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Darbininku Teises, Garantuojamos Wagnerio Akto, Teismuose
I

DARBO SANTYKIŲ TARYBA RENGIASI 
IŠTRAUKTI ĮSAKYMU FORDO 

KOMPANIJAI
Nužjuri nepalankų Tarybai teismų 

. sprendimą
WASHINGTON, D. C., ge- Republic Steel kompanijai pri

gužės 1. — Darbininkų teises 
streikuoti, organizuotis, apsau
ga darbininkams nuo samdy
tojų persekiojimo, kurias su
teikia Wagnerio Darbo ,Aktas 
ir kurių vykdymą prižiūri Na- 
cionrJė Darbo Santykių Tary
ba, šiandien yra sprendžiamos 
teismų. Ir teismų sprendimai 
bent tuom tarpu atrodo darbi-j 
ninkams nepalankus, nors by
los nepasibaigusios.

Pereitą trečiadienį Vyriau
sias šalies teisntas išnešė spren
dimą svarbioje Kansas City 
stok j ardų byloje, šioje byloje 
žemės ūkio reikalų sekretorius 
Wallace, pasiremdamas valdžios 
samdinių tyrinėjimais, išleido 
įsakymą nustatantį aukščiau
sias kainas, kurias stoKjardų
produktų pardavimo koihpani- jų pusių, Darbo Tarybos ir Re- 

. jos gali imti.
Vyriausias teijjpąą , pareiškė, reiškė, kad išneš sprendimą vė- 

kad ūkio reikalų * sekretorius liau.

imti atgal į darbą 5,000 dar
bininkų (pavarytų pernai strei
ko pasėkoje) ir sumokėti jiems 
algas, kurių jie neteko dėl pa- 
vrrymo iš darbo (back pay). 
Mat, Darbo Santykių taryba 
savo tyrinėjimuose darbininkų 
skundų prieš kompaniją vado
vavosi daug maž panašia pro
cedūra, kaip ir žemės ūkio se- 

' kretorius. Reiškia, panašus 
sprendimas, kaip Kansas stok- 
jrrdų byloje, gali ištikti Dar-' 
bo Ta ps sprendimą Repub- 
lic St d korporacijos atveju.

Fa prašė atidėti svarsty
mą Republic Steel korporacijos 
bylos savaitei laiko. Trys Cir
cuit Court of Appeals teisėjai 
Philadelphijoj atsisakė išpildy
ti Jo prašymą. Jie priėmė abie-

public Steel, peticijas ir pa-

Byloje prieš Tbrdo motorų 
vo agentų pateiktais daviniais, kompaniją Darbo Tarybos ad- 
nedavęs pakankamos progos; vokatr i taipgi paskelbė, kad 
kompanijoms pasiteisinti ir sa
vo rrgumentus išdėstyti. Todėl 
teismas ir panaikina sekreto
riaus Wallace įsakymą.

Ryšium su šiuo Vyriausiojo 
teismo sprendimu Charles Fa- 
hy, Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos advokatas, šeštadienį 
pareiškė, 
svarsto

padarė vadovaudamasi* tik sa-

ateinantį antradienį jie mėgins 
ištraukti Tarybos įsakymus 
Fordui. • ■ ?

Taigi pirmieji Darbo Tary
bos žinksniai teismuose ryšium 
su vykdymu Wagnerio darbo 
?kto gyveniman rodo greičiau 
kompanijų laimėjimus. Supran- 

kad Taryba rimtai tama, bylos dar nepasibaigu- 
ištraukimą įsakymo sios.

20,000 gegužės die
nos demonstracijoj 

Brussels

Reikšmingos trejos
nominacijos

BRUSSELS, Belgija, 
žės 1. — 20,000 minia dalyva
vo Gegužės Pirmos parade Bel
gijos sostinėje Brussels.

gegu-

Kovos Lewisą
radiją

per

WASHINGTON, D. C., ge- 
gūžės 1. — Taip demokratų, 
taip republikonų partijos vei
kėjai šiuo laiku ypatingai ati
džiai tėmija trejas besiartinan
čias nominacijas (primaries). 
Nominacijų balsavimai įvyks 
ateinantį antradienį Floridoje, 
Soutb Dakotoje, Ak.ibamoje ir 
Indianoje.

Šiose nominacijose tikimasi
WASHINGTON, D. 

gūžės 1.
ADF prezidentas, šeštadienį pa
skelbė, kad Amerikos Darbo 
Federacija nupirko dalį intere
sų Chicagos Darbo Federaci
jos radijo stotyje. ADF arti
moje ateityje pradės per Chi
cagos radijo stotį kampaniją 
tikslu suskaldyti angliakasių 
uniją ir sutvirtinti angliaka
sių tarpe vadinamą Progressive 
Miners uniją, kuri yra stumia
ma pirmyn kaipo konkurente 
CIO.

William
C., ge- nužiūrėti balsuotojų nuotaiką 
Green, — ar piliečiai tolinasi nuo prez.

Roosevelto ir jo politikos, ar 
vis tebereiškia jam pritarimo.

Naciai degina 
knygas

SALZBURG, Austrija, gegu
žės 1.
Čių žmonių pereitą šeštadienį 
susirinko Rezidenz aikštėje

Penkiolika tukstan-

K

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 

gyvens pulk. Charles A. Linberghas su savo šeimyna, šie na- 
Lindberghas čia atsikraustys 

i

Namai, kuriuose
mai randasi Illiec saloj, netoli Britanijos pakraščių 
gegužės mėnesyje.

o •

K

C.I.O. ORGANIZUOS W.P.A 
DARBININKUS

WASHINGTON, D. C., gegu^ 
žės 1. — Pereitą šeštadienį pa
skelbta žinių apie C.I.O. vajų 
2,600,000 Works Progress Ad- 
ministration darbininkų orga
nizuoti.

John Lewis, CIO pirminin
kas, paskyrė organizaciniam 
vajui varyti Ralphą Hetzel, sa
vo sekretorių. Hetzel yra Penn- 
sylvania universiteto preziden
to sūnūs.

Vajus turi tris tikslus. Vie
nas jų yra palaikyti CIO ir 
WPA darbininkų ryšius, mo
kant pastariesiems tam tikras 
nedideles duokles, o CIO orga
nizacijai padedant będąrbiams
gauti pašalpos darbų. Antrasis tų partija rodys palankumo 
tikslas yra įtraukti j aktyvų1 N; u j ai Dalybai, tai CIO rems 
organizacijos darbą darbinin-| jos šalininkus, o jei ne, tai rems 
kus, kurie normaliais laikais La Follette trečiąją partiją.

dirba pramonėse kontroliuoja
mose CIO, bet dabartiniu lai
ku, dėl nedarbo, patekusius į 
WPA darbininkų eiles. Trečias 
tikslas tai kooperavimas su 
Workers Alliance of America, 
pašalpos darbininkų organizaci
ja, turinčia 250,000 narių, kad 
padauginti jos narių skaičių.

Manoma dar, kad ateinan
čiuose rinkimuose CIO ims ak
tyvų dalyvumą ir kad vajus 
WPA darbininkų organizavi
mui reiškia taipgi pastangas 
sustiprinti CIO įtaką politiko
je. O politinėje dirvoje, sako
ma, CIO laikysis daug maž to
kio nusistatymo: jei demokra-

IŠVIJO NORMAN THOMASĄ 
IŠ JERSEY CITY

IŠ LIETUVOS
—--------- »!-------  ..

VAŽIUODAMAS PER GELE- 

ŽINKELĮ NEMIEGOK!

Dar vieną “didvyrį” 
iššlavė I

Rusija,
— Pereitą šeštadie-

JERSEY CITY, N. J., gegu- tę į automobilių išvežė jį iš 
žės 1. — Norman Thomcs, so-i miesto, 
cialistų partijos nacionalis pir
mininkas, iš anksto paskelbė, 
kad jis laikys prakalbą Jersay 
City, kur meras Hague terori
zuoją kalbėtojus neturinčius jo 
pritarimo.

šettadienio vakare Journal 
Aikštėje susirinko 2,000 žmo
nių minia Thomaso kalbos klau
sytis. Pasirodė Norman Thomas 
ir pradėjo kalbėti. Policija Pa'| geyęjtiu 
liepė miniai išsiskirti. Minia 
nepaklausė.

Atvežė prie Hudson upės jie 
pasodino Thomasą ant parrmo 
pląjįkiančio į New Yorką. Vė
liau Thomas vėliau sugrįžo į 
Jėršey City ir išleido pareiš
kimą, kad jį policininkai kidna- 
pino. Jis atsišrukė federalės 
valdžios slaptųjų agentų vadą 
Hooverį, reikalaudamas ištirti 
Jersey policijos veiklą. Be to, 
parašė laišką prezidentui Roo- 

atkreiptu 
kuris yra 
nacionalis

MASKVA/ Sovietų 
gegužės 1.
n j pašėke jo} kad dar vieną 
bolševikų didvyrį, generolą P. 
E. Dybenko, plačiai, pagarsėju
sį sovietų kūrimosi dienose, o 
paskutiniuoju laiku buvusį Le
ningrado apskrities kariuome
nės vadą, Stalinas pašalino iš 
vietos.

Dybenko^yra buvęs p-nios 
tas šios pervažos sargas Jtazys, Kollontai, sovietų ambasado- 
Šėpkus. Bet teisme paaiškėjo, riaus Švedijai, vyras. Jis taip- 
kad .prekinis traukinys į Mau-^ gi buvo vienas generolų, kurie 
ručių stotį atvažiavo kelioliką paskyrė mirties bausmę mar- 
minučių anksčiau nei turėjo šalui Tuchačevskiui. Dabar gal 
atvažiuoti, dėl to sargas nesi
rūpino pervažos apsaugoti. Be 
to, paaiškėjo, kad ūkininkas, 
kurio vežimą traukinys perva
žiavo, važiuodamas miegojo, 
arklių nesaugojo' ir pats neju
to, kad arkliai, užvažiavę ant 
geležinkelio, ratams užkliuvus 
už bėgių sustojo. Taip ark
liams bestovint, o jų savinin
kui bemiegojant ir įvyko ne
laimė. O kiek važiuojantieji 
yra įspėti spaudoje ir per ra
diją, kad saugotųsi traukinių. 
Apygardos Teismas pervažos 
sargą išteisino. <

1937 m; lapkričio 6 d. nak
tį prekinis traukinys, važiuo-

50,000 vokiečių Ro
moj Hitleriui pa

sitikti
ROMA, Italiją, gegužės 1.— 

50,000 vokiečių šuv.ažjavo į Ro
mą, kad pasitikti Hitlerį, ku
rio laukiama čia antradienį. 
Visi vokiečiai, gyvenantys Ita
lijoj buvo priversti atvykti ce-' damas pro Mauručiųstotį, ant 
remonijoms. Daugiau kaip 4,000 plento' pervažos suvažinėjo N. 
žmonių, nužiūrėtų komunisti
niais palinkimais, suimta, kr. d 
neįvyktų nepalankių Hitleriui 
incidentų.

ūkininko vežimą. Del to buvo 
sugadinti vagonai ir traukinys 
turėjo 45 minutes suvėlinti. 
Už įvykį kaltinamuoju patrauk-

Japonai pražudė 
2,000 karių

SHANGHAI, Kinija, gegu
žės 1. — šeštadienį kinai iš
vystė smarkią ataką prieš mie
stą Tancheng, kurį laiko japo
nai. Ataka išmetė japonus iš 
miesto. Vėliau japonai vėl at
siėmė 
tynės 
2,000

jį patį laukia Tuchačevskio li
kimas.

? Londone policija su
jį, tačiau Tancheng kau- 
japonams kainavo per 

karių.

laikė muštynes

Ispanijoj ir Meksikoj 
demonstracijos

ge- 
ki-

HENDAYE, Francuzija, 
gūžės 1. — Katalonijoje ir 
tose lojalistų Ispanijos dalyse 
įvyko skaitlingos demonstraci
jos Pirmai Gegužės Dienai ap
vaikščioti.

Meksikoje įvairiose valstijose 
ir miestuose surengta skaitlin
gos demonstracijos.

Francuzai-anglai su 
sitarė dėl Čekoslo-

vakijos

su skundu 
prieš merą Hague, 

Policininkai tuo- demokratų partijos 
met pagriebė Thomasą ir įmo- vicepirmininkas.

Prancūzai ir anglai 
talkininkauja

Prancūzai pradėjo 
pasitarimus su 

italais

degė. Paskui

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

Daugiausia apsiniaukę; šil
čiau; saulė teka 5:46, leidžia
si 7:48 valanda.

LONDONAS, Anglija, gegu
žės 1. — Du šimtai tūkstan
čių žmonių dalyvavo Hyde Par
ko demonstracijoje gegužės 1 
dieną*. Kalbos sakyta 16-koje 
vietų. 1 Fašistai mėgino užka
binti darbiečius, tačiau policija 
nedr leido rimtesniam susirėmi
mui įvykti.

HENDAYE, Francuzija, ge
gužės 1. — Ispanijos sukilė
lių lėktuvai užpuolė anglų pre
kybos laivą Surrey Brook 30 
mylių atstumoje nuo Barcelo- 
nos. Skubiai atvyko anglų lai
vo gelbėti franeuzų naikintu
vas Ouragan. Frrnco lėktuvai 
nulėkė tolin. Greitumas pagal
bos skaitoma ženklu naujo 
glų-francuzų kooperavimo.

Riaušės Lenkijoje 
1 užmuštas, 59 su

žeisti

an>

Rusijoje milionas 
parade

Žuvo aviatorius
Chicagoje

Ci-

RusijSovietų
Kariuomenė, pa-

a,

LONDONAS, Anglija, 
žės 1. — šeštadienį pa 
šitoks anglų-francužų nusista
tymas Čekoslovakijos reikalu:
1 — pastangos, kad Vokietija 
pakeistų savo reikalavimus če- 
kpslovakijai, ir spaudimas, kad 
Čekoslovakija išpildytų juo 
daugiau vokiečių reikalavimų,
2 — Frmcuzijos ir Anglijos

gegu-

MASKVA 
gegužės 1. • 
trankos, lėktuvai parodavo ge
gužės 1 dieną Maskvoje. Sako
ma, kad gal daugiau nei mi- 
lionas žmonių, vyrų, moterų ir 
jaunuomenės, sekė paskui pa
radą arba žiurėjo į jį.

CHICAGO, gegužės 1. — 
cero aviacijps aikštėje amato- 
rius viatorius Donald E. Dutt, 
43 metų, 2356 East 70th st., 
užsimušė mėgindamas nusilei
sti. Jo pesažierius, William V. 
Hillman, t23 metų, 126 South 
Central avė., sunkiai sužeis
tas.

VARDUVA, Lenkija, gegu
žės 1. — Riaušėmis pasižymė
jo gegužės pirmoji diena Len
kijoje. Vienas žmogus buvo už
muštas, 59 sužeisti, o dengiau 
kaip šimtas areštuota.

Kielce įvyko susirėmimas 
gatvėse, kur septyni asmenys 
tapo sužeisti, o vienas užmuš
tas. Varšuvoje fašistuojantys 
gi iavlai užpuolė socialistų pa
radą, mėtydami pagaliaus į pa
rado dalyvius. Apie 100 asme
nų čia areštuota. Lvove socia
listų, nacionalistų . susirėmime 
40 sužeista. Dešimt sužeista 
Poznaniuje.

Ieško Rasputino 
dukters

• X

Lėktuvas su 19 paša 
žiedų sudužo

Popiežius išvyko 
atostogoms

■ Frmcuzijos ir Anglijos

NEVY YORK, N. Y., gegužė? 
1. — P-nia Solovjov, paskubu
sio paskutinio caro laikų mi- 
nyko Rasputino duktė, prbėgo 
iš Rusijos kalėjimo 1922 m. 
Prieš keletą paskutinių metųVATIKANO MIESTAS, ge

gužės 1. — Popiežius Pius ir1 ji įstojo į cirko grupę ir atvy- 
jo partija susidariusi iš 17 au-ko Amerikon. Leidimas jai bu- 
tomobilių šeštrdienį išvyko ato- ti Jungt. Valstijose išsibaigė 
stogų į Castel Gondolfo, 17 my- balandžio 1 dieną š. m. Ir ka
lių atstumoje nuo Romos. Tojdangi ji oficialiai neišvržiavo 
kiu budu, kai Hitleris gegužės iš Jungt. Valstijų, o valdžia 
3 dieną atvyks Romon, popie-. nežifio kur ji dabar randasi, 
žiaus čia nebus, taigi jam ne-’tai valdžios agentai ieško jos 
reikės nė priimti Hitlerį. j deportavimui.

ROMA, Italija, gegužes 1.— 
šeštadienio pranešimai skelbė, 
kad pasažierinis lėktuvas, ku
riuo lėkė 19 žmonių iš Tirana, 
Albanijoje, į Romą, pražuvo. 
Reikšta baimės, kad kartu su

ROMA, Italija, gegužės 1. 
tamsiųjų amžių vaizdo pažiurė-J— šeštadienio vakare prasidė
ti — pažiūrėti deginimo kny- jo derybos Italijos ir Francu- 
gų, kurioms nepritaria naciai. |zijos diplomatų tikslu atsteig- 

“Ceremonija” prasidėjo su- ti normalius diplomatinius šių
deginimu knygos “Tris kartus dviejų šalių ryšius ir draugin- sutartys su Čekoslovakija, kad
Austrija”, kurią prrašė pasku- gumą. Italų diplomatams vado- suteikti kięjc galima pirmybės
tinis Austrijos kancleris Schu- vruja užsienio reikalų ministe- čekų prekėms ir kad jie juo
schnigg. Mokyklos vaikėzas ris grafas Ciano, numatomas mažiau priklausytų nuo vokie-
apipylė knygą gazolinu ir už- Mussolinio įpėdinis kaipo dik-čių ekonominiai, 3 — mDHa- 

deginta kitos tatorius ateityje, o francuzuS ris suderinimas sausumos, j u- juo žuvo ir keliauninkai. Ne-
knygos —''ypač žydų autorių atstovauja charge d’affaires rų ir oro jėgų prieš vokiečių ląjmė, manoma, ištikusi lėktuvą
parašytos.

čekų prekėms ir kad jie juo

Julės F. Blondell r^resyvumą. prie Formia, Italijoje.

■.'SAIKU

,';4.7;
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SALOJE TARP OKEANU
(Tęsinys)

Kas daryti?
Kas liko daryti? Juk į Lietu

vą negrįši miesto kvapo prisi- 
gėrus gali būti nesveika. Kąs 
gi, kad mus ten sugrįžus va
dins amerikonais. O gal tik kai
mynai pasijuoks ir pasakys, 
mat, vėplos išbėgo iš Lietuvos, 
pinigusi praleido įr niekur pie- 
ko geresnio nesuradę vėl sugrį
žo. Juk daugelis važįąvo iš Lie? 
tuvos savo ukius pardavę. Kiti 
važiavo atsiėmę nuo tėvų ar 
brolių savo dalis. Bet daugu
mas tai, žinoma, važiavo sko
lintais pinigais nuo savo gimi
nių, gyvenančių Amerikoje. Be
tas kuris turėjo tiek susitau
pęs* pinigų, kad nebūtų reikėję 
ūkį parduoti arba skolintis iš 
giminių. Na, ir dabar, jei grįši 
į Lietuvą, tai ne tik kad save 
nustumsi į didesnį skurdą, bet 
dar ir savo brolį bei sesutę A- 
merikoje nuskriausi. Juk tų pi
nigų, kuriuos jie paskolino gy
venant Lietuvoje, • neuždirbsi ir 
neatiduosi. Ir Lietuvoje kito u- 
kio jau nenusipirksi ir savo da- 
,ie5.' neatgausi. Tai kuo gi grį
žęs į Lietuvą versies? Ten ne
gausi darbo įmonėje. Viskas, 
kas lieka, tai eiti pas ūkininką 
kiaulių ganyti arba bernauti. Ir 
kuris gi nori atsiduoti tokiam 
likimui. Atsidurti sugrįžus Lie
tuvon dar didesniame skurde ir 
magaryčioms dar bus pagrin
do kaimynams tokius ameriko
nus ant juoko laikyti.

Neapgalvoti patarimai
Tai kas liko daryti? Mat, 

pėsčias per Atlantą Amerikon 
nemik tamposi. Laivais įhielaį 
vežtų, jei gurėtum visus forma
lius dokumenttis. O kad' galė
tume gauti reikalingus doku
mentus, tai mes buvome įsitik- 
rinę, kad neverta ir konsulatų 
durų varstyti. Kur tik ėjome,— 
vienas ir tas pats kiekvienoj at
stovybėj atsakymas, — grįšk į 
navo tėvynę, kur esi gimęs, ir yJarsinkit^S NrlllJienOSP

ten lauk savo eilės”. Tik pikta 
darėsi klausytis taip neapgal
votų patarimų. Mat, ^patarė 
“grįšk...” Jau mes ištisas die
nas ir naktis praleidome begal
vodami, kas mus ląpkia Lietu
voje, jei sugn&įjn. O dabar tie 
gudrus dipkųnątai mums pata
rė grįžti. Jų Jas patarimas jau 
tiek įkyrėjo, kad mes ir pamis- 
lyti nebenorėjom, kad eiti j 
kpnsuįątą ir prašyįi leidimo va
žiuoti j Ąmeriką.

Paskutinė viltis
Po tų yįgių nepusisekimų mu

sų paskutinių bąndymas buvo 
— kreiptis į Amerikoje gyve
nančius gimipęs, kad jie per 
atsakįngus politikierius parū
pintų iš Washingtono leidimą 
atvažiuoti. Amerikoje kai ku
rie musų brolių buvo jau iš
gyvenę po trisdešimts — dau
giau ar mažiau -— metų. Dau
gumas jų likę piliečiais ir kai 
kurie žymų vaidmenį vaidhio 
politikoje. Tai mes lyg ir per 
daug neabejojome, kad jie mus 
išvaduos iš šioą bėdos. Kaip tik 
jie Amerikoje musų maldau
jančius ir pagalbos šaukiančius 
laiškus priėmė, tuoj ėmėsi dar
bo. Ir štai kokie rezultatai. Su
sirado gabių politikierių, kurie 
žadėjo iš Washingtono išgauti 
legalius dokumentus. Visi jų 
tvirtinę, kad į trumpą laiką jie 
tai gali padaryti. Vadinas, mu
sų įvažiaviąms buvo užtikrin
tas, tik reikėjo nemažai pinigų 
sumokėti, čia ja’’ nebuvo pini
gų klausimas, ,Mes ąi pasitikė
jimu sakėm, kad kaip tik at
važiuosime Amerikon, tai sun
kiai dirbdami sutaupysime ir 
atiduoąiin pinigus. Matyti, gi- 
ųninės Amerikoje'supraįo tnusų 
nesuvaldomą,, norą atvažiuoti, 
ir jie nepaisė,ir pūkštan
tis dolerių ar daugiau kainuos 
bile tik galės čia savuosius) at
sitraukti.
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. APVALYKITE su
PILSEN KWIK KLEAN

Pašte Muilo Valykliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliutis patenkinimas užtikrina
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ąr Geįežies Dylerį.
Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI

NAUJIENOS, Chicago, ID.

• | \ Modeleine JącoJj

Aš mačiau mirštant
Austriją...

(Iš šio reportažo skaityto
jas susidarys tikrai gyvą 
vaizdą, kas buvo Austrija 
vąkar ir kaip ji žuvo. Mąde- 
line Jącęb yrą jauną, prancū
zų socialiste ir buvo pąsių- 
stą kaip reporterė nesenai 
pradėjusio Paryžiuje eiti pro
fesinių sąjungų savaitraščio 
“Messidor”. Matysime kaip 

įvykiai ją ir kitus iižklupo.—)

rrV\7TZ Jk J KOPLYČIOS VISOSE 
‘ U I IX Al CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
------ - . L.....  _ ■ - .............................................. .. . ' ‘ ~

Tai buvo prąeįtą penktadiepj? 
iš ryto. Tas aristokratas, antį- 
legitimistas (t. y. nenorįs mo
narchijos grįžimo. Vrt.), be ši
tos originalios ypatybės—irnpe- 
ratoriąųs Prano-Juozapo ainis 
prieniė mane savp kabinete, ku
rio baldai buvo pačios auten- 
tiškiausios senienos, paveikslai 

<—garsiųjų dailininkų. Ant jo 
stalo sunkioje vazoje vyto leli
jos. Reikėjo truputį pasilenkti, 
kad galėtum matyti veidą—tau
rų, protingą, drąsų—paties ga
biausiojo tarp baigiančios* nyk
ti Hapsburgų giminės.

—Ar žinot, ką pasakė šušni- 
gas tuoj po tos automobilio ne
laimės, kurioje žuvo jo žmona, 
o jis pats išliko gyvas tik per 
stebuklą? Jis pasakė: “Dievas 
išlaikė mane gyvą, tai reiškia, 
jis skiria mane didelei misijai.”

Tai buvo sakoma man penk
tadienio rytą. Keletai valandų 
praslinkus, Austriją ir pasaulis 
jau žinojo, kokia misijai šušni- 
,gą Dievas išlaikė. Tas Dievas, 
matyti, yis dėlto, nebuvo Aus
trijos draugas!

*

Keletai valandų praslinkus 
Austrija, iš tikrųjų, baigė saA 
vo valandas—tarp triumfo trį- 
niitų, tarp linksmybes ’’ 'ugnių, 
tarp eisenų su žibintais Austri
ja baigė savo valandas tarp 
>;žųlįą.i, baugininčiai ūžiančių 
vokiečių bombardavimo lėktu
vų, kurių eskadriles nėrė iš pa
dangių ir leidosi žemyn ant 
miesto nuo keturių valandų ry
to iki užeinant nakčiai. Aus
trija baigė mirti staugiant is
terikės pagautai miniai, tarp 
“Sieg Heil” “Ein Volk, ein 
Reich, ein Fuehrer”, skanduo- 
j amų visose gatvių kertėse. 
Austrija baigė mirti tarp iš
skleistų vėliavų, plakatų Fueh- 
rerio garbei. Austrija baigė sa
vo paskutines valandas tarp 
“Horst Wessel” ir “Deutsch- 
land ueber alles” himno garsų. 
Austrija baigė mirti taip pat 
ir tarp raudų už langų užuolai
dų, tarp ašarų tų, kurie bėgo 
iš kelio dūkstančioms eisenoms, 
nes jie negalėjo “šito” matyti. 
Tarp ašarų gėdingo skausmo.

šiandien Austrija negyva ir 
Europa žiuri į ją. Ji sirgo jau 
dvidešimts metų. Dollfusas ją 
pribaigė 1934 metų vasaryje, 
paleisdamas kulkosvaidžių ugnį 
į Vienos socialdemokratus. Kas 
buvo toliau, tai Adolfas Hit- 
leris žino, kad tai reikalas pa
ties paprasčiausiojo 
rizmo.

Austrija mirė. Jos 
truko vieną savaitę, 
tę aš išgyvenau ten 
kurie nebeturi dabar
kalbėti apie savo nelaimę.

Paskutinis Salionas
, - - ■ • • ,

Pąšnekesiams

Viena, dama iš taip vadinamos 
“aukštesnės visuomenės”, buvo 
susikvietusi svečių aplink ar
batos stalą: viena socialistų 
partijos narė, vienas anarchi- 
zdojantis žurnalistas, viena mo
teriškė landžiojanti po pasiun
tinybių ir ministerijų kulua
rus, vienas Burg-Theater vai
dintojas, tikis savo ateities bu- 
riko talentu ir įrodinėjąs, kad 
mašina sužlugdysianti socialinę 
ekonomiją, viena švelni, protin
ga mergaitė, palaikanti ryšius 
tarp tų buržuazinių politikos

gengste-

agonija
Tą savai- 
tarpe tų, 
nė teisės

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

GĘRA PRIEŽASTIS 
JŪSŲ 

UŽKIETĖJIMUI!

flNTANAS M.PHIUIPy;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 LITUANĮCĄ AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio įstąiga

...■*

’«. 1 z /'tirti ' At M

>

diletantų ir tų, kurie politikai 
atiduoda savo gyvybę. Pasta
ruosius atstovavo jaunas, 24 
pietų vyras iŠ komunistų parti
jos. Stebintis ..įąąp) tękįą 
įvairybę elementų sutraukė 
vienas noras kovoti prieš na
cius į tą “gerų pąžįųrų” salip- 
ną, kurio šeimininkė yra Haps
burgų dinastijos šalininkė, kar
šta katalikė ir persikrikštijusi 
žydė jis papasakojo pian anek
dotą: ’■

Važiuoja šušnigąs pro nedi
delę provincijos YiUestuką. Jis 
klausią merą, kokiU gyventojai 
čia pažiūrų. /

—Kiek yra raudonųjų?
—Trisdešimts .nuošimčiu, 

ko meras. >
—Kiek žydiį? ’
—Trisdešimtą nuošimčių.
—Kiek lėgitįęai^ių ? (Haps> 

imo šalinin

Kądą pająučiate ką nors nege
rai, kai pirmas dalykas Vra suras
ti priežastį. Jei ‘turit vidurių už- 
kįetėjįmą, |aį nesiterlenkit su bė
dos vaistais. Suraskit kas yra 
priežastimi!

Proga paprasta. Jei jus valgot 
tąį ką daugeliu garo: mėsą, duo
ną, bulves, tai galimas daiktas, 
kad jus negaunate gana “rupu
mo.” Bet “rupumas” dar nereiš
kia maisto krūvą. Taį yra ta 
maisto ryšis, kuri palieka kūne 
nęsUvartpta, minkštoje ‘'rupioje” 
masėje žarnose ir padeda vidu
riams išsivalyti.

Jei taip tai atėjo jūsų pilė pus
ryčiams išvalgyti po lėkštę gruz
džių, traškančių Kellogg’s All- 
Brąn javinių. Jis turi reikaladja- 
mo “rupumo,*y plūs didį žarnų 
toniką, vitaminus BĮ.

Valgykit AU-Bran kasdien, ger
kit gana vandens ir tėmykit ar 
neprašvis senasis pasaulis. Daro
mas Kellogg in Battle Creek.

darys, kad be jų paramos, Šu- 
šnigąs nelaimes savo plebis
cito nėr Vienoje, nei abelnaj 
Austrijoj^; ir jie “atleido”— 
savo aukoms.

Pirmadienis, geguž. 2, 1938

UETUVIAI--

Schmitz ir ministeris Zernat- 
to išąiškino tą dalyką labąi aiš
kiai tą pat vakarą viename 
“Vaterlaendische Front” mitin
ge, Konzerthaus salėje:

—Mes reikalaujame, sakė jis, 
kad musų darbininkai turėtų 
teisę rinkti sąvo dirbtuvių įga
liotinius, pagal musų sudarytus 
sąrašus. Kąd pieš kovose turėr 
tume darbininkus šalia savęs, 
reikalinga 
mi turėtų

Ir tuo 
ministeris
ri ne mažiausios nuovokos apie 
dvasią tų raudonųjų Raudo
nosios Vienos čĮarbininkų, kurie 
buvo pasirengę žūti ir tuomet, 
kai jau keturius metus jiems 
nebuvo “ko nustoti” ir žinoda
mi, kad jie negali tikėti šušni- 
gu, kad jis ištikrųjų grąžins 
jiems mažne per keturius metus 
veltui jų reikalautą laisvę.

• (Bus daugiau)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prąųfl|psNąriai
Phone CANAL 6122

DR. 8. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG

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

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

Telefonas Republic 7868

są-

ve be legitimistų iy socialinių 
krikščionių dalį buvusių Heim- 
wehrų ir net keletą socialistų, 
iš tų, kurie dėl duonos kąsnio 
notoms nenoroms turėjo įsirašyt 
į burmistro Scbmitzo partiją, 
—vieno pikčiausių socialdemo
kratijos priešų.'

šiandien “sveikų pažiūrų” 
Vienos buržuazijai prireikė, 
kaip ji pati sako, “darbininkų”. 
Pamiršdama, kad prieš kelerius 
metus ji šaudė tų pačių dar
bininkų brolius, ji ištiesė jiems 
dabar ranką ir tarė: “Pamirš
kime praeitį, negyvenkime visą 
laiką atsiminimais.” Aš nepra- 
simanau. Austrijos buržuazija 
ir diduomenė, o su 3ais šušni-

burgu dinaąt. g
kai. Vrt.) ■

—Trisdešimts nuošimčių.
—O kiek nacionalsocialistų ?
—Dešimts nuošimčių.
—Reiškia, susirūpina šušni- 

gr.s, “Patriotinio Pronto” nėra 
visai.

—Kaipgi, ponas kanclerį, už 
“Patriotinį Frontą” jie visi.

Ir iŠ tikrųjų, komunistinį 
jaunuoli išskyrus, visi čia buvo.» —, - — u— ------ .
“Patriotinio Fronto” šalininkai? gr.s, įsitikino, kad be darbinin- 
Pątriotinis Frontas sugėrė į są- kų jie, galų gale, nieko nepa-
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAU^ ; IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE
, ''i diena ir naktj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T—rl r-* -I koplyčios visose 
-l—' Ud d. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

kad Jie pralaimėda- 
ko nustoti.
ponai burmistras ir 
įrodė, kad jie netu-

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR, BERTASH
756 West 35th^tT^-

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

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

Tel, Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
' >■ Ofiso valandos:

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

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
Ii 6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie

H gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

i eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadiehiais— 

. į.,, •,{ pag^l .sųtar.tį..... . ,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
34Q7 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, x-ray 

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

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas .
Ofisįs '4(>4S SO. ASHLAND AVĖ.'"’

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
NamųxTel.t Prospect 1930

Avė

DR. C. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashla
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
pALYSE

NARIAI
Chicagos,

Cicero.
Lietuvio

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos Į

_______________ ...iii.-

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phopp Lafayette 3572

~ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted jStreet Boulevard 4089

, ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. į < Phone Grovehill 0142
1410 South '4pth Court Cicero Phone Cicero 2109

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

! S, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litųgųica Avenue Yards 1138

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tek Prospect 1012

____ Kitiį Lietuviai Da^^^ ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 
išskyrus seredomis ir subatomis

po pietų, 7—8 v. vak.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1634 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wes,tern Avė Phone Virginia 0883

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 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWA¥ 2880

Telefonas Yards 0994 
y t ■

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąlandos
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Veda W. V. MANKUS

prie

bą neša.

NAUJIENOS, Chicago, III

GRAŽUS IR NEBRANGUS

Namai ir Žeme
Didžiuma žmonių, sulaukę 

šiltų vasaros orų, ima atosto
gas pasilsėti, sveikatą pataisyti. 
Vedėjas šio “Namai ir Žemė” 
skyriaus* pasiėmė atostogas žie
mai baigiantis, nes tuomi lai
kotarpiu žmonės mažiausiai 
interesuojasi namais.

Pavasariui brėkštant,
namų atsiranda galybės naujų 
reikalų ir darbų. Neturintieji i 
nuosavų susirūpina j ieškotis
namų, norėdami įsigyti. Šis 
metų laikas visus skatina rū
pintis* padabinti bei pagerinti 
nuosavą lizdą. Vėl bus sten
giamasi šį skyrių kas savaitę 
Naujienose palaikyti ir pada
ryti jį kiek galint žingeidžių, 
naudingu ir įvairiu kaip tiems, 
kurie turi namus, taip ir tiems, 
kurie svajoja juos kada nors 
turėti. Bus renkama ir patei
kiama žinios apie namų pirki
mą, finansavimą, 'kainas, re
montą, daržininkystę ir t. t.

Butų malonu, jei skaitytojai 
daugiau kooperuotų su šio sky
riaus vedėju, laiks nuo laiko 
parašydami savo nuomones bei 
pareikšdami kas juos labiau 
interesuoja; pateikdami nau
dingų informacijų, sugestijų, 
paklausimų arba 
savo naudingus 
kuomi kiti galėtų 
Lai šis “Namai ir 
rius būna laisva sakykla 
siems, kas turi ką praktiško 
pasakyti, su skaitytojais pasi
dalinti. Ypač butų pageidauja
ma gauti nurodymų apie auk
lėjimą ir kultūrą įvairių mede
lių, gėlių, ždh'nėlių, nes ne vi
siems tie da/bai sekasi, nors 
dauguma stfmgiasi auklėti. 
kas pesistengla^auklėti'arba ne
sidžiaugia gražiais žalumynais 
apie namus vasaros metu?

a prašydami 
patyrimus, 

pasinaudoti. 
Žemė” sky- 

vi-

Pirko ir PardavėINSURANCE
(APDRAUDA) BUDRIKO

rakandų

na-
* USB

TRUMPAI
TOUR

Adresas

Vardas

Dėl Didelio • Pareikalavimo
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 7 d. 
Su šiu't kuponu ir 44 cetais gausit šias 
tris dideles paauksuotas pietų lėkštes. 
Iškirpkit kuponą' ir kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Tvirtinama, kad pakol pasi
liks dabartinės aukštos kainos 
maisto ir kitokių kasdieninių

REFRIGERATORIUS, kaip ant paveikslo, vertas $179.00 
už $129-00, mokant ant metinio plano po 15 centų 

. į dieną, užsimoka pats už save.

namų nuo

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition
Del Akių suerzintų nuo Saulis, Vijo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
Sale for Infant cr Adult. At all Druggists.

JTritefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
*

• Pilną apdraudą auto
mobiliams
Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

Apdraudą

Juk vienam žmogui, nors ir 
prie geriausių norų, negalima 
visų reikalingų žinių surinkti 
bei visų žingeidavimus paten
kint. Su skaitytojų talka tas 
butų daug lengviau padaryti.

Pirmi įspūdžiai yra 
pastoviausi

Kuomet mes pamatome na
mą ar kiemą savo draugų, tai 
pirmiausiai mums į akis puola 
jų žymesnės ydos: apgriuvę ša
ligatviai, nutriušę tvorelės, ap
leistas kiemas, stoka maliavo- 
jimo, neprižiūrimi medeliai Ar
ba jų visiška stoka. Tų dalykų 
gera tvarka padaro kaip tik 
priešingą impresiją į mus. Rū
pestingumas ir darbas pagar-

Nauja Statyba, 
Kur ji Neturėtų 
Būti
Kur neapsimoka nei lotų, 

namų pirkti
nei

laukiama, tinkama, 
ir pageidaujama sta- 

šiol žymesniais kie- 
dar neprasideda. Sto-

Seniai 
nebrangi 
tyba iki 
kiais vis
ka butų, kylančios nuomos, ro
dosi, verste verčia prie to, bet 
statytojai, nematydami tame 
didelių pelnų, nei nebando pa
tenkinti esamų reikalavimų. 
Vietoje to, pigios rūšies spe
kuliantai, pasinaudodami 
mąja padėtimi, susirado
dus šiek-tiek pasipelnyti ir pa
sėka to, artimose užmiestėse 
matosi nemažai naujos staty-

esa-
bu-

------

KITCHEN
BED RM
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Šis pusantro aukšto patogus pirmą morgičių $2,675 sumoj, 
namas, su 4 kambariais pirma
me aukšte ir 2 antrame, turįs 
dar ganėtinai vietos įrengimui 
kįtų dviejų kambarių, reikalui

pastatytas tarpe didelių medžių 
ant nedidelio kampinio loto ir 
nors paprasto, bet gana jau
kaus stiliaus. Iš viso kainuoja 
$3,350, turi F. H. A. apdraustą 

bos — jei ją galima tokia pa
vadinti.

Daugiausiai tos taip vadina
mos “statybos” galima matyti 
artimuose pietvakariuose: ant 
atdaro, lauko, ku£ ričiji i^ei ka
nalizacijos — ^‘stirų’y net pri
vesto vandentiekio, nei geso bei 
elektros, net nei įmanomo pri
važiavimo ar šaligatvių. Tokio
se vietose statoma mažytės, ant 
medinių s tulpelių, - žemutės, 
ketvirtainės bakūžėlės. Supran
tama, jas parduoda gana pi
giai — po $1,500 iki $2,500, su

nuo vagiu 
langų 
gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raktinėje 

per A. Rypkevičių 

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

po pietų.

* V , V M

20 metų išmokėjimui,, mokant 
po $17.66 į mėnesį; priskaitant 
nuošimčius, sumą, taksus, ap
draudą ir kitus kaštus. Pavyz
dys paimtas iš Atlanta, Ga. 
priemiesčio. Norinti statyti pa
našiu planu, pasiteiraukite pas 
savo arkitektą ir gaukite įkai
navimą, kadangi skirtingose 
vietose ir skirtingu laiku ir !
kaštai bus skirtingi.

mažais {mokėjimais ir žmone
lės perka manydami “barge- 
nus” gauną, kur.Į ištikrųjų pa
naši “statyba” turėtų būti įsta
tymais draudžiama.

Juk panašius-^a^užės ne tik 
kad niekuomet nesulauks ge
resnės dienos, bet ir pačiai 
apielinkei užkerta kelią toles
niam ir tobulesniam išsivysty
mui, nors ir biitų^Kifvę galimy
bės išvystyti į tin&feią subdivi- 
ziją. Neturint reikalingiausių 
sanitarijos ir parankumo page
rinimų, tokios apielinkės dau
gumoj paliks amžinai purvuo
se. • •

Apie lotus
Suprantama, ten bandoma 

pardavinėti ir lotai, su puikiau
siais ateities prospectais — žo
džiai juk nedaug prekiuoja. 
Kuomet žmogus nusiperka to
kioj kolonijoj lotą už kokį 
$100 ar du, išmoka ir išlaukia 
kelioliką metų iki “pribręs” ir 
pabrangs, o rezultatų negali 
sulaukti, tuomet numoja ant 
viso, ranka ir palieka “dievams 
ant valios”. Tokiam žmogui 
daugiau jau neprimink apie 
pirkimą loto. 

t

Kur nėra privesta reikalin
giausių pagerinimų, nepaisant 
kaip ten pigiai parduotų — vis- 
tiek neverta pirkti ne tik 
mų, bet ir lotų.

Alcx Lėkis pardavė Anta
nui Kasmauskui ant W. 32 St.

reikmenų ir iki nepakils algos 
ar pastovesni uždarbiai — tuš
čia butų laukti nuomų kainų

» » »
Namų savininkams bus kiek 

iengviau atsikvėpti gavus tak^ 
sų bilas už 1937 metus, nes jos 
bus mažesnės apie 8 nuošim
čius. Tikima, kad ir sekančiais 
melais apie liek pat bus gali
mą dar sumažinti — mat, pra
jota šiek tiek ekonomizuoti. 
Nuomininkams irgi gal bu’s 
kiek ramiau, nes “bosas” nega
lės sakyti kad “taksai brangs
ta, tai nuomą pakelsiu”.

» » »
“Income reconstruction” — 

tai naujai nukaltas terminas 
apimantis fiziškai tvirtas nuo
savybes, bet atgyvenusias savo 

sąlygų toje apielinkėje. Tokios 
nuosavybės yra pertaisomos 
pritaikant tokiam vartojimui, 
koks atrodo pelningiausias.

» « »
Norint apsaugoti nuo suru- 

dijimo susikraipymo arba ki 
tokio sugedimo žieminius lan- 

/ 

gus ir duris, kurios dabar nu 
iminėjamos z— reikia turėti 
tam tinkamą vielą jų sudėji
mui nuošaliai ir kur sausa. 
Geriausia sudėti aukšte, gara- 
žiuje, pastogėj arba skiepe, pa
lubėje, tam tikslui sukalant 
prie balkių asas užkišti. 

» » »
Dabar tinkamas laikas apžiū

rėti tvoras, genėti medelius, so
dinti krpmokšlius, išrauti snau
dales—“dandiliams” iš pieve
lių, sėti žolę ir sodinti anksty
bąsias gėles. Taip jau laikąs 
tręšti ir prirengti žemę vasari
nėms gėlėms ir daržovėms.

» » »
Į

Gegužės 14 alsiidarys Natio
nal House and Garden Exposi- 
lion Coliseume ir tęsis iki ge
gužes 22 dienai. Kas žingeidau- 
ja ir turi laiko turėtų tos paro
dos nepraleisti ųeaplankę: ten 
bus galima pamatyti daug ste
bėtinų ir naudingų dalykų.

Kartą pas gerus . kaimynus 
teko matyti gelių lovaites ap
linkui apsodintos žemuogėmis. 
Netik, kad jos anksčiausiai su
žaliuoja ir pražysta, bet kuomet 
prisiurbsta tos didelės saldžios 
uogos — tai šeimininkė jaučia
si gaunanti pilną atlyginimą už 
savo darbą. Pabandykite.

Sekančios lietuvių pavardės 
pasirodė pavieto rekorduose 
kaipo pirkusių bei pardavu
sių nuosavybes Chicagoje ir 
priemiesčiuose bėgyje 3 savai
čių, iš kovo mėnesio, nes vė
lesnieji buvo paskclbtiiNaujie- 
nose praėjusios sąvaitės ket
virtadienį.

Stanley Bukas pirko ant S- 
Kedzie prie W. 38 St.

Dorotby Backus pirko Cice
ro L. Spulkos ant W. Coulter 
Str., prie S. Hoyne avė.

Albina Smailis pardavė Ste- 
panijaĖWilks ant S. Carpenter 
St, prie W. 54 St.

Justin Stasunas pardavė ant 
S. Troy St., prie W. 59 St.

John Sack pirko ant W. 54 
pi. ir S. Morgan St.

F. Kulis pardavė Stellai Ba- 
launai Cicero, III..

Michael Stankus pirko ant 
Canalport avė. prie S. Halsted 
Street.

W. Klimas pardavė ant S. Stanley Bybart ant S. Kolmar 
Clifton Park avė., prie W. 24 avė. prie W. 58 St.
Street. | Sophia Staliga pirko Cicero,

Bertha Willis pardavė ant Ilk
W. Lemoyne St., prie N. St.
Louis Avė.

Julian Lulevich pirko ant S.-prie S. NVallace St.
California Avė., prie W 44 st.'Paul Echles pirko ant S. Av- 

Kazimieras Czimas pirko ' 
ant S. California Avė. prie W. 
64 Street.

Ernest Lodąs pardavė ant S.
Fairfield avė. prie W. 64 St.

Frank Gricius pardavė Fr.
Račkauskui ant S. Fairfield 
avė. prie W. 46 Str.

Paulina Bartkus pirko nuo

ers avė. prie W. 15 Str.
William Kareiva išmainė 

su Walter Butkus ant S. Kol- 
mar avę. prie W. 61 st., nuo 
W. 47 St. ir S. Bishop St.

Cleinens Kairis pirko ant S. 
Normai Avė., prie W. 57 PI.

Paul Tekus pirko ant S. 
Sangainon St. prie W. 117 St.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venta Blinds)
Tel. Cicero 674 SAULES 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.Jos. šuster ir Sūnūs, 

savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

Rakandų ir Radio Krautuvė
3409-17 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 7010

WCFL 970 k. Radio Programa nedėliomis kaip 7:30 vai. vakare 
WAAF 920 k. Pėtnyčiomis ir Nedėliomis kaip 4 P. M.
WHFC 1420 k. Ketvergais kaip 7 P. M. i

r

Elektrikinis Rcfrigera<o”ius, General 
U U 111 I Electric, Norge, Croslcy Shelvador, 
Į g Į į Į II Kelvinator, perkant dabar sutaupomav v ■ w v $50.00
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The Litbuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday bj 
The Lithuaniaą Neva Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CA^AL 8500

___  $8.QQ
4.00 

_____ 2.00 
____ ’ 1.50

.75
■ • ’

8c 
18c

KAM TAS VEIDMAINIA
VIMAS?

Subscription Rates:
88.00 pe’r yėar in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yėar in Chicago 
8c per copy.

9 • ‘ > ri 

Entered as Secpnd Class Matter 
MarcK 7th 1914 at the Post Office 
of Chicagp, III. under the act of 
Afąrch 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Uisakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams -----------------
Pusei metų----------

\ Trims mėnesiams __
Dyieųi piSnęsiams .

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _______
Savaitei ——r— ~~~ 

Menesiui __ __ ___ ~
Sųvieijytpfję Valstijose, ne Chicagoj,

Metams -------------   $5.00
Pusei metų -----—..............— 2.75
Triips mėnesiams __________ 1.50
Dviems' mėrteątemą _________ 1.00
Vienam mėnesiui ________2. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 

(Atpiginta).......
Metam? _______L_________  $8.00
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims mpne§įąms ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartą ?u užsakymų. "

Rooseveltas prieš kapitalo koncentraciją
Prezidentas Booseveltąs pasiuntė kpngręsųi prane

šimą, ragaudamas jį paskirti pusę miliono dolerių Ame
rikos pramonės, finansų ir prekybos tyrinėjimui, kąd 
šito tyrinėjimo rezultate kongresas galėtų išleisti tiųką- 
mą įstatymą prieš monopolinį kapitalą. Savo pranešime 
prezidentas nurodė, kad privatinių kapitalas vis labiąu 
koncentruojasi nedaugelio žmonių rankose ir ta sau ja
le stambiųjų kapitąlistų jau turi šiandie tiek galios, 
kiek jos dar niekas neturėjo istorijoje.

Rooseveltas nori šitą kapitalo koncentraciją sunai
kinti, kad butų apgintas smulkusis biznis, kuris vis la
biau ir labiau netenka savistovumo.

Taigi prezidentas Rooseveltas pripažino tą faktą, 
kurį jau seniai kapitalizmo sistemoję atidengė socialis
tai, būtent, kad, laikui. bėgant, vis labiau įsigali pramo
nėje ir prekyboje stambieji kapitalistai, o smulkieji biz
nieriai arba būna priversti pasiduoti stambiojo kapitalo 
kontrolei, arba būna sunaikinami. Socialistai sakė, kąd 
šita kapitalo koncentracija, galų gale, pasieks tofcio 
laipsnio, kad masėms žmonių pasidarys kapitalp jungas 
nepakenčiamas ir jie stos už fai, kad pramonė butų pa
imtą į visuomenės rankas.

Rooseveltas dabar irgi, pastebėjo šitą tendenciją 
kapitalizmo evoliucijoje. Bet jisa| inanQ? kad ją dar ga
lima sustabdyti, išleidus tam tikrus įstatymus, drau
džiančius bankams turėti kitų kompanijų akcįjas (Še
rus), ir persekiojapt kompanijas, kurios sųsitąria kelti 
prekių kainas. Bet labai abejotiną, ar šitokiomis prie
monėmis galės but"sulaikyta kapitalizmo koncentracija. 
Panašių bandymų Amerikoje jau buvo fįąrytą (pay. 
utrųstų daužymas”, kurį vykiną Tliępdo^ę ĮĮ^osevelt), 
bet pasėkos buvo menkos.

Ar Čekoslovakija bus paaukota?
Pereitų savaitę Francuzijos premjeras Daladier ir 

užsienių reikalų ministeris Bonpęt buvo Įx)nęĮonę ir ta
rėsi su Britanijos valdžia. Opiausias šituose pasituri
muose klausimas buvo toks: ar anglai padės Čekoslova
kijai, jeigu jų užpuls Vokietijos Hitleris? Prancūzai tu
ri apsigynimo sutartį su Čekoslovakija, bet jie vieni bi
jotų eiti į pagalbų Čekoslovakijai, todėl jie noręjo žino
ti, kaip elgsis Anglija.

Bet Anglijos konservatorių valdžia, matyt, nesuti
ko prižadėti frąncuzams ginti Čekoslovakiją, nes ofi
cialiuose pranešimuose apie tų Londono konferencijų 
Čekoslovakijos gyrpjnas visai nęra minimas. Vietoje f o, 
anglai su franeuzais sutiko padėti Čekoslovakijai pre
kybos dalykuose, kad jų negalėtų Vokietija pasmaugti 
ekonominiai.

Tokiu bųdu Čekoslovakijos gyvybei gręsia ripitųs 
pavojus iš nacių pusės.

O jeigu žūtų Čekoslovakija, tai kurios dar kįtpsK 
dar kitos mažos tautos likimas Europoje paliktų apsau
gotas? \

Jeigu ųrtjmoje ateityje nepasibaigs konservatorių 
viešpatavimas Anglijoje, tai nebus kąs užimtą kelio 
fašizmui. Tik Anglijos darbo žmopės gali išgejbėti Eu- 
ropų nųq fo slogučio.

S. E. Vitaitis rašo -Tėvynė
je” apie skriaudą, kurią dayo 
Susivienijimui “žalingos nesan
taikos' kurstymas”. Sako: 

-» t,

“Pažvelgus, tąčįąų, į mu
sų sp.ąudą, rodos, sužinai 
cįąromą viskąs, Uąd tik kuo- 
cjąugiąusįai Šųsiviepijimo įš- 
Jąįkypiųi pąkepkųs. Tiek pta- 
tyę reda^torįąi, tįefc jų bep- 
drajarbiaį ir net patys SLA 
yęikėjai didžiausiu įtūžimu 
kursto nesaptąiką ’ SLA. gy
venime. Tuo tarpu nereikia 
didęlię Išminčiaus, kąd su
prasti nesąn|aikę? pasėkas 
b.ępt kękįoj o^ąpį^ącijoj. 
Ęad ir mažiausia hęsantaika 
ne tįk užkertą ]<elią prgani- 
zacijęs ugdymui, bef ir silp- 
nipą jos pasilaikymo jėgas.

“Musų. Šusiviepįjimas yra 
perdąug syąjįbįu faktoriumi 
Amerikos Įietųvių gyvenime, 
kąd juo nesidomėtų musų 
spauda. Bet gi visam kam 
turi būti ribos. Todėl turi 
būti ribos ir Susivienijimo 
draskymui kad ir S. L. A. 
Pildomosios Tarybos rinki
mų laiku. Jokis tarpsriovinis 
Amerikos lietuvių veikimas 
pięĮiupmet nepatyrė tokios 
įniršusios srįovinės kovos, 
kokia perkeliama į Susivie
nijimo ribas kiekvienais 
SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimais. Jei sriovių vadai 
nęsiliaųs šitaip draskę Sųsi- 
vienįjimą ir jei SLA. nariai 
nepasiskubins užkirsti kelią 
tokiam jų organizącįjpsį 
draskymui, tai Susivieniji
mas ilgai išsilaikyti negales. 

, Visu rimtumu ŠLA. narius 
persergstįme, kad partinės 
rietenos Susivienijime jau 
perĮoli nuėjo...”
Bet jeigu p. Vitaitis laiko 

partines rietenas Susivienijime 
tokiu pragaištingu dąlyku, tąi 
kodėl jisai patsjasias Įuršto?

Ponas Vitailisr ’ftartu su M. J. 
Viniku ir Stasiu Gegužiu suor- 
gąnizavo slaptą konferenciją, 
kuri darė planus, kaip pašalin
ti iš SLA. Pildomosios Tary
bos penkis dabartinius jos na
rius prez. Bagočių, vicę- 
prez. Mažukną, iždininką Gu- 
gį, iždo globėju p-lę Mikužiu (ę 
ir dakt.-kvotėją Dr. Staneslow 
— ir į jų vietas įstatyti tauti-Į 
ninkams tinkamus asmenį?, ap- 
dovapotus Šmetonps medaliais.

Trys asmens, kurie užima 
ątsąkppiįpgąs vietas Susivieni- 
jįmę — vienas organo redak
torius, antras centro sekreto
rius* ir trečias Kontrolės Komi
sijos pirmininkas — darė tuos 
slaptus* “skyrnus”, pasikviesda
mi talkon žmones, kurie da^i 
visai nėra SLA. nariai (kaip 
Juozas Tysliava, p-ia Vitaitię- 
nė, kap. P. Jurgėla), ir nutarė 
sukelti 700 dolerių fondą, ši- 
|ąm tiks|ui pasiekti. Bet p". Vi- 
tąjtis dabar nesisarmatija “Tė
vynės” editoriale smerkti tuos, 

» > r

kurie kurkto nesantaiką Susi
vienijime I

Toje slaptoje kęnferęnęijoje,

—s-

LENKTYNES kampaniją ypcla. Pittsburghe 
jisai kalbėjosi su Pivorųnu,

Prieš kiek laiko vienas ko- Virbicku įr k., paskui nuvyko 
respondentas pranešė “Naujie
noms”, kad po priedangą neva 
prakalbų sakymo kolonijose 
Juozas Tysliava išvąžiayo ap
lankyti sandariečių šulus Pitts
burghe, Clevelande, Detroite ir 
Chicagoje ir suagituoti juos, 
kad jie remtų jo kandidatūrą 
į “Sandaros” redaktorius. Da
bar jau ateina žinios iš koloni
jų, kad Tysliava, iš tiesų, tą

į CJevelaijcĮą ir rengiąsi tolįąus 
keliauti į Detroitą ir Chicagą.

Bęt sukruto įr Miką? Vąidy- 
la, kurio “cjžaįią” Tysliava tai
kosi paveržti. “Sandara” pra
neša, kad jęs redaktoriui Con- 
neetieut yąįstijos sandąrięčiai 
surengę iparšyųfą, ir jigąį put
roje pusėje ątęiųančio mėnę?io 
busiąs BFjfjgspprj$ (Co.nn.), 
Nęw Havęųę, Ąįmujpjf U t t-

vąyp Vitaitis, Vinikąs ir, Gegu
žis, tapo sųpląpąpta yisa ta 
purvina propagandą, |<urią laiš
kais, lapeliaį? ir per |ap|ininkų 
spaudą vedą yądinąmflji ‘‘Sar
gybą’’. $tąi pieš po ranką turi
me keturis pavyzdžius tos ‘li
teratūros”, kurią Vitaičio, Vini- 
ko ir Gegužio suorganizuotoji 
“Sargyba” išsiuntinėjo SLA. 
nariams j kolonijas. Ve kaip 
viename tų Įąpęlįų (su kovo I 
d. 1938 ip. data) kalbama apie 
SLA.:

“...atsirado įvairių lietuvy
bės priešų, kurie įsiskverbę 
j LIETUVIŲ susivieniji
mą, stęn^iąsi panaikinti jo 
liefpYįškujną, ętatydąmi kan
didatus į yir§įnįpkw8 svetimų 
šalių ir svetimų idėjų gar
bintojus. Tą^ąi ąkiplęšišRų- 
mąę dąęjp įfci kąd

iš kandidatu j Susivienijimo

viršinįnkąs išsižadėti tąątiš- ' 
kūmo...”
Tf! palies ?8 į. iš-

siupilplia SiLĄ. nariams kitas 
“Sąrgybęs’’ kūrinys, kuriame 
sakpmą, kad jie tprį agituoti 
prięš “socialistus ir komunis
tus įr - pž lietuvybei į|tikimus 
kaniįįdųtH^-* Toįiaus įvardija
ma du Pil<į. Tarybos nariai 
(v ice-prcz. Mažukna ir iždo 
glob. p-Įe Ąllkužiutė) įr sako
ma, kad jie darbuojasi “su bę- 
gėdįškiąusiais Lietuvos prie
šai^ — Bendru Frontu”!

kitokias pamazgas liejo ant 
SLA. narių ir viršininkų savo 
atsišaukimuose Yitaičio, Vįni- 
ko ir Gegužio suorganizuotoji 
“Sargybą”. Liejo tas pamąęgas 
ne tik per lapelius, bet ir. per 
“Vienybę”, kurios redaktorius 
(ir ne SLĄ. nąrius), p. p. Tys- 
liavą ir Jurgėįą, jie pasikvietė 
į savo slaptą kpnfęręnęiją. *

Bet p. Vitaitis, kuris buvo 
X * X

viepą? iš iniciatorių ir lyderių 
šitoje purvinoje kampanijoje, 
dabar apsisukęs rėkia, kad ne
santaikos kurstymas stumiąs į 
pragaištį Susivienijimą i Kur to 
žmogąus gedą?

Kas ardo SLA., skurstydami 
nesantaiką

I

“Naujienos” sęniąj kovoja už
• * *

tai, kąj tos srovinės rietenos 
Susivienijime pasiliautų. Šituo 
tikslų “Naujienų” redaktorius 
jau 1935 metais pasiūlė sanda
riečių iy tautininkų šulams 
New Yorke taikiu būdų išspręs
ti kandidatų klausimą SLA. 
viršininkų rinkiniuose. Vinikas 
ir Tysliava buvo, davę žodį 
stengtis, kad tas pasiūlymas 
butų įvykintas — bet vos pra
ėjo dvejetas mėnesių nuo to 
pasikalbėjimo; kai per “Vieny
bę” pasipylė purvai “Naujienų” 
adresu, o paskui Strimaitis, po 
tautininkų dg Sargybos” vardu, 
ėmė biauroti kairiųjų srovių 
žmones ^ušmėnijime ir daugu
mą viršininkų.

Pernai rųetais “Naujienų” rę- 
dąi<torįųs vėl bandė apsaugoti 
Susivienijimų pųo žalingų sro
vinių kovų įr kąftų ?u SLA. 
vęikėjaįs Chicųgoję pasiūlė “dėl 
šventos rąmybęs” remti visus 
senuosius viršininkus, neatsi
žvelgiant kuriai s'royei jie pri
klauso. Nors tąųtįųinkąį šiįą 
taikos pasiūlymą išdidžiai at
metė, bet “Naujienos” per visą 
nominacijų laiką ragino SLA. 
nąrįųs laikytis to nusistatymo.

Tačiau tuo laiku, kai “Nau
jienos” taip elgėsi ir tūkstan
čiai pažangių SLA. narių bal
savo už “Sargybos” remiamus 
kandidatus Vmiką ir Mockų, 
tai Vinikas ir Vitaitis veikę 
kartu su “sargybininkais^’, ku- 
rįe drąbstė tuos narius purvais. 
Pagalios, sustiprinimui Šito, 
“sargybininkų” veikimo, Vitai
tis, Vinikas ir Gegužis sušaukę 
augščiaus paminėtąją konfę- 
renciją New Yorke ir nutarę 
sųkęjti fundą kęvąi prieš “radi- 
kąlų?” Susįyjepįjinię.

Taigi kas yra vyriausi tos 
nesantaikos kurstytojai Susi
vienijime, ; kuriuos ' smerkia 
“Tėvynės” redaktorius^ Jisąį 
pats.— ir jų ąrtipąiąąsieji drau
gai, Vinikas ir Gegužis.

Jisąį tįesą sako, kąd tie sro- 
yįnįąi kivlF^i Sų?ivįenijime 
pereina yisąį ribas ir gali pra
žudyti organizaciją. O jeigu Vi- 
tąitis, lai žinodamas^ y ištiek 
darę tą pragaištingą -dfgąniza- 
cijai darbą, tai jisai parodo, 
kąd jam ir jo talkininkams 
SĮLĄ. gerovė nerupi. Jie yra 
pasiryžę, žūt bųt, parduoti Su
sivienijimą smetonininkams, 
kad ir tąi privestų jį prie su
ardymo !

Kadangi milžiniška SLA. na
rių dauguma nieku budu ne
sutiks | paversti savo organiza
ciją siiĮętoninio fašizmo įran
kių, tai jie turės tą kurstytojų 
Rįikų suvaldyti. Kitaip Susivie
nijime nįękuomet nebus ramy
bė J

VIENUOLYNAI

ir jo artimiausieji draų:

Vienuolių ir vienuolynu atsi-J 
rądimo pradžia siekia gilius am: . 
įįiųs. Sakysime, Indijoj dai; prieš ■ 
Budos gimimą butą daugybės . 
žmogių, kurie pąsitrąęįkdavo 
kur į nuošalesnes vietas ir čįą 
vienatvėj gyvendavo. Po Buktos 
tie atsiskyrėliai taip pat neiš
nyko, bet jų, gal būt, net žy
miai padaugėjo. Ir taip budis
tai iki musų ‘ dienų turi vienuo
lių atsiskyrėlių, gyvenančių kur 
mažai tepraeinamose vietose: 
kalnuose, miškuose ir kt. O. 
tokiam budistų krašte, Tibete, 
vienuolynų galima užtikti gapa 
daug. • ' v

žydų tarpe dar prieš Krįą- 
taus gimimą butą esenų sek
tos, kurios nariai pasišaįindavo. 
iš žmonių tarpo, sudarydavo at
skiras savo bendromeųes, pa
darydavo apžadus gyventi skai
stybėj, išsižadėti savęs ir gar
binti- Dievą. Sekysim, net toksai 
šv. Jonas Kirkštytojas juk taip 
pat buvo atsiskyrėlis, išėjęs 
Jordano upės pakrantes ir čia 
ilgus metus vienas pafs atsi
skyręs nuo žmonių gyvenęs.

Taigi, kaip matome, Rytų 
tautose dar prieš krikščionybės 
atsiradimą, butą atsiskyrėlių, 
vienuolių jr vienuolynų. Pirmie
ji krikščionių atsiskyrėliai ir 
vienuoliai taip pat atsirado Ry
tuose, daugiausia Egipte ir Si
rijoj. Tiksliai nustatyta datą, 
kuomet tie vienuoliai atsirado, 
žinoma, yra sunku, bet dides
nis jų skaičius pradėjo atsiras
ti tik II-III amžiuj.

Kai kuriems rodėsi, kad tarp 
žmonių gyvenant esą sunku už
laikyti Evangelijos patarmės, 
todėl tokie žmonės, norėdamį 
apsisaugoti nuo pagundų, palik
davo žmones, palikdavo mies
tus, kaimus ir eidavo kur į kal
nus, į miškus, į dykumas, kad 
čia niekieno netrukdomi, be pa- 
gtfndtj galėtų melstis ir garbin
ti Dievąb 'Jie paprastai ir būda
vo vadinami atsiskyrėliais (ana
choretais). Taip darydami jie 
daugiausia remdavos Evange
lijos žodžiais: “jei nori būti to
bulas, eik, parduok ką turi, ir 
duok neturtėliams, o turėsi tur
tą danguje, paskui ateik ir sek 
mane?”.
Tų atsiskyrėlių vis atsirasda
vo daugiau ir daugiau. Misdavo 
jie daigiausia iš išmaldų, gu
rias gaudavo iš tikinčiųjų. Be 
abejo daugelio tų atsiskyrėlių 
butą ir labai gerų žmonių, no
rėjusių neturte gyventi ir gar
binti Dievą (daugis tų atsisky^ 
relių yra paskelbti šventaisiais). 
Bet ilgainiui atsiskyrėlių gy- 
yenįme įsiveisė begalės blogy
bių: atsiskyrėliai tarp savęs 
ėmė rietis, prieidavo net prie 
muštynių; daugis išvirto pa
prastais valkatomis, sukčiąis; 
daugis ėmė padaryti sunkių nu
sikaltimų; daugis, pagaliau, pa
sidarę net plėšikais, užpuolan
čiais praeivius,

Ilgainiui tie paskiri atsisky
rėliai ėmė sudaryti bendruome
nes, draugijas. Bendroumenės 
iš savo tarpo išsirinkdavo vy
resnįjį, kurio klaųsydąvp- Tai
gi, kalnų urvuose, uolose, miš
kuose ėmė atsirasti pirmieji vie- 
nuąlynąį, savo išvaizda, žinoma, 
visiškai nepanašus į vėlesniųjų 
ir į musų amžių vienuolynus. 
Kai kurie mokytesnieji atsisky
rėliai (šv. Antanas, šv. Pachp- 
IUUI&) BO t<TO bęndruo- 
menėrųs net įstątus, kurių pri- 
silaikydąmos jos turėjo’ tvarky
tis.

Ta_igi, pirmieji krikščionių 
vienuoliai ir pirmieji vienuoly
nai ėmė atsirastį Rytuose, tuo 
tarpu Europoj jie pradėjo atsi
rasti tik maždaug IV amžiuj, 
kai buvo sužinota apie atsisky
rėlių vienuolių gyvenimą Ry
tuose.

Pirmieji vienuoliai Vakaruo
se daigiausia taip pat gyven
davo neturtę, nusižeminime, pa- 
- - J / t -

kužės ir kt. Vienuolynų steigė
jai Vakaruose buvo šv. Afana- : 
zas, šv. Jeronimas; bet ypač 
garsus yra šv. Benediktas, ku
rio vardu buvo vadinamas jo 
įsteigtas vienuolių ordenas— 
benediktinai. šv. Benediktas 
buvo turtingų tėvų sūnūs, mo
kėsi Romoj, bet paskui pąsi- 
šalipp į Sabynijos kalnus ir čia 
trejus metus gyveno urve. Pas
kui jis buvo pasikviestas į vie
ną vienuolyną viršininku, bet 
čįą įvedę tokį aštrų gyyęnimą, 
kad vienuoliai jį bandė nunuo
dyti. Jis vėl nuėjo į savo Urvą. 
Plačiai apie jį pasklido garsas 
ir šūsirado daugiau žmonių, no
rinčių taip pat gyventi, kaip 
jis. Taip šv. Benediktas ir su
darė bendruomenes. Vėliau jis 
įkūrė garęų Monte Cassino (Ka
sinę) vienuolyną.

Bęt slinko amžiai, ėjo gyve
nimas, viskas keitėsi. Iš pa
grindų pasikeitė ir vienuolių 
gyvenimas: pirmųjų amžių at
siskyrėliai ir vienuolių dvasia 
dingo, o jos vieton atsirado 
grynai pasaulietiški dalykai. 
Vienuolynai vis nuolat ir nuolat 
ėmė turtėti: įsigijo didžiulius, 
dažnai tiesiog milžiniškus že
mės plotus, buvo pasistatyti 
gražiausi rūmai, prisikrauta 
aukso, sidabro, visokių brange
nybių, turtų. Vienuolynai k)Uvo 
statomi Italijoj, Ispanijoj, Por
tugalijoj, Prancūzijoj, Vokie
tijoj ir kt. ir vis dideli, ir vis 
gražus, ir vis auksu ir sidabru 
išpuošti. Jeigu jus nuvažiuo
tumėte į aukščiau minėtus kraš
tus ir galėtumėte aplankyti 
garsiuosius vicnplynus, jus sa
vo akimis nenorėtumėte tikėti: 
vienuolyno turtai jus apsvai
gintų. Jus pamatytumėte di
džiulius rumus su koridoriais, su 
kolonomis, su salėmis ir kam
barių kambariais, jus pamaty
tumėte > vidury kiemus, gėlių 
prisodintus, fontanais papuoš
tus. Ir visur, visur, kur tik jus r • •
eitumėte, jus svaigintų žibėji
mas : kolonos išpuoštas karni
zais, salės žiba auksu ir sidab
ru, visur turtas, didelis, begali
nis turtas. 
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Ir jeigu jus visa tai norėtu
mėte palyginti su Evangelija, 
su pirmųjų krikščionių gyveni
mu, kokį milžinišką skirtumą 
jus gautumėt: juk kaip visa tai 
toli nuo pirmųjų atsiskyrėlių ir 
vienuolių neturto, nusižemini
mo, klusnumo, kaip visa tai to
li nuo ankščiau išrašytų Evan
gelijos žodžių “jei nori būti to
bulas ♦.. ”, kaip visą tai toli nuo 
Kristąus dvąsięs ...

'Suprantama, kad tokiame ži
bėjime1 ir gyvenimas buvo ki
toks, negu urvuose ar uolose 
gyvenusiųjų. Viduramžiais dau
gis vienuolių gyveno turtuos 
paskendę, lėbaudavo, linksmin
davos ir t. t. Didžiules žemes 
nudirbdavo pasamdyti tarnai, 
arba būdavo išduodamos činči- 
ninkams. Vienuoliai' nieko ne- % »r* , > • t '■ • .

dirbdavo, daugis tuęėdayo tar
nus. Esant jokiam gražiam gy
venimui, į vienuolynus stodavo 
ir tokie žmonės, kurie su pa
maldumu nieko bendra neturė
jo. Į vienuolynus ėmė stoti net 
turtingi bajorai (nuo to vienuo
lynai dar labiau turtėjo, nes tur
tingieji sąvo turtus užrašydavo 
vienuolynui). Vienuolyno vir- 
šininko-abato vieta buvo Jygi 
maždaug kunigaikščio vietai; 
todėl į abatus buvo skiriami tur
tingųjų ponų (kunigaikščių, 
grafų ir kt.) sūnūs. Daugis tų 
abatų buvę pasauliečiai žmonės, 
apie vienuolišką gyvenimą jo
kio supratimo neturį. Daugis jų 
buvo paprasti ištvirkėliai, todėl 
suprantama, kokia dvasia ga
lėjo viešpatauti tokiuose vie
nuolynuose...
Bet vis dėlto vienuolynai žmo

nijai ir daug gera yra padarę: 
tamsiaisiais laikais vienuolynai 
būdavo lyg kokie žiburėliai, iŠ 

klusnume ir skaistybėj. Jų yie- kurių sklisdavo šviesa. Vienuo- 
nųolynąis taip pat būdavo kai- lynuos būdavo perrašinėjamos 
nu linai: MM fra- senovės knygos ir tuo jos bu-

vo išgelbėtos nu*o j^ažuvimo. 
Prie vienuolynų budayo moky
klos, kur buvo auklėjami vaikai. 
Ir t. t. ir t. t.

Esant tokiai padėčiai, buvo 
mėginta vienuolynų gyvenimą 
sųręfprmųoti, grąžinti vėl netur
to dyasią. Tai šv. Praciškaus, šv, 
Dominiko ir kt. naujai įkurtieji 
ordenai.

Naujaisiais amžiais buvo įkur
ta dar daug įvairių vienuolių 
ordenų. Ypač paminėtinas čia 
jėžuitų ordenas—Jėzaus Draugi
ja, įkurtas šv. Ignaco Lojolos. 
Bet ir šitas ordenas ilgainiui 
tiek prisirinko juodų dėmių, kad 
turėjo būti panaikintas (jėzuitų 
ordeną panaikino pop. Klemen
sas XIV 1773 mt.). Jėzuitų or
denas vėliau vėl buvo atnaujin
tas.

Musų laikais d tebesama 
daugybės įvairi ienuolių orde
nų, o vienuolynų! galime užtikti 

 

beveik kiekvienom krašte.

Cmks.

KORESPONDENCIJA
Visoms Wilkes- 
Barre Apylinkės 
Organizacijoms!

Gerbiami visokių organizaci 
jų nariai, valdybos ir veikėjai 
atkreipkite savo dėmesį į š 
svarbų musų atsišaukimą be 
pranešimą ir tinkamai į jį rea

Mes visi žinom, kad galuti 
nąs* Lietuvos nepriklausomybe 
pavojus nepraėjo; ji^ šiek tiel 
laikinai tik atslūgo, ietuva y 
ra gardus kepsnys Lenkijos im 

 

perialistams ir Vokietijdę hillc 

 

rinkikams. Jie prie pirmas pro

Kaip Lietuvos, taip ir šiofc ša 
lies lietuviai privalo budėt 
Renkimės alinusi užpuoliku 
ant Lietuvos nepriklausomybes 
Lietuvai musų, amerikiečių, pa 
galba buvo, yrą, ir bus rcikalin 
ga...

Todėl SLA 7-to apskričit 
konferencija, Lietuvių Progrc 
syvis Kliubas, SLA 35 kuop: 
jau išrinko komitetus, kad ši< 
sušauktų šios apylinkės visi

ją, kurioje bus išdirbti veiki 
niui planai ir sutveriąs pašto 
vus Lietuvos Nepriklausomybė 
Gynimo Komitetas.

Tad sakytų organizacijų tuo 
laikinis komitetas kviečia visa:

lyyaųti tąm tikslui šaukiamo 
konferencijoj, kuri įvyks: ge 
gūžės 22 d. 1938 m., 1:30 vai 
po pietų, Crystal Ballroom sve 
tainėje, 325 E. Market St., Wil 
kes-Barre, Pa.

Delegatų skaičius: vienai 
nuo organizacijos ir vienas nuc 
kiekvienų 15 narių. Visi išrink 
lį delegatai privalo atsinešt 
mandatus. Bet jeigu kuri orga 
nizącija negalėtų bei nesuspėti 
išrinkti delegatus, tai 
organizacijų pribuna 
nariai.

Konferencija ir jos
turės bųt vedama tikrais denio 
kratiškais pagrindais. Bus toie 
ruojamos įvairios, kad ir skir 
tingos, Lietuvos nepriklauso 
įnybės gynimo mintys.

Sakyta konferencija tik tuo 
mot atliks gerai savo užduotį 
kada jus visi, broliai ir sesės 
prisidėsit prie'to darbo.

Komiteto įgaliotas,
J. J. Vilkelis,

361 So. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa.

lai tokii

darbuoti

Centrinėse
dirbtuvėse baigiamas statyti 
Lietuvos gamybos 50 naujų 
prekinių vagonų. /Nauji vago

 

nai bus visai naujfo tipo ir daug 
kuo skirsis nuo^Oabartinio. Va
gonai bus 20 tonų kėlimo ga
lios.
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Chicagos Draugijų, 
Ę|iųbU Vąl^įgs 

1938 Metams

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
SLA. 3čio Apskrities 
Kuopy Pusmetinis Su

važiavimas
Metiniam SLA. 3-čio aps

krities kuopų suvažiavime bu
vo nutarta pusmetį suvažiavi
mų laikyti Aliąuippa, Pa. Su
važiavimo diena parinkti bu
vo palikta Apskričio Komite
to nuožiūrai ir Komitetas sa
vo susirinkime nutarė tų su
važiavimą šaukti gegužės 22 d.

Reiškia, gegužes 22 d. iš 
Pittsburgho ir visų tolimesnių 
ir artimesnių apylinkių SLA. 
kuopų delegatai vyks į AĮi- 
ąuippa, Pa., laikyti pusmetinį 
suvažiavimų. O šis apskričių 
kuopų suvažiavimas turės y- 
patingos reikšmės, nes bus ta
riamasi apie važiavimų į SLA. 
Seimų ir daromi galutini pri
sirengimai prie SLA. dienos 
IPittsburghe, kuri įvyksta bir
želio 12 d-, Franklin Grove.

Aliąuippa maža lietuvių ko- 
lionija, bet tenai randasi vei
kli, nors ir neskaitlinga SLA. 
kuopa ir proga SLA. 3-čio ap
skričio kuopų pusmetinio su
važiavimo proga SLA. kuopų 
darbuotojai gAlčs arčiau susi
pažinti su šios kolionijos lie
tuviais.

Dėlei Rinkimdv Delega
tu į SLA. Seimu

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Balandžio 10 d. pas mus N. 
Sidėje SLA. 86 kp. laikė mė
nesinį susirinkimų, kur buvo 
balsuojama Pildomoji Tary
ba ir renkami delegatai į SLA. 
Seimų. Delegatais išrinkta O. 
Karsokienė ir P. Pivaronas, 
tad šiuomi noriu tarti žodį 
kitų apie rinkimų delegatų.

Paprastai galvojant, rodos, 
turėtų būti renkami į Seimų 
tokie kuopų darbuotojai, ku
rie lanko dažnai kuopų susi
rinkimus ir yra gerai susipa
žinę su organizacijos reika
lais. Bet musų SLA. kuopose 
dažnai pasitaiko kaip tik at
bulai.

Kas lanko kuopų susirinki
mus, kas daugiausiai 4ar^M°" 
jasi organizacijai, tas ne kar
tų yra pastumiarpas i šalį, o 
laimi rinkimus tokie žmonės, 
kurie tik sykį ar mažiau per 
metus ateina į kuopos susirin
kimų. Ir tai tik ateina, kaęį 
patekti į SLA. Seimų, balsuo
ti Pildomųjų Tarybų ar kokių 
garbingų vietų užimti. O kada 
reikia darbuotis organizacijos 
gerovei, organizrcijos palai
kymui tai tų didelių veikėjų 
nesimato. Mat, jie yra užimti 
kitais didesniais reikalais ir 
jiems Susivienijimo reikalai 
yra visai nesvarbus.

Tokie žmonės, nuvažiavę į 
SLA. Seimų mažiausiai nusi
mano apie SLA. reikalus ir jie 
yra aklais įrankiais visokių 
politikierių, paklusnus tarnai 
visokių “tautiškų vadų.”

Kalbėdamas apie delegatų 
rinkimų į SLA. Seimų, aš tu
rėjau mintyje rinkiipų musų 
SLA. 86 kp., delegatų, todėl 
noriu atvirai savo nuomonę

pareikšti. iPas mus iš dalies 
taip atsitiko sų .rinkimu dele
gatų, kaip viršuj esu minėjęs.

O kad mano mintis nebūtų 
klaidingai suprasta, tai esu 
priverstas pakalbėti išrinktų
jų kvalifikacijas.

Su Kąrsokięnę, reikia pasa
kyti, kuopa nepadarė klaidos. 
Šioji narė visada lankosi kuo
pos susirinkimuose, • darbuojasi 
nuoširdžiai organizacijai ir jai 
SLA reikalai yra arti prie šir
dies.

Apie antrų musų kuopos iš
rinktų delegatų p. Pįvarppų ne
galima to pasakyti. Nors p. Pi- 
varonas yra geras žmogus ir 
sėkmingas biznierius, bet apie 
Susivienijiiųp reikalus jis ne- 
perdaugiausįai nusimano ir yra 
daugiau suinteresuotas kitais 
reikalais negu SLA. Jam tųrbųt 
yra arčiau prie širdies Sanda
ros reikalai, tautininkų ir kiti 
panašus reikalai.

Ponas Pivaronas musų kuo
pos susirinkimus per 2 metus 
laiko gal aplankė tik apie pora 
kartų ir jam mažiausiai yra ži
nomi musų kuopos didžiumos 
narių pageidavimai ir troški
mai.

Gal kas paklausti, tai kodėl 
nariai rinko p. Pivaronų, o ne 
kitų kų, juk kandidatų buvo ir 
buvo iš ko pasirinkti? Taip bu
vo. Bet p. Pivaronas, kaipo biz
nierius turėjo gerų draugų, ku
rie varė už jį plačių agitacijų 
visai nepąisydamį ar jisai tin
ka tai vie|ųi ar ne, bet kad su
teikti jam garjję ir pasiųsti į 
Seimų.

Tad ir Įikp išrinktas.
—SLĄ Narys

“Pavienių Ypatų 
Kliubai” Pitlsbur- 
ghe Yra Uždari
nėjami
Ne kilnus tikslai, bet kas kitą 

rūpėjo
PITTSBURGH, PA. — Ba

landžio 21 d. laikraščiui prapę- 
šė, kad dųugęlįs tų taip vadina
mų “vienos ypatos kliubų” 
(one man’s* clubs) liko uždary
ti, nes Liąuor Board Taryba 
atsisakė panaujinti syąigalų 
pardavinėjimo leidimus.

Tie vienos ypatos kliubai 
dangstėsi visokiais gražiais var
dais ir tikslais, Pavyzdžiui, vie
pi 'yą^inpąi: Litaraįuros kliubai 
kiti muzikos, treti žpvavimo, 
ketvirti sporto, yachį ir pana- v • • •šiai.

Kai Likerių Boardo Tarybos 
agentai padarė slaptus lyrinėj i- 
ųius, tai atrado, kad tų vienos 
ypatos kliubų vienatinis tikslas 
tąi tik pardavinėti svaigalų ir 
gembliariavimas, visai nepai
sant jokių ten gražių tikslų, 
ųeva dėl kurių jie įsikūrė.

—Koresp.

fęnnsylvąnijos guberna
torius George H. Earlc,'kurs 
pašalino Margiottį.

Dvi Viešnios iš 
Detroito, Buvusios 
Pittshurghietės !

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Lankėsi Grinienė ir Kudzienė
S. S. PITTSBURGH, PA. — 

Balandžio 15 d. atvyko iš Dę- 
troit, Mieli., pora buvusių pitts- 
burghiečių aplankyti savo se
nus pažįstamus ir praleisti ve-'' 
lykų šventes musų durnų mies
te, bųtent: Marcelė Grinienė ir 
Ona Kudzienė. P-ia Grinienė 
apsistojo pas J. Narauskų, 21|3 
Carson St., o Kudzienė pas sa
vo motinų, prie 19-tos gatvės.

Rudžiai apleido Pittsįiurghų 
prieš ketvertų mętų apsigyveųo 
Detroite. Sėkmingai veęčiąsi 
bizniu, kuris yrą žinomas var
du, “Ąndy’s Caffe”. i

Griniui apleido Pitlsburghų 
tik prieš kelis metus. Jie jąų 
turi nuosavų biznį, kuris žino
mas vardu “Happy-Go-Lucky 
Čafe”, 15811 W. Wa^en Avę., 
Petroit, Mich.

Viešnios pasakojo, kad jos 
jau nemano grįžti į Pitlsburghų 
apsigyventi, nes Pittsburglię 
gyvenant reikėjo dirbti dirbtu
vėje ir tai nevisada galima bu
vo darbų rasti. O nuvykus į De
troitu turėjo daug geresnio pa
sisekimo — turi nuosavus biz
nius ir tie bizniai gana gerai 
sekasi.

Tačiau, reikia pasakyti, kąd 
p. Grinienė, apleįsdama Ritts- 
burglių, padare gana didelę 
spragų musų lietuviškame ju
dėjime ir pittsburkhiečiai jos 
pasigenda. Marcele Griniepė 
dažnai dalyvaudavo musų pa
rengimuose, kaipo dainininkė, 
taip pat daug pasidarbavo Lie
tuvių radio klubui, tose dięnp- 
se, kada buvo laužomi pirmie
ji ledai, kada mes visi diriojn 
iš pasišventimo dėl lietuviškų 
radio programų. Marcele buvo 
nepavaduojama darbininkė. Ji 
nemažai prisidėjo darbu ir prie 
antro Transatlantinio skridimo.

t

Balandžio 22 d. viešnios vėl 
apleido musų Pittsburghų ir 
grįžo į Detroitu. 7

—Koresp.
‘ . t > k. .

r 
skrityje didelę didžiumų turė
davo republikonąi. Bet su pre
zidento RooseveĮtp laimėjimu 
dauguma buvusių republikonų 
virto demokratais.

Gal bųt, kad ateis laikai, ka
da dabartiniai demokratai vėl 
virs republikonais, ir Pensylva- 
nijoj, anksčiau ar vėliau turės 
susidaryti stipri OĮarbo Partija.

Dabartinių rinkimų kompa
nijoj Pennsylvapįjos darbinin
kai yra susiskaldę. C.I.O., va
dovaujama John k. Lewis, su
sidėjo su tam tikra dalia demo
kratų politikierių įr stato atski
rus kandidatus. O A.F.L. remia 
reguliares dėmokratų partijos 
kandidatus, r keršydami / C.I.O. 
vadovybei ir skelbia publikai, 
kad C,I.O. kandidatui Kennedy 
laimėjus rinkimus, faktiškai 
John L. Lewis valdysiąs valsti
jų. Žinoma, toks gųsdinimas 
neturi jokio pagrindo. \

Balsuotojams bus nelengvas 
pasirinkimas,': nes tiek C.I.O. 
kandidatų surašė randasi gerų 
ir blogų kandidatų,, tiek regu
liarūs demokratų partijos sura
šė. Bet daugumas sąžiningų 
darbininkų turbųt savo balsus 
atiduos į Sųv. Valstijų Senato
rius už Gubernatorių Greprge H. 
Earle. Jis yra reguliariąm de
mokratų tikiete ir jis yra daug 
gero padaręs prganizuotiems 
darbininkams.

—Politikas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
-—---------- -

Prezidentas išvyko 
atostogoms

■Irt t —
WASHINGTON, D. C., bal. 

29. -—‘ Prezidentas Rooseveltas 
penktadienį išvyko vienos sa
vaitės atostogoms. Prieš išva
žiuosiant 1 prezidentas paraše 
laiškų, socialio saugumo tary
bai, patardamas studijuoti ga
limumus socialio saugumo įsta
tymui pagerinti. Tarybos re
komendacijos bus įteiktos -kon
gresui ateinančia jo sesi j į.

Franco nepajėgią 
lojalistų įveikti

Ind. Harbor, Ind.
Keli žodžiai apie vietos 

politiką

Tur būt, niekada dar lietu
viai nėra taip smarkiai veikę 
politikoje, k’Aip dabar. Ir se
niau jie šiek tiek veikdavo, bet' 
palyginti labai mažai. Senai
siais laikais vietos lietuvių va
das politikoje buvo B. R. Ya- 
sulis. Tai buvo gana gabus ir 
sumanus žmogus. Mokėjo jis 
prie visų prieiti ir su visais su
sitarti. Veikdavo jis su republi
konais. Tiesų pasakius, tais lai
kais, kaip amerikonai sako, de
mokratai neturėjo jokio “šou”. 
Bolitikoje buvo žinomas ir Fe
liksas Simonas, kuris veikdavo 
xtai su dčmokratais, tai su pro- 
gręsyviais. Jįsąi taip pat jau 
yra miręs.

Velionis F. Simonas veikė at
virai ir buvo įsitikinęs demo
kratas. Nors jis buvo biznie
rius, bet savo politiškų opo
nentų skelbimus atsisakydavo 
priimti.

Kiek vėliau demokratų tarpe 
nemažai veikė Stasys Simonas, 
kuris taip pat jau yra miręs. 
Per daugelį metų rinkimo die
noje jis- ęidųvo teisėjo ųrb,a 
klerko paręįgas.

Tai vis senieji veikėjai, ku
rie išsiskyrė iš musų tarpo. Ta
čiau, vietoje jų atsirado kili, 
kurie stoja veikti politikoje. 
Pavyzdžiui, dabartiniu laiku 
tarpe lietuvių demokratų gal 
stambiausias veikėjas yra jo
nas Kolas, kuris veikia drauge 
su Al. Viniku, Jonu Karveliu, 
Jonu Gustaičiu ir P. Rice. šiuo 
tarpu jie pusėtinai smarkiai 
darbuojasi. Mat, keli lietuviai

kandidatuoja į įvairias valdiš
kas vietas. Vietos lietuviams 
labiausiai rupi, kad butų iš
rinktas aldermanu Dr. J. M. 
Rpgers. Jis yra ketvirto dis- 
trikto kandidatas. Taigi patar
tina visiems lietuviams, kurie 
gyvena ketvirtame distrikte 
balsuoti už Dr. Rogers.

Šiame mieste lietuvių kolo
niją/ yra pusėtinai didelė, o 
miesto valdžioje jie neturi nė 
vieno savo ątstovo. Tuo tarpu 
kitų tautų žinonės, kurių skai
čius nėra (jidesm^ kaip lietu
vių, turi vaįdžioje savo atsto
vus. Jei lietuviai gerai pasidar
buos, tai jie be didelio vargo 
galės1 Dr. Rogers į miesto tary
bų išrinkti.

Lietuviai dar turi ir du kitus 
kandidatus. Būtent, biznierius 
Steponas Bartkus ir. Ona Kan- 
trimienė. Abu jie kandidatuoja 
į valstijos delegatus.

Taigi, vielos lietuviai privalo 
neužmiršti, kad gegužės 3 d. 
įvyks balsavimai. Atiduokime 
savo balsus už savo r>

Lietuvis Amerikos Pilietis.

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS:

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai. 
—V. Slayėnas.

Bel-etažas — D. Pumputis.
Nuyamįkuotieji Japonijos viešpa

čiai — ‘'A. CIaire.
Šeimos pametimas ir jos sankcijos 

— L. Purenienė.
ĮCapjtąhzmas permanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Brolųya — T. Tilvytis.
šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas.
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiaris Mokslas — Apžvalga 

ir t.t.
— KAINA 45 CENTAI —

Galima Gauti NAUJIENOSE.
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NEPRIGULMINGO LIETUVIU PI • 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Raft. Wih. EvAns; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai' P. Tamanauskkš Ir 'A: Stet- 
kevičiuš. Visokiais reikalą^ kreip
kitės pas prot rašt. arba sumir
gus duokit’greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti UgOnių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Eyąns, 

1010 —' 8th St., Rockford. UI. arba 
pašaukite per telefonas Main 5928.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ
POLITIKOS KLRJBO VALDYBA
1988 METAMS: Wal8ki$—pirm., 3341 

Evergreep Avė., tel. Belmont 
7^78: John Kupreyičius—ylce-pjr- 
mininkas. 8446 V^. Pierce ĄveT; 
Anton Lungevicz—nut. ra$t, !W4 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2286: S. Buneckis—finana ra$t.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius^-fca- 
sierius, 3327 Le Moynė St.; T. 
Kubilius—maršalka, 8222 “Pierce
Avenue.

SIMANP DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SU
KANTI:“ Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grovę Ave.f J. 
Baceyiče—pirm, pagelb., 3826 So. 
Union Aye.; P. Kilūs—nųt. ra$t.» 
8347 So. Lituantca A ve; T’ A.' J. 
Zalator.is—iždininkas, 827 Wcst 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontrolės rašt.; Iz. 
Masaitjtf—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; ’A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Df. J. P. 
Poška^—draugijos kvotėjas 3133 
So. Ualsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. §504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmų sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoj'e.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO ' KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
83rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J.' Arišiu- 
nas—apięfcunas kasos. 3623% St>. 
Emerald Avel; F. Kunevičia — 
apiekunas kasės, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
29. — Čia gauta pranešimų, 
kad Ispanijos sukilėlių gene
rolas Franco konfidencialiai 
painfęrmaYO,,Britanijos vyriau- 
sybę<_Jogei jis nepajėgs su
mušti lojalistų iki liepos mė
nesio.

Tačiau vokiečių vadovybė 
sukilėlių Ispanijoj painforma
vo Hitlerį, kad sukilėliams ims 
dar šeši mėnesiai laiko loja- 
listus įveikti arba ir ilgiau.

\ _____

Sulaikė ąlgų-darbo 
valandų bilių

Su Viski 
Ąžuolo 
Mahogąny

ir aukšč.
Prašomi šį išpardavimą tęsime dar 1 savaitę Į

TANKAS 
Šildytuvas

30 iki 40 galonų 
įtalpos, Specialiai

Skalbimo
- — w n T———

VANOS
Pristatyta į jųsų 
beįsmentą

MAUDYNĖS V
UŽLAIDAI Ą

Aliejuotas Šilkas R į
Visų Spalvų T^

$1-75 O 
T šRAFB

J ĄŽUOLO 
y • ' ąr

MAHOGAHY

rCHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS .DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko.

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

PLUMBJNGAS JR šildymas

Senus 
įpiaiporpe

• P x

TEL.

VINC
7112.16.18 SO. HALSTED

9664
9466
9470

30 gal. karšto 
vandens Tankas 
(tiktai) J

$5-85

GARSINTOS “NAUJIENOSE” 

|š Polįtte Lauko
I ■

'.f. > A

įlenkia

Ęekpędąi b.ąlsup|ojų, kųrįę y- 
ra įsipęgįs|rąyę balsuoti jgggjl- 
žėj; 17 d- “Rrjm^rjęs” — noįni- 
nacįjų bųlsaviiųpąse, parodo, 
kad ĄHeąlieųy £o., (apimty
je j yra i|žsire^istrgy.ę: 361,6^5 
Demokratei ir 251,811 republi: 
Hppy- .

pėiškių, demokratų ĮjąĮ§uojo- 
jų yrą dąą^iąti, negu
republikonų.

Ne taip seniai Allegheny ap-

WASHINGTON, D. C., bal. 
29. — Atstovų buto tvarkos 
(house- r ules) komitetas, ne
paisydamas prezidento Roose- 
velto reikalavimo išleisti dar 
gipje. koųgręso sesijoje algų- 
darbo vąląųęįų į^|yjp.ą, atsi
sekė peųlĮ^diėpj ęųtejkti šiaių 
Diliuj pirįųęijybę pateiktį .jį
ųtstoyų pųjųi debatuoti pirm 
įeitų bilią. v

Šitoks buto tvarios kpmite- 
tp žygįe prąktį^ąį reiškia^ kad 
dabartinė kongręsp sesija nę- 
Sųspęs aĮgų-da^bp valandų bi
lių svarstyti.

**, . V •V# '*

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PA$ALPINįO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

’ George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; pirm. Pa&elb. Frank St«- 
nionis, 8950 Gladys Avė.; Prpt. 
Rašt. Mary Medalinskas, 238 $0. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas, 
Kattalo. 4676 End Avė.; Kopt. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 4°- 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjąi: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3887 W. Polk Si.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas ZuboviČius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas jVaski, 1451 W. Van 
Ėuren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų Moterų Pašal- 
pinį Kliubą Naujienų šėrininkų 
susirinKime. Klubas tori tris Šerus 
nupirkęs po vardu G&rfield Park 
Liet. Janitorių Kljjjbo, tas vardas 
liekas permainytas*’į Garfield Pk. 
Kliubą*

Jau galite gauti ųaųj|, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo
Ęaįna su pęrąiuųtimu tį

ŽAGARIEČIŲ KLIUBŲ VALPYBA 
1938 METAMS': Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Beldeo Avė., CMcaįo,“'nf.: PirSlniRCo Pa^bi- 
ninkąs—Alenas Niprikas, 4015'W. 
13th St; * GhJcago, III.: Ptiptokolo 
Raštininkė —1 Sofiją' Ambr'oząitė, 
įl7Si §p. Ipdiana 
įn.‘: Finansų Raši

AS,-*. .-m-,;- 'i. I, |,l
fiĘRp. Naujiem įkaityto- 
jos įr įkratyto jai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti į 
tas krautuves, tyrios 
skęlbiaęi Naujienose.

i 51.10

’ Ona 
■irbom 
faSti- 
ImiHja

alka—

T • < T *nrii v

go. Hahtęd
CĘICAGO, ILL.

pendence Ęjv 
Sterką—F,' Ą 
Indiana "Avė,, 
tyilliam Pufris,'4730 SttrSprihg- 
fteld Avė., Chiearo, <11.: Kores
pondentas — Juozas Balakas, r414 
S°. 49th Court, Cicero, I1L; Ka
sos Globėjai^-Juozas ‘^Keturakis,

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
pirmą vąlandą popiet Holly 
painėje,’ 2417 W. 43rd St.,



VAŽIUOKITE LIETUVON KARTU SU “PIRMYN” CHORU
Diena 1$ Dienu

Chi

AMERIKOS LIETUVIAI I

Šmotu

Helen Rimkus

2031

Setas

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS

DIRECTORY
nau

LIETUVOS PRODUKTAI
VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS • FOTOGRAFAS

Mic1>

Joseph

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

ValstijaMiestas

Gegužės 2 dKupono No. 125

•7 IKI 8 V AL 
7 IKI 8 V AL 
■7 IKI 8 V AL.

VAK 
VAK, 
VAK.

kur 
gra-

Nauja lietuvių 
telefonų knyga

“Faun” 
Design

Populiarumo 
Konkurse

Serga Walter 
Lukas

“FR ANKFURTER8”
LAAINIŲ
BARAVYKŲ
RAUGINTŲ AGURKŲ

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

Servizas
Vienam 

k Žmogui

LIGONINES— 
HOSPITALS

Vertė
*2.so

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Alinės Užsidarys 
2 vai. ryto

Neužmirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

we Kiavara.
SB«64 AMVTmiNO

$1.49
1.19 
1.19 
1.19 
79£
1.19

kurių leidžia Kl. Jurgelionis ir 
Al. ’Kaulakis.

Knygoj bus dar daugiau lie
tuvių vardų negu buvo pirmoj 
’aidoj. Visi lietuviai yra prašo
mi kooperuoti, ypatingai sutei
kiant leidėjams suamerikonin- 
tų pavardžių telefonus ir drau
gijų adresus ir telefonus.

ESJTEtt, W

KSJD MAV 
STZ*/ 

Be A HAPPV 
OKiEJ t'

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti 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 35c.

fetnotroių

Oiosm.' 
ęhpthir© 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, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandapfts 
patarnavimas. Savininkas Jos. Eep-

leidėjai: —Kl. Jurgelonis, 
Al. Kaulakis

And 
THE J 

GVPSjEV 
PPURdHjeR 
"TUPAfeD

IMTO

miems giminėms.
Ligonis yra narys didžiulės 

Chicagos Lietuvių Draugijos.
Senas Petras.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 81st Street 
•A. A. NORKUS. Savininkas 

Tel. VTCTORY 9670.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

CH1CAGO L1THUAN1AN CHORUS 
"PIRMYN”

jo būti pasakyta, kad “spul 
kos” likvidatorium yra p. Ku 
chinskas, o ne p-lė Kuchinskai

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos gavo iš valstijos 

valdžios Springfieldė kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio.

DAILY
BUSINESS

tSO AS A CTBsA/AraO
FOO, "OuiP. KIKJOnj&SS, r SMAkU 
OPBw tuese 
GlS/H; VOU A. ROVAJu. VYEL.- 
COMH-FO9 IAMSAPPHIREZ 
qu&ea4 opje^EL. cery /

Klaidos .
Atitaisymas 7

žinioje :pie “Lietuvos” Spul 
kos užsidarymą 18-toje Apy 
linkėję (žiur. šeštadienio “Nau 
jienas”) įsibrovė klaida. Tūpė-'jo gavusi nuo .firmos prašymą

NORTHSIDE. — Serga 
nuolis Walter Lukas, 
North Talman avenue 
Ii Marine ligoninėje, 
ving 
way. 
jau penkias s: vaites, yra skau
dus smūgis tėvams ir arti-

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, Ga
nai 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

jau-
1543

Jis gu- 
prie Ir- 

Park Bulvaro ir Broad- 
Jaunuolio liga, užsitęsusi

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phonę PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Gavo
Perskiras

Estelle Jurgils nuo 
Jurgils.

'Redakcijos - Valdžia Tyrinėja
Atsakymai . Spekuliantų Firmą

J. Latviui: Apie tai žinia jau ~
tilpo

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ii 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
-antuotas. Taipgi p ri statom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

gaukit Tel. YARDS 3408

TAISOME VISO- 
KIUS RADIOS 

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

Marouette Radio 
AL ENZUUS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNEKIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run <7.25 
(Screened) ............... tonas *
SMULKESNĖS C7 OQ
Tonas .......... _.......................... .

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Tr.s žemlapis parodo visus 
Illinois vieškelius, visus mies- 
-tus, miestelius ir kaimus, upes, 
Įdomias istorines vietas ir par
kus; toli tarp miestų, etc. Žem
lapis taipgi paduoda atskirus 
Chicagos ir kitų stambesnių 
miestų gatvių planus, ir nuro
do kas verta pamatyti ir 
galima pailsėti ir pamatyti 
žius gamtos reginius.

Užeikite į “Naujienas”

G didelius peilius už .
G didelės šakutės už ...
G sriubos šaukštus už ...
G salotom šakutes už
G arbat. šaukštukus už
6 Ice Tea šaukštai už ...

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75 
(paštu 35c extra)

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

Kiekvienas lietuvių biznie
rius privalėtų turėti savo pa
skelbimą šioj knygoj, kaip tu
rėjo ir pirmoj. Svetimtaučių 
biznierių skelbimai nebus pri
imami, nes knygos jUždavinys

Valdžios Biržų Komisija ve
da pi: tų tyrinėjimą į operaci
jas spekuliantų firmos Resour
ces Coęporatidn1' International 
333 North Micliigan avė., ku
ri spekuliavo miškais Meksiko
je. Komisija tyrinėjimą prade-

Loyola Universiteto abitu
rientų baliui, kuris įvyks atei
nantį penktadienį Stevens vieš
butyje, renkama grožio ir po
puliarumo “krralaitė” ir “ka
ralius”. Tarp kandidačių į ka
ralaites yra 18-tos Apielinkės 
lietuvaitė Helen Rimkus, 
Canalport avenue, slaugė.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

leisti j:i ieškoti (biržoje 
jos paskolos. Šeštadienį 
areštavo visas įstaigos 
gas.

Mes džiauglatnės, kad su dailę mylinčios lietuvių visuomenčs 

parama, mes. Pirmyn Choras, gauname progą grupėje aplankyti savo tėvų 

žemę - Lietuvą. Beveik visi Amerikoje gis?, mes pažįstame Lietuvą tik 

iš savo tėvų lupų, Iš jų pasakojimų. Savo akimis krašto dar nematėme.

Mes džiaugiamės, kad Pirmyn Chorui, teks būti pirmu Amerikos Lietuvių 

choru, kuris grupšje aplankys savo tėvų žemę. Vykstame l Lietuvą, norė

dami kraštą, jo žmones ir papročius čežinti. Norime užmegstl artimus 

ryšius su Lietuvos lietuviais, ypatingai, su jaunimu. Norime pažinti 

Ir gražią Lietuvos gamtą Ir aplankyti kaimus, miestus, mlestel'ius, 

kur musų tėvai augo. ' •

Mes kviečiame Jus', Amerikos lietuviai, prisidėti prie Pirmyn Choro 

Ekskursijos ir bendrai padaryti vizitą Lietuvai.

Keliaujant su buriu dainininkų, Jūsų kelione bus nepaprastai smagi 

ir Įdomi. Su saviškiais keliaudami, linksmiau praleisite laiką nefeu 

paprastai, šiai Ekskursijai yra rengiamas ir didelis vizitų maršrutas, 

kuris apims ne vien Lietuvos Įdomybes, Dainų šventę, bet ir didesnes 

Europos valstybių sostines ir Įvairias istoriškas vietas.

Važiuokit Į Lietuvą, šiais, 20-tų Lietuvos Nepriklausomybės 

metais-It važiuokit su Pirmyn Choru!

Šis laiškas yra dalis brošiūros, kurią apie “Pirmyn” Ekskursija 
Lietuvon išleido Cunard Laivų Linija.

Pirmyn išvažiuoja Lietuvon birželio 11 d., laivu “Britannic” iš 
New Yorko. Apie kelionės sąlygas susižinokite su “Naujienomis’ 
arba choro vedėjų K. Steponavičium, 4142 Archer Avenue.

Neužmirškite, Sekmadieni, Gegužės 15 d., “PIRMYN” atsisvei
kinimo Piknikas Birutės Darže, 79th ir Kean avenue. $1,000 pri 
žais bus išdalinta publikai. Bilietai nuo 5 centų iki 20 entų'pri 
zų laimėjimui ir įžangai į pikniką! (Sp.)

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite 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
UHICAGO. ILL. J. P. RAKŠTIS, 8AV.

MV DBAQ UlTTUSr FOiBMOS, 
PBOMAP3 VOU APS 3UQ- 

-to ees Mb—ybt,
IT iŠ TMOOLJGU MDUC* 
KlMOM^ee TMAT I ZkNA 
u&oe- if* you hucrr 
0QOKBW TME BOMDS AbJO
TUE \AA-4lO-4 "UrtS
•GvPSittS put u’OOkj
I V/OWUO I4AVS OBMAlUEt

POOW, l-IBLPLBSS

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

RADIO PROGRAMŲ 
m™“™1- W. H. F. C 
SEKMADIENĮ— _______________

Antradienį, gegužės 3 d., Sandaros, svetainėje, 814 W. 33rd St., 
7:30 vai. vak. įvyks Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie-1 
ta” reguliaris susirinkimas. Visos narės prašomos pribūti 
laiku. —Sekr. A. Jonikienė.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas* įvyks 
pirmadieni, gegužės 2 d., Pučkorių namuose, 7:30 v. vak., | 
10049 S. Perry avė. Susirinkime skaitlingai, nes 
užbaigsime žieminį veikimą 
ateityje. —Rašt. S. Dilis. .

r O-į, hov 
VVOKIOSOPUU 
TT-UkT TKlS 
SMOUL.O 
V-UkPPĘBH į 

(“TO • UIS/ r

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.50
GYDYMAS.........................$£0.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ~
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzamlnaciją jskait. vaistus ■ 9

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

Tel. Lawndale 5727.

Išsiėmė Leidimus
gal būt Vedyboms

pasitarsime ką veiksime (Chicagoje)
Michael Valsntis,, 24, su June

Bryans, 19
Harold Calahan, 23, su Adele 

Shimkus, 19
Stanley Sutkus, .24, su Bever- 

ly Beck, 20
Walter Arciszewski, 27, su

Anna ZemBa, 21
Petras Jakubonis, 35, su 

Gercius, 30

Lake apskričio valdyba 
do įstatymą, kuris, reikalauja 
visas alines uždaryti antrą va-j pasiimkite po kopiją to žem 
landą naktį ir draudžia atsida- lapio. Jį galite gauti nemoka

I.IETUVIšKl PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius ryU ankščiau 5 vai. ryto

Šiais metais išeis nauja 
agos lietuvių telefonų knyga,1 yra remti vien lietuvius biznie

rius.
Telefonų knygoj leidėjų in-! 

galiotu agentu dabar yra Vin-( 
cas E. Pajaujis. Jis turi teisę 
priimti knygai visų paskelbimui 
užsakymus. Buvęs agentas V. 
Stančikai senai nieko bendra 
su leidėjais nebeturi.

Lietuvių Telefonų Knygos

A. VAIVADA
Irt

J. BUKSTALA

O. M1U.BR
Tf>r’oKėAl

ryHKjn ii
M. VAIVADA— 
A. GALDIKĄ*— tortai
L rroPAR— Burtame

Ctoirmaa eT Beatai Camml
A GRIGONIS

, ‘ ’.tJl • • ■ • / ) ’ , , . ‘ ■; ■ , ’»

.-i*-.
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Pirmadienis, geguž. 2, 1938 NAUJIENOS, Chicago, JD. 7

Rytoj Nominacijos 
Lake Apskrityje, 
M

Rytoj Ląke apskričio, Ind., 
gyventojai eis* balsuoti. Nomi
nuos kandidatus apskričio 
valdvietėms: majorus, teisėjus, 
etc. 

y •

Karščiausia kova eina tarp 
trijų demokratų kandidatų į 
Gary majorus ir tarp dviejų 
kandidatų į apskričio teisėjus 
T. Joseph Sullivan ir Paul P. 
Glasser. Glasser \ra žinomas 
darbininkų advokatas. T. J. 
Sullivan dabartinis teisėjas 
kaltinamas talkininkavimu plie
no liejykloms.

Lake apskritis apima Gary, 
Hammond, East Chicago, Whi- 
ting, Crown Point ir kitas vie
tas.

Po Garfield Parko 
Vyrų ir Moterų 
Klubo Baliaus

Susirinkimas Gegužės 8 d.

ir Mo- 
balius

Garfield Parko Vyrų 
terų Pašelpinio klubo 
įvyko balandžio 24 dieną, Ci
cero Li uosy bes: salėje.
' Balius pavyko neblogai. Tik 
galutinos sąskaitos negalima 
buvo suvesti. Nes kaikurie klu
bo nariai paėmė tikietus išpar
duot ir nesugrąžino nei tikie- 
tų nei pinigų. Tie nariai dabar 
yra prašomi atsiskaityti iki ge
gužio 8 d., kuomet įvyks klu
bo mitingas ir baliaus sąskai
tos turės būti galutinai suves
tos.

Klubo susirinkimas bus ge
gužio 8 die^ą, 1 vai. po piet, 
3929 W. Madison St. Draugai 
padavę aplikacijas bus priimti 
į jdubą. Taigi prašome atvyk

sti.' ’ " *’ ~į.
h MusiJ^kliAJ jfirffhfiinkas jau

6 metai kaip tarnauja klubui 
su dideliu pasisekimu. Kasmet 
jis švenčia savo Jurgio dieną,
tai yra, vardadienį, šįmet, ap- S.t Duhham išliko gyvas.

sunkintas kitais dalykais, ne
spėjo atšvęst laiku, o todėl 
šventė savo Jurgio dieną 5031 
Roosevelt Rd., kur jo draugai 
sveikino jį su vardadieniu.

Klubo Tarnas.

Klovainiečių Kliubas 
Skiria $25 Auką 
Paminklo Statymui

Padėka Rožių ir
Lelijų Klubui 
ir kitiems

M Reikalauja
Prašalinti 
Policijos Kapitoną

CLASSIi'IEZD ADS. i
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žeme Pardavimui

Jaunas Jonas Pilkis 
Linksmina Studen
tus Per Radio
Radio žvaigžde Bloomingtone

Jonas Pilkis pasidarė Bloo- 
mingtono ir- Normalo radio 
žvaigždė. Anglų kalboje jis at
spėja mįsles ir krečia “džio- 
kus” kas subLtą iš radio sto
ties WJBC. Jis taip jau spėjo 
pagarsėti, kad apie jį rašą vie
tiniai laikraščiai ir giria jo lie
tuviškus plaukus. Kadangi jis 
yra Wesley studentas, tai radio 
valandoj jis yra žinomas kai
po “Wesleyan Parky”. Kodėl 
“Parky”, tai sunku pasakyti. 
Bet jis taip pat vadinamas yra 
ir ‘Tarky Mikus”. Tai ir vėl 
Parky.

Pradėdamas savo radio pro
gramų, Pakky-Pilikus-Pilkis ši
taip anonsuoja:

“Turn off the grizzle, 
Stop playing the fiddle, 
Pick up ze tezephones, 
And ask me a riddle.”

O iš to dviejų kolegijų ame
rikiečiams studentams (ir stu
dentėms) yra neišpasakytai 
daug juoko.

Kas gi yra tas Jonas Pilkis?
Jis yra ciceriečio Jono Pil

kio sūnūs, baigęs keturias kle- 
sas Morgan Military akademi
joj, o šiais metais baigsiąs ko
legiją Bloomingtone. Tėvas Jo
nas Pilkis turi Liberty resto
raną adresu 4915 W. 14th St., 
Cicero, III. Tėvui malonu gau
ti smagių žinių apie sūnų.

(Sp) ’
—---- —-----

Chicago irrRock Island trau
kinys' sudaužė ties lOOth ir 
Walden Parkway automobilį, 
kuriame važiavo 28 metų Ha- 
rold Dunham, 1625 W. lOOth

Paminklas bus statomas 
Klovainiuose, Lietuvoj

CICERO. — Pereitą sekma
dienį p. šemeto svetainėje Klo- 
vaipiečiąi turėjo skaitlingą su
sirinkimą. Įstojo keli nauji na- 
riaį. Jų tarpe ir Stasys* Kąza- 
kaitis, svečias iš Lietuvos), iš 
pat Klovainių. Visiems labai 
patiko jo nauji pranešimai.

Prie to pridavė laišką, atsi
šaukimą jaunuomenės. Jie yra 
pasiryžę statyti paminklą vidu
ryje miestelio kaipo ženklą 
Lietuvos nepriklausomybės, pa
čių Lietuvos sūnų' krauju iško
votą ir dabar jie pasiryžo už 
laisvę vėl kovoti.

Mes čia gyvendami, tą visą 
suprasdami, argi galime neatsi
liepti į jų šaukimą? Reikalą ap
tarus p-ia Rąšinskienė net su 
ašaromis išreiškė kaip lietuviai 
kovojo už laisvę. “Rusai, len
kai mus pavergė, kovotojus^ iš
žudė, bet musų jausmų nesu
naikino.” Tai tikra tiesa: tą 
parodo praeitis. Ir įamžinimui 
tos Lietuvos nepriklausomybės 
paskiriame auką ir trys motę- 
rys» apsiėmė parinkti aukų iš 
pašalinių. Taipgi nutarta turė
ti išvažiavimas vasaros metu ir 
vis^ pelną skirti paminklo fon
dui.

Po susirinkimo ėjo draugiš
ki pasikalbėjimai prie užkan
džių, kuriuos rūpestingai sutai
sė p-ia Staišiuniene. O kas įdo- 
mavosi, tai buvo ir mušimas 
kiaušinių. Užkandžiais rūpino
si Įr p. Rąšinskienė.

Jaunuolis Stasys Kazakaitis 
negalėjo spėti atsakytį į klau
simus apie Lietuvą. Nei nępa- 
jutom kaip sutemo-ir buvom 
privers ti ei ti .kas sau. j ‘ ■ i,

r Ruoš pikniką
Dabar visi lauks kada komi

sija pakvies išvažiavimam Tai 
vėl bus šauni sueiga. Rengimo 
komitetą sudaro A. Evanaus- 
kas, K. Dovidauskas< ir S. Rim- 
kunas. Tai visi 100% Klovai- 
niečiai. •—K. P. Deveikis.

A

Už Memorial Day Plieno 
Streiko Skerdynes

Aš-

lietu- 
mąišą 
centų

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo. Gyvenimas ir mokestis. 
928 Warren Avė, Downers Grove, 
III. Tel. Downers Grove 1104.

MADOS

am-

Reikalauja Prašalin- 
ti Chicagos Mokyklų 
Superintendentą

Įvairios pilietinės orgąniza- 
cijos, universitetų profesoriai, 
etc., daro spaudimų į Chicagos 
mokyklų tarybos narius, reika- 
laudami prašrjinti iš pareigų 
mokyklų superintendentą Wil- 
liam H. 
tinąmas 
kytojų, 
skirimu

IŠ Oak Foresto 
' • .:5’ ' ■

OAK FOREST, III. — 
tuonioliktos lietuvių kolonijos 
brangus Rožių ip Lelijų, mo
terų ir merginų klubas balan
džio 24 dieną aplankė Oak Fo- 
rest prieglaudos lietuvius su vi
sokiomis dovanomis 
vįams. Davė visiems po 
valgių, taįąko ir po 30
pinigais. Darbšti komisija apė
jo visus, po ligonines ir visus 
apdovanojo.

Brangios ponios Oną Jucevi
čiene ir Oną Lukošienė sunkiai 
darbavosi, kol sukėlė tokią 
daugybę dovanų. Žinoma, mu
sų brangus tautiečiai biznieriai 
ir šiaip geros širdies) žmonės 
ąŠtuoniolikiečiai duosniai au
kavo šiam labdarybės darbui. 
O tų darbščių Rožių ir Lelijų 
linksmumas ir jų sugabumas 
ilgai pasiliks musų atmintyje. 
Jqs mums pašoko, padainavo 
ir kalbų paguodžiančių pasakė. 
Kalbėjo ponas Jucevičius, Si
monas Skudas ir prieglaudos 
šeimyninkas Frank Winieeik. 
Svečių buvo du šimtai gražiau
sios publikos. ;

Ponia Norbųtienė, sena 18 
kolonijos gyventoja ir biznier- 
ka, niekad musų neužmiršta. 
Jad kiek kartų ji mus aplan
kė įr apdovanojo ypatingai 
mus aštuoniolikieČius. Įr šį 
kartą ji mus apdovanojousąvo 
ekstra paruoštomis dovanomis.

Kiti lankytojai
Mano speęiąlįąi lankytojai 

buvo VJadlšitfvas ir Rozalija 
Grigulai ir Pgnią Petronėlė Mo
liene, kurie 'mane pavaišino ir 
apdovanojo, širdingai jiems 
ačįu. O dar ‘įnane aplankė po
nia Zakarieįe ir inįęikė mąn 
nuo mąnojbrplĮo Juozapo Ru
steikos dovaną. Labai ačiū jai 
ir broliui, i:,

Ačiū diėpi’jftščiųi Naujienoms 
už mu&ų rąšįų talpinimą. Tas 
mums labąi padeda. Pas mus 
yra vargšų Jietuvių, kurie ne
turi jokių giminių ir jokios pa- 
gelbps. Bet šiais metais ir jie 
yra linksmesni, nes musų tau
tiečiai tankiai čia atsiląriko ir 
visus apdovanoja. Mos visi prir 
simenam, kad šįmet ponia J. 
Mackevičienė', Justino Macke
vičiaus žmona, gražiai mus pa
sveikino s>u naujais
įteikdama kiekvienam po nau
ją dolerinę.

Varde visų šios prieglaudos 
lietuvių tariu širdingą ačiū Ro
žių ir Lelijų klubui ir visiems 
geros širdies lietuviams už jų 
dovanas ir malonų aplankymą. 
Ačiū visiems.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, Oak Forest, III.

The Chicągo Civil Liberties 
Gommittee įteikė rezoliuciją 
Chicagos policijos viršininkui 
Allman, reikalaudama praša
linti iš tarnybos kapitoną J. 
Mooney, kuris vadovavo polir 
cijai laike Memorial Day sker
dynių prie Republic plieno 
liejyklos.

Komisija sako/ kad Mooney 
neleido streikieriams piketuo
ti; nesistengė apsaugoti gyvy
bės ir turto; autorizavo varto
jimą ašarinių dujų ir nesu
teikė pagalbos sužeistiems.

Tose skerdynėse policija 
šovė dešimts streikierių.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON—6 kambarių apartmen- 
tas, kieto medžio grindys, naujai 
dekoruotas, šiesus. 3823 S. Parnell.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki- 

iems reikalams. Perkame morgi- 
čiųs, Judgement Notas, išmaįnom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
otūs ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehlll 1038.

n u-

Įdomi Byla Cook
Apskričio Superior 
Teisme
Ir įdomus teisėjo nuosprendis

Chicagos Superior teisme įvy
ko įdomi byla paliečianti vyrą 
gyvenantį Chicagoje, o žmoną, 
gyvenančią Europoje. /

Chicągietis vyras užvedė bylą 
reikalaudamas divorso ir 
kindamas, kad žmona su 
negyveno suvirs dešimts 
daugiau metų.

Gavusi pranešimą apie bylą, 
žmona Europoje per gimines 
pasisamdė adovkatą savo inte
resus apginti. Tuo advokatu

aiš- 
juo 
ar

mčiais,

2 ŠVIESUS KAMBARIAI su por- 
čiais, prieinama renda. Kreipkitės 
6942 So. Campbell Avė.

2 AUKŠTŲ NAMAS, 5 flatai ir 
ęrąutuvė, garų Šildymas turi bųti 
varduota tuojau. 3514 W. 24 gt. an
tras aukštas.

Johnson. Jis yra kal
ne kompeteųtiškų mo- 
bet politiškų draugų 

mokyklų principalais
ir demoralizavimu visos Chi
cagos mękykly sistemos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir’ Trokai Par^yimui 

1936 DODGE 4 DURŲ kaip nau
jas—Touring Sedan, mažai va
žiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER. 

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510

FARMS FOR SALE 
Ūkią! Pardavimui

PARDUOSIU 120 akerių farmą, 
geri dideli budinkai, sodnas, upelis, 
pt*ie gero kelio, lietuvių apgyventa 
su ar be gyvulių įr padargų. Arba 
naujai statyta tavern su ruimais 
dėl resorterių, pigios laisnis, tik du 
tavernai miestuke, kreipkitės, John 
Sabluckis, Luther, Mičhigan.

50th avenue. Jis yra Cicero 
miesto kolektorius L kandida
tas į valsčiaus komisionięrius.

Išklausęs, visas puses, teisė-

teikdamas chicagiečftli ‘ 'vytui 
perskyras, bet, jam sutikus, 
įsakė mokėti po $12.50 į mėne
sį alimonijos divorsuotai žmo
nai Europoje.

J. J. Viterna nurodė teismui, 
kad žmona gyvena labai netur
tingai, neturi jokių įplaukų ir 
per didelį vargą suveda galą su 
galu.

Byla yra tuo įdomi, kad vy
ras gyvenantis Amerikoje gali 
būti priteistas mokėti alimoni- 
ją užlaikymui savo buvusios 
žmonos, gyvenančios kitoje 
lyje. —Raulas.

266 Mylių Trans 
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FURNITURE-FIXTŲRE FOR SALE 
Rakandaiir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS ir 2 flatų mūrinis 
namas, 6 kambariai viršui, abu iš- 
randuoti. Pigiai. 739 E. 92nd PI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemc Pardavimui

BARGENOS — Parsiduoda auk
štos rūšies bizniavas lotas ant 63 
prie Rockwell. 26 ft 71/z in x 135 
ft 3”—už $3,500 cash. Tel.'Calumet 
68.92. No ageuts.

PARDAVIMUI r- 2418 W. |6th 
Place dviejų flatų plytinis—4 kam
bariai ir 4 kambariai beismente. 
Gerai apsimokantis namas. Pilna 
kaina $5500.00. Terminai. Ofisas 
4353 Archer Avenue.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

"N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

rei- 
en-

MOVING AND EKPREBSING 
Perkraustymtas ir y»žnia

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
brooke Avė. šaukti Pulman 4621.

BUSINESS SERVICE
______ BizidoPatamavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYŠTE IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

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

10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

iki

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėja's.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

tuoj aus apie

paskolos yra 
kas turite al- 
arba padėję 

prašo-

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje,/ tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St. Franklin 1593

'41

No. 4709—Dukrelei suknelė. Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 
žiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti piierą 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 Pattem Dept., 17391 
So. Halsted St, Chicago, III. )

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.......

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

'r

B O ii Gėlės Mylįntiems | B 1 II įl Vestuvėms, Ban 
labi fi m O kietams, Laido W B & boF ■ a tuvėmg, Papuoši- | 

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue

I Siunčiam GėlesLOVEIK!S v&uuL. DaJis
KVIETKININKĄS

Gėlės Vestuvėms. Bankictams
v ir Pagrabams.
.3316 So. Halsted Street

Tėl. BO ULE VAU D 7314

JUOZAPAS MILKERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 30 d;, 3:20 vai. rytą, 1938 
m.? sulaukęs pus amžiąųs, gi
męs Kauno ręd., Tauragės ap- 
skr., Sartininkų par.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Stąnislovą, marčią Bro- 
nisląyą, sųnų Kazimierą ir 
marčią Oną, vieną dukterį 
Oną Baįlie, žentą Samųel, 

Įbrolio dukįerį Anastaziją Stu- 
gienę, artimas gimines Barbo
rą Urbonienę ir Kazimierą 
Yurkaitis ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Barboros 
Urbonienės namuose, 3548 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks treč., gegu
žės 4 d., 8 yal. rytą iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kuriųje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtąs 

i į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Milke- 
rio giminės, draugai ir pa- 

j ž|stami esat-nuoširdžiai kvie- 
į čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame .
Sunąi, duktė, marčios 

ir kitos giminės
Laid. Qir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741

Los Augeles Miestas visą 
kaląująmą sau elektrikos 
ergiją semia iš Bouider tven
kinio. Gi transmisija, kuri per
duoda tą gyvybės išteklių, yrą 
266 mylių ilgio. Taigi, toks ta<Į 
yra tasai kelio tolis, kuriuo ne? 
paliaujamai keliauja 287,500 
voltų elektrikos srovė. Sako, 
kad tai yra ilgiausia pasauly 
transmisija.

Bet tai dar neviskas. Trans? 
misįja yra iškelta ant aukštų 
plieninių bokštų, jų yra 2,700 
ir stovi nuo viens kito apie 100 
pėdų ątstu. Dabar, atsitinka, 
kad kas nors pagenda, kacį 
kartais kur nors nutrūksta, ar 
panašiai. Tad, kad visa tai ei
tų sklandžiai, reikėjo pasida
ryti ir tinkamas priėjimas—ke
lias. Bet tas kelias teko vesti 
labai nepaprastomis gamtos 
sudarytomis aplinkybėmis: per 
kalnus dangų remiančius, per 
balas ir pųsčiąs. Aišku, kad 
tokiųms aplinkybėms esant, 
kelias negalėjo išeiti malonus. 
Ir dabap, kuomet jąu jis skai
tomas baigtu, aufomobiliu ten
ka vietomis iškilti £>,000 pėdų 
į aukštį, vietomis .po 100 pėdų 
ir daugiau staigiai leistis, vin
giuoti apie kalnus ir dar aš
triais žvyreliais.

Tačiau, kaip tas kelias ne
ini tų baisus, Chevrolet auto
mobilis jam pavestas pareigas 
tinkamai eina jau daugiau

kaip metai laiko. (Prie tos lini
jos dirba nuolat 35 prižiūrė
tojai ir vis tuo pačiu keliu ke
liauja. Jie turi savo žinioje 14 
Chevrolet automobilių, pilnus 
darbui reikalingais įrankiais, 
radijais ir kitkuo ir, nors lie
tus, ar žaibas dangų su žeme 
maišytų, jie savo pareigas 
lieka. (Skelb.)

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį

at-

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,000.

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canąl 8887

Dabar kiekviena moteris, 
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 
štokai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų sętą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savos skaitytojams.
praleiskit šios progos.

ku-

I

juos 
Ne-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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CHICAGOS LIETUVIAI DABAR TURI IR 
SAVO “STEVE BRODIE”

Jis 19 metų, Nebijo Aukštų Tiltų 
ir Šalto Vandens

Amerika dar ir dabar kal
ba apie drąsuolį Steve Brodie, 
kuris pereito šimtmečio pa
baigoje bandė nušokti nuo 
Brooklyn tilto, Ncw Yorkc. 
Žinios apie drąsų Brodie žy
gį pasklido kaip žaibas po vL 
są šalį ir jis paliko visų mažų 
vaikų herojumi ir tiltų šokė
jų patronu.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chieagos lietuviai patyrė, kad 
jie turi savo Stove Brodie, ku
ris nušoks nuo tokio tilto, ko
kio reikalaujamo, jei verta ri
zikuoti už pinigų sumą lažy
bose.

Tuo lietuvišku Steve Brodie 
yra 19 metų jaunuolis Louis 
Paciunas. Jis yra našlaitis iš 
Geneva, Illinois ir dabartiniu 
laiku gyvena Sears and Roe
buck YMCA namuose, ties Ar- 
thington ir Homan avenue.

Paciunas tarnaują už kelne
rių (“veiterių”) padėjėją Gus' 
Carsiglia restorane ties 420 
North Dearborn strcet. Tas 
restoranas turėtų būti labai’ 
dėkingas už gerą rekliamąj 
Kurią Paciunas savo žygiais 
jam suteikė/

Plaukiko ir naro gabumus 
Paciunas išvystė nuo kūdiky

stės beveik begyvendamas Ge- 
nevos Fox River vendenyse-

Už $10 nuo State St. tilto

Sudėjęs $10 lažybas su skep
tikais, Paciunas prieš tris sa
vaites nušoko nuo State gatves 
tilto j Chieagos upę. Išliko 
sveikas ir nenukentėjo, išsky
rus gal tą, kad sušlapo.

Bet “Nevierni Tamošiai”— 
skeptikai vis palieka skepti
kais. Paciuno nepertikrinti, jie 
aiškino, kad jam-tą kartą lai
mingai pasisekė, be to, tiltas 
neaukštas ir bet kas gali jo žy
gį pakartoti.

Paciunas šoko savo garbę 
ginti ir pakėlęs su skeptikais- 
restorano klientais lažybas iki 
$20.00, pasakė, kad “parodys 
kur pipirai auga.

Nakties laiku nuėjo prie Ou- 
ter Drive tilto, ties Chieagos 
upės žiotimis ir Michigan eže
ro, nusirėdė ir šoko. Šokti bu
vo gana pavojinga, kadangi 
po tiltu buvo tamsu. Paciunas 
galėjo pataikyti ne į vandenį, 
bet laivą ar nukristi ant kran
to ar namo stogo.

Bet laimingai atsidūrė van
denyje, pakilo į paviršių ir iš-

(ACME-NAUJIENŲ Foto!

TAI RENT PARODA. — San Francisco miesto mergaičių pasirodymas naujuo
se maudymus kostiumuose buvęs tikras “nokautas”, nes vienas vyras žiūrovas, 
pamatęs jas, apalpo ir nuvirto pusiau gyvas.

Specialė Illinois 
Legislaturos Sesija 
Gegužės 15
Bedarbių šelpimo pinigai išsi

baigia C h i cago j e 
gegužės 17 d.

ĮsportasĮ
i................................... i
MACK RISIS SU McMILLEN

Vakar Springficldc paaiškė
jo, kad gubernatorius Horner 
šauks specialę legislaturos se
siją gegužės 15 dienai. Svar
biausias sesijos uždavinys bus 
sutvarkyti Chieagos bedarbių 
šelpimo finansinius reikalus. 
Chieagos šelpimo administra
cija skundžiasi, kad pinigai 
išsibaigs gegužės 17 d.

•’ Jei valstija neateis pagal
bon, tai neturės kuo bedar
biais rūpintis.

Numatoma, kad legislato- 
riai gali pertvarkyti visų be
darbių šelpimo tvarką.

! Tarp kitų klausimų, ku
riuos jie svarstys, yra.

1 1. 3% sales tax nuo visuo
menės aptarnavimo įmonių;

2. Konstitucinės Konvenci
jos šaukimas;

Vadinamasis fermeris Mack 
pastaruoju laiku tiek pažengė 
ristynių sporte, jog jau eina 
persitikrinti su geriausiais ris- 
tikais. Štai šį vakarą White 
City arenoje jis risis su Rudy 
Kay, kuris yra tvirtas ir ge
ras ristikas.

Ir tai dar neviskas. Kitą tre
čiadienį, gegužės 4 d., Rainbo 
Fronton Irenoje (Lawrence ir 
Clark) jis turės progos susi
kibti su vienu iš labiausiai pa
sižymėjusiu ristiku, būtent, 
McMillenu.
.z:-,-—r------, „—■■‘■rrj

3. Automobilių šoferių lais- 
niai;

4. Jsleigimas valstij’nės mo
kyklų tarybos, ir

5. įstatymai duodą teisę lo- 
kalėms valdžioms stalyti ma
žus namus su federale pagal
ba.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.
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plaukė į krantą. Krante jį suti
ko keista delegacija.

Pamatę žmogų šokant nuo 
tilto, prižiūrėtojas ir keli poli- 
cistai pasileido bėgti krantan, 
su ratu skenduolių gelbėjimui, 
su naščiais ir irklais, pasiruošę 
gelbėti pusgyvę ’ ar negyvą 
skenduolį.

Paėjimas jiems tik nusišyp
sojo, o iš skeptikų išsikolekta- 
vo $20.00. C R.

Laiškas Redakcijai

minėjimas
Sekmadienį Mildos svetain

ėje Bridgeporte Lietuvių So
cialistų Sąjungos centralinė

Samuel Insull, buvęs elektrikos kompanijų caras, 
vėl sugržio iš Europos Chicagon. šį sykį jis nebuvo 
po areštu, kaip tai buvo keli metai atgal, kada Ameri
kos valdžia jį parsitraukė iš Graikijos, kur jis slapstėsi, 
norėdamas išsisukti atsakomybės už kompanijų bankru- 
tą. Teismas čia jį išteisino, o elektros kompanijos pas
kyrė jam pensiją.

GREIT NUMEZGIAMAS AFGHAN

JIFFY CROCHET AFGHAN

Draugijos ketvirtoji kuopa 
minjo Pirmąją Gegužes—dar
bininkų šventę.

Minėjimas susidarė iš dai
nų ir prakalbų. Dainavo Nau
josios Gadynės choras, vado
vaujamas p. Jurgio Steponavi
čiaus, ir Lietuvių Vyrų choras 
vadovaujamas p. Kazimiero 
Steponavičiaus.

Kalbėjo Naujienų redakto
rius P. Grigaitis ir m. Poška.

Publika susidarė daugumoje 
iš abiejų minėtų čia organiza
cijų ir seni] musų socialisti
nių judėjimo veikėjų bei pri
tarėjų. Tai lietuviškojo pažan*- 
gaus judėjimo veteranai, lietu
viško pažangaus veikimo av
angardas; veteranai kovoje už 
darbininkų teises, už žmoniš
kesnį darbininkams, už teisin
gesnį, gražesnį visai žmonijai 
gyvenimą. —X.

Naujienos, 
1739 S. Halsted 
Chicago, Illinois’.
Gerbiami:

Malonėkite patalpinti šį atsi
šaukimą :

Kadangi Amerikos) Lietuvių 
Advokatų Draugija stengiasi 
sudaryti tvirtąpifibjlivių Advo
katų organizaciją ir tokiu bildu 
sustiprinti jėgas tautiškuose 
klausimuose ir ypatingai pątar- 
iiaūti lietuviams Amerikoje, ši 
draugija kviečia visus Ameri
kos advokatus lietuviškos kil
mės į konferenciją Scranton, 
Pennsylvanijoje, šeštadienį ir 
sekmadienį, birželio (June) 
25-tą ir 26-tą, 1938 m.

Neturime visų lietuvių advo
katų antrašų, todėl prašau vi
sų tų, kurie dar negavo prane
šimo apie šią konferenciją, pri
siųsti man sąvčMarclus ir ant
rašus kuogreičiaųsiai.

Joseph J. Grish,
Pirmininkas 

4631 So. Ashland Avė.
Chicago, III.
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Bandys Sunaikinti

Uniją”

PATTERN 1724
1724 — Afghan — galit vartoti beveik kasdien. Jis prak

tiškas ir gražus.

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

No. 1724

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde

Adresas

| Miestas ir valstija

Devyni Sužeisti 
Gatviakarių 
Nelaimėj

Devyni žmonės buvo api
pjaustyti stiklu, kai du gatvia- 
kariai susidūrė prie 47th. ir 
Morgan .gatvių. 47-tos gatves 
gatviakaris įvažiavo į Racine 
linijos karą. Sužeistieji buvo 
italai ir negrai.

Kensington policija ištraukė 
skenduolį Joseph Beta, 37,„ iš 
Calumet upės. Beta gyveno ties——JĮ 111919 S. Emerald avenue.

AFL Prie United Mine 
Workers

Joseph Ozanic, viršininkas 
Progressive Miners of America 
vakar atidarė raštinę Chiiago- 
je, iš kurios vadovaus kovai 
prieš CIO angliakasių uniją 
United Minė Workers,

Progressive Miners of Ameri- 
ra šiomis dienomis gavo čar- 
tėrį iš Amerikos Darbo Fede
racijos ir figūruos kaipo įran
kis Federacijoj rankose kovoj 
prie John L. Lewis, UMW ir 
CIO viršinihką.

Progressive Miners šią sa
vaitę “siųsianti savo organi
zatorius į anglių kasyklų dis- 
triktus dešimtyje valstijų” ir 
tikisi tokių gerų pasekmių, 
kad “galvatrūkčiais organi
zuos naujus lokalus ir galva 
svaigs nuo to, kaip greitai bus 
išduodami nauji čarteriai bu-

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu
vusių Lewis’o unijos anglinga- mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
šių lokalams.” Tokie yra Ozą- pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
nico žodžiai. *-------------------------------------------——........ ——

Progressive Miners žada 
tiems lokalams autonomiją ir 
“jiems nediktuos taip kaip Le- 
wis’as.” jkišibl ta linija veikė 
tik Illinois valstijoje ir čia tu
rinti apie 35,000 ariu. 90% vi
sų Amerikos angliakasių pri
klauso United Mine Workcrs 
unijai. . .

Nepriklausoma 
Pieninė Atpigino 
Pieną

Nuo IOV2 Centų Iki 8V2
Meadowmoor Dairies, Ine., 

stambiausia nepriklausoma 
Chieagos pieninė 'Šeštadienį at
pigino pieną nuo IOV2 centų 
iki 8V2C. už kvortą. Ta pieni
nė nepristato pieno į namus, 
bet pardavinėja savo 200 krau
tuvės įvairiose Chieagos daly
se.

Chieagos pieno Sąjungai pri
klausančios stambios pieninės, 
kaip Bowman, Wieland, oBr- 
den ir Wanžer pristato pieną 
į namus už 13c kvortą, o per 
krautuves parduoda už 12c. (
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e Amerikos karo laivas Philadclphia, vienas naujausių laivyno kruizerių, kuriuo 
prezidentas Rooseveltas išplauks keturiom ar penkiom dienom pasivažinėtu




