kaip naujaš .... 295 
’37—Plymouth, DeLuxe Trunk,

Ir daug kitų bargertų pas

Radio ir Heateris ...... ..... 595
’36—Chevrolet Sedan ........ ...... 365
’30—Packard Sedan ......... ..u. 195
*29—HUdson Sedan ........... ...... 65
’30—Studebakcr Sedan ..... ......  75
*37—Plytnouth DeliVery 

Truck ..................* .... 545
’35—Dodge Sedan, Radio .. ....  395
’33—Plymouth Sedan ........ ..... 195
*32—BUick 6 wheel sedan . ...... 195
’31—Ford Tudor Sedah .... ...... 75
’34—Buick 6 wheel sedan .....  365

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U Will Likę Us"

4030 S. Archer Avė.

APSAUGOKITE savo kalinius 
nuo vagies ir kandžių. Palaikoma 
ir pilnai apdraudžiama už tik $1.00 
Hermano Gangel, 190 North State 
St., Room 843.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROSERNĖ, vaisių ir daržovių 
krautuvė labai nebrangiai. 1700 W. 
51 St.

MOVING AND EKPRESSING

APLAMAS hauling. muvinimas ir 
tolimo* vietos, piknikai ir išvdžife- 
vimai. S. Sokolowsky. 10632 Ed- 
brooke Avė. š&ukti Pulman 4621.
,1 J, n, .XI M II

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai.......

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lehgvųs išmokėjimai, 
jei norite.

BRIDGEPORT ftOOFtNG AND 
SHEBT MSE CO.

3216 So. Halsted Street

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms Ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 2$c; 5 bušeliai $1.00; 15 bule
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drekel 5678.

■■■■■■■■. . ■■■IIIIiĮį i JĮ Įi 10 ii į 1 i I ‘

FINANCIAL 
Firtansai-Paskolos

TURI būti parduota greitu laiku 
geras tavernas per daug metų iš
dirbtas, netoli kelių parkų. Prie
žastį patirsit vietoje. 3500 N. Clark' 
St.

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirinų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga tuojaus apie

PARSIDUODA tavernas ant biz- 
niavos gatvės, apgyventi skirtingų 
tautų; 942 W. 59 St.

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję 

prašo-

PARSIDUODA tavernas geroje 
vietoj—biznis išdirbtas gerai. Par
davimo priežastis—liga. • 2301 S. 
Leavitt St.

PARDAVIMUI tavernas geroje 
vietoje, įvairių tautų apgyventa. 
Priežastis—turiu du biznius. 6614 
S. Western avė. Klauskite George 
Paukštis, Galima matyt 10:30 ryto 
iki vėlumo nakties.

1.1 . »■ 1 ■

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKE
40th ir MapleWood—namas ver

tas $6500 už $3900 arba teisingas 
pasiūlymas—2 flatd po 5 kamb. 
Rendos neša $53 į mėnesį. Jmokėt 
$500—kitus po $25 į mėnesį—Pri
ims mainais—ką jus turite. 

C. P. SUROMSKIS 
2202 W. 69 St.

Tel. Grovehill 0306

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda 5 kambarių ir mie

gamas porčius, plytinis bungalow, 
dirbti poriai. Karštu vandeniu šil
domas, 2 karų gatažius. Pigiai. Va
karais po 5-kių, 7039 So. Campbell 
avė.

TURIU parduoti savo 2 flatų 
freiminį, 5-6 kambarių, vaną, elek
triką, garažą—4543 S. Union avė., 
arti 46-tes gt Kaina $2700. įmo
kėti tik $500, kitą kiap rendą. H. 
Miller, savininkas. 5107 S. Halsted 
St. Tel. Yards 0840.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Narnų if ki

tiems reikalams. Perkame morgi< 
čius, Judgement Notas, išmalnom, 
parduodam bile kur, namus. Ūkius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FlNANCE and REALTY 

6750 South Westem Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

2445 W. Martjuette Rd. 6 kamba
rių bungalpvv, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškuš ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viškuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk
lų, transnortacijos ir parkų. $8900 
—$500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. RepUblic 4060.

Su $1000 pinigais gali nupirkti 
tikrą bargeną, freiminį katedz ant. 
50 pėdų loto 2453 West 45th Str.» 
arti lietuvių bažnyčios. 2 puikus 
mėgkambarlai, didelė virtuvė ir gy
venamasis kambarys, 3 kambariai 
beismehte, 3 karų garažas, puikios 
sąlygos. Padarys $2000 morglčių 10 
metų iŠmokesti, $23.00 mėnesy. Pil
na kaina $3,000. Norman Geyer and 
Co. Ine, 4801 So. Ashland Avenue, 
Boulevard 7700. ' '

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, 40 pėdų lotas 6340 SO. 
Washtenaw aVe.—atdara sekmadie
nį po pietų. __ _

$100,000.
Kadangi visos 

labai geros, tai 
liekamų pinigų
kur neneša nuošimčių, 
meMuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loąn 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

PADAROME PIRMUS MURGI- . 
CIUS ilgiausiais ternĮinais —* že- • 
miausiais mokesčiai*.

LOUIS MORRIS and COH 
10 N. Clark Street

u*.

SKOLINAM PINIGUS
aht Pirmų Morgifcių Chicagoje Ir

FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ABSOC1AT1ON 

of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. ČAftal 8887

C O AL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos 
ANGLYS

MINE RUN 78
BIG LUMP 00
EGG $6.00
NUT $6.00
SCREENINGS

PIRKIT DABAft!!
SAUKITE DIEN4 AR NAKTJ 

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975



Nori Informacijų 
Apie Lietuvį 
Apskr. Ligoninėj

—■ ... s

Ieško William Rouglio (Rug* 
lio) giminių

Cook apskričio ligonines pro
to ligų skyrius praneša, kad 
pacientu turi lietuvį William 
Rouglį-Ruglį. Jis ten randasi 
egzaminavimui.

Ligonine nori kuo greičiau
siai susižinoti su asmenimis, 
wurie turi pažintį su p. Roug- 
liirsprba yra jo giminės..

Gimines ar pažįstami yra 
prašomi atsišaukti pas Praną 
Valaitį, adresu, 2024 Canalport 
avenue, arba 1828 Canalport a* 
venue.

Roselande, kaip sako, gyve
nanti VVilliam Rouglio brolio 
duktė, pavarde p. Kristupaitie- 
nė. Ji taipgi yra prašoma susi
žinoti su Pranu Valaičiu ligo
nio reikalais. —R.

Stewart Die 
streikieriai laimėjo 
$70,000
Rekomenduoja dirbtuvei atsta

tytuosius priimti atgal

Stewart Die Casting korpo
racijos dirbtuvėje, 4535 Fuller 
ton Avė., pereitais metais ko
vo mėnesyje buvo streikas, po 
kurio 141 dcrbininkų nebuvo 
priimta atgal į darbą už veik
lumą streike.

Atstatytų darbininkų klausi
mą tyrinėjo nacionalės darbo 
tarybos egzamineris H. J. 
Kent. Dabar jis davė rekomen
daciją, k: d atstatyti darbinin
kai butų priimti atgal į darbą 
kada tik bus darbo ir kad 
jiems butų užmokėta už visą 
jų nedarbo laiką nuo streiko 
pabaigos. Kompanijai trs at
sieis $70,000. Jeigu kompani
ja su ta rekomendacija nesu
tiks, tai dalykas eis prieš vi
są darbo tarybą.

NAUJIENOS, Chicago, ffl. 
T"

iš Kansas City; Sidney Cran- 
nell, 32, ir Charles Sobush, 36, 
nuo 2424 Augusią Blvd., ir du 
kiti. Dunda, pakliuvęs tarp 
dviejų vagonų, buvo beveik 
mirtinai sumaltas. Jis, kartu su 
kitais, paguldytas Oak Foresto 
prieglaudos ligoninėje.

****

Vagis Nušovė
Krautuvininką

Naktį iš trečiadienio į ketvir
tadienį, beplėšdamas Ohio Poul- 
try Markei krautuvę, 2515 W. 
Division st., vagis nušovė krau
tuvės savininką Jerome Lazar. 
Giminės jo kūną rado vakar 
rytą. \

Apiplėšė
Nausėdus

. SEN.DONAHEY (D.. O.)

ŠEN.

T
Penktadienis, bal. 22, 1988

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

Per Vasarą 
Atostogaus, Bet 
Ir netinginiaus

Tai jaunuolių triūsas.

O NEBENAUDOS KANA
LO — Valdžios inžinieriai nu
tarė nebenaudoti susisiekimui 
seną 75 mylių Illinois-Mississip- 
pi upių kam.lą, iškastą 1892 
metais. Kainuotų apie $12,000, 
000 kanalą padaryti tinkamu 
moderniškiems laivams.

Apie Kloyainiečių Kliubą;
Lietuvos atvyko du jaunuoliai

iš

Ketina Streikuoti 
Pieno Draiveriai 
Auroroj

Auroroj pieno vežimų drai
veriai ketina streikuoti. Septy
nios pieninės atsisakė priimti 
jų reikalavimą pakelti algas ir 
įvesti “elosed shop”. Draive- 
rki, kurie sekmadienį sugryžo 
į darbą, irgir nubalsavo prisi
dėti prie streiko, jeigu jiems 
algos nebus pakeltos.

Auroroj pieno draiveriai da
bar gauna $28 j savaitę ir ko
misą. Reikalaujama $32 į sa
vaitę ir didesnio komiso.

Sumušęs Žmoną 
Bandė Nusižudyti

Pirmiausiai, 48 metų Robert 
Stoll, 5465 Ridgewood avenue, 
pradėjo mušti savo žmoną. Kai 
toji ištruko iš jo rankų ir nu
bėgo šauktis policijos, tai Stoll 

'atsisuko gasą virtuvėje ir ban
dė nusinuodyti. Policija jį iš
gelbėjo nuo mirties.

Du Užmušti, šeši 
Sužeisti Baisioj 
Traukinio Nelaimėj

Du žmonės buvb užmušti, o 
šeši sunkiai sužeisti baisioj 
traukinio nelaimėje, kuri įvyko 
netoli 115-tos ir Cicero avenue, 
prie Oak Foresto.

Traukinys buvo prekinis ir 
susidėjo iš 80 vagonų. Vieno 
vagono ašiai nulužus, septyni 
ar aštuoni vagonai nukrito nuo 
bėgių pylimo į gatvę, vos* ne- 
užmušdami kelis motoristus. 
Septyni kiti vagonai nukrito 
nuo bėgių, bet paliko ant pyli
mo.

Tarp sužeistųjų yra 33 metų 
vyras iš Binghamton, N. Y., 
Frank Dunda. Iš pavardės at
rodo, kad jis gali būti lietuvis. ♦

Vienas užmuštųjų yra Henry 
French, 58, iš Kansas City. Ki
to pavardė nežinoma.

Be Dundas, buvo sužeisti šie 
asmenys: Kenneth Spencer, 34,

NORTH SIDE. — Prieš Ve
lykas subatos vakare apie 10 
vai., kada jau buvo biznis už
darytas, kas tai pi.barškino į 
p. Wm. Nausėdo s grosernės, 
1645 Wabansia Avė. duris, vai
kas jas atidarė ir įleido į vi
dų du nepažįstamus jaunuo
lius apie 20-25 metų anžiaus. 
Vienas buvo nosine užsidengęs 
savo veidą, o antras tik tru
putį pridengęs veidą ir su gin
klais.

Ponams Nausėdams išnešė 
pinigais apie $600.00 ir daug 
vertingų popierių.

— XX.

BR0WN (D.. N. H.) 
>į įy.

/ • VVPA-UNIJŲ GINČAS — 
600 WPA darbininkų Lake ap
skrityje sustojo dirbę, kilus 
ginčui itarp WPA ir unijų. 600 
dirt o prie trijų projektų Wr.u- 
kegane, Libertyville ir High- 
woode. Visi darbininkai prie 
tų projektų—WPA bedarbiai, 
bet unija reikalauja, ka^ WPA 
samdymų ir 10% (60. darb.) 
patyrusių amatininkų iš uni 
jos, mokėdama jiems po $1.00 
į valandą.

Senas Veikėjas 
Žalis Atiduotas 
Oak Forestan

sergąs Džiova; Mockus Da
bar Kartu su Lekavičium

LĖKTUVAI GALI PASKANDINTI KARO LAIVUS

Amerikos armijos lėktuvai darė bandymus paskan
dinti karo laivą. Pasenęs karo laivas Virginia buvo pa 
skirtas tam tikslui. Pirmame paveiksle parodytas spro
gimas mestos iš oro bombos, kuri nepataikė į laivą.

Šiame paveiksle matome sprogimą bombos, kuri pa
taikė tiesiai į laivą. Lėktuvai numetė ant laivo Virginia 
keturioliką bombų, kurių kiekviena svėrė po 1100 sva
rų, ir tuomet laivas paskendo.

ROSELAND — Lietuvių 
Laisvamanių Etiriės Kultūros 
Draugijos 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas buvo ne
skaitlingas, nes tą dieną Chica
go j įvyko balsavirtiri. Nors 
buvo garsinta, kad prieš susi
rinkimą bus prakalba, vienok 
tai neįvyko. Vien tik įvairios 
komisijos išdavė raportus ką 
yra nuveikusios.

S. Dombrow pranešė,su nur 
siskundimu, kad jis piknikui 
daržą paėmęs 19 d. birželio ir 
per spaudą pranešęs, ‘ kad tą 
dieną niekas nerengtų. Vienok, 
kaip tyčia, Amerikos Lietuvių 
Kongresas tą pačią dieną irgi 
rengia pikniką. ».

Toliau pranešta, kad kunigas 
X. Mockus dabar randasi drau
ge su senu di inorium A. Leka
vičium, vienam kambary, 40 
warde. Taipgi vienas pirmos 
kuopos narys Jonas žolis, ak
tyvus laisvamanių veikėjas, ir
gi nukeliavo į Oak Forešt prie
glauda. Rodos, pakliuvo į džio
vos nąsrųs, randasi 19 warde.

Pranešta, kad jau žurnalas 
“Laisvamanis” išėjęs iš spau
dos ir literatūros mylėtojams 
verta esą paskaityti. Taipgi 
centras šaukia Laisvamanių 
susirinkimą sek., 24 d. bal., 
Vilnies svet., 2 vai. p. p. Su
sirinkite skaitlingai.

Stepukas

SEN.'SCHVVARTZ (D.,

iliiF

RE P. MEAt) (ID.. N. Y )

■■

FKAZIER.

V

REP. DRIVER (D., ARK.)

■1B

REP. THOMASON (R., O.) ■

(ACJLE-NAUJIHNV FutoJ

Čia matome jau skęstantį laivą Virginia. šis laivas 
buvo pastatytas 1901 metais ir neturėjo apsigynimo 
įmonių prieš lėktuvų bombas.

• TIESIA KANALIZACIJOS 
VAMZDŽIUS MT. GREEN - 
W00DE — WPA darbininkai 
pradėjo tiesti kanalizacijos 
vamzdžius Mount Greenwoode 
ir Evergreen Parke. Vamzdžiai 
eis nuo 115-tos ir S. Central 
Park avenue iki Calumet Sag 
kanalo. Darbas kainuos $750, 
000.

• PIKIETUOJA ŠEŠIAS LI
GONINES — C.I.O. ligoninių 
darbininkų unija United Hos- 
pital Workers, pradėjo pikie- 
tuoti šešias ligonines, Amer
ican, West Side, University, 
Lutheran Memorial, Columbus 
ir Lutheran Deaconess. Unija 
sako, kad tos ligoninės nepildo 
įstatų, kurie reikalauja astuo
nių darbo valandų dienos mo
terims' ir vienos dienos savai
tėj poilsiui.

|||

j

REP. JENKtyS (R-. O.)

7V. J.)

• TRYS “BUTLEGERIAI” 
KALĖJIMAN — Federalis tei
smas pasiuntė kalėjiman tris 
“butlegerius”, kurie su ketu
riais pirmiau nuteistais vyrais, 

j operavo slaptą bravorą netoli 
Joliet. Nuteistieji yra; Harry 
Br^verman, 4834 N. Kimbali, 
Benjamin Feig, 3315 Palmer ir 
Benjamin Margolin, 6812 N. 
Wayne.

CICERO. — Kaip jau buvo 
pranešta, su balandžio 24 d. 
susirinkimu kliubas ima ato
stogas, pertraukia 
mus vasarai. Tad 
tinis susirinkimas 
visiems būtinas, 
kiami atvirutėmis 
nas turėtų atsilankyti su nau
dingais sumanymais, užsimokė
ti duokles, ir kad surengti va
sarai vieną ar daugiau šau
nių išvažiavimų.

šis susirinkimas skirsis nuo 
visų kitų buvusių susirinkimų. 
1. Dar nevisiems žinoma, kad 
yra atvažiavę iš Klovainių po
ra jaunuolių, Amerikoje gimę, 
o Lietuvoj augę, Stasys Kaza- 
kaitis ir jo sesutė. Jie labai 
vaizdžiai papasakos apie tą 
musų seną gimtinę ir Klovai
nius. Ar tai ne puiki proga iš
girsti? Ir dar kaip. Tad ateik 
ir kitą atsivesk.

Po susirinkimo turėsim “šu- 
rum-burum”, nes praeitas su
sirinkimas taip nutarė, o val
dyba įsakymus turi pildyti. O,

mins.
Svečių atsilankė iš visur. Bu
vo atstovų nuo Rytinės žvaigž
dės Kliubo, Northside, Baltos 
žvaigždės Kliubo, \Vestside ir 
nuo kai kurių vietinių organi
zacijų: Lietuvių Seserų Tau
tiškos Draugijos ir dvi gru
pės nuo Kareivių, Optimistų. 
Kažin kur dingo Lelijų Kliu- 
bas. 
argi

Po 25 metų jubiliejaus 
užsnūdo ? D.

susirinki- 
šis, pasku- 
svarbus ir 

Nariai šau- 
ir kiekvie-

• McCORMICKIENĖS ĮPĖ
DINIAI SUMOKĖJO $2,500,000 
—Vakar probate teisme paaiš
kėjo, kad giminės Nellie Fow- 
ler McCormickienės, kuri mirė 
1923 metais, sumokėjo valsti
jos ir federalei valdžioms $2,- 
500,000 palikimų mokesčiais. Ji 
palijo apie $12,000,000 turto.

• S YNĖ DARBININKĄ
—Carroll anglių sandėlyje,
2050 Carroll avenue, anglių ka
simo mašina užgriuvo ir mirti
nai sutrynė darbininką Char
les* Patrick, 1925 \Vashington 
blvd. Kitas, 18 metų darbinin
kas R. Manheim, 
Springfield, buvo 
žeistas.

1501 North 
sunkokai su

DŽIOVININ-• NUSIŽUDĖ
KAS — Nusiminęs dėl sveika
tos praradimo nusišovė Micha- 
el Herod, 46 metų džiovininkas 
nuo 5246 S. Marshfield avė.

WASHINGTON, D. C., bal.

e BANDĖ NUSIŽUDYTI — 
32 metų Howardui Parish pra
radus darbą, jis ir 29 m. žmo
na Anne nutarė nusinuodyti. 
Atbuko gasą savo namuose ties 
1511 E. 52nd Street. Jie butų 
nu troškę, bet draugas atėjęs jų 
aplankyti, suuodė gasą ir pa
šaukęs ugniagesius abu Parish- 
ius išgelbėjo. Jie turi tris vai
kus, kuriuos buvo atidavę gi
minių globai.

® $50 LAISNIAI ANGLIŲ 
SANDĖLIAMS— Ch-gos anglių 
sandėlių sayinįhkai nuėjo į 
miesto teismą protešiuoti prieš 
$50 laipsnių mokestį, kurį mie
stas įvedė. Jiė atsisako laisnius 
pirkti, aiškindami, kad įstaty
mas nelegalis. Teisėjas Tremko 
nusprendė, kad laisnius turi 
pirkti. Savininkai eis į aukštes
nį teismą apeliacijai.

• NUKRITO PENKIS AUKŠ
TUS, TEBEGYVAS—Nuo Chi- 
cago viešbučio, 22 So. Clark 
penkto aukšto į gatvę nukrito 
New Yorkietis, J. Kelly. Jis per- 
siskėlė galvą, bet tebėra gyvas 
ir St. Luke ligoninės gydytojai 
mano, kad pasveiks.

e STIPENDIJOS “KADE
TAMS” — Chicagos kariuome
nės stovykloje, Fort Sheridan, 
nuo liepos 7 iki rugp. 5 d., 
veiks stovykla jaunuoliams, po 
globa Citizens* Military Train- 
ing Camp organizacijos. Ta or 
ganizacija skelbia, kad gabiau
siems stovyklos jaunuoliams 
De Paul, Loyola ir Chicago u- 
niversitetai skiria po stipendiją.

pep.'molvert'On <r ---------- —
Čia yra paveikslai 10-ties 

Kongreso narių, 5 senatorių 
ir 5 atstovų, kurie sudaro 
komisiją Tennessee Klonio 
Autoriteto (T. V. A.) direk
torių nesusipratimams ty
rinėtu

Pirkite savo apielinkes 
. krautuvėje

tamsta, Klovainieti, ar pildysi?;20. — Konferencijoje įvyku-
i __ -j i- _ _ •___ ____ m.Neturėtų rastis ne vieno ne- aioje Baltajame Ntme trečia- 

priklausančio prie savo paroj dienį nutarta duoti valdžios pa- 
pijos Kliubo ir draugų. Tai se-j skolų viešosioms įmonėms (pu-

Ve-

tolio Utilities) iš Reconstruc- 
tion Finance Corporation fon
dų.

. Viešosios įmonės — ypatin
gai elektros jėgos korporaci
jos — labiausia iki šiol šauk-

na jaunų dienų atmintis.
Pasisekė R. R. Velykų 

Vakaras
Raudonos Rožės Kliubo

lykų parengimas buvo šuunus, 
spudingas. Išpuoštos svetainės davo, kad valdžia eina į kon- 
gražumą daugelis ilgai atsi- kurenciją su jomis.

Pirmyn Kelionė Lietuvon

Kur Važiuosim-Ką Matysim
Chicago — New Yorkas — Paryžius — Berlynas 

— Londonas — Lietuva! Tai tik dalis vietų, kurias 
PIRMYN Choro Ekskursija aplankys kelionėje į 
Lietuvą.

Traukiniu iš Chicagos į didžiulį New Yorką. 
Aplankę, apžiūrėję miestą, sėsime į laivą BRITAN- 
NIC, puikų, patogiai įrengtą ir modemišką jurų mil
žiną. Europą pasieksime Frąncijos uoste Havre, iš 
kur traukiniu vyksime į PARYŽIŲ. Ten aplankysime 
pasaulinę Paryžiaus Parodą ir kitas garsias Pary
žiaus vietas, kaip Eiffelio Bokštą, Montmartrę, Napo
leono kapą, etc. Iš Paryžiaus traukiniu trauksime 
Berlynan. Aplankę ir Hitlerio Vokietijos sostinę, vyk
sime Kaunan. Grupėje atvyksime Kaiman, grupėje 
su miestu susipažinsime, aplankysime Dariaus- 
Girėno kapą, Karo Muziejų, dalyvausime Dainų 
Šventėse, pamatysime leninių iškilmes, Nežinomojo 
Kareivio Kapą, valdžios įstaigas. Po to išsiskirsty- 
sime po tėviškes.

Grįšime Amerikon per Londoną, tad gausime 
progą susipažinti ir su Anglijos sostine ir didžiausiu 
pasaulio miestu. Pamatysime Karaliaus Rumus, 
Parlamentą, garsią šventovę Westminster Abbey 
ir kitas įdomesnes vietas. Laivan sėsime Liverpool 
uoste.

• WPA DARBAI 5,500 BE
DARBIAMS — WPA praneša, 
kad 5,500 bedarbių, kuriems 
gręsiė atleidimas, dabar vėl 
dirbs pastoviai per kurį laiką. 
Administracija autorizavo tęsi
mą kai kurių projektų, kuriuos 
norėta likviduoti. Tarp tų pro
jektų yra, siuvimas rūbų be
darbiams, taisymas Chicagos 
parkų įrengimų, ežero krantų 
ir šaligatvių taisymas, remonta- 
vimas parkų “field houses”, 

į statistikos rinkimas, knygyno 
knygų taisymas*, etc.

• “BIBLIJA” AUTOMOBI
LIŲ SAVININKAMS — Chica
gos miesto valdybos raštinė at- 
spaudino 48 puslapių knygelę, 
kurioje pasako motoristams ir 
automobilių savininkams kaip 
nepakliūti į bėdas su policija. 
Knygelėj išaiškinama visi mie
sto ir valstijos trafiko įstaty
mai. Po kopiją galima gaut 
veltui iš Člerko raštinės, mies
to rotušėj, prie Washington ir

' LaSalle (LaSalle gatvės durys).

Ištrauka iš Cunard White Star Linijos 
bruošiuros apie “Pirmyn” Choro Ekskursiją. 
Atsiųskite atvirutę Naujienų Laivj korčių Sky
riui ir jums bus atsiųsta ši graži ir įdomi kny
gutė veltui.

Pirmyn choras išplauks Birželio 11 d., lai
vu “Britannic”.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ,INDŲ SETĄ

/ .. ..
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME 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.




