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Prezidentas Rooseveltas Prašo Balsavimo Algų-Valandų Bitini
PATARIA RINKTI BUTO NARIU PARA- 
cšUS PETICIJAI, KAD ATIMTI BILIŲ IŠ 

TVARKOS KOMITETO 
———————

Sako, nacionalė demokratų platformč yra 
prižadėjusi algų-darbo valandų Įstatymų

WASHINGTON, d. c., geg. 
2. — ^Prezidentas Rooseveltas 
prašo^Jtad atstovų butas ap
svarstytų ir nubalsuotų algų- 
darbo valandų bilių dar šioje 
kongreso sesijoje.

Kaip žinoma, bilių sulaikė 
atstovų (puto tvarkos komite
tas. Tačiau p-nia Norton, at
stovų buto darbo komiteto pir
mininkė, gavo prezidento laiš
ką ir paskelbė jį pirmadienį. 
Laiške prezidentas nurodo dvi 
priemones biliui pasiekti atsto
vų buto pilnaties posėdį.

Viena tų priemonių tai pe- 
\7ticija buto nerių, reikalaujan

ti atimti bilių iš tvarkos ko
miteto. Jei 218 atstovų buto 
narių pasirašys peticiją, tai bi-

liūs automatiškai pasieks bu
to pilnaties posėdį. Antroji 
priemonė tai spaudimas, kad 
tvarkos komitetas iš naujo ap
svarstytų savo pirmesnį tari
mą ir, panaikinęs jį, rekomen
duotų algų-darbo valandų bilių 
visam butui svarstyti.

P-nia Norton pareiškė, kad 
ji parašys reikiamą peticiją šią 
savaitę. Tarp ko kita preziden
tas laiške p-niai Norton sako: 
“Algų-darbo valandų reikalu 
atstovų buto daugumos partija 
yra savo nacionalia platforme 
įpareigota išleisti įstatymą ir 
aš asmeniškai neabejoju, kad 
didelė atstovų buto narių dau
guma tiki, jogei visas atstovų 
butas privalo tarti savo spren
dimą dėl šitokio įstatymo.”

Naujienų-Acme Telephoto
PREZIDENTAS FRANKLIN D. ROOSEVELTAS išvažiuoja vakacijoms nepa

skirtam laikui iš Čharlestono naujausiu Amerikos karo laivu “Philadelphia”. 
Paveiksle jis sako sudiev, o prie jo stovi pulkininkas E. M. Watson ir kapito
nas W. B. Woodson.

Piliečiai prašo teises Padarewski prašo Pataria čekams tai
balsuoti amnestijos len 

kams
kytis su naciais

DAR NEIŠNEŠĖ SVARBAUS DARBI
NINKAMS SPRENDIMO

WASHINGTON, D. C., geg.
2. —s Pirmadienį laukta, kad' 
Vyriausias šalies teismas išneš 
sprendimą, kuris liečia Wag-
nerio darbo aktą ir Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos 
įsakymus.

Nacionalė Darbo Santykių
Taryba prieš kiek laiko įsakė
Mackay Radio ir Telegraph 
kompanijai priimti atgal dar
bui samdinius, kurie buvo pa
varyti ryšium su streiku.

Tarybos įsakymą kompanija 
apeliavo į teismus. Byla pasie
kė Vyriausią teismą ir pirma
dienį laukta teismo sprendimo. 
Tačiau to sprendimo Vyriau
sias teismas nepaskelbė ir to
dėl teks laukti jo dar bent po
rą savaičių.

Faktinai laukiamas sprendi
mas, manoma, nulems ne tik 
šios bylos likimą, bet turės 
reikšmės ir eilei kitų panašių 
bylų.

THOMAS REIKALAUJA IŠTIRTI JO 
KIDNAPINIMĄ

Reikalauja Čekoslo
vakijos vokiečiams 

. plebiščįtff'
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

2. — Gegužės 1 dieną Čeko
slovakijos nacių vadas, Kpn- 
rad Henlein, vėl pareiškė rei
kalavimą, kad šalies vyriausy
bė sutiktų leisti 3,500,000 Če
koslovakijos vokiečių plebisci
tu nubalsuoti klausimą, kokios 
valdžios formos jie nori.

Čekoslovakijai nacių reikala
vimą sunku yra patenkinti to
dėl, kad vokiečiai ten negyve
na vienoje kurioje vietoje, bet 
yra išsimėtę didesnėmis ar ma
žesnėmis kolonijomis tarp kitų 
šalies gyventojų.

“Muverių” streikas 
Detroite

DETROIT, Mich., geg. 2. — 
Jungt. Valstijose gegužės pra
džia yra žymaus skąičiaus žmo
nių kraustymosi iŠ vienų bu
tų į kitus. Tačiau Detroite šiam 
judėjimui padrryta kliūtis pir
madienį. 1,200 “muverių”, 
A.D.F. narių, pirmadienį pa
skelbė streiką, kai samdytojų 
asociacija nesutiko atnaujinti 
sutartį su darbininkais.

Pakėlė kainas laik 
raščiams

100,000 kareivių Hit 
leriui pasitikti

ROMA, Italiją, ,geg.v 2., — 
Traukiniai su kareiviais vienas 
paskui kitą ritosi į Romą pir
madienį. Mussolini sutrauks į 
Romą 100,000 kareivių Hitle
riui pasitikti. O Hitleris atvyks 
čia antradienį. Miesto parkai 
tapo uždaryti publikai ir pa
vesti kariuomenės stovykloms. 
Kai kur pirkliai atsisakė pri
statyti adresatams siuntinius, 
nes ypatingai vidurmiesčio gat
ves užblokavo kareiviai, šnipai 
ir turistai.

NEW YORK, N. Y., geg. 2. 
— New Yorko dienraščių Times 
ir Herald-Tribune kaina iki šiol 
buvo 2 centai kopijai. Dabrr 
ji pakelta iki 3 centų kopi
jai.

La Guardia ir Green 
reikalauja išlaidų
WASHINGTON, D. C., geg. 

2. — Pirmadienį New Yorko 
meras La Guardia ir ADF pre
zidentas Green pareiškė kon
greso komisijai savo nuomonę 
kai dėl prez. Roosevelto 
gramos paskleisti šalyje 
giau pinigų, kad išjudinti 
monės ir biznio veiklą.

Green pilnai pritarė 
dento programai. Pritarė 
Guardia. Pastarasis dar
rė sudaryti pr stovią kongreso 
komisiją pramonės ir biznio 
gaivinimo reikalu ir instruk
tuoti ją paruošti .atatinkamą 
bilių sekamai kongreso sesi
jai.

pro- 
dau-
pra-

prezi- 
ir La 
pata-

26 politikierių nomi 
nacijos

pra-
. Chicagai ir 
ralio oro biuras 
našauja:

Nepastovus; gali būti lietaus; 
vėsesni pietų rytų ir pietų ve
jai; saulė teka 5:44, leidžiasi 
7:49 valandą.

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. — Jungtinių Valstijų pilie
čiai, 'šioj šaly gimę ir augę, 
kurių net tėvai šioje šaly j e, gi
mė ir augo, nubalsavo kreip-1 
tis į kongresą prašymu suteik- 
ti jiems balsavimo teisę. ' vyriausybė MiefUli "amnestiją

Šitie piliečiai*.yra gyventojai politiniams tremtiniams. Tokių| 
District of Čolumbia, kur Wa- reikalavimų tilpimas spaudoje 
shington, D. C., randasi. Ne
oficialiame Washington miesto 
gyventojų referendume 87,092 
balsai paduota už tai, kad Dis
trict of Čolumbia gyventojams 
butų suteikta balsavimo teisė, 
o 6,832 bz.lsai prieš. Taipgi 
82,977 balsai paduota už tai, 
kad gyventojams butų 
balsuoti municipaliteto 
ninkus, o prieš paduota 
balsai.

RIGA, Latviją, geg. 2.
1 ■ > ' r . • i . r *

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
2. — Premjeras Daladier ir 
užsienio reikalų ministerisT . ... i j • r.', • . užsienio rentai ų mnnsuerisLenkijos’ spaudoje tilpo pasi-i^ , . ,. . , _ .. „ ... ’ T t> j .. Eonnet pirmadieni patrre če-IrA d it I Mn/SoTmurn Iriu ’ x c Jkalbėjimas su I. Padarewskiu, 

kuris dabar Randasi užsienyje. 
Pad:rewskis ragina Lenkijos

sukėlė publikoje sensaciją. .
Kitas dalykas. Nuo Lietuvos 

rubežiaus lenkų -kariuomenė 
siunčiama į Ukrainą. Manoma, 
kad lenkai '/koncentruos savo 
kariuomenę sovietų Ukrainos 

Čekoslovakijos parubežiais.ir

koslovakijos pasiuntiniui Pary
žiuje patenkipti kai kuriuos 
nacių ^reikalavimus... Antra ver
tus, pranešta Čekoslovakijos 
prsiuntiniui, kad Britanija pa
kvies Hitlerio vyriausybę tai
kytis su čekais, čekų pasiun
tinys išvyko į Prahą.

Tuo tarpu Čekoslovakija bai
gia ruošti statutą, kuris lie
čia šalies gyventojų mažumas 
ir žada suteikti joms svarbių 
lengvatų.

NEW YORK, N. Y„ geg. 2. 
— Jersey City miesto polici
ninkai nutvėrė Norman Tho- 
masą, socialistų partijos nacio- 
nalį pirmininką ir keliais atve
jais buvusį partijos kandidatą 
į prezidentus, pereito šeštadie
nio vakare ir nuvežę prie Hud- 
son upės paramo išsiuntė jį į 
New Yorką.

Pirmadienį Norman Thomasi 
pareiškė, kad jis reikalauja fe-' 
deralės valdžios tyrinėjimo ry
šium su jo kidnrpinimu. Be

moję ateityje jis sugrįš į me
ro Hague “tvirtovę”, Jersey 
City, ir vėl mėgins sakyti pra
kalbą.

Thomas gavo laišką Alf Lan- 
dono, buvusio republikonų kan
didato į prezidentus. Landon 
sako: “Aš esu nustebintas pa
sielgimu su jumis Jersey City 
ir tokiu nepadoriu musų šven
tos teisės, žodžio laisvės, pa
niekinimu. Aš noriu, kad žino
tumėt, jogei aš stoviu su ju
mis petis petin šioj kovoj už

to, Thomas pranešė, kad arti- žodžiŪ laisvę.”

NAUJAUSIOS
ŽINIOS IŠ LIE-

TUVOS
Nauja radijo stotis Babtuose.

leista 
valdi- 

10,937

19 žuvo lėktuvui 
sudegus

Daladier ruošia Įsa
kymus franeuzams

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
2. — Francuzijos ministerių 
kabinetas antradienį paskelbs 
priemones šalies biudžetui su- 
bz lansuoti ir darbingumui pa
kelti. Numatoma, kad bus pa
didinti taksai gazolinui, padi
dintos pajamos pašto patarna
vimams etc.

ROMA, Italija, geg. 2. — 
šeštadienio popietį lėktuvas, 
kuriuo lėkė 19 asmenų, migloje 
atsimušė į kalną Maranola, Ita
lijoj. Lėktuvas užsidegė, visi 
pasažieriai žuvo. Dar sutirpo 
ar buvo sugadinta. $1,050,000 
vertės daimantų ir kitokių 
brangmenų Vienos ir Pary
žiaus firmų, kurias lėktuvu ga
benta. žuvusiųjų tarpe buvo ir 
keletas asmenų grįžusių iš Al
banijos karaliaus Zogo vedy
bų.

Franco užsimojimas
' • t

atremtas

KAUNAS, balandžio 29 d. — 
Lietuvos Vyriausybė nutarė 
statyti Babtuose 120 KW ra
dijo stotį. Babtai yra nedide
lis miestukas už 30 kilometrų 
nuo Kauno labri patogioje vie
toje radijo siųstuvui. n

lis tūkstančius kambarių, kur 
jie galės apsigyventi labai pa
togiomis sąlygomis.

Numatomi Lietuvos Vyriausy
bės pasitarimai su šventuoju 

Sostu.

Kai dėl darbingumo pakėli
mo, tai vyriausybė ketina kai 
kuriose pramonėse ilgesnes dar
bo valandas įvesti ir suvaržy
ti

Japonijoj apribotas 
gazolino vartojimas

streikus.

Kinai apsupo 
japonus

SHANGHAI, Kinija, geg. 2. 
-— Keturių dienų mūšių pasė
koje japonai užėmė miestą Tan-WASHINGTON, D. C., geg.

2. — Antradienį1 keturiose vai- cheng ir laiko jį. Bet trys ki
sti jose — Indiana, Alabama, nų karių- būriai yra kuone ap- 
South Dakota ir Florida — supę patį miestą. Kitos kinų 
Įvyks nominacijos (primanęs),|kariuomenės dalys koncentruo- 
kuriose kandidrtuoja ir 26 de- jama neprileisti 10,000 japonų 
mokratai kongresmanai — at- pasiųstų Tenchango garnizonui 
stovų buto nariai ir senato- sustiprinti.
riai. Kai kurie kandidatų yra
Nr u josios Dalybos šalininkai, rodo sunki. Jie sutraukė visą 
kiti priešininkai. Taip patys savo kariuomenę, kokią galėjo 
kandidatai, taip kiti politikie-'sutraukti į Shantungo provin- 
riai laukia nekantriai nomina- ei ją. Tačiau atrodo, kad jos 
ei jų pasėkų, norėdrmi jose įžiu- jiems neišteks ir kad reikės 
rėti visuomenės nuotaikos krip- dr ogiau kariuomenės iš 'Japo- 
tį. nijos gabenti į Kiniją.

TOKIO, Japonija, geg. 2. — 
Pirmadienį Japonijoj išleista 
patvarkymas, leidžiąs privačių 
asmenų automobiliams vartoti 
tik vieną galioną gazęlino per 
dieną, o taksikebąmš ne dau
giau, kaip septynis galionus.

Japoni j os prem j eras Konoe, 
kalbėdamas apie reikalą japo
nams ekonomizuoti pareiškė, 
kad nežiūrint visų sunkumų 
jie turi laimėti karą Kinijoje.

Bendrai japonų padėtis at-
geg. 

butas 
balsų

Užgyrė britų-italų 
sutartį 

' l'ĮH . ...........

LONDONAS, Anglija, 
2. — Britanijos atstovų 
pirmadienį užgyrė 822
dauguma prieš J10 balsų bri- 
tų-itrlų taikos sutartį. Parla
mentas paneigė darbo partijos 
įnešimą atmesti sutartį.

PERPIGNAN, Francuzija, 
geg. 2. — Pirmadienį Ispani
jos sukilėliai mėgino atnaujin
ti ofensyvą Teruelio fronte. 
Tačiau lojalistų kulkosvydžiai 
pasirodė taip veiklus, kad su
kilėliai greitai paliovė atakavę 
ir pasitraukė į s: vo pozicijas. 
Jokio pasisiekimo sukilėliai' ne
turėjo ir kitose fronto daly
se.

šaukiama Nepaprasta Seimo 
Sesija.

KAUNAS. — Balandžio 30 
d. pasibaigus paprastajai Sei
mo sesijai, gegužės 1 dien. 
šaukiama nepaprastoji Seimo 
sesija vienuolikai įstatymų pro
jektų svarstyti.

Reikalauja panai 
kinti embargo gin 

klams Ispanijai

Pasibaigė Baltijos Spaudos 
Santarvės Konferencija.

KAUNAS, balandžio 29 d. — 
Nuo balandžio 26 iki 28 vyku
si Kaune šeštoji Baltijos Spau
dos Santarvės konferencija 
bendradarbiavimui plėsti pasi
baigė.

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. —- Pirmadienį senatoriai 
Nye ir Norris įnešė senatan 
bendrą rezoliuciją, kuri reika
lauja, kad vyriausybė panai
kintų drausmę pardavimui ir 
siuntimui karo reikmenų Ispa
nijos respublikos gynėjams.

Teise Vilniaus Lietuvių Orga
nizacijų Pirmininkus.

VILNIUS, balandžio 29 d. — 
Lenkų teismai teisė uždarytų 
lietuvių organizacijų Vilniaus
krašte pirmininkus už nušvie
čiantį sunkią lietuvių būklę 
memorialą Lenkijos preziden
tui.

Bušo nelaimėje žuvo 
21 asmuo

. LISBON, Portugalija, geg.
2. — 21 asmuo buvo užmuš
tas buso nelaimėje, o 19 su
žeistų pirmadienį prie Vianna 
de Castello, Portugalijoj. Bu
šas grįžo/ namo iš Pirmosios 
Gegužės ^Dienos apvaikščioji- 
mo. ;

KAUNAS, balandžio 29 d. — 
Gegužės mėnesio pradžioje vy
riausybė numato prrdėti pasi
tarimus su šventuoju Sostu 
valstybės ir bažnyčios santy
kiams išlyginti.

Lietuvos Delegacija išvyko į 
Varšuvą Derėtis.

KAUNAS. — Balandžio 28
dien. lietuvių delegacija išvyko 
pro Karaliaučių į Varšuvą de
rėtis geležinkelių susisiekimo 
reikalais.

Derybos Miškui Plukdyti 
Vandens Keliais.

KAUNAS. — Balandžio 29 
dien. prasidėjo vandens keliais 
susisiekti miškui plukdyti de
rybos. G. K.
New York, 1938 m. bal. mėn. 
30 d.

PIKELIAI. — Šioje apylin
kėje nuėjus sniegui pastebėta, 
kad daugelio sodų augintojų 
yra apgraužti vaismedžiai. Dau
giausia apgraužtos jaunos obe
laitės.

Sportininkai Lietuvoje laukia
mi ne vėliau Liepos 15 dien.

KAUNAS, balandžio 29 d. — 
Lietuvos Tautinės Sporto Olim
piados komitetas pageidauja, 
kad aktyvieji sporto dalyviai 
jau Krune butų ligi liepos 15 
dien. Organizuotai laukiami už
sienio lietuviai svečiai. Butų 
biuras rūpina atvykstantiems 
užsienio lietuviams Kaune ke-

Nuo
Gegužės 
Pirmos
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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OKEANU
RAŠO VRANK BULAW

{Tęsinys)

Juk Amerikoje visokiems 
darbams yra specų, o ypač kur 
yra daigiau pinigą, tai prie to 
dėrbo visi gudrus žmonas spie
čiasi. Na, ir štai dabar APfdri- 
kėš gėra^ pilietis apšiikriaife 
politikierini pasiūlo gėrį pluoš
tą, kad jo brolį ar gerą drau
gą atgabentų iš Kubos. Ir ku
ris jali čia poli tiki eriite atsisa
kys už keliolika šimtų dolerių 
padaryti ta malonę?

Žinoma, gelbėjimo Kttb'ėš Tie-' 
tuvių darbas nėjo viešai. Kuris* 
politikierius vertėsi tuo vadavi
mo darbu, tai gerai primokino 
pilietį, kad jis butų karitriiš, 
laliktų ir niekam hei žodelio. 
Vadinas, tafn ar kitam pofiti- 
kierlūi buvo sumokėti ir nie-, 
kanr nematant pin'igė'i. Niekam' 
nomataUt Ir Yfegirdžtent politi
kierius sudėjo ir pažadus, kad 
jis per bet kurį valdžids* atsto
vų Wėshingtdrie išgaūs reika
lingus įvažiavimo dokumentus 
ir viskas baigta. Juk kitaip ne
buvo ir kalbos, kaip tik paža
dais, šitam reikale daryti sntar-Į 
t į. O kai žmogaus jausmai ge
rokai įkaitę, tai nėra nė galvoj, 
kad mažai žinomam žmogui 
neverta pasitikėti. Be raštiškų1

bu- 
pa-

Sukti politikieriai
šitame reikale, gal bųt, 

vo lengviausia Apgavikams 
sihaudoti iš lengVatikiu piliečių.
Jų pažadai, kad jie išgaiis lega
lius įvažiavimo dokumentus, 
dar ir Tki šios dienos heišripil- 
dč. Žinoma, niekas iki šioliai ir 
nelaukė tokių “dokumentų’*. 
Greit buvo suprasta, kad tai 
buvo tik sąmokslas apeiti' Ame-' 
rikos įstatymus. Ir grcJf 
patirta, kad tie politikieriai, ku-i 
rie gyrėsi, turį gerą įtaką 
Washingtone, yra saVo rūšies 
apgavikai: jie pasinaudojo, pri- 
gavingu būdu paimdafhi iš žmo
gaus pinigus.

Jau dabar ir Kuboje į gyve-

nfenčio lietuvio sąskaitą dar 
dangian tiko sudėta pinigų. To
kių žmonių, kurie taip troško 
pagelbėti, kad baigtume savo, 
kelionę į Arųeriką, buvo labai 
daufc. Ir kiekvienas jų liko 
blatiriat piktį žmotitų apgaP- 
teš. 'Piekio#, ‘sakysit!, foanditiš-j 
’kėi AtftiAi jų pinigai, h ttiO A't-| 
Imte tePsų paskutinė įvažiaVi-’ 
mo į Ameriką viltis.

Amerikonai kavalieriai ir 
Kubos paneles

Imigrųčijos (statymai Kuboje 
moterims buvo palankesni. Y- 
pač fneYginoš, kurioš ėpsivede 
Kuboje sJu Amerikos piliečiais, 
tai galėjo Iš ten be didelio var
go vėžiUoti. ir ’&tačlki sakysiu, 
Ited Ši proga buVo tinkamai iš
naudota. Kai kurie ’anierikie- 
čiai labai gerai suvaidino pirš
lių rblę. VadiAas, per Jų tarpi
ninkavimą ne viePas senbernis 
apsivedė su jauna ir gražia ku- 
biete ir ją atgabeno į Amčriką.

Nereikia sakį/ti, kad buvo 
nemažai ir tokių kavalierių, ku
rie sutiko už tam tikrą atlygi
ai iną apsi Ves'ti Kibo j ė sli lietu
vaite ir ją parsitraukti Ameri
kon. Juk Amerika laisva šalis 
ir kiekvienas jų žinojo, kad čia 
gali greit pėrskyTas gauti. O ta
da ir Vėl kavaiie'rihs. Na, o už 
“’trubėtį“ jau keletas šimtelių 
ir lieka. Nereikia abejoti, kad 
daugelis ir lietuvaičių Kuboje' 
labai lengvai sutiko savo nekal-i 
*tybę prarasti bile t’il< veža Ame
rikon. šis reikalas, kai imigra
cija liko suvaržyta, darėsi reik
šmingas ir vedybų ceremonijos' 
Kuboje ėjo labai "sklandžiai.

(Bus daugiau)
>■ -re-r-;-

(Tęsinys)

Bet darbininkai, be abejones,, 
galvojo teisingai, kad hi'tleriš- 
t&s blogis butų jierils, vis dėlto, 
*kTir kas didesnis už "šušnigiškąj 
bldgj, to&el, *ka tik bWyo P<LI ti- 
din'tas piėb'isčitd klWsibtes, jfei 
nugare prie Jo *p^iSditi. O f6-! 
liau—bus matyti.

Baigus prakalbas ir patrioti
nes ’d^TffA'š, būriti wvo sam 
į Rihg4 fcariteeY Streso 
kti: ‘“Oesterreich” ir “lieti 

Schuschnigg!” Abkštėštieš yi-| 
suote'ėfieš yd'n’rds priė’šib'dsi poli
cijai, kfrri sklaidė ftra gryJiAT 
vieriis’ki ‘ėlėįan-
tiškiJ JidjiAi įtyūbtejd
lazd*6ftiiš, ’6 AįrbibiYikįĮ, itebkisj 
kišenėse, feūrėjė kaTp “gėrosteš; 
sviete* tekoš'i deYhdbšteoTi. !

Iš tikrųjų Austrijos policija 
vaikė tiios, kurie demonstravo 
už ėtebČiąjį Vyriėitišybę! 
ji tylėjo it rodė Visišką š,patiją| 
prieš šfttf&j'tiojahčio jkūniihbi 
klykavimus, demonstruojančio 
už HitleTį Tr, aš gAlečiali įpri-; 
durti, į Hitlerio sąskaitą, Tiės 
manftęstah'tM ėjo gėt’vėšė MVoĮ 
“tariiybą” ūž 5 š'ilibgTis Jier

jftėdėlėinė Jąc6b

Aš mačiau mirštant 
Austriją;.

;• .o,.-.-,
ant, visas tas jų sambrūzdis, 
'beturėjo didelio svorio. Užtai5 
juo sūtikiaū yra suplyšti sū
kurį, kuris netrukus Austriją 
nenešė haiiį šiaudą.

Graiatš '

—Nuvykite į GYaičą, pariaty- 
site kiek ten hitlerininkų!

Tiesa. Išėjus ,iš stoties, s'vas-. 
tiku' atlapuose iš karto matai, 
tiek,, kad tr heltehayk skai-| 
čiudti. Viši ‘ėtt’o® :&te VieYi’iį ph-i 
žJut'į. Statei ^ėštdrb'huoše teūvo- 
pąį)hoštt VfcSvdthis sh šV^ŠiJikk. 
Į k^&ūv^ įėjhš šūt'ikčlavo tA- 
Ve sh “fei*! feter.” BUV6 jpaY- 
'dAvJuėjbiridš bYd^terėS,
atvfi^ukai, kikitrdše ties “bęh- 
-l . >■ :• la . .'J- ''L.*!. .

Pašte iVluild-Valy kliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliuti^ patepkinimas užtikrina
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies Dylerį.
.Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją

tl^MŲšĖ JAUNUOLĮ, SU-' 
žtelDfe KITĄ. —- Jbriė ’65th ir 
Avenuė N, 31, metų Stanley 
Poreii'to, 9725 AVėriue N, už • 
mušė 16 me.tų Albert Barvich,1 
nuo 10(127 Muskegdn avenue ir 
sunkiai sužeidė 17 metų Harold1 
Schvvartz, 16622 fcxchange av. 
Abu jaunuoliai Tilden mokyk
los mokiniai.

APVALYKITE su 
PILSEN KWIK KLEAN

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPERĖŠ 

ir AUSTRAM UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

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

VICTOR W1NDOW SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

i Atdara Vakarais

Tel. Cicero 674

Sūnūs,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
■ ' • • - --------------- ■ ~ ■ - ■

albėrt v.

IETKUS Ir EUDEIKIi
KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE.rDYKAl

■ AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ I W

I Tel. Virginia 0883 V
4704 SOUTH WESTERN AVENUĖ, CHICAGO 

. H uGrmrrhGi'hlįž

dieną. ' .
Hitlerininku demorištraiėijos 

savaites įra^žiojė buV6 visai
i . Y ' ' ’

nedidelio -mąsto. NUstLitytorhis 
valandomis, apie dvyliktą ir 
šeštą po pietų, po Operos nik-' 
štę ir Ope'rngasse lakstė pir
myn ir atgal jaunuoliai, su svas
tika bnt 'palto, t baltomis koji
nėmis, iškėlė ranką šaukdafni 
“Heil Tlitle’r!” stengdamies at
rodyti, kad jie sUšitinka pri- 
pūolamai. Bet gana buvo pa-; 
sto'Vėt'i dešimts minučių Ir pa-. 
žiUrėti, kad šiiprastum, jog 
Čia Vaikščioja" .vis ttė I i&tys. .

Aktorius su dėlėmis I
... mim-y ;

Karth'er Strksše, atskirame 
hamė, randasi vokiečių turiz
mo biuras. Nedidelio kamba
riūkščio gilu'moje—-didelis pus
antro metro iš dviejų, Fuehte- 
’rio paveikslas. Minia sustojusi 
eilcje laukia, kad galėtų įeiti, 
nusiimti kepurę, padėti paveik
slo apačioje gelių ir ištiesta' 
ranka, apmirusi, pasveikinti 
“Dievą“, akis įbedus į jo akis. 
Aplinkui iš Visų pusių girdėti 
agresingi “Heil Hitįer.” Viduje 
tvankus, karštas 'oras ir mirš
tančių gėfiiį kvapas, lyg per 
šermenis. Man darosi juokin-; 
'ga ir pagaliau rįžtūosi kaip’ 
'galėdama nekaltesnių balsu pa-, 
kteušti:

—Ist der Fuehrer tot? (Ar, 
tiurėris numirė?) į

Viena dama pasižiūri į ma-( 
ne, išsišiepia ir prašnypščia: į

—Dokui Dievui ne! Tai ja 
garbei. Ir kad bievas paliktų ji 
mums dar ilghi !

šušnigas, Reicho kancleris, bu
tų galėjęs rodos uždrausti tokiu 
momentu reginį, galintį tik su
gadinti nuotaiką tiems, kurie1 
myli savo kraštą ir jo nepriklau-J 
sbmybę-—pradedant didžiuoju
herzogh ir baigiant aršiausiu. į 
komūhistu. Bet šušnigas nedą- j 
re nieko. d

Tą minią, kuri virtine ėjo pro ; 
Fuehrerio portretą, kaip ir/stu- | 
dentų minią, sudarė vis tie pa
tys žmones:

—Jus kelintą kartą ateinat?—y 
buvo klausimas. ;

—Aš trečią kartą. Turiu dar ■ 
praeiti du kartus, tai ateisiu po . 
pietų... .

čia irgi buvo defi'liUota už 5 
šilingus per dieną. (

Tuo noriu pabrėžti, kad na- • 
cionalsocialiJrtnąs toli gražu ne
sudarė . Vienoje daugumos* Ir 
kad *priėš jį stovėjo priešai kur' 
kas ir pavojingesni ir skaitlin-1, 
gesni, riegu buvo tie mokyklų 
vaikėzai ir tie miesčičnehai," 
k’uriėhis pinigas visur yra pini
gas. Pastarųjų tkrpe buvo žino
ma ir “ščyrų”, bet bendrai fm-

yaiWš feSd J W
%’į>i1lkį, teikto-' 

feiVų trafhvajį. Siti’vėįjM laike 
išstatę ’vitYiteė “Š. k?’ ir ‘<S. 
S.” W®teš. toYlkitihį kYati- 
'tiivfeo biiVė ’p^tdhdįami gWavli 
ru^i iiiarš'kih’iai vyrains iY Ibio-' 
teYiitiš—“paį&l Atvi
rukų ir ^ūVėhyrį į
kUiri^ iš Jkrei^iAttš l^laisdaink 
Šušnigo arba Donuso atvaizdo', 
atsakė man, kad “tokie dalykai 
pas ją neparduodami, nes nėra 
jiems pirkėjų.

—Juk vis dėlto kai buvo nu
žudytas Dolfusas, jus jų nema- šia:

ti

žą pa^dbVfet?
—-rfėil iTitler! taria ji vietoj 

kteakyhfo.
Ir ‘toh’iė (telktai dėjosi tris 

dienas prieš hitlerininkų pučą!
Provincijoje ’bldgis Vis pla

čiau plito. Darbininkų organi- 
1 ^č’ijc/s l<dv6jo 'menkomis prie
monėmis, ir juo organizacija 
buvo kairesnė, juo priemonės 
jos buvo menkesnės. Vokietija 
darė savo darbą atsakančiai ir 
lį^dpagandos fondo pinigų ne
sigailėjo.

fkaizeriio'fb kavinėje l!>rie ihu- 
siį priejė keltieris “OžVešti pa- 
si’kalbėjihią”.

—Nacionalsocializmas yra ge
ras daiktas, sako jis. Dabar 
Mėš darbo turėsim iki valiai ir 
Viši. galėtini Uždirbti. Nedar
bui miš gkteš.

Vėtai aš š'tėfilgitto'ri jam iš- 
aiškinti, kai 'kš A^tvyhstų kaip 
'tik iŠ VolriotijOs, kut daug rie- 
dždiYlteiria, kdr dhVbh daug nč-Į 
Va, feir b'ėi^Ybhį skaičius di-i 
ĮėsViiš ii’ė'^d Mkėfea, nes prie> 
W6,d6'0 pašalpas
rėlkižt pridėti pašalpos negaii- 
hėhčihš, tėi yra visus tuos,
l<uhį įiolitihės pabiros arba' 
įjV riteė iiiiš’t'uniė į visuomenės* 

pakraštį,—keteeild aš neįtik 
kinau:

—VišViek, prie na’c'io'nalsoializ-
ino kils, 'gėriaii, tikėkit man. O 
įfe to, Eterio įia'tiės čia nebus; 
ni'š šdštriškaš bhTi'reYis; Hitle
ris sudarys iarfto planą, o jam 
tik reikės jį vykinti. Visi bus 
laimingi!

Praeina keletas akimirksnių. 
Kelneris grįžta" atgal ir klau-

—Ar labai sunkti gauti terbo. 
leidimą Prancūzijoj ? Aš nore- LIETUVIAI
čiau...

(Bus daugiau)
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

VALYK SU HRH
Į ........... .

c ii Įin
NO DIRT 

C AM ESCAPE

1 CLEAN MY 1
PAIMT 1

THE EASIEST1
WAY-WITH J
HRH /U mdJ

y/YESIUSEHRH
THE YEAR 
ROŪNO 1N 

kMYKITČHEN, Jbathroom 
i AND ALL 

OVERTHE 
L House- 
klTS THE ‘ 
B BEST 
■CLEANER

phone CANAL 6122

GYDY’rOJAŠ ftt UHIRUKtiAŠ
2201 WėSt 22ffd Street

Valandos: nuo ,1—3 ir. 7—8 
Seredomis .ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. BOnleVaM 5^13 

bll. BERTASft 
756 Msl Š5th St.

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

Nėdėliomis pagal sutarU.
Rez. 4910 S0. MICH1GAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

•M

Mrs. Anelia K. Jarusž
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymų namuo
se ar ligoninėse,- 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnėtic blan-’ 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai. .

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

E -rJ ti

tA^fUVlŲ DffiEKTOftiUS

John F. Eud ei k is
SENIAUSIA IR DlPžl'AUSlA IAW0WMo įstAtGA

.'AM'BULaNCE ' 
v. .. ir nąkti7:';'
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-()7 So. .Heriftitege AVe. 
4447 South KairŠeld Avenuė

' , TeUkAFAYĘTTE ,0727 . .......... ,, |

_ ■ A| f_ > ’kpijlyčidš visose 
JL_l<sZ esi. X Chicagos dalyse

Klausykite musų LietfiVių radio programų šeštadienio vakarais
7 Vai. Vkkkro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIYrAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chica&oš,

Cicero j 
Lietuvių i 

Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

Arttbulance 
Patarnavi- 
Ynas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Litūanica AVe'fiuė Mone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone "Grovehill 0142
1410 Sėiith 49th Goūrt Cicero Pho’he Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Ave'nue Phone Lafayette 3572

j P. .J. ridikas
3354 So. ‘Halsted StTėet ’ Boulevard 4089

; I. J. ZOtP
1646 Wcst 46th Street

Phone Boul. 5203 j 
Boulevard 5566

s. P. mAžeiKa
t- - • .. .
3319 Litūanica Avenue

Yards 1139 J
Yards 1138 <

LACHAWIČŽ IR SŪNUS
2314 VŽest 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PUllmah 1270

r

ALBERT Vi PETKUS IR ĖUDĖIKIS
4704 So. WėsteTn Avė. ’ Phone Vįrginia 0883
-■-.1____________.., t. ■ • i I I;..

HBHHm

ŪMI

ADVOKATAI

Rėsidence Tel. BEvERLY *8244
DR. L DUNDULIS

GYbYtdJAŠ IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. Vakaro 

Rezidencija: , ,
8939 SOtJTH CLAREMONT AVE.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van : 
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, fc-RAY t 

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

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

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

Tel. Seeley 7330 ...
Namų telefonas Brunšwick 0597

K. P. GI GIS :
advokatas

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

Telefonas Boulevkrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—■ 

pagal sutartį.
1. i - • /U

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

JOSEPHJ. GRISU
LIETUVIS , ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENtJE 

Res. 6$15 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Čhiriirgas , 
Ofisas 1645 $0. ASHLAND AVE. . •

Ohso v€&7*NwFd iki 4 ir nuo 6 iki 8| į 
' vak. Netiėlioj pagal susitarimą

Ofiso T«l.< Boulevard - 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

KL JURGELIONIS
, ADVOKATAS

§407 Lowe Avė. Yel. Yards 2510;

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kiti Lietuviai Daktarai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Weštern Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyčioj huo 2 iki 6 v.v. 
Subątoj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

Dr. Matgeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik ^susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park §395

Dr. Susiniia Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halšted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7-r# v. vak.. 
„ išskyrus seredomis ir sųbatomis

i LIETUVIS..
Mano 20 metų ‘praktikavimas,

} jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
^Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą jakių 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. 
NĘDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland AV.;

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LlfcTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. ISth St., netoli Morgan SL

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

Tel. Ckrial 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos S

CHICAGO, ILL. \
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. lyto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

Ofiso valandas
Nūo 10 iki 12 Aiėną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. Mūo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Kaip gyvena Šiaulių 
bedarbiai

Kovo 5 d. bedarbiams, dir- vS dauguma. S-bė atlyginimą
busiems prie kanalizacijos dar- u£ akordinį darbą yra tikslia
bų Dvaro , gatvėje turėjo būti 
išmokėtas r.tlyginimas už ati
dirbtą savaitę, tačiau bedar
biai atlyginimą paimti atsisa-1 
kė, nes daugeliui už savaitę* 
akordinio darbo išėjo t.pie 9-10:
Lt. Apie 40 bedarbių pasirašė(įuJe "tyčia 'besistengia“ dTrbtT 
ir pasiuntė burmistrui prašy-' (hrbo dykinėja, sąmonin- 
mą, prašydami padidinti atly-.gaį norėdami parodyti labai 
ginimą už akordinio darbo yie-; mažU8 uždarbius gale savaitės 
netus, nes dabar jiems išėjo į ;r paskui būtinai reikalauja 
dieną vyrams vos rpie 1.50 Lt, du(>ti dirbti jiemą padienid. 
o moterims apie 1.30 Lt. Ta ^ žino, kad bedarbių būklė 
proga, jūsų korespondentas-^ lengva> bet jį negali pa. 
kreipėsi į miesto savivaldybę| daryti daugiau, negu jos gali- 
ir pačius darbininkus informa-! 
cijų apie jų būklę ir uždarbį.

apskaičiavusi, normos yra nor
malios ir kitos darbininkų gru
pės yra uždirbusios per savai- 

į tę apie 20 Lt. Savivaldybei 
iyra žinoma, kad bedarbių eilė
se yra ir nesąžiningų žmonių,

Kužius, pragėrė įrankius ir 
traukiniu grįžo į Šiaulius. To
kiems, žinoma, bet kokios at
lyginimo normos visuomet bus 
per mažos. Dabar iškėlėm 
jiems bylą teisme. Dalį bedar
bių galėtų iš musų paimti aps. 
s-bė prie viešųjų darbų, ku
riuos ji vykdo netolimoje pro
vincijoje, bet ir čia darbinin
kei išvykti atsisako. Taigi, ne 
s-bė kalta, kad visi spiečiasi 
šauliuose ir kad tenka gauti 
darbo tik į antrą-trečią savai
tę,—baigė pasikalbėjimą bur
mistras, patardamas dėl smul
kesnių žinių kreiptis į miesto

Ii

&

mybės leidžia. Bedarbiai skun
džiasi, kad jie g:.una darbo : 

—Darbininkų prašymas tik-'trečią savaitę, o kai jiems pa
rai yra gautas—pareiškė p. siūloma vykti prie akmens
burmistras,—-ir jis bus perduo- skaldos darbo prie Kužių, kur 
tas svarstyti viešiesiems dar- juos kasdien miesto s-bės sunk- 
bams tvarkyti komisijai, ku- vežimis nuveža ir parveža, 
rią sudaro viceburmistras, dar-* kur duodami įranki: i ir avan 
lo inspektorius, miesto inžinie- sai,—* - 1 jt
rius ir darbo biržos vedėjas, tam darbui darbininkų 
Komisija visu rimtumu prašy-, reikia.. Dar blogau, kad 
mą apsvirstys ir patikrins at-’kę nesąžiningai pasielgic 
lyginimą. Darbininkai pasielgę'neseniai pasiuntėme prie minė- 
neišmintingai neimdami atlygi-!to darbo 25 bedarbus, aprūpi
nimo, nes tai visai neužkirstų nome įrankiais, nuvežėm visus 
jiems kelio paduoti prašymą.1 sunkvežimiu į darbo vietą, c 
čia daugiau paveikė agitacija vakare 6-ių bedarbių pasigedo- 
kelių asmenų, kuriems pasida- me: jie motė darbą, nuėjo į

jie atsisako vykti, nors k 
labai

nuvy
žtai,

Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
.Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
štai čia musu keli specialai:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR 
IŠLAUKO
G AR ANT.

REIKALAMS ............................
QUICK-DRY VARNIŠ TIK’

SIENŲ POPIERIUS .............30 COLIŲ

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI

PAIMT

$1.79
*1.19

—Visus bedarbius,—pareiškė 
inžinierius,—mes suskirstėm į 
tris kategorijas: I—viengun
giai, II—su šeimom iki 3 as
menų ir III—su šeimom dau
giau 3 asm. Darbą skirstome 
atsižvelgdami į šeimų didumą, 
todėl vieni gauna dirbti į i li
trą savaitę,—kiti į trečią, šiuo 
metu turime bedarbių 10-.4 
vyrus ir 308 moteris. Kasdien 
lirba apie 250 vyrų, 30 mote
rų, ir dar apie 60-80 vyrų tašo 
akmenis miesto gatvių grindi
mui. Jei moterys uždirbo pra
ėjusią savi itę tik po 7.80 Lt, 
tai s-bė nekalta: lengvesni dar
bai prie stadiono ir kapinių 
tvarkymo pasibaigė, o moterys 
pačios prašėsi, kad paskirtu- 
mėm jas prie sunkesnių darbų, 
būtent prie kanalizacijos. Pa
tenkinome jų pageidavimą, o 
gale savaitės paaiškėjo, kad 
kanalizacijos darbas motermis 
per sunkus ir uždarbio visai 
mažai išeina, nor užpylimą 1 
<ub. mtr. žemės mes 
me po 50 et. Anksčiau 
engvesnių darbų, jos 

davo po 12-15 Lt per
Del vyrų reikia pasakyti, kad 
jų dirbo kelios grupės. Vienoje 
grupėje uždirbo po 9:30 Lt' į 
savaitę, kitoje—po 15 Lt ir net 
duvo grupių, kurios uždirbo po 
23 Lt. Grupes sudaro patys 
darbininkai, ir? darb&tėsni turi 
savo grupę, lėtesni^savo. Vie
ni kitų į savo grupes neįslei- 
džia, nes ir patys žino, kad ne 
visi vienodu nuoširdumu dir- 
3a. Nereikia stebėtis, jei, išmo
kant kam nors atlyginimą, te
ko gauti vos kelis litus: reikia 
žinoti, kad kai kas buvo iš ank
sto gavę avansų arba išėmę

(ACMF NAUJIEM Ų Fotu |
Pennsylvanįjos generalis 

prokuroras Charles J. Mar- 
giotti, kurį *gubernatorius 
G. H, Earlę pašalino nuo 
vietos politinėje kovoje.

9.30 
kad 
kad 
kie-

Rolls

po 39c
WIDMĄN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 3M8
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TILTO pamatas—jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rumus 
statyti, pirma gerai pagalvok ’kokį pamatą 
darysi, nes nuo to ir jų ištvermė. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo pamatas tvirtas.

Tas pats yra ir su spulka. Jūsų padėti pi
nigai niekuomet nepražus, jei tik spulka 
yra ant sveikų pamatų.

Lithuanian Building, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Sav
ings and Loan 
drausti.

mokėjo- 
gi, prie 
uždirb- 
savaitę.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams
Apdrhudą
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

malkų, už ką ir buvo išskaity
ta* :

Išėjęs iš inžinieriaus, pasi
šnekėjau su keliais' d^rbinn- 
kas, kurie šitaip pasipasakojo 
savo, būklę:

—rMes / uždirbome po 
Lt per savaitę ne dėl to, 
dykinėtume, be£ dėl to, 
mums pasitaikė ypatingai
tas gruntas, sudarytas iš są
šlavų ir molio. Tos grupės, ku
rios uždirbo daugiau, buvo ga
vusios smėlėtą gruntą, lengves
nį už musų. O atlyginimą ga
vome visi vienoda norma.

—Pernai darbo gaudavome 
dažniau, kas antrą savaitę, o 
šiemet—tik -į trečią savaitę,— 
pasakoja kitas darbininkas.— 
Aš šią žiemą per pusę lapkri
čio, gruodžio, sausio ir vasario 
mėn. iš viso teuždirbau 36 lt ir 
50 et., iš kurių turėjau gyventi 
su 6-ių žmonių šeima. Visa 
laimė* kad žmoną^ eidavo į pa
tarnavimus, kunigaudavo šiek 
tiek atlyginimo ir paplavų, lu
penų, plutelių, kuriomis maiti
nome porą paršiukų. Vieną pa- 
skerdėme savo reikalams, o ki
tą ir dabar šeriame ir juo ga
rantuojame musų; skolą krau
tuvininkui, pas kurį imame 
bargan duoną, druską ir kt. 
reikalingiausius produktus. Ne
turėtumėm paršiuko—ir bar
gan nepatikėtų....duoti. Tokių
laimingų, kaip mes, nedaug tė
ra, — džiaugiasi bedarbis ir pa
sakoja, kad daugelis jo drau
gų per žiemą, mėsos visai ne- 
vortoja,. bet kai kurie šiokią 
tpkią pagalbą gauna iš Žiemos 
pag.. komiteto. Prie darbo pie
tums bedarbiai atsineša juodos 
duonos riekę, kai kas bulvinių 
kepsnių; užgeria truputį bal
tinta kava—ir skaitosi paval
gę. • •

—O kaip su butais ?—klau-

siu beda r b
—Labai paprastai,—atsako, 

-—žiemą nieko nemokam, pyk
stamės su savininkais, o vasa
rą gavę darbą atsilyginam. Pa
galiau, ne kokie ir tie musų 
‘butai’’:/žinai tamsta miesto 
pakraščių trobesius—langai
kuone žemėje, lubas\yos gal- 
za nesieki, bet į mėnesį vieni 
8 Lt, kiti 10-15 Lt mokame ir 
pavydime tiems, kurie tokias 
nuosavas lūšnas turi. Apie 80 
% musų bedarbių nieko netu
ri, gal koks 20% turi daržo ga
balėlį bulvėms pasisodinti ar 
tokią trobelę.

—Turime vargą dėl kuro. 
Malkos brangios, musų butai 
prąsti, šalti. Savivaldybė dides
nėms šeimoms duoda per mė-!* • 
nesį po 1 metrą drebulinių ar 
eglinių malkų,’ už kurios skai
to po 7 Lt, bet kai mažai uždir
bame, tai ne visada iš savival
dybės malkas imame. Tada mal
komis kartais pasirūpina mu
sų vaikai... Neškęsdami • šal
čio, jie eina ieškoti malkų, ran- 
Ja kur nors negerai prikaltą 
tvorą, nesaugioj vietoj . padė
tą pagalį ir... parsineša, na
mo. Gėda ir skaudu prisipa
žinti dėl tokio vaikų darbo, bet 
dar skaudžiau matyti jų suša
lusias, pamėlynavusias ranku
tes ..susijaudinusi pasakoja 
bedarbė, matyt, vaikų motina.

—Kad bent to darbo duotų 
dažniau!—prabyla kita bedarbė 
ir pradeda skųstis kad buvęs 
darbo biržos vedėjas, kuris ne
seniai buvo atleistas iš tų par
eigų už kažkokius tarnybinius 
nusižengimus, savo pažįsta
miems duodavęs dirbti kuone 
kas savaitę, o 
ilgai laukti.

Baigdamas 
su bedarbiais, 
kodėl jie neina 
s-bės Viešų j ų darbų provinci- 
jon, į ką bedarbiai/atsakė:

—Jei aš ei§iu prje plento ir 
uždirbsiu J •dieną.»po U Lt, man 
reikės gyventi ant dviejų sta- 
lų (kalbos netaisome), tai ver
čiau Šiauliuose uždirbti 2 Lt ir 
būti prie savo šeimos. Nereikia 
manyti, kad visi bedarbiai yra 
nedorėliai ir neturi jausmo sa
vo šernai: ir darbininko širdy 
yra meilė savo šeimai, savo 
vaikams, ir jam norisi būti ar
čiau jų, kartu džiaugtis ir kar- 
įu vargti. Taip, rodos, leng
viau

VIRKI! SU
ELEKTRIKĄ

Dėl

Mažiau Išlaidų

Geresnių Valgių
Mažesnio Darbo

kitiems tekdavę

pasikalbėjJmus 
dar užklausiau, 
dirbti prie aps.

V. Knyva

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

TukstanČiai Chicagos /šeimininkių, kurios ver
da su elektra, žino kad elektros virimas gerą 
maisto skonį, padaro net dar geresniu, nes grei
tas, lygus, patikimas elektros karštis palaiko na
tūralų skonį maiste. Beto, mažiau darbo verdant 
ant moderno, automatinio pečiaus. Automatinė 
laiko ir temperatūros kontrolė atlieka daug prie
žiūros ir rūpesčio darbo, be ko pirma virimo dar
bas nebuvo galimas.

Elektrikos virimas yra pigus! Daug Chicagos šei
mų jau patyrė, kad elektros virimas joms kainuo
ja mažiau, negu $2 iki $2.50 į mėnesį.

Pamatykite greitų, švarių, tikslių automotinių 
elektrikos pečių parodą pas elektrikos reikmenų 
pirklius, gelžininkus, baldų ir . departmentinėse 
krautuvėse ir Electric Shop, of £ommonwealth 
Edison Company.

SPECIALE AUKA
1, įmaino nuolaida už seną pečių.
2. Liberalė nuolaida, kuri padengs daugel 

atvejų vielų pravedimo ir įtaisymo lėšas.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS;

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai.
—P. Slavėnas.

Bel-etažas — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai A. Claire.
Šeimos pametimas ir jos sankcijos 

— L. Purenienė.
Kapitalizmas permanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Broluva - “ 
šuo ■ 
Priekaištas
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiaris Mokslas — Apžvalga 

ir t.t.
— KAINA 45 CENTAI —

Galima . Gauti NAUJIENOSE.

T. Tilvytis.
J. Opatošu.

- B. Butkauskas.

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mčgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 

■ navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Insurance "Corporation ap-

<IAMIV VZ>'

per paštą, pridėkit 15c

Adresas

Vardas

M E M

INSURED
Pasinaudokite
Musų Senu 
Patyrimu

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

įX ««oo<x

G ARSINKITeS “NAUJIENOSE”

A S 
St.

■

■HMM

Dėl Didelio Pareikalavimo 
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS 
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 7 d. 
Su šiuo kuponu ir 44 cetais gausit šias 
tris dideles paauksuotas pietų lėkštes. 
Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
N A U J I E N 
1739 S. Halsted 
Chicago, Illinois

Jei užsisakysit , r_____
persiuntimo išlaidoms’ padengtiLITHUANIAN BUILDING, LOAN & 

SAVINGS ASSOCIAIION 
(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SO. HALSTED STREET

■
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Utaakyme kaina t
Chicago jo—paltu:

M p tam ji _____R"" •• •••••••••• ■■■■■■■• •«

Pasai meta ___________
Trims mėnesiams ._____

1789 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija________

>8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subecription Ra tęs: .
>8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 S. Halsted SU. Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

18c 
76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams ____ i_____________ _ $5.00
Pusei metų .... ___________  2.75
Trims mėnesiams .............. 1.50
Dviems mėnesiams________ 1.00
Vienam mėnesiui __________ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
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Pusei metų —__ __________  4.00
Trims mėnesiams ....______  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Valdžia ir teismai
Vyriausias teismas vėl sudavė skaudų smūgį Nau

jajai Dalybai. Jisai išreiškė papeikimą Roosevelto že
mės ūkio sekretoriui Wallace, kad pastarasis neišklau
sęs gyvulių pirkėjų balso, nustatydamas kainas. Eina 
gandai, kad teismas pripažinsiąs “neteisingais” ir kai 
kuriuos Darbo Santykių Tarybos sprendimus ginčuose 
tarpe kompanijų ir darbininkų.

Tokiu budu teismai ir vėl griauja pamatus tos įsta- 
tymdavybės, kurios tikslas yra sureguliuoti ekonomi
nius krašto reikalus. Ką valdžia gali padaryti, jeigu 
teismas pripažįsta jos organų veikimą “neteisėtu” ar
ba “neteisingu”, kai tik nubėga į teismą pasiskųsti ka
pitalistai?

“buržuazijos agentu” ir prikai
šioti jam “išdavystę”!

• f f

Toliau tas Stalino bukapro
tis savo atsišaukime išreiškia 
džiaugsmą, kad Stalino žvalgy
ba sušaudė Buchariną (bųv. 
Kominterno prezidentą) ir įvai
rius “trockistus’’ (Trockis bu
vo tarpe Kominterno steigėjų), 
(kurie, anot jo, buvę fašistų 
pasamdyti šnipai. Ir sako:

“Tai šiuos bjaurybes šni
pus, ardytojus ir žmogžu
džius Citrinai ir Danai ima 
po savo sparnu ir naudoja 
juos kaip savo vėliavą...”

Vadinasi, pasak Dimitrovo, 
Citrinas, viso pasaulio darbi
ninkų unijų vadas, ima po savo 
sparnu “šnipus, ardytojus ir 
žmogžudžius”! Tą patį darąs 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo vykdomojo komiteto 
narys).

šitaip Komin temas kovoja 
dėl “tarptautinės darbininkų 
vienybės”. Perdaug žiopli yra 
Stalino klapčiukai, jeigu jie 
mano, kad tokiu purvų drabs- 
tymu prieš žymiausius tarptau
tinio darbininkų judėjimo lyde
rius jie pasitarnaus “bendram 
frontui”.

Viena pirmiau ir dabar
- --1 - ■ — ..............................................................

Dr, Br. J. Zubrickas

sus sąskaitom pasiturinčiųjų n’U r Vilnij.™ .» 
luomo, reikalaujant iš pastarų- VVmvVv V 1111111J v IL

VOKIETIJOS IR ITALIJOS
GINKLAI KINAMS

Gegužinė Europoje
Įspūdingiausias Pirmosios Gegužės paminėjimas 

įvyko, kaip praneša telegramos, Londone, kur į Darbo 
Partijos surengtas prakalbas susirinko du šimtai tūks
tančių darbininkų.

Lenkijoje, nežiūrint “pulkininkų” diktatūros, buvo 
surengti dideli maršavimai ir mitingai visuose stam
biuose pramonės miestuose. Tai iššaukė daugelyje vietų 
aštrius susirėmimus tarpe demonstrantų vienoje pusėje 
ir policijos arba fašistuojančiųjų tautininkų antroje. 
Buvo užmuštų ir sužeistų. Kruviniausi susirėmimai įvy
ko Lwowe, Poznanėje, Varšuvoje ir Kielcuose.

Vokietijoje ir Austrijoje tarptautinė darbininkų 
šventė tapo paverstą “tautos vienybės švente. Lietuvo
je tautininkai šventė per Pirmąją Gegužės “medžių so
dinimą”.

O Rusijoje atliko didelį paradą armija, ir vieninte
lis kalbėtojas Pirmosios Gegužės šventėje buvo karo ko
misaras Klementij Vorošilov.

Tuose gegužinės šventės paminėjimuose atsispindė
jo vidujinė kiekvienos šalies santvarka ir viešpataujan
ti jose “dvasia”.

ginklų

Italijos

ANGLUOS DARBIEČIAI 
PRIEŠ “LIAUDIES 

FRONTĄ”

Anglijoje eina plati agitacija 
įvairiuose pažangiuose sluoks
niuose, kad prieš atžagareiviš- 
ką konservatorių valdžią butų 
sudarytas “liaudies frontas” iš 
Darbo Partijos ir liberalų. Apie 
komunistų kvietimą į tokį 
“liaudies froptą”, žinoma, nėra 
kalbos, nes Anglijoje komunis
tai neturi jokios reikšmės.

šitai agitacijai atremti Dar
bo Partijos nacionalis vykdo
masis komitetas išleido pareiš
kimą, kuriame jisai primena, 
kad partijos konvencija Bour- 
nemouth’e pasisakė prieš “liau
dies frontą” ir prieš “bendrą 
frontą”.

Tačiau Kooperatyve partija 
savo konferencijoje balandžio 
16 d., Brighton’e priėmė didele 
balsų dauguma rezoliuciją už 
liaudies fronto sudarymą iš vi
sų pažangiųjų partijų. Svar
biausias tokio fronto tikslas 
butų prie pirmos progos nu
versti konservatorių valdžią ir 
pakeisti krašto užsienių politi
ką.

*tMI

savo metinę konferenciją per 
Velykas Manchesteryje. Jos va
das James Maxtori savo kalbo
je smarkiai atakavo “liaudies 
fronto” idėją. Konferencija pri
ėmė rezoliuciją, pasisakydama 
už “darbininkų frontą”.

Ši partija kitąsyk buvo labai 
įtakinga (jai vadovavo Ram- 
sey MacDonald ir Snowden), 
bet dabar ji silpna.

The Manchester Guardian ko
respondentas praneša, kad Ki
nijai, kuri tolyn vis atkakliau 
kariauja prieš užpuolikus japo
nus, gauna daugiausia 
iš Vokietijos ir Italijos.

i
Vokietijos naciai ir 

fašistai yra padarę su
jos mili turistais “anti-komunis- 
tinę sutartį”, bet tai nesulaiko 
nacių ir fašistų nuo ginklų pri
statymo Japonijos priešams. 
Minėto anglų laikraščio kores
pondentas rašo:

“Didesniu dalis, karo me
džiagų, kuvios pasiekia Kini
ją, yra iš. yokietijos ir Itali
jos. šešiasdešimt nuošimčių, 
ginklų, kurie eina per Hong- 
Kong ‘į Kiniją, yra kilę iŠ 
Vokietijos, o 25 nuošimčiai 
— iš Italijos. Kiniečiai gavę 
šięk-tiėk karo pabūklų ir iš 
Rusijos, bet jie yra žemos 
rūšies.”

Tai įdomi padėtis. Pasirodo, 
kad Kinijai daugiausia padeda 
atsiginti nuo japonų ne karšta
sis kinų “draugas” Sovietų Są
junga, bet artimiausieji užpuo
likų draugai!

Iš to galima numanyt, kokia 
“meilė” viešpatauja tarpe fašis
tiškų diktatūrų. Prie pirmos 
progos jos griebs viena kitai už 
gerklės.

KOMINTERNO “ARKLINĖ 
TAKTIKA”

.Komunistų Internacionalas 
išleido gegužinės šventės proga 
ilgą atsišaukimą į pasaulio dar
bininkus, kviesdami juos dėtis 
su “socialistine” Rusija (kurio
je socialistai sėdi kalėjimuose!) 
kovai prieš fašistus, nacius ir 
imperialistus. Ret, nors ir kal
bėdamas į “brolius proletarus”, 
jisai neiškenčia neparodęs savo 
plėšrių vilko 
vietoje tame 
ma:

“Reikia,
žyt jūsų kovos jokie Citrinai, 
Anglijos 4 buržuazijos agen
tai.”

Sir Walter Citrine yra Bri
tanijos darbininkų unijų kon
greso generalinis sekretorius ir 
tarptautinės darbininkų unijų 
federacijos pirmininkas. Tačiau 
Stalino ^ebatlaižis Dimitrovas 
nesisąrmatija tą žmogų vadinti

nasrų. Vienoje 
atsišaukime sako-

kad negalėtų lau

NEPRIKLAUSOMIECIAI Už 
“DARBININKŲ FRONTĄ”

Britanijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija (kuri yra atski
lusi nuo Darbo Partijos) laikė

• NAUJOS FIELD MUZIE
JAUS LANKYMO VALAN
DOS. — Field Gamtos muzie
jus praneša, kad pradedant va
kar diena muziejus bus atda
ras publikai nuo 9 ryto iki 6 
vakaro, paprastomis dięnomis, 
sekmadieniais ir šventadieniais. 
Pirmiau užsidarydavo penktą 
vakare. Muziejus yra nepapra
stai įdomus. Randasi prie 12- 
tos, netoli ežero.

Naujienų-Acme Telephoto 
Wisconsino gubernatorius 

Pilypas F. La Follette įkal
ba liberalų mitinge Madiso- 
ne apie naujos progresivės 
politinės partijos jsikurįmą

Jei kas turėjo 
pesnį ar ilgesnį 
Vienoje, Austrijos sostinėje, i 
tas neabejotinai galėjo pats 
savo akimis pastebėti ir įsiti
kinti apie jos grožį, širdingą 
nuotaiką ir to miesto savival
dybės nuveiktus visuomeninius 
darbus. Rašydamas šį straipsnį, 
;uriu mintyje ne paskutinių 

dienų Viena, kurią Hitleris už
kariavo ir savo šovinistinėm 
bei taiką drumstančiom 
jom suteršė Vieniečiai nėra ir 
nebuvo Hitlerio pasekėjai. Jei 
neseniai įvykęs balsavimas pa
rodė “milžiniškos daugumos 
pritarimą” trečiojo reicho im
perialistinei ir durtuvais ‘pa
remtai politikai, tai visas de
mokratiniai nusistatęs pasau
lis žino, kad tokiu balsavimu 
negalima patikėti, nė mažiau
sios svarbos jam priduoti.

‘ Kur laisvės nėra, kur šalis 
brutališka jėga yra valdoma, 
ten visokį balsavimai yra ne 
kas kita, kaip tik visuomenės 
akių apdumįmas ir įžūlūs ap
gavimas. Hitleris begėdiškai 
apiplėšė žmonių teises ir lais
vę. Jo galybė remiasi ant tero
ro ir militarizmo pamatų. Ne
seniai įvykdintas prijungimas 
Austrijos valstybės prie Vokie
tijos, kuri šiandien ' laikoma 
Didžiąja Vokietija, yra sąmo
ningas Hitlerio išžapinimo ak
tas, papildytas ant visos Aus
trijos tautos. Demokratinei 
santvarkai esant Austrijos gy
ventojai niekados nebūtų atsi
sakę, bet gal tiesiog pageidavę 
tokio Anschluss’o (prijungimo) 
—vien politiniais ir ekonomi
niais sumetimais, delei kurių 
jie taip sunkiai nukentėjo po
kariniais laikais. Politinis ban
ditizmas ; neturėjo pas juos 
pritarimo ir nesurado sau pa
togios plčtįmuisi dirvos. Ypač 
Viena, kuri visame pasaulyje 
yra išgarsėjusi ir nuo 1918 li
gi 1934 metų socialdemokratų 
laikoma tvirtovė, buvo geras 
visiems pavyzdys, kaip atsilai
kyti ir apsivalyti nuo svetimų 
ideologijos reiškėjų, kurie truk
dė ramų ir sandoringą žmonių 
sugyvenimą.

Blogiausiais krizės 
Vienos šavivaldybė po social
demokratų Vadovybe 
jo tvarkyti savo reikalus be 
mažiausio deficito ir tuo pa
čiu laiku pagal galimybę įsta- 
tydindavo nemaža skaičių dar
bininkų į darbą. Tai buvo ke
turi metai atgalios, kada rau
donoji Viena nustojo gyvavusi. 
Tada visų akys buvo atkreip
tos, visi domėjosi ir tūkstan
čiais suvažiuodavo studijų tik
slais.

Po visą žemės paviršių yra 
plačiai pasklidę išsireiškimai, 
kurie vaizdžiai apibudina to 
miesto charakterį, kaip antai: 
“Vieną yra Europos širdis, 
mokslo ir kultūros centras,” 
“tai dainų, muzikos ir šokių 
miestas”, “romantiška ir pa
sakiška šalis,” “dvidešimtojo 
šimtmečio didmiestis” ir t. t.

Kiekvienas atkėliau to jas—be 
tautybės ir pasaulėžiūros skir
tumo—peržengęs Austrijos ru- 
bežių, galėdavo pajusti tą ma
lonią ir jaukią atmosferą, kuri 
apgaubia jos teritoriją. O pri
siartinus prie Vienos miesto 
ribų, tuojau krito į' akis jos 
puiki pasirinkimo vieta: ant 
dešiniojo kranto gražios mėly
nos ir plačiai apdainuotos Du
nojaus upės, aplinkui kalnai 
kalneliai su apščiais papuošian
čiais miškais; miesto centras 
apsuptas Dunojaus kanalu ir 
taip vadinamą Ringstvasze. Ka
nalo brandai yra gražiai akme
nimis išgrįsti, o Ringstrasze tai 
plati apskritimo pavidalo gat
vė turinti maždaug tris su pu
se mylias ilgio, kurios pakraš
čiai išstatyti puikiais žavejan
čiais namais. Tai nepaprastas 
gamtos grožio reginys, kurs

progos trum-[ kiekvieną žiūrėtoją sužavi ir 
laiką apsistoti prie savęs pritraukia. Ne tik 

miestas ir jo apylinkės suteikia 
be galo džiuginantį įspūdį, bet 
ir jo gyventojai yra žinomi sa
vo nuoširdumu, draugiškumu 
ir palankumu. Kiekvienas sve
tys priimamas ir vaišinamas 
kaip savas tautietis. Savo pri
gimtimi Vienietis yra gero bu
do, labai šnekus ir familiariš- 
kas. Jie niekados neapgaus ir 
nesistengs išnaudoti atvykusį 
svetimtautį. Nežiūrint savo 
vargų ir rūpesčių, jis visuomet 
esti gerai nusiteikęs ir kupinas 
sąmojingumo.

Kada pasaulinis karas pasi
baigė—iš Austrijos pasiliko ma
ža valstybėlė, kurios gyventojų 
skaičius siekia tik 6 milijonus, 
šiandien, kai pžinoma, ji liko 
išbraukta iš- žemlapio. Vienoje 
priskaitoma vienas milionas ir 
860 tūkstančių. Karas šalį la
bai nuvargino ir nusilpnino 
jos kūrybines pajėgas. Ypačiai 
Vienos miestas atsidūrė apgai
lėtinoj padėtyj. Gyventojai bu
vo labai nusiminę ir beviltiškai 
žiurėjo į ateities gyvenimą, nes 
neturtas, skurdas, maisto 5 r 
gyvenamųjų butų nepriteklius, 
stoka kuro, žmonių sveikatos 
pablogėjimas ir ligą plėtimąsis 
buvo tiesioginės karo pasek
mės. Kaimyninės valstybės jau 
pradėjo dainuoti laidotuvių dai
ną “Wien, du Sterbende Maer- 
chenstadt” (Viena, tu pasa
kų mirštantis miestas!) Iš 
gretimųjų valstybių, kurios ka
daise priešais skaitėsi, prisi
ėjo malonės prašyti. Tai buvo 
neapsakomai sunkus metai po 
pasaulinio karo. Tokiose sąly
gose socialdemokratai perėmė 
miestą į savo rankas ir tvar
kė jo reikalus ligi 1934 metų. 
Iš pasakų mirštančio miesto jie 
atstatė * pavyzdingiausiąjį visa
me pasaulyje miestą ir kiekvie
nais metais šimtas, tūkstančius 
žmonių pasigerėjimo ar studiją 
tikslais sugebėdavo sutraukti. 
Pastatyti milžiniški puošnus 
namai su puikiausiais kamba
riais dėl neturtingų žmonių, so
dnai, parkai, maudyklės, vaikų 
darželiai, švietimo ir labdary
bės darbai—tai vis dalykai, ku
rie neranda sau tolygaus pa
vyzdžio ant šios žemės sklypo. 
Savaime suprantama, kad dėl 
pravedimo tokios plačios pro
gramoj kurią socialdemokratai 
jau pirmomis dienomis nusta
tę, reikalinga buvo didelės su
mos pinigų. Pažymėtina, kad 
tvarkydami miesto savivaldy
bės reikalus per 16 metų, jie 
nė kiek nenukrypo nuo pirmyk
štės programos, bet tvirtai jos 
laikėsi ligi paskutinių dienų. 
Ne veltui raudonoji Viena liko 
garsenybe, su kuria visokie 
priešininkai skaitydavosi ir vi
suomet gražiausiai apie ją at
siliepdavo. Tiesa, Vienos soci
aldemokratai daug kuo skyrė
si nuo kitų šalių ir jų prakti
kuojama komunalinė politika 
suįdomino visą pasaulį. Kada 
kitų didmiesčių iždai buvo apy
tušti, darbininkus ir tarnauto
jus iš vietų paleisdavo ir jų 
algas žymiai apkarpydavo, ki
taip tariant, depresijos laikus 
pergyvendavo ir nieko teigia
mo nėpalodayo atlikti—Vienos 
savivaldybė nepaliaudama sta
tė biednuomeųei puikius- gyve
namus butus ir kitokiais visuo
meninio pobūdžio darbais bu
vo užsiėmusį. Dėka buvusią 
socialdemokratų išmintingai fi
nansinei politikai, kuri kaipo 
tokia gal vienintelė 
savivaldybių istorijoj, 
juos atlikti tokius grąžius dar
bus, kuriais ne tik vietiniai gy
ventojai, bet ir iš svetimų 
kraštų suvažiavusieji galėjo pa
sigerėti. Pagrindine tos finan
sinės politikos idėja buvo—su
teikti darbininkų klasei tinka
mas gyvenimo sąlygas ir ap
saugoti jy gyvybinius intere-

jų sumokėti atitinkamas duo
kles įvairių mokesčių. Priimda
mi domėn kiekvienos šeimynos 
kambarių skaičių ir jų kokybi
nę vertę, jie nuskirstė Vienos 
gyventojus į tam tikras kate
gorijas ir pagal tas kategori
jas rinkdavo mokesčius į “na
mų statybos fondų. Sakysime, 
darbininkų ir valdininkų gyve
namieji butai sudarė 80%, iš 
jų surinkdavo į namų statybos 
fondą tik 23% visų pajamų.

(Bus daugiau)

lietuvių tautos 
įžeidimą

laikais

sugebė-

Kauniečiai raginami
•• J • V • • v*priimti užsieniečius

šiemet, ryšium su Nepriklau
somybės 20 metų sukakties iš
kilmėmis, laukiama Lietuvoje 
žymiai daugiau svečių iš užsie
nių, negu bet kuriais kitais me
tais. Žinoma, daugiausia laukia
ma užsieniuose gyvenančių lie
tuvių. Atitinkamos organizaci
jos ir įstaigos jau dabar rūpi
nasi užsieniečių svečių priėmi
mu. Kada gi viešbučiuose, nu
matoma, neužteks vietų, tai 
svečius norima laikinai apgy
vendinti pas privačius asmenis. 
Šiuo reikalu Kauno burmistras 
Ant. Merkys paskelbė kaunie
čiams tokį atsišaukimą:

“J KAUNA VISUOMENĘ. Vi
sa Lietuva šiemet mini 20 metų 
laisvės sukaktuves. Šių sukak
tuvių didingos šventės nuotai
ka gyvena ir už Lietuvos sienų 
po platųjį pasaulį išblaškyti lie
tuviai, kurie savo senosios tė- 

’ vynės prisirišimui sutvirtinti 
gausiai aplankys Lietuvą, drau
ge ir Kauną. Kad atvykusių 
pasaulio lietuvių gera nuotaika 
butų sustiprinta, Kauno visuo
menė prašoma parodyti savo 
nuoširdumą ir svečiams para
mą.

Šią vasarą Kaune įvyks daug 
įvairių iškilmių, į kurias atsi
lankys-gausiai svečių. Kiekvie
no proga, kada įvykdavo dides
nės šventes, Kauno svečiams 
tekdavo pakelti didelio vargo: 
mes dar neturime pakankamai 
viešbučių, nakvynės namų, kur 
galima butų bęnt nakčiai prisi
glausti.

20. ipetų Lietuvos Nepriklau
somybei minėti Komiteto suor
ganizuotas Kauno Rūtų Infor
macijos Biuras, kuris kreipsis į 
Kauno gyventojus užregistruoti 
liekamus kambarius vasaros 
svečiams.

Gerbiamoji Kauno visuome
nė prašoma atjausti musų 
brangius svečius, kiek galimy
bės leidžia susispausti savuose 
butuose ir pasiruošti priimti, 
kad ir už nustatytą atlyginimą 
vasaros Kauno iškilmių svečius.

Didžiųjų iškilmių metu paro
dytas Kauno visuomenės 
širdumas svečiams jungs 
į stipresnę ir vieningesnę 
tuvos Tautos šeimą”.

žinoma 
įgalino

Lietuvoje didelį susidomėji 
mą buvo sukėlęs gandas api 
balandžio 8 dieną Vilniuje til 
rėjusią įvykti dvikovę. Dvikc 
vė tuo įdomi ir reikšmingi 
kad ji turejo įvykti ne už as 
mens, bet už lietuvių tauto 
įžeidimą. Jos priežastis buv 
tokia.

Po žinomojo įvykio ties a< 
minis tratinę linija, kai buv 
nušautas lietuvių pusėn peri 
jęs lenkų kareivis, ir y pa 
Lenkijai įteikus Lietuvai uit 
matuiną Lenkijoje ir Vilnijoj 
buvo suruošta daugybe demoi 
stracijų prieš Lietuvą. Tose d< 
monstracijose buvo prikalbėl 
Lietuvai daug grąsinimų ir įže 
dinėjimų. Vienas lenkų atsai 
gos karininkas Vilniuje, d 
monstracijosi metu, ypatingi 
įžeidžiančiai kalbėjo ir pavad 
no lietuvių tautą vagių gauji 
To jam negalėjo dovanoti li< 
tuvių skautų vadas žyžmara 
Prisiartinęs prie karininko pi 
klausė, ar jis tikrai lietuvi 
tautą pavadino vagių gauj 
Karininkas atsakė: “Taip”. T; 
da žyžmaras skėlė karininki 
antausį, ir palikęs savo vizitu 
kortelę pasišalino.

Tai buvo lenkui iššaukim: 
į dvikovę. Tuojau ir prade 
jai ruoštis, žyžmaro sekundai 
tas lietuvis Umbrestas su lei 
kų karininko sekundantu si 
tarė dvikovei laiką balandž

— kariškus kardus. Nors Lei 
kijoje dvikovės uždraustos, b 
tas uždraudimas ruošos nesi 
trukdė, nes už dvikovę hm 
nusistatę lenkų karininkai. N

nuo
mos 
Lie- 
Tsb.

NEPAVYKUSI LIETU
VIŠKA FILMĄ 

“LIETUVA”
^Speciali komisija, kurią su

darė Švietimo m-jos, meninin
kų ir muzikų atstovai, peržiu
rėjo lietuvišką kultūrinę filmą 
“Lietuva”. Komisija konstata
vo, kad ši filmą yra su dide
liais trukumais ir užsieniuose 
demonstruoti negalima. Ji rei
kalinga didesnio pataisymo, 
kuris, specialistų tvirtinimu, 
beveik negalimas.

Viena filmos “Lietuva” kopi
ja, kuri buvo išsiųsta demons
truoti Amerikos lietuvių kolo
nijose, yra jau grąžinta į Lie
tuvą. Yra nuomonių, kad šią 
filmą, kurios pagaminimas ne
pavyko, vargu bebus leista vie
šai demonstruoti.

Tuo tarpu jau pradėta sukti 
nauja lietuviška filmą vardu 
“Birutės daina”. Filmą busian
ti baigta šių metų rudenį. “Bi
rutės dainoje” svarbesnes roles 
vaidina Valstybės Teatro artis
tai. —Tsb.

ro šalininkų, kurie pripažin 
kad jis didvyriškai pasielk 
gindamas savo tautos gari 
Todėl du lenkų karininkai 
vienas seržantas ėmėsi žyžm 
rą ruošti dvikovei — mokyti 
vartoti karišką kardą.

žyžmaras, dar jaunas ir sv< 
kas vyras, yra baigęs Varšuv< 
fizinio lavinimosi institutą. T 
jam gerai vyko kardo varto; 
mo pamokos, kurias jam lab 
uoliai tiekė lenkų karininke 
Tuo pačiu laiku ir įžeidusis Ii 
tuvių tautą lenkų atsargos k 
rininkas rūpestingai kardu tr 
niravosi; jį taip pat ruošė dv 
kovai kiti lenkų karininke 
Vilniuje visi nepaprastu susid< 
mėjimu laukė retos dvikovės.

Kadangi žyžmaras stipru 
miklus vyras, įvairių sporto š; 
kų žinovas, tai buvo pranašai 
jama, kad įžeidėjui teks sus 
tikti su labai pavojingu prieši 
Gal bųt šitokių pranašavim 
pabūgęs, paskutinę minutę lei 
kas nuo dvikovos atsisakė. J 
pareiškė apgailestavimą dėl si 
vo neapgalvoto, lietuvių taute 
įžeidžiančio posakio, ir prašė ; 
reikalą sutvarkyti taikiu budi 
Kadangi žyžmaras, kirsdams 
lenkui antausį ir privedęs 
prie atsisakymo nuo dvikovė 
laikė tautos garbę jau esant g( 
nėtinai apgintą, jis priėmė ler 
kų pasiūlymą likviduoti ginč 
taikiu budu. Iš abiejų pusi 
tuojau buvo' pakviesti asanen 
— taikintojai.

žyžmaras savo čia kalbam 
drąsiu, garbingu žygiu lenkuc 
se labai pakelė lietuvių vardi 
Jie pamatė, kokių esama lietu 
vių net pačiame Vilniuje. Žyi 
maras pareiškė: — Perdaug ai 
Ii Gedimino pilis . . . Negalėjai 
pakęsti tokio įžeidimo...

žyžmaras yra Vilniaus lietu 
vių skautų vadas — šefas. Ji 
1928 metais su vilniečiais lietu 
viais lankėsi nepriklausomoj' 
Lietuvoje. Ir šiemet ruošiasi at 
važiuoti. Tiesa, vienam lietu 
viui laikraštininkui žyžmara 
pareiškė, kad jis ruošiasi iš Vii 
niaus į Kauną plaukte atplauk 
ti Neries upe. Jis yra puiku 
plaukikas. Tsb
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IV i a Marian Ascilla, Cicero ...........
Aupmas Markūnas .......................
Antanas Visbaras, Cicero ...........
Alfcx Ambrozevičia .......................

/P-ia Elz. Norgailienė ...................
/ Geo. Izbickas, Harvey ..................

Petras Galskis ..............................
Mike Senko, Roseland ...................
John A. Grekey, Gary ..................
Povilas Milaševičius ......................
John Šliužas ..................................... 
John P. Gričiunas, St. Charles .... 
P-lė Suzana Gabris, Waukegan .... 
Antanas L. Skirmontas, Harvey . 
P-lė Josephine Miller, Evanšton . 
Peter P. Lapenis ...........................
Stasys Mockus, Racine..................
P-le Jennie Laurel. Waukegan .... 
P-ia Mag. Ratkevičienė .... ...........
Stanley Statkievich, Racine ...........

n Kazys, Steponavičius .......
Vincas Černauskas, Springfield .... 
Jonas Cinikas, Cicero ...................
Juozas Albauskas, Ch. Heights .... 
Chester Prakurotas, Gary ...........
Louis Antonavičius .......................
P-ia Petronėlė Markauskas ...........
Joseph J. Žukas ..............................
J^eter Giniotis ,..................................
P-ia Julia Luketis, Springfield .....
P-lė Antoinette Kacevičius .........
Antanas Stankus, Aurora ............
G. Steponavičius ...........................

Kontestantai įrašė iš viso 
Pavieniai ..........................

200
126
102
89
87
62
63
56
48
42
47
60
38
33
30
26
35

22
21
20
20
17
17
18
22
16
15
15
17
13
16
10
10

8

. 6
... 6

8
3

1,776
506

Iš viso 2,282

NAUJI NARIAI
Kon. Senas Petras įrašė: 

Stanišlaw Gesztaut 
Juzepa Misevich 
Josephine YanuleviČienė 
Kostantas Gedetninas 
Jonas Laučius 
Ona Laučius 
Antanas Genzelis 
John Kundrotas 
Julia Orlach 
Joe Balčaitis 
Peter Kasper 
Julia Strula 
Louse Norwell 
Ona Uksienę 
Anna Konchus

Alex Stabickis
Louis Mengela 
Sophie Šhemitis 
Melvine Vaccaro ’ 
Antaneta Klimas 
William Bakerich 
Dellum B. Hanks 
Antanas Grakauskas 
Lillian Kundrot 
Uršulė Daričiunienė 
Stanislovas Vadahuski

Kon. Antanas Visbaras įraše: 
Stella BarČis 
Anna Rakickas 
Joseph Vasiliauskas 
Mary Vasiliauskas 
Stanley Obelenas 
John Malasek 
Walter PenČila 
AIex Dervanskis

Peter Paulikonis 
Karolina Daukant 
Justin Kaminsky 
Emilija Kaminsky 
Anna Gurzdis 
Petras Liauška 
Barbora Liauška 
Petras Kasauskas 
Kazimier Pielis 
Jošeph Lenauskis 
Stanley Obelėnas yra jaunas 

ir energingas 'vyrukas, baigęs 
architekto mokslą Loyola uni
versitete. Stanlio tėvai turi ta
verną, 701 W. 31 St.
Kon Benediktas Vaitekūnas 
įrašė:

Peter Vengelewski 
Frances Preikšą 
Michael Cheler , »
Mary Gabel 
Anna Lelingis ’ 
Antanas Greičius ■; 
Teklė Vaitekūnas 
Adolph Miravičįa 
Marion Vaitekun , ■ . 
Andrew Kasparaitis 
Jonas Andrulis r A 
Anton Misheiką 
Michael Kartaski ■ 
Viktoria Kleinienfi 
WHliam Roach

Kon. Adomas. Mafkūnas. įrą^
Kostantas Kupiątis 
Joseph MarcinkęVieh 
Anthony N. Mąsuįiš 
John Prismant 
Jesie McGrath

Kon. M. Ratkevičienė įrašė:
Albinas Vasalauskas
Martha Ęvinski
NVilliam Blinstrub♦

Kon. Jonas Cinikas įrašė: 
Barbora Naudužienė 
Mikalina Krutkevičienė>

Kon. Kazimieras Jokubka 
įraše:

Amelija Lubutis
Johanna Nobar
Amelia P. Stankovitch
Veronika Biknis
Zuzana Biknis
Peter Rozan

Kon. P-lė Jennie Laurel, Wau- 
kėgan, įrašė:

Frank J. šeštokas
Martha šeštokas
Ponai šeštokai yra seni Wau- 

kegano biznieriai, turi gražią 
vaistinę, taipgi kartu užlaiko 
likerių, tai yrą dektinęs ir al
aus sandėlį, 831—8 St. Kadan
gi p. šeštokai yra mandagus ir 
draugiški žmonės, tai ir biznis 
jiems sekasi.
Kon. Juozas Ascilla įrašė:

Juozą Mielauską
John Mart
Stanislovą P. Armonas
Stanislovas^, P, Armonas

laiko tąverno biznį, 1731 W. 
Madison St.
Kon. Elz. Norgailienė įrašė:

Frank Rankauskas
Eva Rankauskienė

uz-

Kon. Chester Prakurotas iš
Gary įrašė:

Bernice Bumbalis
Vincentas Elias
Sophie G. Bumbalis
Mary Savich

Kon. p-lė Suzana Gabris, Wau- 
kegan, įrašė:

William Guciųs
Kon. John Šliuzas įrašė:

Charles Armor
Anges Armor

Kon. Antanas L. Škirmęntas, 
Harvey, įrašė:

Ted ■ Cetnar
Kon. p-lė Josephine Miller, Ev- 
anston, įrašė:

Anna Machulis
Kon. Antanas Stankus, Aurora, 
rašė:

Josephine Petkus
Grasielda Vaičkauskienė
Walteris Yunkus

Kon. Stasys Yurčis įrašė:
Nelle Gudaitis
Leonora Yurchis
Frąnces Plekavich
Stanly Waitkus

*
Kon. Marion Ascilla įrašė:

Stella V. Balkus
Aąthony Orbon
Teįla Mikolaitis

Sophią Yuknis
Kojį. Josęph Augaitis įrašė;

Sam Janulaitis
Kon. Vincęnt B, Ambrose

Ale^ander Petrauskas 
Ąntanas Lazauskas 
Kazimiera Kavals 
.Joseph ę, Briędis

Kon. Stasys G. Petrauskas
Rockfordo įrašė:

George Banonis
Miss Helen F. Doehkus

Mrs. Pauįina Jurasek

J?rank Jurasek
J. širvinskas
Mrs. Kostancija Šimkienė 
Matas Kučiauskas 
John Raudonis
Mrs. Petre Kruvelienė
H. Hausman
Al Gudmanas
J. Valanta
Ed Petroshius
J. Petkus
J. Lucas
J. Valiulis
Frank Bagdonas

Kon. Mike Senko įrašė:
Leonas Petkus
John Andriausky 
DeJla Ųrcsky 
Joe Jusko
Stanley Petrauskis
Rase Žilius
Alfons Pągarachis > 
Elizabet Vilnis,
JSTellie Martin
Petrone Baltrimas 
Jake SaVage
Wdter John Latvenas 
Joe Grigaias

Kon, John P, Gričiunas įrašė: 
Antans Brazonis

Kon. Alex Ambrozevičia įrašė: 
Peter Ormanas 
John Visockis

Kon. Thomas Šalkauskas įraše: 
Bronė Oskar

PAVIENIAI DRAUGIJOS 
NARIAI JRAŠĖ ŠIUOS 

ASMENIS:
Frank Zickus įrašė Peter ir 

Antaniną Judvifis.
Miss Alexandra Gazauskas 

įrašė Marcellą Gudawicz.
Alexandra Gajauskas įrašė 

Edward Bagwell
Frank Zičkus įrašė Charlotte 

Zanowskis ir Rose Rumbutis
J. Sinkus įrašė Petrą Milašių
P. Markauskas įrašė Domi

cėlė WengeL
J. Buratiškas įrašė Baltrų 

Barniškį ir . John Deltuvą
Josephine Ališauskis įrašė 

Barborą Romas
James Shalteman įrašė Frank 

Walaitį ’i ’
K. LukašF įrašė Charles A.

Lucas r] ’ ’ •
Petras Rdšsalis įrašė Sophie 

Shimkus
William Domikas įrašė John 

Skirmont '
Frank Yankauski įrašė Barbo
rą Simmons J

Mrs. Puttamerek įrašė duk
terį Elizabeth ir sūnų Joseph

Josep G. / Porter (Putramer- 
ek) buvo pirmutinis išnešioto
jas “Naujienų” Harvey, III. 
Joseph yra baigęs civilio inži
nieriaus mokslą Wyoming 
šteito universitete, šiuo laiku 
dirba Chicagoj Chamber 
Commerce įstaigoj.
Mrs. Anna Urbutis įrašė:

Anne Kennedy
Harlou Klime
John Kletz
Julius Arlowski
Bruno Arlowski
Ivan Arlowski
John Pazerecki

Per ofisą įsirašė

iš

F.. Dpehkus

of

Nauja Narė Mike^Senko, Roseland, III....
......................................... $20.00

Taipgi už kvotos perviršį į- 
rašytų narių suteiktos garbės 
dovanos pinigais sekamai;
Supremus:
Senas Petras, laip. 1-as $100.

B. Vaitekūnas, laip. II-as....
..... ....................................... $60.
Primuš:

S. J. Petrauskas, laip. I-as..„
............................................  $40.

VALDYBOS SUSIRIN 
KINAS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
vąldybęs susirinkimas įvyks 
šiandien Draugijos ofise, 7 vai. 
vakaro, W. V, Maukus

Frances Korsak
Musų Draugija vėl pratur

tėjo vienatj£una, energinga pa
nele. Panelė Karsokaitė yra 
baigusi Northwestern universi
tetą. šiuo metu lavinasi muzi
koj. Taipgi yra 
Lietuvių Studentų 
to Klube.

Panelės Frances
gražią, didelę valgyklą ir taver
ną, 1516 W. Grand Avė.

Šia proga turiu priminti, kad 
Karsokai yra geri naujienie- 
čiai, todėl juos 'visada galima 
matyti didesniuose progresy- 
viškuose parengimuose.

veikli narė
Uni versite-

tėvai laiko

AČIŪ

praėjo su

prasidėjus, 
metais, ap-

jiems 
pa
to, 
gy- 
pa-

ga- 
na-

ta-

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Triumfo Kontestas 
pilnu pasisekimu, 

šiam kontestui 
vasario 1 d. 1937
lama kvota buvo nustatyta 3, 
000 naujų narių.

Musų kontestantai ir veikėjai 
kupini energijos ir pasiryžimo 
pasinėrė darban, kad
skirtas kvotas pasiekti — 
siekti su kaupu. Nežiūrint 
kad pusiaukelyje šio darbo 
venimo ekonominės sąlygos 
sunkėjo ir naujų narių gavi
mas pasidarė gana sunkus, bet 
musų darbuotojų dvasia nenu- 
puolė, nes tūkstančiai draugi
jos narių atėjo pagalbon su 
gausią mofale bei materiale 
parama? ši parama ir davė 
limybės įrašyti 2,282 naujų 
rių.

Kaipo kontesto vedėjas,
riu širdingiausį ačiū visiems 
draugams ir pritarėjams, kurie 
prisidėjo savo geru darbu prie 
naujų narių įrašymo.

Reiškiu didelę padėką Jo
seph F. Budrik, 3343 So. Hal
sted St., auksinių daiktų krau
tuvei už teikiamas privilegijas 
dovanų davimo kontestantams.

Taipgi giliausią padėką reiš
kiu Naujienoms už suteiktą 
vietą draugijos skyriui ir gau
sią paramą skyriaus vedime

Dar kartą visiems ačiū; Jū
sų parama aukŠtaĮ^Jvėntinama, 

Jonas Degutis 
Kontesto vedėjas

Apolinaras Petkus 
Anastazija Andrijauskas 
A. Louise Balchunas 
Petronela Asauskienė 
Frank Rupšys 
Anna Anužis 
Charles B. Montvid 
Peter P. Wolf (Vilkelis) 
Peter P. Vilkelis yra senas 

Marąuette Parko biznierius ir 
šiųp la^u laiko bučemę ir gro- 
semę, 2616 W, 71 St. yaigi 
šios apylinkės Draugijos na
riams vertėtų paremti naujų 
narį.

KONTESTANTŲ 
DOVANOS

Secundus:
V. B. Ambrose, laip I-as.......

.... ........................................ $25.
St. Yurčis, laip II-as .... $20. 

Tertius:
K. Jokubka, laip I-as .... $15.
T. Šalkauskas, laip. II-as .... 

....... .......................... ’ $10.’
A. Vizbaras, laip IlI-as $5.
Konkursentai, nepasiekę lai

psnių, laimėjimo budu gavo do
vanas pinigais V. černauskas, 
Springfield, III. I-mą dovaną 
............................................. $15,

J. Žukas, Il-trą dov...... $10.
S. Statkevich, Racine, Wis., 

III-čią dovaną ...................... $5.
Aukščiau minėtiems nariams 

yra įteikti čekiai.
Konkursantai gavusieji liudiji
mus auksiniams daiktams ma
lonės tai padaryti iki liudijime 
pažymėto laiko.

atiduoti did- 
energingiems 
kpntestams,

Senas Petras (Martinkaitįs), 
kuris šiame konteste įrašė dau
giausia narių, būtent, 251.

Dėdė B. Vaitekūnas,, senas 
scenos veikėjas, kuris pasiro
dė labai gabus kontestantas ir 
įrašė 200 nerių.

nusta-Konkurssntai, išpildę 
tyt'us laipsnius, gavo dovanas 
(liudijimus) auksiniams daik
tams pasirinkti iš Joseph F. 
Budrik auksinių daiktų krau
tuvės, 3343 So. Halsted St., 
Chicago, III. sekamai:
Supremus:

Senas Petras ........... $200.00
Benediktas Vaitekūnas $200.

Primuš
S. J. Petrauskas, Rockford, 
lUinto .....-.......  $100.00

Seeundųs:
V. B. Ambrose ....... $50.00
S t. yurčis, Roseland, UI......

..................... $50,00

Kenosha, Wis.
Kenosha Lietuvių Kulfurps 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegužės 
4 d., 7:30 vai. vąk.,’ Burger 
svetainėje, 4915 Seventh avė. J

Prašome susirinkti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

Sekr. Lucille Simanauskas

Tertius:
K.Jokubka, Cicero, III....... ...

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
Cicero, 
$20.00

........... $20.00 
Vizbąrąs, Cicero, III. .......

.... ......  $20.00
Ambrazevičius .... $20.00

T. Šalkauskas ......... ..
J. Ascilla ............ .......

J. Augaitis, Cicero, III. 
Mrs, E. Norgailienė 
Mrs, Marion Ascilla, 
III. -. ........
Ą, Markūnas /Ay r- v • -

rimas Ir pagalba. Tai tik tada 
dideli darbai galima nuveikti.

Kas gi tokį didelį darbą at
liko? Pirmiausia reikia atiduo
ti kreditas musų mirusiam pre
zidentui Juliui Mickevičiui, kad 
jis mokėjo sugalvoti ir išdirb
ti pk ną, taipgi gauti gerų kon- 
testantų, su kurių pagalba ga
lima buvo įgyvendinti' užbrėž
tas tikslas.

Antra, reikia 
žiausias kreditas 
nenuilstrntiems
kOrių dėka įrašėm į Draugiją 
per šį kontestą 1,776 narius. . 
Sakymus narius įrašė 43 kon
testantai. Kontestantų pasiry
žimas kasdien darbuotis ir 
kiekvieną dieną ir valandą tu
rėti galvoje, kad prie pirmos 
progos užkalbinti žmogų ir tuč 
tuojau užvest kalbą apie Drau
giją, tas tik ir davė kontestan- 
tams galimybės tokius rezulta
tus atsiekti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
turi šiuo metu arti šešių tūk
stančių narių. Laike šio kon
testo pavieniai nariai įrašė į 
Draugiją 506 narius. Kitaip 
sakant, kiekvienas šimtas se
nų narių įrašė tik 15 naujų 
narių. Taigi, didelis daugumas 
narių užmiršo savo pereigą at
likti, tai yra neįrašė nė vieno 
nario, čia bus ne pro šalį pri
minti, kad tie, kurie susirin
kimuose daugiausia kalba apie 
Draugijos labą, regis, nė Vie
nas jų neįrašė n£ vieno na
rio...

šia proga reikia priminti 
kad kontestantams ir pavie
niams nariams netaip sunku 
buvo įrašyti narius dėl to, kad 
visa valdyba kooperavo sutar
tinai tarp savęs, o kadangi bu- 

j-.KPt vieningumas tarp valdybos, 
tai juo labiau buvo geras ko- 
operavimas su kontestantais ir 

I pavieniais nariais.
Prie užbaigos turiu dar pri

durti, kad musų trys geriau
sieji kontestantai, būtent, Se
nas Petras, dėdė Vaitekūnas ir 
Rockfordo Stasys J. Petraus- 

1 kas prirašė per šį vajų tiek 
naujų narių, kiek iš viso turi 
tik kelios Chicago j gyvuojan
čios nuo seniai draugijos.

Tas parodo, kad jeigu yra 
geras planas padarytas ir ati
tinkami asmenys yra parinkti, 
tai 'tokiais atvejais galima ir 
sunkiausias darbas nuveikti.

— AIex Ambrozevičia.

Stasys J. Petrauskas (Rock- 
ford, III.), kuris savo kvotą 
šiame konteste išpildė su kau
pu. Jis įrašė 126 narius, o ypač 
daug jaunimo.

Rockfordo kultūros draugija 
yra viena veikliausių. O už tai 
didžiausias kreditas tenka drg. 
Petrauskui.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Kontesto 
Finalo Vakaras

KONKURSUI
UŽSIBAIGUS

pr-Triumfo Konkurso darbų 
baigus reikia truputį pasipdi-, 
juoti musų nuveiktų darbų. 
Pirmiausia reikia pabrėžti, kad 
per metus su biskiu laiko liko 
įrašyta 2,282 nauji neriai, ne
žiūrint šiuo metu siaučiančio 
nedarbo. Tai visgi yra gana 
didęlis skaičius, atsižvelgiant 
j tai, kad šis darbas buvo va
romas tik Chicagoj ir jpg apy
linkėse. Tokį didelį darbų via-: 
nas asmuo negali nuveikti nei 
prie geriausių aplinkybių. £ia 
reikia turėti tam tikrų žmo
nių, mokančių tokį darbų dirb
ti, ir taipgi visų narių prįta-

Pereitą šeštadienį, balandžio 
30 d., pasibaigė Chicagos Lie
tuvių. Draugijos kontestas. Ry
šium su tuo amalgameitų pa
talpose (333 S. Ashland Blvd.) 
buvo surengtos pabaigtuvės. 
Vadinasi, linksmas pobūvis vi
siems naujiems nariams, kon- 
testantams bei visiems tiems, 
kurie įrašė naujų narių.

Į pabaigtuves atvyko gaujai 
įsirašę nariai ir iš kitų koloni
jų. padžiausią reprezentacija 
buvo iš Roęfordo. Iš ten kon
testantas St. Petrauskas atvyko 
su visa savo armija įrašytų 
naujų narių. Rockfordiečiai at
važiavo dviįm autobusais, o kai 
kurie ir savo automobiliais. To
kiu budu iš viso jų susidarė a- 
pie 80.

Tenka pasakyti, jog rockfor- 
diečiai visada pasižymi savo 
gyvumu ir linksmumu. Jei kas 
tik svarbesni? yra rengiama 
Chicagoje, tai jie visada atvyk
sta linksmai nusiteikę ir dai
nuodami.

Atvyko naujai įrašyti nariai
(Tąsa iš 5-to'pusl.)
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SUSIRINKIMAI
' 1 . . į

Diena Is Dienos
CHICAGOS LIETUVIU 

DRAUGIJA
LIETUVOS PRODUKTAI

“FRANKFURTER8" 
LAŠINIU 
BARAVYKU 
RAUGINTU AGURKU

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNKRIO8 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

SLA 36 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
4 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 8 vai. vak. 
Visi kviečiami dalyvauti, taipgi kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, būtinai užsimokėkite, kad nebūtumėt suspenduo
ti. —A. Kaulakis, fin. rašt.

Bridgeport Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, geg. 4 d. 7:30 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinki 
mas svarbus, todėl visi privelote būtinai būti. Kurie pasi
likę su mokesčiais, pasirūpinkit apsimokėti.

S. Kunevičia, rašt.

(Tųsa ant 6-to pusi.)
ir iš kitų kolonijų: Racine,! 
Waukegari, etc.

Kadangi tai buvo pabaigtu
vių vakaras, tai specialiai to
kiam įvykiui ir prograpia buvo 
pritaikyta: palyginti visai trum- 

; * pa. Draugijos vice-prezidentas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Emilio Rizzo, 29, su Annette
Janus, 28

Alfred Zaino, 24, su Rose
Yellen 25

Charles Siaustas, 21, su Ber- Kairįs trumpai paaiškino va-
nice Svenciskas, 19
. ..Edward Paechem, 21, su Sue
Waiciųs, 22

.. 4:

SALDAINIU 
KUMPIU 
“PICN1C” KUMPIU' 
RŪKYTU KUMPIU
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
CHICAGO, ILL. - J. P. RAKSTIR. RAV.

Victor Bagdonas Į
LOCAL & LONG DISTANCE !

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam i fermas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis 4 visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
gaukit Tel. YARDS 3408

Draugystės Saldžiausios 'Širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, gegužės 3 d. 7:30 v. v. Ch. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių dalykų aptarti.

Frank Bakutis, nut. rašt.
j

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

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6»75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

'99.00
--------------------- .

Elektrikinis Refrigeratorius, General 
Electric, Norge, Crosley Shelvador, 
Kelvinator, perkant dabar sutaupoma

$50.00
f/

REFRIGERATORIUS, kaip ant paveikslo, vertas $179 00 
už U 29•00, mokant ant metinio plano po 15 centų 

x į dienų, užsimoka pats už save.

BUDRIKO
Rakandu ir Radin Kraitinė

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. .

PETERlPEN

kal- 
kad 
lai-

Sėkmingai Vedamas 
Biznis

BRIDGEPORTAS — Kaip 
i';ik Keistuto Loan and Build- 
ing Association No. 1 persikė
lė į naują ir modernišką ofisų, 
(3236 S. Halsted St.), tai pis 
Bridgeporto ir kitų kolonijų 
lietuvius atsirado didelis en
tuziazmas ir dar didesnis pasi
tikėjimas šia sėkminga finan
sine lietuvių įstaiga.

Kiek girdė j: u žmones 
banč, tai visi tvirtina, 
3ridgeporto kolonija yra
minga, kad dabar turi tokių 
atsakančių finansinę įstaigą 
kaip Keistuto Loan and Build- 
ing Associatoin No. 1.

Vienok, panašios finansines 
įstaigos nevisuose kolonijose 
gali sekmnigai gyvuoti. Reikia 
m; nyti, kad tai daugiausiai 
priguli nuo tam tikrų aplinky
bių.

Reikia pažymėti, kad Keistu
to Loan and Building Associa
tion No. 1 sekretorium yra 
John P. Ewald. Jis yra tame 
biznyje p:tyręs per daug metu. 
Užtai biznį rūpestingai ir sėk
mingai veda. Kiękvieno asmens 
pinigai šioje įstaigoje yra 
drausti iki $5,000.00.

Jei kam yra reikalinga 
formacijų apie finansinius 
kalus, galite net ir telefonu
šaukti sekretorių John P. Ew- 
aldą; (Calumet 4118) jis visuo
met greit ir gerai patarnaus.

šios įstaigos skelbimas telpa 
‘Naujienose” kiekvieną penk
ti dienį. • —Susiedas

karo tikslų bei kontesto eigų.! 
Šiaip ar taip, o susidėjusiomis 
sųlygomis kontestų tenka laiky
ti visai pasisekusį, kadangi j 
draugijos nariais įsirašė per du] 
tūkstančiu naujų narių.

Trumpai kalbėjo ir K* Au-1 
gus tas. Paskui sekė linksmoji 
programos dalis: dainavo “Nąu-' 
josios Gadynės” choro kvtrte-' 
tas, p. Kaminskas ii’ p-lė Jad-' 
vyga Gricaitė. Biivo ir šokiai, 
kuriuos išpildė Andrejevo gru
pės nariai.

Pagaliau paskutinis progra
mos numeris buvo dovanų da-1 
linimas kontestantams. Dova
nas dalino kontesto vedėjas J.| 
Degutis. Ta p: čia proga jis 
paačiavo visiems, kurie vieno-' 
kiu ar kitokiu budu prisidėjo, 
prie kontesto pasisekimo. Apie j 
kontestantus ir jų dovanas yra 
parašyta kitoje vietoje.

Šiaip p baigtuvių nuotaika 
buvo tikrai linksma ir jauki. 
Susirinkusieji buvo vaišinami 
rūpestingai patiektais valgiais,) 
alučiu ir kitais gėrimais. O 
jaunimas, kurio šį kartą susi-j 
rinko tikrai daug (o tai reiš
kia, kad Chicagos Lietuviui 
Draugijos nariais įsirašė itin j 
didelis nuošimtis jaunimo) di-; 
džiojoje salėje linksmai šoko. 
Juo labk.li, kad p. George Ste
ponavičiaus orkestras tikrai 
nėsišykštėjo griežti.

Pabaigtuvių vakare dalyvavo 
apie tūkstantis žmonių.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam
Žmogui

Šmotų

O

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

ap-

in- 
rei- 
pa-

KAD/O
I Dainuos Granadierių Trio, Jau

nuolių Duetas

Šiandien, antradienį, 7-tų va^ 
landą vakare iš stoties WGES 
radio klausytoji i turės progos! 
girdėti specialiai gražų ir įdo
mų radio programą, kurį trans

ai uos savo lėšomis ir pastango
mis Peoples Bendrovės Krau
tuvės.

Rytoj Vakare 
Lietuvių Vaizbos 
Buto Susirinkimas

Programo išpildyme dalyvaus 
žymus ir visų mėgiami daini
ninkai “Radio Granadieriai” ir 
grupė Brighton Parko jaunuo
lių, kurie yra gerai prisirengę 
padiinuoti daug gražių ir ža-: 
vinčių dainelių.

O svarbiausia, radio klausy- 
I tojai girdės daug gerų žinių 

•(apie namų' papuošimą naujom 
į reikmenim, nes šiomis dieno- 
, msi Peoples Krautuvės skelbia I 
specialiai didį išpardavimų vi-' 1 • 111 • 1 t •

Rytoj, gegužės 4 d., 8 vai. 
vakare, įvyks Lietuvių Vaizbos 
Buto (Chamber of Commerce) 
narių susirinkimas, Milda sve
tainėje, 3142 South Halsted st.

Susirinkimas bus įdomus, ka
dangi visų komisijų pirminin
kai išduos raportus apie nu-'( 
veiktus darbus, o Entertain-1 gokiq dalykų reikaling1} na. 
ment Komisijos pirmininkas mams. patartina nepamiršti 
William J. Kareiva žada visus: pasikkusyti. Rep. xxx
susirinkimo dalyvius pavaišin-1 
ti skaniais užkandžiais, alučiu 
ir gražiu programų. s

Visi Chamber of Commerce 
nariri prašomi atsilankyti.

■ Skelbimai Naujienose 
nuodą nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrn naudingos.

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19
1.19
1.19
790
1.19

6 
6 
6 
6
6

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ... 
salotom-'šakutės už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ..
Per paštų 15 centų extra už persiuntimų.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas ...

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Kupono No. 126

Valstija

Gegužės 3 d.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO-
; KIUS RADIOS
I Eksperto radio taisymas—dykai 

apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood A venų e 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343 .

Y A N A S
I GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

VŲ KRAUTUVE
Maliavos, Varnišius, Geležies iš

dirbiniai, plumbingo reikmens, 
Langų Stiklai.

2817 W. 63rd Street
Phone PROSPECT 1297 

Lietuvių Krautuvė

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

'prieš Tautiškų kapinių vartus)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

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

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......  *
VISAS LIGAS GYDOMA $1.Q0
Ekzaminaciją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lavndale 5727.

• RĘST A HR ANT M

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 3Ist Street
A. A. NORKUS. Savininkas 

TeL VICTORy 9670.

SPRING TNN
Prapešiu visierps draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean ave.-7-Senoj A. Ku- 
chinsko vietoi. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pn

«2nd and KEAN AVĖ.
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Gražiai Pasisekė . 
“Birutės* Choro 
Opera “Perikola”
Veikalas pasižymėjo Kėru ’pn- 

ruošimu, dainavimu ir vate 
dyba. i

Geras Ir. nuoširdūs mūriją-' 
lis prisiruošimas, gabi ir nuo
dugni režisūra ir rūpestinga 
atyda smulkmenoms.

Tie trys dalykai ryškiai me
tėsi 1 akis kiekvienam nariui ./s » * I I v * • « *
ne mažo būrio publikos, kuri 
susirinko sekmadienį vakare 
pamatyti komišką operą • “Pe- 
rikolą”.

Tą veikalą suvaidino “Biru-< 
tės” Choras, . Chicagos Sokolų 
salėje, 2343 South Kedzie avė., 
Tai hu’VO dar vienūš pliusas, 
garbingos “Birutės” Choro is-, 
t ori jūs p'u'šlapiūoše.

Veikalas gana ilgas, bet 
margas, lengvo turinio, bet ku
pinas komiškų, keistų situaci
jų. Nors fabula gana kompli- 
ktfėta, Vienok solistai ir valdi-, 
los visk^, ypatingai komišką
sias situacijos, gabiai perdavė 
publikai, tad kelias valandas 
užtrukęs vaidinimas nei kiek 
nenusibodo. Paprastai, nuobo
dulio pavojus yra labai dide
lis.

Bet šiame veikale tą pavo-' 
jų p^ašafiho ankščiau minėto
sios Vaidinimo ypatybės. Iš vis
ko buvo matyti, kad prisiruo
šimas būyė .labai geras, cho
ras ir SOlis'tAi gerai suripūžinę 
su dainomis ir rūpestingai pri
ruošti vaidybiniu atžvilgiu. Mu
zikalia veikalo dalimi rūpinosi 
Birutės choro vedėjas Jonas 
Byanškas, d režiSore buvo dai
lininkė Genovaitė 'Giedraitis. 
GTažųs h- inargi buVo ir kos
tiumai ir dėkoračiįoš.

“Perikolos” sąstatas susidė
jo iš sekamų solistų ir vaidi-’

- ' - • 
t* F* f 1 ' 1 . į į Į 

Veikiantieji Asmenys m •
Perikola, gatvės dainininkė

—E. širVaftė; Pikillo, gatvės 
dainininkas—A. Kaininskas;
Dbn Andi*eaš, gubernatorius— 
K. PAzarSkis; Don Pedro, po
licijos vadas—J. Balanda; Pa- 
natdllo, gubernktdriaūs Sekre
torius—V. Thrutis; Pirrna Se- 
šuo—H. Vespėnderaitė; Antra 
Sesuo—A. Rutkauskaitė; Tre- 

’čia Sėsiio—A. Ghlbiniutė; TO 
tarnaitė—P. Milerienė; Pirmh 
ponia—V. Zabella; Antra po-1 
nia—A. Ahčiutė; Terapoto p<S-1 
dukra—A. Nausėdienė; Terapč- 
tas, markizas—R. Mathewš);i 
Notaras pirmas—B. Brhknisr 
Notaras antras—R. Petrąus-1 
kas; 1-aš iš minios—E. Bložls; 
2-as iš minios—J. Tarnas; Ka
lėjimo šargas—J. Putrimas; 
Senas kalinys—B. BrūkniS';' 
PeruviečiM, Indijonai, Karei-1 
viai ir kiti Žmonės—Birutės 
Chotas; Akrobatiška šokėja— 
AndrėjeVo mdkyklds mokinė,’ 
ir Dresiruoti šunes—Jie Patys.

» » !

Debiutas
Vadovaujamos rolės žvaigž-1 

dė Ieva širvaitė “Perikoloj” 
padarė savo debiutą. Tai buvo* 
jos pirmas pasirėdymas sceno
je ir pirmas stambūs 'pasiro
dymas dainininkes rolėje. Ji 
yra sėsiite gabios ir mėgiamos 
dainininkės p. Julijos širvai’tės- 
Gapšienės.

P-lė Ieva padarė malonų 
įspūdį kaip 'dainininkė, o jei
gu buvo kokie nors trūkumai 
dainavime, tai juos daugiau 
negu išlygino vaidyba. Dėl de
biuto, apie jos asmenį koncen
travosi publikos atyda, bet 
jauhoji p-lė Ieva to nenusigan-i 
do ir savo pareigas atliko kaipĮ 
senas, patyręs scenos “karei-; 
vis”. !,.< . •, . . >

Kadangi sąstatas buvo labai 
ilgas, tai kiekvienam asmeniui' 
tinkamai įvertinti reiktų nema
žai vietos. Tadr pasitenkinki-1 
me pakartodami, kad bendras 
įspūdis buvo kuo geriausias ir 
yisi, ypatingai žvaigždės, kaip 
A. Kaminskas, K. Pažarskas, 
atliko roles gerai. Iš “mažes
nių” vaidilų itin į akis metė-

si Bruho Brukhis, kuriam te 
ko įkaiinto notaro “partija.

Po vaidinimo g*raži “Biru 
tės” publika šoko, vaišinosi i 
linkšrhinoši Larth su choru, i 
kartu tfu juo d&iaūgėsi pašek 
mingu, “Birutės” .kilnioms me 
no tradicijoms lygiu vakaru.

joniškiečiu 
Susirinkimas

Jeniškiečiiį Labdarybės i 
KUltUros Kliubo fėgūl'iariš Ine 
iiėsihiš isūširinkimas įvyks ge 
gūžės—May 8 d., 1:30 Vai. p< 
pieTO Jhškoš r(Hollywood 
SVėtatftej, 2417 W. 43rd St. .

Visi klittbd nariai privah 
pribūti SUsiriiikirnan ir ho‘r 
!po viehą naują narį atsivest 
prirašymui klftiban.

B. Vaitekuriūš, rast.

Oro puštos vokai 
veltili Naiijiėnose

1

PAIEŠKOMI CLASSIFIED ADS.

:[ACME-NAŪJlENŲ Foto] 
feuiūiĮp’h Saha'tįnd, kurį 

radė nušautą šiaurinėje 
miešto . dūly misteriškose 
Aplinkybėse. jis turėjo Chi- 
cagos vidūrmicstyje madin
gą kailinių ir dresių krau
tuvę.

ADOMAITIENĖ, Adelė, 
New Yorke. ,
ADCMAMtS, Jonas, gimęs Pe
ikiu k., Pašvytinio v., Šiaulių; 
’. Prieš Did. Karą gyvenęs Pit- 

,—gh, Pa. • -
3. ARTZOFF, ar ORTZOFF, John,

kroji pavardė buvo Buzauskas, mirė 
934 m. rugp. men. 13 d. adresu 95 
lonroe §t., New York, N. Y. Vetyo- 
is Amerikoje gyveno apie 37 mt., 
lite apie 58 m. amžiaus, gyveno sūl 
iu mirusiu Kečioriu ar Kacoriu. Ve- 
o'nis buvo kilęs iš Telšių, Raseinių,, 
r Penevėžio apskr.; tėvo vardas Pra-' 
as, motinos vardas nežinomas. Žihah- 
ieji apie velionį ar jo kilimo vietą! 
rašomi pranešti Konsulatui. į

4. AUGAITIENĖ, Veronika, per ii-, 
ą laiką gyvenusi, o ir tebegyvenanti 
Jew tYorke. ieškoma Konsulato.

5. BARANAUSKAS,' Jonas, pasku-!
Leonard St.,’

1.

2.

iu laiku gyv. 41 So. 
iterbury, Conn.
6. BIELSKUS, Tomas, 
venęs adresu 876 Hart

gyve-

dar neseniai
St., Brook-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo_• _ -j

PAIEŠKAU DARBO ant ukės,: 
ėr roadhoūzėj Illinois valstijoj. Esu 
pilnai patyręs. Peter Bruchas, i

744 W. 59th St. Pirrrios lubos. Į

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

FOR RENT—IN GENERAL 
Reridai—Bendrai

RfcNtĮON—kambarių ąpartmen- 
tas, kieįto medžio grindys, haujai 
dekoruotas, šiesus. 3823 S. Pamellj

t”-...............  i ’ ' ------ -  ' ’ I ‘

. .AUTUS—TRtrCKS FOR SALE 
Atitėmobiliai ir Trokai Pardavimui

!&36 DObGE 4 DURV kaip nau
jas—Touring Sedan, mažai va
žiuotas. ,, , .. ■> -
Central AuTo sales &ser.

3453 So, Morgan Street 
Boulevard 2510

PARSIDUODA ice cream parlor 
Sū visais įrengimais, 1409 S. 49 Ct., 
ęicero. Vieta išdirbta per daug me- 
,ų., PriŽastis pardavimui—turim ki
tą biznį. Atsišaukite bile laiku. Sa
vininkas ant vietos.

MĖSOS MĄRKETĄS. pardavimui. 
Priežastis — liga. Elektrikos refri- 
geracija. Nebrangiai.

3331 West 63i;d. St.
Hemlock 6144

DVI GRAŽIOS SuKNĖLĖŠ , . ...
No. 4705—Vasarinė suknelė. Sukirptos mieros 14, 1'6, 18, 20, taipgi

32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. . (
.. No. 4707—Taipgi vasarinė suknelė. Sukirptos mieros, 14, 16, 16, 20, 

taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

M A D O S

Nuo gegužio 15 iki 21 dic 
nai Amerikoj bus oro paštd 
savaitė. Visi yra praŠdibi ūepa 
miršti toj savaitėj pasiųsti kar 
horš laišką oTo pašta. Jeigu ne 
turit kam siųsti, tai sau gali 
pasiųsti laišką; iš kur norit, ka< 
ir iš Hawaijų salų.

Jeigu norite saVo laišką gaū 
Ii sau iš Hawaijų, tai štai k 
turite padarytį: iš paŠtos arb 
iš Naujienų ofiso gaukite “aii 
iliail” voką (konvertą), veltu 
ūžadrėšuokite jį sau, prilipiiL 
kit 6 centų air mali s tampi 
indėkite tą voką į kitą voką i 
užadrestiokite jį Hawaijų sal“ 
paŠtos viršininkui: To Posl 
master a t Honolulu, Oah' 
• / • t f ' ■ t į
County, Hawaii. Paštos Virš 
ninkas jums pasiųs at-gal jus' 
voką oro pašta ir dar užspūu 
ąnt voko specialę antspaudi 
Jeigu jus esate vienas toki 
žmonių, kurie turi galvas) prr 
muštas kolektuoli stampom: 
tai juš jau tą žinote. Visi stair 
pų kolektoriai bandys iš vi^( 
kių Amėrikdš krašfį gauti ša 
laiškus ’ofė pašta or6 pašte 
savaitėje. Bet ir kiekvienas fi 
rėš smagumo tokį laišką s 
speciaic ūn'tšpaūda šau pris 
siiųsdinti.

Atšimili’kite: oro paštos ve 
kiis gilite dabar gauti velti 
paštojė, O tai'p pat ir Naujiem 
se.

Chicagos paštos ofisas ir^ 
tikres spečiąlę an'tdiSa'iidą br 
paštos lalška’mš atžymėti or 
paštos savaitėje. Chicagos an 
spaudoje bus atvaizduotas ind 
Jobų Vėclds Va^u Chicagoi 
Litą s^k jiši vadovavo ’fflih/ 
įjhūs hi^ijoiių 'genčiai varei

Oficialiai primary 
rinkimų rezultatai 
iš Cook pavieto

’Ri'nkimiį komisionieriai 
“paVieto klerkas paskelbę ’ofi- 
ciūlės primary rinkimų skaitli
nės. Jos yra beveik tokios pat, 
kokiais iaikraščiai paskelbė iš 
policijos raportų.

Teikėjas E. K. Jardcki laimė
jo Chicagos mieste 6,049 bal- 
šaiš, o už miesto 34,116 balsai. 
Išviso Jareckis gavo daugiau 
balkiį hegh Prystatekis 40,165. 
Už Jhrėckį išviso “balsų b.Uvo 
514,284, o už Lrystalškį 474,- 
119.

J senatorius Cook paviete:
Igoe — 562,478
Lucas —383,231

•» Į valstijos iždininkus: ;
CarApTiell1 — 448,615
Lewis — 373,240 >
Į Supremė teismo klerkus: 
Bloch --.' 252,757, 
Orlikowski — 398,523
Cook pavieto skaitlinės tapo' 

pdšiųstoš; v^įstijds sekretoriui' 
Hughesur/. kūrsi, pridės prie jų 
visų kitų valstijos pavietų 
skaitlines ir po to paskelbs ofi
cialius rezultatus visai valsti- •’ ’ *• I
jai. ,

. -.D. ..Į pavieto komisiomerius nuot 
miestelių už Chicagos Cicero 
kandidatas Hendrikse vos-vosi 
tepraėjo. Jis gavo 38,547 bal
sus, o sekantis po jo kandida
tas Arnold gavo 37,985 balsus.;

7. BELDIKAS, Juozas, paskutiniu 
ku gyv. 264 Penn St., Brooklyh,

8. BRUŽAUSKAS, Aleksandras, 42 
n., gimęs Raudondvario vals., Kauno 
ipskr. gyvenęs Connecticut.

9. BŲCEVIČIUS, Vladas, 
jii^ęs Mankunų k., Miroslavo
:aus\apskrM paskutinis adresas ‘ \ > ' r , 
Hfazel Way, Homestead, Pa. -

10. BUNEVIČIUS, Mikas, gyvenąs

43 m., 
Aly- 
216

11. DAILYDIENĖ-RAMANAUS- 
CAIT’Ė, Emilija, gimusi 1909 m. 
’hiladelphia, Pa., paskutinis adresas: 
!U E. lst St., New York, ,N. Y. ,

12. DIDŽIULIS, Romualdas, s. Ka- 
:io, 45-46 mt., gimęs Jodinių dvare, 
Cupįškio vals., Panevėžio apskr., gyve- 
ięs New Haven, Conn.

13. GARGASAS, Pranas, pr. met. 
gyvenęs 1034 Washington St., Boston,

NAt LAIDO- ;
IMS / 
00 .. ;Sata'vi W- i
"'" nš

■ • i ‘šeimojeiŠ
Jei. suriku, . .su pinigais šeimoje 
‘najrtjęs vįlandoje, tai ‘pašjūloiriėi 
paprastą tiesioji įįiuii, kad jUmši 
padėtį. Pinigus galite, gauti W>- 
jau, /dr^bų^iamš,., bažnyčios pa-5 
tarnavimui, laidotuvių išlaidoiM 
ir *tĄ Wį Laidotuvių Direkto^, 
rilis gąli Už 'Jūs Visa? taufeię- 
nas sutvarkyti. Tik paklaūškife

i Gėlės ^Myliritiemš
i I i W K O Vestuvėms, Ran- 
I lUl’OM Metams,.. Laijo- w s u a a tųyems, PapuoSi-
I GĖLININKAS
| 41S0 ArcheV

et o skaitlinės laĮlb

Du Žuvo Lėktuvo 
Nelaimėje .

Ldh“kūose, ne'tohi Ashburn 
Mrporto, prie 79 ir Cicero, lėk
tuvo nelaiirieje žūVo du laku- 
•hii, bdnhld Diitt, 2356 E. 70th- 
strefėt ir W. tTifenan, 126 S. 
Central avėnuė. Lėktuvas su
sikalė, ’veng'dainas įvažiuoti į 
feiįį škrendaiiti iŠktuvą.

l URNl’riuRETlKTURE FŲR SALĖ 
Rakandai irĮtaigi pąrtoVijmi^ 
išparduodame darų fik- 

;ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais ir šinkom. Taipgi Sto
rų fikČėrius dėl bile kurio biznio 
.skaitant svarstykles, register'ius iri 
įce baksius. ,ęash arba, ant išmokė-^ 
jfmd. Pamatykite mus pirm negu’ 
pirksite kitur. ■ ,

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

CALUmet 5269.

SKOLINAM PINIGUS
Ant At/tdiriobiliū. Itamų ir., ki- 

tieriis reikalams. Perkame, morgi- 
čius, Judgement. Notas, išmainomu 
parduodam bile kur, namus, ūkius, 
lotus ir "biznius. Taipgi apdrauda. 
NĄMON FINANCE and REĄLTY

6755 South Westem Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

ida.

. PARDAVIMUI — 2418 W- 46th 
Place dviejų flatų plytinis—4 kam
bariai ir 4 kambariai bėismente. 
Gerai apsimokantis . namas. Pilna 
kairia $5500.00. Terminai. Ofisas 
4353 Archer Avenue.

2418 W. 46th

$2Š,00() Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

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

Sėtai  ............... ;.............. $39—$4(
$375 vartės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

2649-^3rd STREET KRAUTUVĖ 
ir 4 kambariai pardavimui-mainui 
—rėndąi. Reikalauja tik $500. Jaria- 
ta, 4257 Cermak Rd.

RECEiVERiS LIKVIDUOJA 
FORKLOZERIUS už morgičių ir 
parduos pigiai bungąlqw, ( du fle- 
tis ir ’keturfletiš Marąuette Park, 
20. akrų žemės Chciagos priėmies- 
tyj; 119 ,A^ry Pr^ ežero Wis<xm- 
sin fafma. Mainyšim. Mr. C. Ur- 
nik, 4708 So. Wėsterri, Avė. Musų 
įgaliotinis parodys propertis ir pri
ims tamstos pasiūlymą vakarais.

.. i i ■- ..................... ........ 111
FARMS FOR SALR

Ūkiai Pardavimui

Norint gauti vieną ar daii-i 
giau virš nurodytų pavyzdžių: 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio! 
numerį pažymėti mierą ir aiš-; 
kiai parašyti savo vafdą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 Centų. Gali-: 
te pasiųsti pinigus arta paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuė'ti: 
Naujienos Patteni Dept., 1,739' 
Sol Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Latterh fcėpL . I 
1739 S. Ilalsted St., CKicago, I1L'

Čia įdedu 15 centą Ir prašau' 

atsiųsti man pavyzdį No.............
Mieros ..................... per krutinę

........................r-f«—•v-'.-i'.ri-r- —.................. <
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) :

W H Bv! IV Visas Phsautio

KVIEtKiNlNKAŠ
Gėlės Vestavėtfis. Bankietams
3h'6 1

Tel 80VLEVAKP

Remkite tuos, kurie 
srai'šinasi v

iVOZAtAS MARKERIS
. /Persiskyrė gu šiuo pasauliu 
bal./30 'd., $:20 vai. rytą, 1938 
m., sulaukęs pus.amžiaus, gi
męs Kaūrio. ręd., Tauragės ap- 
sk'r., Sa'rt'ihin'kų, pąr.

Amerikoj .išgyveno 35 m.
Paliko dideliame; nuliudime 

Šunų Stanislęvą,.. fharčią Bro- 
hįątavą, '/sūrių Kazimierą ir 
’iharčią uną, .Vieną dukterį 
Oną Hailįe, žėrite Samuel, 
brolio dukterį Anastaziją Stu- 
gienę. ąrtįmas gimines Barbo
rą t, Urbonienę ir Kazimierą 
Yurkaitis ir daug kitų gimi- 
hiū- .z , - , . lvKūnas pašarvotajs Barboros 
Urbonienės namuose, 3548 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks .treč., gegu
žes 4 d., 8 .vai. rytą iš namų 
į ’šv. Kryžiaus ‘parapijos baž
nyčią, 'kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
Sielą, o iš, ten bus nulydėtas 

’į šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Juozapo Milke- 

rio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sųtęį.kti , jari . pąskūtinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Simai, duktė, marčios 

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

tel. Ya’rds 1741

14. GEFENAS, Abelis, s. Joselio, 
gyvenęs New Yorke.

15. IVANAUSKAS, Adomas, pas
kutiniu laiku gyvenęs Shenandoah, Pa.

16. JANčiUNAS, Vladas, prieš 
Did. Karą gyvenęs Shenandoah, Pa., 
vėliau adresu 316 Lloyd Street, Dun< 
kirk, N. Y.

17. JASKUTIS, Ignas, s. Adomo,. 
1929 m. dar gyvenęs Wilkes Barre, Pa.

18. JOKlMAS-JOKlM'AITIS, iįii1 
zas, s. Antano, 55-60 m. afnžiaus, gy
venęs Yorke ir Bridgepor't. Conn.

19. JALUŠAUSKAITĖ-KUČINS- 
KIENĖ, Anelė, 1910 mt. gyvenusi 
EllŠAVoitlF'ridate.

20. KLYSČIUNAS, Antanas, gyve
nąs New Yorko apylinkėje.

21. KOPŪSTAS, Juozas, s.
1'922 m,

22. KALINIS, 
Pittsbu/gh, Pa.

23. KLIZAS, Jonas, s. Aleksandro, 
kilęs iš Stakliškių v., Alytaus apskr., 
nuo 1930 m. 'gyvena Kanadoj.

24.iK'UL'lEŠIUS, Aleksandras, s. Juo
zo ,gyvenęs New Yorke..

25. KVAINAUŠKAS, Jurgis, tarna
vęs J. A. V. /kariuomenėj, 193 6 m. 
gy venęs 10 Mitchell St., Pittston, Pa

26. KUBARŠČIAUSKIENĖ Alena/ 
gyvenanti Philądelphia, Pa.

Ž7. LEKETAS, Juozas, gyvenąs 
Philadelphia, Pa.

28. LĖVUŠKA, Kastan tinas, kilęs > 
iš Spiegiu k.. Pandėlio v., Rokiškio 
apskr., Amerikon išvyko 1910-11 m. 
gyvenęs New Yorke.

29. LŲKUŠIENĖ — SAUSNAVI- 
čIUTė, Kątrė, kilusi iš jėzno v., A-^ 
lytaus apskr., paskutiniu laiku gy
venusi New Yorke.

30. LĄZDAUSKAS, Kazys, kilęs 
iš Vadžgirio, Raseinių apskr., gyve
nąs Čikagos apylinkėje.

31. LIUPNICKAS, Pranciškus, iš 
Trakų apskr., gyvenęs Lowell, Mass.

32. BUKAUSKAS, Teofilius, s, 
Stasio, išvyko iš Navasodų k., Liu
bavo v. Maripampolės apskr., prieš 
Did. Karą, dirbęs anglių kasyklose.

33. LUKOŠĮUNAS, Mykolas, gy
venęs Philadelphia, Pa. 1214 S. 2nd 
St.

34. MALAUKIS, Petras, 1920 m. 
gyvenęs Pennsylvania valstijoj.

35. MALAUKYTĖ — BALČIŪ
NIENĖ, Agnieška, gyvena Ahieri- 
koj nuo 1904 rn.

56. MAKULAVIČIUS, Jdn^š, gy
venąs Eden, Md.

37. MANKAUSKAS, Kazys, taip
gi pasivadinęs Josėph Spokie ir 
Chas. McClusky, prieš Did. Karą 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

38. MATUKAITIS, Kos'taritas, ki
lęs iš Ęigląbalio j k., Kalvarijos 

’valšč., Marijampolės apskr.
39. MIŠKINIS, Mečislovas, s. An

driaus, kilęs iš Trakų v., Balniukų 
valsč., atvyko Amerikon apie 1908, 
gyveno Brooklyne; tarnavo J. A. V. 
kariuomenėj karo metu.

40. NENATAVIČIUS, Ignas, s. 
Juozą, gyvenęs 1017 Brown St., Phi
ladelphia, Pa.

41. PABIJANSKAI, Pranas ir Jo
nas, kilę iš Tilių k., Stačiūnų v., 
Šiaulių apskr., iki 1932 m. gyvenę 
Rochester, N.. Y.

42., PAJAUJIS, Jurgis, gyvenęs pi f Pn
43. PALĖVIČIUS, Vaclovas, kilęs 

iš Varėnos m., Alytaus apskr., 1921 
m. gyvenęs Worcester, Mass.

44. PETREVIČIAI, Petrės ir Ka
rolis—Ženas atvykę iš Lietuvos 
1922 m. ir apsigyvenę New Yorke. 
Karolis-Ženas Petrevičiūs kartais 
vadinasi Wolf.

45. RATKEVIČIUS, Antanas, gy
venęs New Hyde Park, L. L, N. Y.

46. RAZEVIČIUS, Vladas, gyve
nęs Newark, N. J., vėliau Boston,

47. RAGELIS, Jonas, s. Mato, nuo!

Petro
, gyvenęs E. Pittsbūrgh, Pa.
___ __ , Lehfridas, gyveną;

BALČIU

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

CLASŠIFIEb
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO .

h IKI
V:30 V AL. VAK.

Šekmądieniais nuo 9 ryto iki 
1 jpąpiet ir nuo 4 iki 7:80

■ vii. vakarop ,
Tel. CANAL 8500

PARDUOSIU 120 akerių farmą, 
geri dideli būdinkai, sodnas, upelis, 
prie gero kelio, lietuvių apgyventa 
su ar be gyvulių ir padargų. Arba 
naujai statyta tavern su ruimais 
dėl resorterių, pigios laisnis, tik du 
tavernai miestuke, kreipkitės, John 
Sabluckis, Luther, Michigan.

MOVINČ AND EXPRESSING 
PerkraustymasirVažma

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 . Ed- 
brooke Avė. Šaukti Pulman 4621.
• » '■ M* * ** V* *<,.4 I **»»«4**A*W

BUSINESS SERVICE

1924 iki 1927 m. gyvenęs 202 Jeffer-’ 
son st,, Nėvvš'rk, N. J.

48. RAILYS,Jonas, 62 m., kilęs iš 
Šiaulių miesto, gyven. Long Is- 
land, N. Y,

49. šlMkEVlČlUS, Antanas, gy
venąs Harrison, N. J.

50. ŠEIBOKAS, Vincas, s., Juozo, 
kilęs iš Juostininkų k., Raguvos v., 
Panevėžio apskr., 1925 m. išvykęs 
į Sioux City, Iowa.

51. STASIUS, Rokas, prieš 10 m. 
gyvęnęs ant Hudson Avė., Brooklyn, 
N. Y.

52. STATUTĄ,- Pet'ras ir Katrė 
STAUTAITĖ-ŽITKUVIENĖ, gyv. 94. 
Dorchester. st.,. Worcester, Mass.

53. SUKADOLSKIS, Kazys, 1934 
metais , gyvenęs 175 W. 24th St., 
B ayorine, N. J.
STAŠKEVIČIUS, Jonas, pasivadi
nęs John Stenhan, iki 1922 m. gy
venęs Tdrhaąua, Pa.

.55. SKELIOVAS, Lukas, gyvenęs 
329. Pąrade St., Erie, Pa.

56. ŠIRVINSKAS, Juozas, s. Jo
no, gimęs 1884 m. gegužės m. 27 d.: 
Žilių k., Papilės valse., gyvenęs ku-. 
rį laika Boston, Mass. . .

57. TOMKEVIČIŲS,. Mykolas,, ki-. 
lęs iš Kovarsko v., Ukmergės apskr. 
1907 m. /gyvenęs Staughton, Mass., 
vėliau Racįne, Wis.

58. TAMOŠIŪNAITĖ, Ona (An-
na Tarnus) 1933 mt. gyvenusi New 
York^N. Y. ;i

59.. TUŠKĖNIS, Jpnas, iki, 1936 
m. gyvenęs adresu 87-42—126th St., 
Richmond Hill, L. I., N. Y.

60. VGARENKA, “Leonas, iki J9Ž9 
m. gyvenęs ant Ęast 96th ar West 
96th St., New York, N. Y.

61. VELYKIS, Stasys, paskutiniu; 
laiku jgyvenęs Philadelphia, P&.

62. VENCKUS, Juozas, . gyvenęs:
Mt. Cšrmel, Pa., arba Petras BUR-1 
BAS, gyv. Summerlee, W. Va., ku-l 
ris jį .pažino. ,

63. jVAGONIS, Motiejus ir jo su-1 
nūs Juozas^ gyvenę Philadelphia, 
Pa

64. j VAITEKŪNAS, Vincas, 'kilęs' 
iš Juknaičių/k., Lygumų v., Šiaulių 
apskr., Amerikon atvykęs prieš D.; 
Karą* gyvenęs Dėtroit. Mich. ir ne
va New Yo^ke ar jo apylinkėje, 
gali gauti nemažą sumą pinigų.

65. ŽELIONIS, Jonas ir Marijona,; 
gyveną Lions Grove, Pa.

66. ZALECKIS, Antanas, s. Simo
no, kilęs iš Rhšeini^Į špskr. Konsu
latas turi savo žinioje jam priklau
somą dalį iš dėdės palikimų. Atsi
liepiant prašoma suteikti motinos 
vardą ir gimimo datą.

. . 67. ZULUMSKIS, Stasys, kilęs iš- 
Girelės vienk., Ramygalos valsč., 
Panevėžio ąpskr., paskutiniu laiku 
gyvenęs Hazelton, Pa.

68. ŽEMAITIS, Antanas, pasiva
dinęs Tony Zemis, tarnavęs J. A. V. 
kariuomenėj New Yorke.

69. BUTKUS, Justinas, gyvenęs 
E. Second St., Spring Valley, III., 
kilęs iš Kretingos apskr.

IEŠKOMIEJI arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu:
Consulate General of Lithuania 

16 West 75th Street
New York, N. Y.

Tel. Victory '4965. - 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
.... ...........DARBAI 

35 metai bizny, tūri pilną apdršudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite. , 
BRIDGEPORT kOOFlNG 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, 
iki

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
10:30 vakare.*

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

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

MIDWAY . RŲG & CARPET 
CLĘANERS 
Drekel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dyką! apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkbrius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUdEVARD 0250.

-—--------- *

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsiŠatlkJė tiek 
daūg skolintdjų ūil’t girnių 
hiortgičių,. kad jas išpildyti tai 
■butų reikalinga tilo jaus apie 
$100,000.

Kadangi visos paskolos yra 
labai geros, ■ tai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
kur Benešą nuošimčių, prašo
me tuoj aus 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, 1730 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo. 6 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
Of Chicago. * ;

2202 W. CERMAK RD. Cmi W
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DRISKIAUS ŠYKŠTUOLIO PINIGAI 
PADALINTI

18 giminių gauna po $2500, o. kitką valdžia 
ir advokatai. Už turto suradimą 6 lietuviai 

sėdi kalėjime

Spulkų Veikla - 
Jų Rekonstruk
cijos Periodas

Atsimena Haymarket 
Riaušes

'—""T-'-';;-.-

Modernizuojasi — Ruošiasi 
Ateičiai

Du Traukiniai 
Ir Automobilis 
Keistoj Nelaimėj
Moteriškė Užmuštą, Aštuoni 

Keleiviai Sužeisti

339,307 BEDARBIAI ILLINOIS VALSTIJO
JE, 196,184 CHICAGOJE

160,000 kitų darbininkų dirba nepilną lai 
ką, 123,000 turi pašalpos darbus

Pagalios šykštuolio James negavę. Iš 50 atsišaukusių gi 
Tarno Kelley turtai tapo pada- minių Probate teismas pripaži 
linti.

Amerikos valdžia gauna $15,- 
000, o likusieji $107,000 eina 
giminėms ir advokatams.

Tuos turtus norėjo pasisa
vinti šeši lietuviai ir už tai vi
si pateko į kalėjimą. Graborius 
J. J. Bagdonas , advokatas 
Waičis ir Butmanienė buvo 
rasti kaltais už padarymą te
stamento po Kelleyo mirties,' o 
taipgi už bandymą apgauti 
teismą. Jie tebesėdi kalėjime. 
Jiems jau butų laikas išeiti iš 
kalėjimo, bet kažin kodėl jų 
dar neišleidžia. Sakoma, kad 
jie buvo perdaug godus ir to
dėl buvo sugauti. Jeigu Butma- 
nienė butų “apsiženijus” su 
mirštančiu šykštuoliu, tai jai 
butų tekęs visas jo turtas ir iš)suradę, kad tas driskius turėjo 
jo ji butų galėjus gerai užmo
kėti ir graboriui ir advokatui.

Dabar atsišaukę Kelleyo gi
minės yra tolimi ir abejotini. 
Jeigu Kelley butų turėjęs pa
čią, tai tie giminės butų nieko

no tik 18 panašiais į gimines. 
Kiekvienas tų giminių dabar 
gaus po $2500, bet iš to dar sa
vo advokatams turės užmokėti.

Turto padalinimas užsivilko 
todėl, kad advokatas Walker 
norėjo $24,000 už savo darbą. 
Jis mat numušęs valdžios rei
kalaujamus faksus nuo $90,000 
iki $15,000. Kiti advokatai pa
sipriešino tokiam dideliam 
Walkerio atlyginimui. Jų rie
tenos teisme gal būt butų ėju
sios be pabaigos. Bet advokatai 
galų gale susitaikė. Walkeris 
sutiko priimti $12,b00, viešas 
administratorius irgi $12,500. 
Tą patvirtino teisėjas.

Jeigu tie šeši lietuviai, ku
rie pateko kalėjiman, nebūtų

daug turto, tai jo turtas gal 
niekad nebūtų buvęs surastas 
ir niekas nebūtų gavęs tų neuž
dirbtų pinigų. Bet lietuviams 
už tai dabar niekas nei ačiū

Atsirado Kalėjime 
Už Apiplėšimą 
Kuris Neįvyko

Len- 
ber-

Sunku šiuomi momentu ap‘e 
“spulkas” kas kalbėti. Šiandien 
“spulkos” pergyvena savotišką 
rekonstrukcijos preiodą. Senie
ji pastovus “spulkų” laikai jau 
praėjo; tobulinimasis, persior
ganizavimas, susistiprinimas, 
federalizacija, apsidraudimas— 
tai po depresijos atsigaivinimo 
užduotys. Kas buvo seniau pa- 
sitikėtina ir saugu, šiandien ne
betinka. Pergyventi vargai, per
imti namai, negalėjimas išmo
kėti sutaupą “ant pareikalavi
mų”, apsistojimas dėjimo su
taupą — ne vieną privertė ieš
koti praktiškesnių ir labiau^už
tikrintų kelių.

Iš lietuviškųjų spulkų keletas 
jau suspėjo visus tuos vargus 
pergyventi ir atsistojo ant nau
jos gyvenimo papėdės. Kitos 
dar tebesi tvarko. Tuomi neno
rime duoti suprasti, kad su ki
tom jau kas blogo atsitiko, vi
sai ne: tik vienos suspėjo anks
čiau persitvarkyti, o kitos ne- 
permatė reikalingumo arba ne- 
užtektinai rūpinosi.

Bet toms kurios jau atsisto
jo ant naujųjų pamatų, 
ra proga drąsiau veikti 
kariauti dirvą nuo tų, 
lūkuriavo ar nepaisė.

Gal tas ir gerai, juk nieko 
nėra pastovaus ir amžino kas 
ribrs turi būti pirmas visame. 
Sėkminguosius visi seka, nuo 
jų mokinasi. Tas pat bus ir su 
“spulkom”. “Spulkoms” tobu- 
lioms ir prpįresyvėms, priklau
so ateitis, jos niekuomet netu
rėjo tiek progų būti visuome
nei reikalingos ir naudingos: 
dirva plati, darbo daug — už
teks visoms, kurios sugebės 
patarnauti.

jau y- 
ir už
kurios

laiku
Jauno Bridgeportiečio Sumany

mas Neišdegė
BRIDGEPORT — 19 metų 

bridgeportietis Steve Tzansh- 
aus, 3032 Emerald avenue, yra 
protingas berniukas. Aną die
ną jam į galvą atėjo nepapras
tas sumanymas.

Jis tarnauja už pasiuntinį ir 
gana dažnai gabena pinigus. 
Sekmadienį gavęs $200 iš kli
ento nugabenimui nurodyton 
vieton, Tzr.nshaus nutarė savo 
nepaprastą sumanymą įvykin
ti. Nutarta-padaryta.

Už valandėlės, dideliai nusi
minęs, jis atėjo į Maxwell po
licijos nuovadą ir verkšlenda
mas pasiskundė, kad buvo api
plėštas ir plėšikai atėmė nuo 
jo $200. Tząnshauso skundas 
buvo toks jaudinantis, kad ir 
nuovados detektyvai susijaudi
no ir prižadėjo jaunuoliui pik
tąjį piktadarį tuojau sučiupti.

Kadangi Tzanshaus pasakė 
detektyvams, kad apiplėšimas 
įvyko prie Roosevelt ir Blue

Island gatvių kampo, tai jie pa
sišaukė talkon policistą, kuris 
toj apylinkėj dežuravo tuo lai
ku. Tas policistas Joseph 
ert nusistebėjo išgirdęs 
niuko skundą.

Tzanshauso nurodytu
jis buvo prie to kampo ir jokio 
appilėšimo nei jokių plėšikų 
nematė. Tokiais policisto žod
žiais netikėtai užkluptas, Tzan- 
shaus prisipažino, kr d plėšimo 
nebuvo, bet jis tuos $200 pasi
slėpė savo automobilyje ir su
galvojo apiplėšimą norėdamas 
tuos pinigus pasisavinti.

Jaunuolis buvo uždarytas kr- 
maron už betvarkės kėlimą.

Liko tik du veteranai
Buvęs policijas kapito^- 

nans Frank P. Tyrrell (kai
rėje) yra tik vfehas iš dvie
jų gyvųjų policininkų, ku
rie dalyvavo anarkistų riau
šių malšinime Chicagoje 
gegužio 4 d.! 1886 metais.

Tos riaušės yra žinomos 
kaipo “Haymarket Riot”. 
Policmanai, kurie malšino 
tas riaušes, buvo sudarę 
“Haymarket veteranų” dr- 
ją. Kitą syk ta draugija tu
rėjo 175 narius. Dabar liko 
tik du: Tyrrell ir Roycraftt. 
Tyrrell turi dabar 80 metų 
amžiaus.

Haymarket riaušių isto
rija iki šiol palieka neaiški, 
supainiota ir gal tyčia iš- 
kreipyta. Kažinkas Haymar
ket ^aikštėje metė bombą, 
kuri užmušė 8 policmanus 
ir sužeidė 74. Anarkistams 
tęlto bėda ir daugelis jų bu
vo pakarti.

North Chicagoje, prie 15-tos 
gatvės kryžkelės, sekmadienį 
vakare įvyko keista nelaimė, 
kurioje figūravo du traukiniai 
ir automobilis. Viena moteriš
kė, važiavusi automobiliu buvo 
užmušta, o aštuoni vieno trau
kinio keleiviai buvo lengvu su
žeisti.

Nelaimė įvyko sekamai. Prie 
gelžkelio kryžkelės nėra vartų 
nei signalų. Todėl, nepastebė
jusi, .kad ateina traukinys, mo
teriškė važiuojanti automobiliu 
užvažiavo į traukinio

Vakar buvo paskelbtos be
darbės cenzo skaitlinės, kurias 
rinko federalė valdžia pereitų 
metų pt baigoje. Iš tų skaitli
nių pasirodo, kad Illinois val
stijoje tuo laiku buvo 339,307 
bedarbiai. (Dabar kiek dau
giau).

Cenzo žiniomis, Chicagos be
darbių skaičius tuo pačiu laiku 
siekęs 186,184. Iš to skaičiaus 
16% yra negrai.

Aukščiau paduotos skaitli
nės atstovauja bedarbius, ku-

4,844 — nuosavybių savinin
kai, buvę įstaigų vedėjai, ben
drovių viršininkai ir t.p?;

92,861 — moteriškės.
53.7% vyrų, kurie pasidavė 

bedarbiais ar “drlinai bedar
biais” ir 25.8% abiejų katego
rijų moterų yra šeimynos gal
vos, parūpinančios šeimynoms 
pragyvenimą. Kitų dirbančių 
žmonių čia minimose šeimyno
se nėra. R.

t ----------------
kelią. rje neturi jokio užsiėmiriio, bet i j • • Q 1

Traukinys automobilį sudaužė 163,173 Illinois darbininkų ra-| UCDlOKratlJOS bala
ir riukrito nuo bėgių, d nukri- portavo, kad jie dirba, bet ne 

pilnai laiką. Tie priskaityti prie’ 
“dalinai bedarbių”.

Valdžios pašalpos darbus Illi-
nois valstijose pereitų, metų kys£ Dn'Robert'Dexter, gar-

tęs nuo bėgių atsimušė į kitą, 
priešingon pusėn einantį trau
kinį. Tas irgi nukrito nuo bė
gių ir įgriuvo į ravą.

Traukinki buvo trumpi, ap
tarnaują North Shore linijos 
priemiesčius.

Užmuštoji moteriškė yra A- 
manda Oglesby, nuo 1940 Wal- 
lace, N. Chicago. Ji paliko še
šis vaikus našlaičiais.

Diktatūros Juroje”

Šią savaitę Chicagoje lan-

Sumažino Elektros
Kainą Chicagos 
Priemiesčiams

ofPublic Service Compr.ny 
Northern Illinois, aptarnaujanti 
345 Chicagos priemiesčių ir 
miestų 14-koj šiaurinių Illinois 
apskričių, vakar sumažino el
ektros kainą. Sumažinimai sie
kia nuo 5.5% iki 15%.

Public Service bendrovė Chi- 
cr.gai elektros neparupina.

APPLIQUE DARBAS

“Naujienų spulka”
Čia norisi priminti, kad Lie

tuvių Budavojimo Skolinimo ir 
Taupymo Bendrovė (“Naujienų 
Spulka”) viena iš pirmųjų val
stybinių spulkų gavo apdraudą 
nuo federalės taupymo ir skoli
nimo apdraudos korporacijos 
iki $5,000, kiekvienam tapyto
jui. Būdama jau nuo seniau 
Fe dera 1 Home Loan Bankinės 
sistemos narė; turėdama tinka- 
mus, atsakomingus ir patyru
sius direktorius ir viršininkus; 
neturėdama jokių perimtų na
mų ir neturėdama ištraukian
čiųjų sutaupą narių, turėdama 
daugybes reikalaujančių pasko
lų ir duodama tik su didžiausiu 
atsargumu; prie to laikydama 
savo raštinę atdarą kas diena 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vaka
ro — išaugo į didžiulę organi
zaciją. Reikia tikėti, kad šios 
spulkos ateitis giedra ir plati.

f » . (

Kelią Žemėlapiai 
Nemokamai 
‘Naujienose”

SWAN APPLIOUE MOTIFS _________

No. 1581 — Gražus appliąue darbas užklojimui dėl 
modės, stalo arba rankšluosčių.

ko-

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

No. 1581

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė ....

Į Adresas _......... ..........

I Miestas ir valstija 
La BBBB ■ «BBB BBBB

Mirė “Už Ėdimą” 
Vyro Pašauta 
Žmona

Majoras Kelly atve
žė iš Washingtono 
gerų žinių

Majoras Ed. Kelly sugryžo 
iš Washingtono. Jis ten buvo 
patirti, ar Chicagos miestas 
gaus iš valdžios $9,400,000 fil
travimo stočiai ir $13,000,000 
požeminei kelių statybai (sub- 
way). Matė poną sekretorių 
Ickes. Pasikalbėjo ir rado, kad 
Ickes pritaria majorui.

Valdžia, sako, taip pat pra
dėtų statyti namus negrams, 
jeigu Chicagos miestas atsi
sakytų nuo vietinių taksų. Bet 
majoras sako, kad miestas nuo 
taksų negali atsisakyti.

Majoras- Kelly su Illinojaus 
kongresmanais atlankė ir pre
zidentą. Jis prezidentui pareiš
kė, kad jis pritaria algų ir va
landų biliui.

pabaigoje turėjo 123,011. Tų 
pašalpos darbų įstaigos yra 
Works Progress Administration 
(W.P.A.), National Youth Ad
ministration (N.Y.A.), Civil 
Conservation Camps (C.C.C.) 
ir kitos panašios grupės.

Iš bedarbių 16.1% rr porta
vo, kad jie yra paprasti dar-į 
bininkai, 28% pareiškė esą

sus rašytojas ir sociologas. Jis 
sakys eilę kalbų tema, ‘Čeko
slovakija—Demokratijos Sala 
Diktatūros Juroje.” Jis pralei
do daug laiko Čekoslovakijo
je studijuodamas krašto gyve
nimą bei Vidur-Europos poli
tinę situaciją ir savo kalbose 

! atpasakos įgytus patyrimus.
Svarbiausią kalbą sakys ge- 

“pusiau-amatininkai”, o 20.3% gūžės 6 d., Third Unitarian 
— amatininke.i ir 5.5% — ūkio Church, ties 301 N. Mayfield 
darbininkai. *

Bedarbiai taipgi pasidavė:
avenue, 8 vai. vakare. Mitingą 
ruošia West Suburban Brancln

8,259 profesionalai — dakta-’ Leaguc for Pcace and Demo- 
rai, dentistr i, advokatai, mo- eracy ir Labor Noo-Partisan 
kytojai, inžinieriai, auditoriai League.
ir t.p.;

5.2,706
riai, ofisų tarnautojai ir t.p.; 'Junior kolegijoje ir Mcadville 

24,098 — tarnai ir tarnai- Teologijos mokykloje, * prie 
tės; Chicagos Universiteto. (Sp)

Kitas kalbas Dr. Dcxtcr sa-
— klerkai, buchalte- fcyS Farragut High, O ak Park

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

' BRANGŲ INDŲ SETĄ

George

©PAVOGĖ VYNO IR $110 
—Du plėšikai užpuolė Christ 
Exharos krautuvę ties 5100 S. 
Westėrn avenue ir pasivogė 
$110 pinigais ir pusę galono 
vyno. •

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Vyras Pasidavė Policijai
MARQUETTE PARK -- 

Švento Kryžiaus ligoninėje mi
rė 63 metų moteriškė Anna 
Heinhold, nuo . į;7201 South 
Campbell a'venue.

Moteriškė buvo, pašauta ba
landžio 21 d. Mirties kaltinin
kas buvo jos vyras
Heinhold, 66 metų amžiaus. 
Pasidavęs policijai ir jos kvo
čiamas, Heinhold. aiškino, kad 
žmoną pašovė netekęs kantry
bes ir nepakęsdamas “ėdimo”, 
žmona jam išmėtinejusi, kad giniauja, nenori dirbti, etc. pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

su
liko. •

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu
nedirba, neturi ką valgyti, tin- mokėsit Naujienoms su kuponu. IŠsikirpkit kuponą Šiandien ir

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos gavo iš valstijos 

valdžios Springfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio.

Tas žemlapis parodo ., visus 
Illinois vieškelius, visus mies- 
-tus, miestelius ir kaimus, upes, 
4domias 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 ii’ kur 
galima pailsėti ir pamatyti gra
žius gamtos reginius.

Užeikite į “Naujienas” ir 
pasiimkite po kopiją to žem
lapio. Jį galite gauti nemoka
mai.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

TOWER V/RECKED BY
DERAILED TRAIN

iii

(ACME-NAUJ1ENŲ Foto!

STEEL POWER LINE

..^

KOLIZIJA NOR I H CHICAGO. — North Shore elektrikinis traukinys užvažiavo ant automobiliaus ir pats 
nušoko nuo bėgių. Nušokdamas nuo bėgių užgavo ir kitą traukinį, kurs važiavo į kitą pusę. Nuvirtusiame trau
kiny] niekas nesužeistas, automobilistas užmuštas, o kitam traukiny sužeisti pabirusiais stiklais aštuoni žmonės. 
Nuvirtęs, traukinys sulaužė elektros pajiegos bokštelį.




