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Kinai Laužo Japonu Eiles Shansi Provincijoj
SVETIMŠALIAI KARO STEBĖTOJAI PA-
■ TVIRTINA KINU PRANEŠIMUS
Kinai ruošiasi generaliam ofensyvui Shan
si provincijoj. Japonai Shantungo fronte 

sulaikyti.
SHANGHAI, Kinija, geg. 3. 

— Kinijos vyriausybė antra
dienį skelbė, kad kinų armi
jos visiškai sudemoralizavo ja
ponų eiles Shansi provincijoje 
ir sulaikė japonų ofensyvą 
Shantungo provincijos pietų 
dalyje. Svetimšaliai, kinų-japo- 
nų karo stebėtojai, patvirtino 
kinų pareiškimus.
' Kinai skelbia, kad jų ka
riuomenė Shansi provincijoje 
nepaliaujamai užima t jtponų 
pozicijas. Svetimšaliai stebėto
jai sutinka, jogei japonų pozi
cijos Shansi provincijoj pateko 
pavojun dėl to, kr d daug ja
ponų kariuomenės iš . čia buvo 
pasiųsta į Shantungo frontų, 
kur japonus ištiko pirmasis

Italų nuotaika šalta1 Madridas priešingas
- Hitleriui taikos deryboms

' ROMA, Italija** geg. 3. —- 
Antradienį Hitleris^; atvyko į 
Romą. Jį pasitiko tarp kitų, 
pats Mussolini, kuris ir pa
sveikino Hitlerį pirmas. Po 
trumpų ceremonijų Mussolini 
palydėjo Hitlerį prie verandos, 
kur jo laukė karalius Victor 

•^manuel, arklių traukiamoje 
karietoje nuvežti Hitlerį į Kvi- 
rinalą.

Hitleriui Italijoje ruošiamos 
tokios iškilmės, kokių jokiam 
kitam svetimos šalies valdo
vui Romoje niekuomet neruo
šta. Tačiau žmonėse, paprastų 
piliečių miniose nematyti entu
ziazmo Hitlerio vizitui. Faktas 
yra toks, kad italai nepaten
kinti vokiečių pagrobimu Aus
trijos ir, kaip katalikai, per
sekiojimu katalikų Vokieti
joje.

Nori ištraukti bylą 
Fordo kompanijai 

iš teismo
WASHINGTON, D. C., geg. 

3. -i- Charles Fahy, Naciona- 
lios Darbo Santykių Tarybos 
generalis advokatas, pirmadie
nį įteikė Circuit Court of Ap- 
peals, Covington, Ky., petici
ją, kuri prašo teismo leidimo 
ištraukti skundą prieš Fordo 
kompaniją, kad ji yra nusižen
gusi Wagnerio darbo aktui.

Fahy paaiškino, jogei Darbo 
Taryba nori skundą peržiūrėti 
ir sutvarkyti taip, kad jis ati
tiktų Vyriausiojo teismo rei
kalavimams, kaip kad jie buvo 
pareikšti Kansas City stok j ar
dų byloje.

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

Nepastovus; gal bus lietaus 
su griausmu; šalčiau; saulė te
ka 5:43, leidžiasi 7:51 valan
dą.

modernioj istorijoj karo smū
gis.

Patikėtinais, nors privačiais, 
oranešimtis daug japonų smul
kesniųjų valdininkų nusižudė 

— viena, dėl paskutiniųjų lai
kų nepasisekimų, o kita — dėl 
to, kad jie nepajėgia išlaikyti 
karo tarnybos sunkumų Kini
joje.

Kinų karininkei pranašavo 
didesnio maštabo įvykius arti
moje ateityje Shansi provinci- 
oje. šis pranašavimas inter

pretuota kaipo ruošiamas gene- 
ralis kinų ofensyvas. Kinų ka
ro generalis štabas Hankowe, 
laikinoje Kinijos sostinėje, pa
barė panašų pareiškimą dar 
prieš keletą dienų.

LONDONAS, Anglija, geg.
3. — Generolas Erancišco Fran
co davė suprasti, kad jis su
tinka priimti Anglijos tarpi
ninkavimą sukilėliams ir loja- 
listams, jeigu ir kai Madridas 
ir Barcelonas pasiduos.

Nepatikrinti pranešimai sa
ko, kad Katalonijos vadai su
tiktų deryboms civiliam karui 
likviduoti, o Madrido nesutin
ka ir reikalauja kariauti iki 
galo. Tačiau tai yra neoficiali 
žinia ir jos patvirtinimo tenka 
dar palaukti.

Pražuvo prekybinis 
laivas

PUERTO MONTE, Chile, 
geg. 3. — Didesni ir mažes
nieji pakraščių laivai trečiadie
nį ieškojo pirklybinio 1,880 to
nų įtalpos laivo Magallanes of 
Valparaiso, apie kurį negauna
ma žinių jau nuo sekmadienio, 
kai jis pasiuntė SOS, pagalbos 
prašydamas. Pagalbos prašy
damas laivas pranešė, kad ran
dasi apie 100 mylių nuo Chi- 
loe. Laivu keliavo 66 asmenys 
jo įgulos.

Streikas uždarė 
Chevrolet įmonę

g 3. — Premjero Daladier vy
riausybė antradieni paskelbė 

vietos Čhevrotet eil? nuostatų. Tų nuostatų tar-

BAY CITY, Mich., geg.
— Reikalaudami, kad butų pa
šalintas iš 1____ _______
įmonės menedžeris Wellock ir, 
jo rssitentas, darbininkai pa-; 
skelbė 
landų 
tas.

streiką. Po aštuonių va- 
streikas tapo likviduo-

Žemės drebėjimas 
Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 3. — Stiprus žemės 
kirčiai jausta naktį į trečia
dienį Meksikos Mieste ^keletą 
minučių, tačiaii apie nuosto
lius pranešimų negauta, žemės 
drebėjimą jautė taipgi Puebla, 
Guerraro ir Vera Cruz valsti
jos.

LACME-NAUJlhi\Ų

DlKTATORIAI Iš VAŠKO. — Londone ponia Tussand turi išstačius parodai 
šiuos diktatorius, padarytus iš vaško.! Tai Mussolini, generolas, Franco ir Hitleris.

Visi pilnamečiai re
gistruojami Japo-

• • • Xmjoj
TOKIO, Japonija, geg. 3. WASHINGTON, D. C., geg. 

Visiems pilnamečiams teks už- 3. — Trečiadienį čia prasidė- 
siregistruoti Japonijoje pagalėjo 26-4as metinis United States 
neseniai priimtą nacionalės mo- Chamber of Commerce suva- 
bilizacijos Įstatymą. Reikalavi-1 žiavimas. Pirklių draugijos pre-
mas registruotis bus paskelb
tas ketvirti dienį, geg. 5 d.

Registracijos reikalą iššaukė 
karo vedimo Kinijoje sumeti
mai. Jei kurie nesiregistruos, 
tai tiems gręsia bausmes. Re
gistracija reikalauja smulkių 
žinių <pie biznį, apie pinigus 
bankuose ir apie patyrimą 
tiems ar kitiems darbams dirb
ti. Įstatymas įgalioja valdžia 
ekzaminuoti bet kurios biznio 
įstaigos rekordus. Jis duoda 
valdžiai diktatorišką galią pri
vataus gyvenimo ir biznio kon
trolei karo metu.

Francuzijos taksai 
pakelti 8 nuošim

čius
PARYŽIUS, Francuzija, geg.

laikymui.
•Be to, Dr. Millikan, Kalifor

nijos . technologinio instituto 
pe pakeliama taksai šaliai 8 pirmininkas ir Nobelio dova- 

l nuošimčius. Kad daugiau turis- nos laimėtojas fizikos srityje 
tų pritraukti, sumažinta gazo-'pareiškė, kad Jungtinėse Vai- 
lino taksai 60 nuošimčių virsti jose darbo ir kapitalo inte- 
siems turistams, kurie pasilie- resai yra neišskiriami, reiškia, 
ka Francųzijoje ilgiau, kaip 6

3

dienas. Sumažinama taipgi ge
ležinkelių bilietų kainos 4Q 
nuošimčių turistams, kurie iš
būva Francųzijoje daugiau, 
kaip 6 dienas. Daladier tikisi 
patraukti į Francuziją šiemet 
300,000 turistų daugiau, ne kad 
jų paprastai atvyksta.

Kiti nuostatai taikoma sta
tybai isvystyti, o ginklų faM 
brikuose ir, bendrai, sunkiojoj 
pramonėj žadoma darbininkų 
padėtis pagerinti.

Biznierius teisina 
kapitalistinę 

sistemą

zidentas, George H. Davis, ati- 
darydr mas suvažiavimą, tarp 
ko kita pareiškė: Jis esąs įsi
tikinęs, kad Amerikos biznis 
išris dabartines sunkias savo 
problemas, jeigu jam bus lei
sta operuoti veikliai, jeigu jį 
paliuosuos įvairus varžtai.

Davis patarė 2,500-ms dele
gatų informuoti publiką apie 
biznį, remiantis šiais trim 
punktais: 1 — kad biznis yra 
organizuota sistema, kurios 
dalys priklauso viena kitai ir 
pinasi viena su kita; kad jis 
nėra kokia klasė arba grupė; 
2 — kad žmonės yra neišski
riama biznio dalis ir operuoja 
jį kaip darbininkai ir inves
tuotojai; 3 — kr d darbininkas, 
investuotojas ir suvartotojas 
pelnosi iš biznio sistemos dv 
turi bendrus interesus jos 'iš-

vienoki.

Naujas Airijos 
prezidentas

DUBLIN, Airija, geg. 3. — 
Trečiadienį bus nominavimas 
Airijos prezidento. Kandidatu 
šiai vietai yra Dr. Hyde, 78 
metų. Kadrngi nenumatoma 
kito kandidato, tai nomįnavi- 
mas Hyde’ui reikš ir išrinki
mą prezidentu.

Vokietija sulaikė 
Austrijos skolų 

mokėjimą
-------------------------1

BERLYNAS, Vokietija, geg.
3. — Išmokėjimas Austrijos 
valdžios, municipalitetų ir pri
vačių skolų svetimšali; ms tapo 
sulaikytas Vokietijos įsakymu, 
paskelbtu trečiadienį.’

Ateityje visi Austrijos iš
mokėjimai skolų svetimšaliams 
turės, būti daromi Vokietijos 
valstybės bankui vokiečių mar
kėmis, o šis b; nkas, savo ke
liu, praneš apie tai svetimša
liams ir padėtas jame Austri
jos sumas kredituos jiems.

Jau du New Yorko bankai, 
the National City Benk ir the 
New York Trust Company, ne
gaudami nuošimčių iš paskolų 
Vienai nuo to laiko, kai Aus
triją paėmė vokiečiai, liovėsi 
mokėję nuošimčius paskolų bo- 
nų savininkams.

Meksikos geležinke
liai darbininkų 

rankose
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, geg. 3. — Meksikos ge
ležinkelių vertė apskaičiuojama 
į 1,000,000,000 pesų. Nuo ge
gužės mėnesio 1 dienos šių me
tų visa v; dovybė šalies gele
žinkelių veiklai tapo pavesta 
patiems darbininkams.

Meksikos geležinkelius pra
dėjo statyti svetimšalių kom
panijos diktatoriaus Porfirio 
Diezo laikais, žinoma, gauda
mos didžiausių lengvatų. Pra
džioje ir per gan ilgą laiką vi
sa vadovybė Meksikos geležin
kelių operavime priklausė sve
timšaliams. Laikui bėgant iš
augo pečių meksikiečių kvali
fikuoti geležinkeliams operuo
ti ir tvarkyti kadrai, ir šie
met 1 dieną gegužės geležin
keliai perėjo į jų rankas.

LIETUVA-LENKIJA PASIRAŠĖ 
SUSISIEKIMO SUTARTĮ

KAUNAS, geg. 3. — Lietu- radijo susisiekimą pradedant 
va ir Lenkija neseniai atstei- gegužės 10 diena.
gė diplomatinius ryšius. An- Kitais pranešimais pasitari- 
tradienį Lietuvos ir Lenkijos'mai susisiekimo geležinkeliais 
atstovai pasirašė sutartį, kuri reikalu progresuoja skland- 
atnaujina pašto, telegrafo ir žiai.

ADF. IŠMETĖ DAR 6 UNIJAS
WASHINGTON, D. C., geg. 

3. —, Amerikos Darbo Fede
racijos pildomoji taryba perei
tą pirmadienį atėmė čarterius 
dar šešioms unijoms, kurios 
priklauso CIO. Neatimtu čar- 
teriu, nors ji ir priklauso CIO, 
pasilieka tik vienas Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unija.

š; kartą išmestos iš Fede
racijos unijos yra: Amalgama- 
ted Clothing Workers of Ame

Senatoriai nalaidos 
Glass bilių

WASHINGTON, D. C., geg. 
3. — Jungt. Valstijų senato 
bankų ir finansų pakomisės na- 
riri antradienį davė suprasti, 
kad jie sutikę vienu balsu Su
dėti akciją- ryšium su senato
riaus Glass biFumi, kuris lie
čia vadinamas holding kompa
nijas. Tai reiškia, kad kongre
sui šioje sesijoje neteks Glass 
biliaus svarstyti.

Glass bilius turi nuostatus, 
kuriuos priimti kongresą pra
šė prezidentas, dar šioje sesi
joje.

Užregistravo naują 
partiją

MADISON, Wis., geg. 3. — 
Antradienį čia tapo užregis
truota Nr.cionalė Amerikos pro
gresyvių partija.

IŠ LIETUVOS
t

LIETUVOJE TRŪKSTA 
MOKSLINGU MIŠ

KININKŲ

Didžiausias Lietuvoje miški
ninkas yra valstybė, kuri valdo 
visus stambiuosius miškus. Pri
vatus asmens teturi nedidelius 
miškelius savo ūkių reikalams. 
Miškai yra didelis turtas ir rei
kia labai rupirfi iii apsauga. 
Stengiamasi, kati miškų plotai 
nemažėtų. Todėl miškų kirti- 
timuose užsėjamas naujas miš
kas. Šiaip Lietuvos miškai da
bar jau gana gerai aptvarkyti, 
tinkamai saugomi ir prižiūri
mi. Tačiau pastebimas mokslin
gų miškininkystės žinovų tru
kumas. Per mažai yra žmonių, 
baigusių aukštuosius miškinin-i 
kysttės mokslus, nes Lietuvoje s 
nėra aukštosios miškininkystės 
mokyklos. Iki šiol aukštuosius 
miškų mokslus baigti buvo 
siunčiami studentai į užsienius. | 
Dabar pripažinta, kad mokslin
guosius miškininkus geriau bu
tų mokslinti savo krašte. Ka
dangi atskiros aukštosios miš- 
lAninkystės mokyklos brangiai 
kaštuotų, tai nusistatyta rūpin
tis, kad butų įsteigtas miškų 
skyrius Vytauto Didžiojo Uni
versitete. —Tsb.

rica, Amalgamated Iron, Steel 
and Tin Workers, United Tex-. 
tile Workers, United Automo
bile Workers, United Rubber 
Workers ir Oilfield Gas Well 
and Refinery Workers.

Paklaustas, kodėl Federacija 
neišmetė moteriškų rūbų siu
vėju unijos, Wm. Green pa
reiškė, kad- jis neduos atsaky
mo. Kalbama tačiau, kad ši 
unija gali pasitraukti iš CIO 
ir sugrįžti į ADF.

Nauja partija užre
gistruota Nebra- 

skoje
LINCOLN, Neb., geg. 3. — 

Nacionalė Progresyvė Partija, 
i šiomis dienomis įsteigta Wis- 
I consin valstijos gubernatoriaus 
I La Follette, trečiadienį tapo 
užregistruota Nebraska valsti
joje. Užregistruotas taipgi 
ženklas naujosios partijos, bū
tent kryželis rutuliuko vidury
je.

Keturi darbininkai 
nušauti Jamaikoje

. KINGSTON, Jrmaica, geg. 
3. — Dėl streikų dvaruose, ku
riuose auginama cukraus laz
dynai, keturi asmenys tapo nu
šauti, o per 50 areštuota. West- 
moreland distrikte sakytų dva
rų darbininkai streikuoja ir 
reikalauja didesnių algų. Poli
cija mėgina sulaužyti streiką, 
ir tie keturi užmuštieji buvo 
streikieriai, kuriuos policija 
nušovė.

Sulaikė mirties bau
smės įvykdymą

COLUMBUS, O., geg. 3. — 
Annai Marie Hahn, kaltinamai 
nužudymu burdingieriaus, bu
vo paskirta mirti trečiadienio 
vakare 8 valandą. Tačiau an- 
tn dienį vyriausiojo Ohio teis
mo narys, teisėjas Weygandt, 
leido moteriškės advokatui 
apeliuoti mirties nuosprendį į 
Vyriausiąjį šalies teismą. Tai
gi įvykdymas mirties bausmės 
tapo sulaikytas.

Nuo ”
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ. RASTINĖ bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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SALOJE TARP OKEANU.
(Tęšlnyš)

Kaip laukdavome kavalie
riaus iš Amerikos

Kai kavalierius iš Amerikos 
atvykdavo- į Kubą, tai jis būda
vo'labai svetingai priimamas, f 
kambarį, kur kavajierius tuTė- 
jo atvykti, mest' rinkomės ir pa
rūpinę butelį kūbancko spirito 
jo laukdavome. Merginai tai 
buvo didžiausias surijaudipi- 
inas ir rūpestis, kaip tas nepa- 
žįstamasai atrodo. Kas gi žino’, 
gal jis labai gražus, o gal Vi
sai į biesą panašus. Ar su juo 
drauge bus galima gyventi nu
važiavus Amerikon, o gal rei
kės skirtis? Taip, tie klausimai 
buvo visai neaiškus, o čia be' 
jokių ceremonijų reikėjo apsi
vesti. Mat, toki jau piršlio su 
kavalierium padaryta sutartis.

Musų laukimas amerikiečių 
lai nenueidavo visai niekais. 
Mat, mes per vestuvių ceremo
nijas gerokai pasismagindavo
me. Vadinas, tą apeigų dieną 
jannavedis mums užpirkdavo 
gerus pietus ir magaryčioms 
duodavo po pakelį amerikoniš
kų Camels ar 
papirosų.

Tre papirosai, 
koje parsiduoda
Havanoje atsieina 75 centai už 
vieną pakelį. Iš to jau galite 
spręsti, kad tų papirosų durnai 
Kuboje labai kvepia.

• i » f ♦ .r

Dingo kavalieriai, dingo ir 
amerikoniškų cigaretų 

durnai
Kalbami vedybų pokyliai ne-

lerstL Svetimų valstybių konsu- 
'Taftų. KuBoję irgi atsisakė bet 
ką daryti tuo reikalu. Lietuvos 
'atstovybes Kuboje nebuvo ir 
musų likimu niekas nesirūpi
no. „

Chesterfield’s

kurie Ameri- 
po 15 centų,

Slinko cfienos, slinko 
Savaitės

k. ■ * * ■ *,’ I

‘ Taip slinko dienos, savaitės 
ir mėnesiai mums prie Atlanto 
krantų bestovint ir bežiūrint, 
kaip milžiniški laivai atplaukia 
,rš Amerikos ir kaip jie plauk- 
1 darni iš Kubos į Ameriką gabe
no keliauninkus. Praleidom iš- 

1 tisus vakarus bežiūrėdami kaip 
'žvejų laivai plaukdavo į Ame
rikos kraštą. Tai iki pat sute
mos, kol paskutiniai saulėlei
džiai išnykdavo, mes žiūrėda
vome į tą šalį; darydami spėji
mą,- kada ir kaip mes irsimės 
per. tas Atlanto bangas, kurios 
bežiūrint dingo sutemose. Mes 
ilgai dar stovėdavome prie 
kranto cemėn tinęs užtvaros, 
,kūf iš vienos pusės tik girdėjo
si okeano ošimas, o iŠ, kitos 
pusės matėsi miesto žiburiai. 
Nenorėdami atsiduoti likimui, 
{ištisus vakarus ir naktis ten 
praleidom begalvodami, kas da
ryti, ’ kad galėtume 
šios užburtos salos.

. Kad mes Kuboje 
lietuvių koloniją,
kultūros organizaciją ir bend
rai visais kitais gyvenimo inte
resais rupiu tumės, tai nebuvo 

Į nė kalbos. M Ūsų tradicijos, kil
mė ir papročiai sū kubiečiais 
buvo sutaikomi taip, kaip die
na su nakčia. O tropiškų kraš
tų klimatas irgi negalėjo atitik
ti šjaurČS, žmogaus prigimtį. 
Todėl dėl šių priežasčių pas 
kiekvieną europietį ir kilo ne
suvaldomas noras įsigauti į' Ar 
meriką. ....... < ...

• ■ 1 ■ }

< (Bus daugiau)

ištrukti iš

įsteigtu m c 
sukurtume

NAUJIENOS, Chicago, III 
;jfc J I ei.u.tfa'ifaMfa I I ——

iMtocleleirte J^cob

Aš mačiau uiirštat
Auštriją...

ii IHlH, .1 fa H»t itU i 
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Trečiadienis, geguž. 4, 1938

Kas sakė, kad geras LIETUVIAI

(Tęsinys)
kavinėj,- darbinmkiš- Vienoje aš pamačiau vėl dar

vykę lietuvaičių, jos pasinaudo
damos vedybomis įsigavo į A- 
meriką. Tuo baigėsi ir vizitai 
amerikiečių. Nuo tada vėjas iš
blaškė ir kvepiančius ameriko
niškų papirosų durnus. Mes čia 
pasilikome be mažiausios gali
mybės, be jokios vilties, kad 
galėsime kada nuvažiuoti Ame
rikon. Musų giminės Ameriko
je neranda jokios spragos tarp 
įstatymų, kad galėtų mus įsi-

UŽPRAŠOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į 
Naujienų Gegužinę Birutės 
darže gegužės 22-rąę dieną.

APVALYKITE su
{PILSEN » PILSEN KWIK KLEAN

• Kitoj 
kam kvartale, mes sutarėme su
sitikti su draugais-. Gale,- aplink 
<3tai'ą sėdi' dirbtuves dirbiniu- 
jliaii,- tarpaii'toj^i, vjenAs advo- 
;kątAs. Jų Veidai rimti. Vienas' 
jų* tuoj praliek mums neįti
kėtiną žinią:

—Šįvakar devintą vak.ndą 
šuš#igį>š> kAlbą. Jis
praff^i, fcid • sėfcnn'židiėnf btfs 
plebiscitą#. Tai smūgis naciams. 
Jie aewpės .pąreftgti savo p^o- 
[): gandos. l^et štai—kaip jie 
reaguos?,, Ar nekiiudįyš jie 
inufDs?’ n’ėttitiTffč gaišti D$ 
vieriOš Tufhn'e
zuofi- n^itingu's. Mes ėsam tru
puti u'Žfchi'pti $£

Visoje Aūfeij'ojė 
kams i’šrhušė lėDU^rnbji valanda.

< • * • f ,

Vžkaif&s 4«kSešnej 
Vištifoittenėj'

Tą vafcairą mes pAkviesti 
pas viehą didėlį Graco architek^ 
tą vakAyiėDei. Atvykšiaitiė ne
šini) sAyo d&f visai šviežia Ąau- 
j ieną. T j ą' paskelbiame.
Jokio pAšisėfeiDlO

-^Tai fįra'sM'ADyihri’,—sako 
šeimininkas.—Jei butų buvęs 
nuspręstas plėbišeitas,- Grace 
butų; žmogus, kuris apie' tai ži
notų, būtent a& Nuo' ko jus 
girdėjot tas kalbas?

Mes nėatid'en-gšiine paslap
ties. Bet žibia heabejojarfiė, ir 
tas musų įs'i'tikiniipaš truputį’ 
erzina mūšų šėiftiininką ir ver
čia šypsotis jo’ svečiusgrovą 
ir groviepę W, Jiš tapytojas, 
gražūs vyras, kūTi'ūm nuo pat 
lopšio, matyt, piekūp nebuvo 
tekę rūpintis/ Grovienę.: tyėrVjptr 
ga, užsiima legitimistine: politi
ka ir už vis labiausiai bijo, kad 
joy tėvynėj neįsivyrautų na- 
cionalsocializrnaš. Namų vaikai: 
jaunuolis'—atliekąs karinę prie
volę, kitas1—aštuoniolikos metų 
Stirijos kostiumu, ir raudon- 

; virai šypsotis tų paryžiečių 
skruoste mergaitė, nedrįsta at- 
nąivumu, kurie ką tik 
viskuo tiki.

Bet deyintą valandą
kalba. Lygiai devintą valandą 
dvidešimts minučių jis prane
ša, kad plebisęitas bus sekma
dienį. Jo šaukimasis į austrų 
tautos vienybę—jaudinanti^. 

’ » I

-.— Mes esame žuvę, murma 
grovi-enė ir susvyruoja. Mes žu
vę. Vokiečiai mums neleis nie
ko daryti.

, t ., “Šituo plebiscitu aš arba pa
silieku, arba krentu, sako per 
radio šušnigas, kuris kalba iš 
Insbruko, prieš skaitlingą ir

• .entuziastišką minią.
Tautos himnas. Visi atsisto

ja. Vaikai prisišlieję prie sienos, 
užsižiūrėję į tolį.

Šeimininkes pilnas nerimo, 
1 jis fnąsto ir kalba pats vienas:

—Reikalas be > galo svarbus. 
Daroma gal būt klaida. 85% 
musų darbininkų yra raudoni, 
jie balsuos' už šūšniga ir prieš 

‘ nacius. Mes, aišku, taip pat... 
' Šušnigas gaus 75% balsų, visoj 
LAuštrijoj. Laimėj imas butų tik- 
‘ras .. .Bet vokiečiai neleis. Rei- 
’škia'—karas ...

Isivyratfja tyla; Insbruko 
minia choru užtraukia himnA: 
“ O du heim Gesterreich”. Su- 
siėmuši rankomis galvą, gro- 
vienė rauda—ar meldžiasi.

Praėjuš momentui pę tų 
'rfinančių minučių, kurios
krėtė h1 muš, “pafyžiėči'us”, iš 
sustingimo pažadina mus grio- 
lvienės kfaąsimas:
‘ —Ką darys Pnančuzija? Ką 
darys Anglija? Ar lers jie mus 
suvokietinti, ar leis jie mus žu
dyti načfbms, kurie plebiscitą 
sutrukdys priemonėmis, kurias 
jie' gerai žino? Ateis Vokiečiai! 
Mes žuvdme.

.KaS sšfkė, Ifaid reikia susisukt iš pa- 
sibiAurėjimb', kiekvieną kartį imant 
ką nors nuo užkietėjimo? Visai nėra 

Ireikalo jums tai daryti!
Paimti liusuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip ir valgant 
gardaus šokolado šmoteli—jeigu jus 
imat’Ex-*Latf f E’x-Lax suteikia jums 
pilną išvalymą—bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasi- 
biaurėjimo ar vidurių skaudėjimo.
.Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
j Amerikos .mėgiamiausias Šeimos vi- 
duWų įiuosūbtojUs.- Dabar jis yra 

{Moksliškai Pagerintais. Ištikrųjų da- 
fbat jis. yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAMI ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS-, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau

gusiems! . .

l i SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!

........ ...... 
f

protestavo jis. ...... I
—Gal būt, atsakė policijos'

vadas, bet aš beveliju turėti'., . i ' GYDYTOJAI IR DENTISTAItamstą pas save po ranka, negu Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai

ų Phone CANAL 6122

bininkų namus, kuriuose buvo 
kovota 193‘4 mėtftiš. Pamačiau 
draūguš, su kuriais tuomet 
būvau pažįstama; kąi kurie, ku
rių! aš dalyvavau' teisme, šian
dien yra laisvi ir/ skursta. Išė!~ 
ję iš kalėjimo, jie yra visą lai
ką be darbo. Bedarbių pašalpos 
jiiė> Žtaom^ neg^ūnja., Jie, yra 
te’Čtasidš rūšies piltaČiai. Slap- 
jtasioš darbininkų o^gaptaačijoš 

žinoma, padeita. ^et nuo- 
įrnoš yra, sunkiai pakeliamos ir 
'kuomet jie nebepajėgią užsimo
kėti,- kad pasiliktų gyventi tuose 
:jiems kadaise Vienoš1 Socia’lde- 
įmokratų savivaldybės jų pačių 
įpihigais pastatytuose namuose, 
juoš varo liauk.
! Viename priemiešty, kurio’ 
‘vardo aš nesakysiu atsargumo 
deltai,• nes Austrija yra dabar 

:ta pati Vokietija—Užgniaužta 
ir pėrsėkiojamay tame priemies
ty vienas socialdemokratas pa
rodė .man laišką,- kurį darbintr^ 
kai 1937 m, gegužes mėn., buvo 

: pasiuntę ^uŠnigui, kreipdami 
jo dėmesį į hacionaisocialistū 
pavojų ir praŠydatai; kad butų 
(grąŽĮhtos darbintakams visos _ 
jų laisvės: organizacijų, spau-isave namie, nežinodamas net, 
dos, teisė rinkta'tarbtu'vta įga- kas mieste dedasi:
.liotiniūs, kad tokiu budu | jie —Bet aš nieko nepadariau,

gusiems!

' ‘Gaminamą tik vienas tikras Ex- 
i!Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė- 
! ' žutės Užrašu — E-X— L-A-X. Kad 
į! gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei

kalaukit tikrojo Ex-Laj>:.

16

—Ir aš išsėdėjau šešias mė
nesius, —pridūrė jis.

Pasodintas vėl į kalėjimą 
1934 metais, jis nesenai buvo 
paleistas iš- jo kartu su naciais.

Prisiekiu jums, mes nešaukė
me “Heil Hitler”, ką apie mus 
kas beliudytų! šaukė Dolfūso 
užmušėjai, bet ne mes. Supras
kit skirtumą.

Tai buvęs valdininkas. Jis be 
darbo, kaip ir kiti. Šušnigas 
nugramzdino į skurdą Dolfu- 
<o aukas.

—-Kaip ritės galėtume juo pa
sitikėti? Jis pažadės mums vi
sa, ko, norėsime, bet—neišpil- 
dys. Mes balsuosime ne už jį, 
bet už “laisvą Austriją”. Mes 
nenorim tapti vokiečiais.

: (Bus daugiau)

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
2201 Wesf 22nd Street
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 591*
DR. RERTASli
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4916 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

pas

visos

ir 25 cehtų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką*

jll<i4wn.; /l.faCy Ku.iNn.^.i ■ t,il .i ,.y-

I

geriau galėtų kovoti prieš tė- 
ivynės priešą, šušnigas niekuo^ 
met į tą laišką neatsakė;

Viename priemiesty vienas 
;žmogus papasakojo man1, kaip’ 
<jis buvo areštuotas per teisin
gumo rūmų gaisrą, būdamas pas

Mrs. Anelia K. Jarusz
t<>. Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. VVesterh 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo* 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treatment 
ir magnetic 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.

išgirsta,.

šušnigas

Baste Muilo Valy kliu
Modemas fengvešnis hndas jtišų namą Valymo 
darbams. Absoliyttiš patenkinimas užtikrina-' 
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies DylerĮ.
Jus Niekuf Negalite Rasti Pilsen Kvfik Klean Pavaduotoją 
........... "'i M * I i i..........fa m .m j i ■ ,i d «■. I i

Dirbam LANGAM UŽDANGAS Bfinds)
SAULES UŽDANGAS, ORAPERES 

ir austriah uždangas
DAROM ANT UŽSAKYMO

WlND0W SHADES
Valome ir TaišoYfte’ Uždangas už Mažas1 kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

.« I •I • . I * >.; •’ : >

Tek Cicero 674
*.T * a

# -'ęj

Ai
Jos. Šuster ir Sūnūs, 

savininkai

VICTOR WtND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdaru Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBlŽRT V. *

ETKUS Ir EUDEIKI
.. - - - , »11 *ii * 11 » ■ > i tti 11 «

- - KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE.AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
DYKAI it i i

Ofiso Tel. Virginia 0036 
RCsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. 4157 ARCHER AVENUE

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

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

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

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

su

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

V , pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas ■4«45 'SO.« ASHLAND AVEi»«U ;

Ofiso vai.; ;Nuo 2riki 4 ir nuo 6 iki 81: 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____Ki ti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

8

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
t KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prošpect 1012
* ■ 1______________________—__________*__________________________________ *___________ 1—

DR. G. SERNER
: LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

r Ė J. RIDIKAS
3354 So; Halsted Street Boulevard 4089

/ ■ .I.*’- . • • f

S.P. MAŽĖIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVR5IUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNŪS
23,14 West 23rd Placė : Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4+ Bast 108tti Street Tel. Pullman 1270

i------ , , . 1 l, ' "> I .----------- ‘A'l.................

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. West6rn Avė. Phone Virginia 0883

į. ; ■ 1 £rrft  _______  •• .Ltryhrrr*! ru; IV

1.J.ZOLP Phone Bpul. 5203
1646 West 46įh Street / Boulevard 5566
i .... i ..............................................— -i■■ ■ ..... ,

NARIAI
Chicagos,

Cicero.
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

A. M. PHILLIPS
• y a t • \ * I . * i _

3307 Lituanica Avenue________ Phone Boulevard 4139

ANTŪONY B. PETKUS
6834 Šo. Western Avė. Phūne Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Pilone Cicero 2109

■- - •• - • -• ' ’ ■ ' g ------------ -------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
.Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas it Laboratoria
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez, Telephone PLAZA 2460
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NAUJIENOS; Chicago, III.

Į KĄ ŽMONĖS MANO
VIENAIP KALBA, KITAIP DARO

Nuo Lietuvos krizes ryšium to bendro darbo buvo prisddė- 
su lenkų ultimatumu Lietuvai ję ir Romos katalikai. Bet pa- 
pagyvėjo Amerikos lietuvių lai-1 pute kitas vėjas ir iš bendro

komiteto romiečių vadai savo 
atstovus atšaukė.

Tai, mat, kokie koalicininkai 
yra Amerikos lietuvių Romos 
katalikų vadai. Vienaip kalba, 

ko, kai’ lenkai pagrobė Vilnių,! ° kitaiP daro- Tokie žmonės y- 
tai Lietuvos politika buvo to-ira fa™ejai, veidmainiai. Kaip 
kia, kad neužmegsti su Lenkija1 Amerikos lietuvių Romos kata- 
diplomatinių ryšių tol, kol ne-'kkl^ vada' tikėtis, kad Lie- 
bus Lietuvai grąžintas Vilnius*. !uvoie butų galima sudaryti 

lietuviams k°abcinė vyriausybė ir bendrai 
šiapus ir anapus Atlantiko. Ta*va^1^ kraštą, jei jie čia Ame-

kraščiai. Tuose karštuose raš
tuose pasirodė kai kur šis tas 
naujo; iškeliama aikštėn vienas 
kitas negirdėtas dalykas.

Visi žinome, kad nuo to lai-

Tas buvo kalama

mintis lietuviuose buvo* prigiju
si. Vyriausybės Lietuvoje mai
nėsi, liet nesimainė nusistaty
mas dėl Vilniaus ir dėl santy
kių su lenkais.

Dabar štai šmakšt iškeliama 
aikštėn tai, kad tam tikri Lie
tuvos vadai jau seniai nurodi
nėjo reikalą užmegsti diploma
tinius santykius su Lenkija. ,

Štai Draugas bal. 19 d. 1938 
m. cituoja iš poros laiškų, gau
tų iš Lietuvos, kur kalbama 
minimu klausimu. Vieno laiško 
citatoje sakoma: “Prieš kelius 
metus šviesesni protai labai 
rimtai buvo pasiūlę užmegsti 
su lenkais, santykius, Vilniaus 
klausimą paliekant atvirą.”

Kitame laiške sakoma: “Jau 
profesorius L. Bistras ministe- 
naudamas • pramatė Lietuvos 
politikos ateities keblumus ir 
kelis kartus norėjo su lenkais 
derybų, kurie irgi taip pat to 
geidė ir statė sąlygas gana gar
bingas.”

šitie pareiškimai kiekvienam 
laikraščių skaitytojui turėjo 
būti tikra naujiena.

Jęį šviesesni Lietuvos protai 
pramatė reikalą, su lenkais su
sitarti, tai kodėl viešai apie tai 
nebuvo svarstoma? Jei Lietu
voje cenzūra neleido to klausi
mo kelti ir svarstyti, tai kodėl 
to klausimo svarstymas nebu
vo perkeltas šiapus AtlantikoJ^ 
Amerikos. Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacija savo suvagia 
vimuose yra dariusi visokii 
nutarimų, rezoliucijų, protestų 
ir pasiūlymų Lietuvos vyriau-Į 
sybei. O kas žino, kad ta Fede
racija butų kėlusi mintį apie 
užmezgimą diplomatinių, san
tykių su Lenkija? To nebuvo 
daryta. Tai kam dabar girtis 
pramatymu ateities? Žmonių y- 
ra sakoma: po laiko ir žydą 
ožka mandri. Taigi tie, kurie 
dabar didžiuojasi ateities pra
matymu, prilygsta žydo ožkai.

Kitas keistai skambantis to
nas Amerikos lietuvių katalikų 
spaudoje yra tai piršimas Lie-Į 
tu va! koalicinės vyriausybės. 
Tokią vyriausybę katalikiški 
laikraščiai Lietuvai perša tie
siog su apaštališku uolumu.

Nereikia daug gilintis, kad 
suprasti, jog tas Amerika* lie
tuvių katalikų vadų piršimas 
Lietuvai koalicinės valdžios y- 
ra visai i keistos vertės. Jei A- 
merikos lietuvių Romos katali
kų vadai butų nuoširdus koali
cinės valdžios šalininkai, tai jie 
čia praktikuotų tą principą. O 
visi žinome, kad jie čia to prin-1 
cipo nesiūlo ir nevykina. Lietu
vos krizės metu Brooklyne bu
vo Susidaręs koalicinis srovių 
komitetas, kurin įėjo ir Romos 
katalikai. Komitetas buvo su-' 
rengęs didžiulę demonstraciją 
prieš lenkus. Ar katalikų vadai 
pasidžiaugė tokiu tarpsroviniu 
veikimu? Ar jį užgyrė? Ne. Jie 
jį nupeikė.

O štai Chicagoje Romos ka- 
tž^ikai ir sandariečiai bendrai 
rengė Klaipėdos prijungimo mi
nėjimą. Visi žinome, kuo tas 
baigėsi. Dėl menkniekių Drau
gas išniekino sandariečius ir 
pareiškė, kad bendras darbas 
su jais nėra galimas. Vėl prisi
minkime antrąjį skridimą. Prie

'rikoje nė menkiausio darbo 
bendrai su kitomis srovėmis 
negali ir nemoka nuveikti?

—Diplomatas

PRETĘKSTAS
Tolimo atstumo kelionėje au

tobuse važiuoja keletas žmonių. 
Viena moteris rnt kelių laiko 
.apie metų amžiaus vaikutį. Pa
galiau, nors kartu važiavo ir 
moterų, ji vienam vyrui atki
ša vaiką ir prršo palaikyti.

—Bet kodėl būtinai man duo
date,—traukiasi šis.

—Todėl kad Tamstos ap
siaustas guminis...

■b

VAŽIUOKITE LIETUVON KARTU SU "PIRMYN” CHORU

tuvon birželio 11 d., lai-

\>NV

REFRIGERATORIUS, kaip ant paveikslo, vertas $179-00 
už $129•00, mokant ant metinio plano po 15 centų 

į dieną, užsimoka pats už save.

A 4^ Elektrikinis Refrigėratorius, General 
U U 1111 Electric, Norge, Crosley Shelvador, 
<1 oi II || Kelvinator, perkant dabar sutaupoma
v vivv $50.00

Šis laiškas yra dalis 
brošiūros, kurią apie x 
“Pirmyn” Ekskursiją Lie
tuvon išleido Cunard Lai
vų Linija.

vu “Britannic” iš New 
Yorko. Apie kelionės są
lygas susi žinokite su 
“Naujienomis” arba cho
ro vedėju K. Steponavi
čium, 4142 Archer Avė.

Neužmirškite, Sekma
dienį, Gegužes 15 dieną, 
“PIRMYN" atsisveikinimo 
Piknikas Birutės Darže, 
79th ir Kean avė., $1,000 
prizais bus išdalinta pub
likai. Bilietai nuo 5 centų 
iki 20 centų prizų laimė
jimui ir įžangai į pik- 

i niką. (Sp.)

CHICAGO UTHUAN1AN CHORUS

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIER (JOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.j
r c ^ėi k

A. VAIVADA
let Vke-FrMl4MM

J. AVKBTA1.A

O. MILtBR
TrtM«r«r

N. OKiAt
lwr*UrMi

B. MfLLKB—Pioaociai
M. VAIVADA—
8. GALDIKAą—8o0a) 
L 8 TU P A R— BuMmm

Cttalrman t Bortai Cmr 
A GRIGONIS

AMERIKOS LIETUVIAI t

Dlreetee
C. RTKPNKNt BTtPONAVIClUB 

414t Arrfctf Aveaa 
ChkMo. ItUaUf.

Mes džiauglanės, kad su dailę mylinčios lietuvių visuomenės 

parama, mes, Pirmyn Choras, gauname prčgą grupėje aplankyti savo tėvų 

žemę - Lietuvą. Bevelk visi Amerikoje gimę, mes pažįstame Lietuvą tik 

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

Mes džiaugiamės, kad Pirmyn Chorui teks t>uti pirmu Amerikos Lietuvių 

choru, kuris grupėje aplankys savo tėvų žemę. Vykstame Į Lietuvą, nok

dami kraštą, jo žmones Ir papročius pažinti. Norime užmegsti artimus 

ryšius su Lietuvos lietuviais, ypatingai, su jaunimu. Norime pažinti
■aIr gražią Lietuvos gamtą ir aplankyti kaiibus, miestus, miestelius, 

kur musų tėvai augo.

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

Ekskursijos ir bendrai padaryti vizitą Lietuvai.

Keliaujant su buriu dainininkų, Jūsų kelięne bus nepaprastai smagi 

ir Įdomi. Su sąyiėklais keliaudami,.linksmiau praleisite laiką negu 

paprastai. Sia\ Ekskursijai yra rengiamas ir didelis vizitų maršrutas, 

kuris apims ne vien Lietuvos Įdomybes, Dainų šventę, bet Ir didesnes 
• I

Europos valstybių sostines Ir Įvairias istoriškas vietas.

Važiuokit Į Lietuvą, šiais, 20-tų Lietuvos Nepriklausomybės 

metais ir važiuokit su Pirmyn Chorui

Pirmininkas

GARSINKITES “NAUJIENOSE” IŠ LIETUVOS

\

KIEK LIETUVOJE ŽVĖ
RIŲ IR PAUKŠČIŲ?

KLAUSYKIT, ŽMONES!
* %

Šviežias (^igaretas
dega islengvo

Nuvėsęs Cigaretas

ŠTAI ĮRODYMAS. Ar jus esate 
pastebėję kaip dega žolė, kada ji 
yra žalia ir šviežia? Jį dega iš- 
lengvo, ar ne? Priežastis yra ta
me, jog žolėje yra drėgnumo. Ar 
jus esate pastebėję, kaip sausa žo
lė dega? Ji dega greit ir karštai, 
nes ji neturi drėgnumo.

Matot, tabakas dega tokiu pat bu- 
du. Kada jis yra šviežias, jis turi 
drėgnumo. Jis dega išlengvo. Du
rnai atvėsta pirm negu jis pasie
kia jūsų burną. O kada tabakas y- 
ra sausas ir nuvėsęs, jis dega

‘ • J

greit ir karštai, nes jam trūksta 
drėgnumo. 

. . - • •• v-
Old Golds yra garantuoti fabriki- 
nio-šviežumo cigaretai. Du Cello- 
phane užvalkalai—ne vienas, bet 
DU—užlipyti šviežume savo prizi
nio derliaus tabakų. Kiekvienas 
pakelis dubeltavai užlipytas, tas 
padaro jį visiškai orą-neperlei- 
džiančiu. Tas dubeltavas pakiavi- 
mas suteikia jums šviežius cigare- 
tus—taip šviežius, kaip ką tik jie 
butų apleidę cigaretų jmašiną 
Leiskite išbandomam pakeliui Old 
Gold cigaretų pasakyti jums pla
čiau apie save.

Established 1760

Lietuvos miškininkų žurna
las “Musų Girios” paskelbė 
duomenis apie Lietuvos žvėrių 
ir paukščių skaičių. Kasmet 
žvėrys ir paukščiai tam tikrais 
budais skaičiuojami. Žinoma, 
sunku visai tiksliai suskaičiuo
ti žvėris ir paukščius. Vis tik
tai toks ’ SkaiČihvimas lendžia 
apytikriai sU’žihoti, kiek Lietu
va turi žvėrių ir paukščių. Čia 
paduodame Lietuvos žvėrių ir 
paukščių skaičius 1937 ir 1938 
metų pradžioje. Dabar briedžių 
yra 290 (buvo 26), danielių — 
36 (30), elnių — 99 (92), stir
nų — 26,741 (23,332),- šernų 
— 868 (625), vilkų — 146 
(126), lapių — 9,738 (8,911), 
kiškių pilk. — 97,827 (93,063), 
kiškių balt. — 4,959 (2,875), 
barsukų — 3,743 (2,357), vo
verių — 46,803 (22,055), kiau
nių — 916 (577), ūdrų — 141 
(55), audinių -— 20 (5), kurti
nių — 480 (386), tetervinų — 
19,975 (21,171), fazanų — 32 
(20), jerubių — 16,930 (6,133) 
gulbių--- 13 (18), gervių —
791 (388), juod. gandrų — 
885 (433).

Iš šių skaičių matyti, kad be
veik visų čia pažymėtų žvėrių 
ir paukščių per metus laiko žy
miai padaugėjo. Padaugėjimo 
priežastys bus tos, kad dabar 
labiau rūpinamasi žvėrių ir 
paukščių globa, tam tikrais 
laikotarpiais draudžiama me
džioti, retesniems gyviams yra 
skirti apsaugos miškai (rezer
vatai). —Tsb.

BUDRIKOt
V

Rakandų ir Radio Krautuvė
3409-17 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7010

WCFL 970 k. Radio Programa nė^ėporpĮS ,kaip 7:30 vai. vakare 
WAAF 920 k. Pėtnyčiomis ir Ned&liomis kaip 4 P. M.
WHFC 1420 k. Ketvergais kaip 7 P. M.

150 Dovanu-Verlės$15OO
New City Furniture Mart
PIKNIKE

Nedėlioj, Gegužės-May 29,1938 
BIRUTĖS GROVE 
" 79th ir Archer Avenue

ATSILANKYKIT—PABANDYKIT SAVO LAIMĘ

Tikietus Gausite New City Furniture Mart, 
1656 West 47lh Street.

■

Copr., 1938. byP. I<oriUardCo.. Ino.

Vidujinis Užvalkalas 
H •■Cullophane" 

atsidaro Ii VIRŠAUS

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI 

/ 

Padaro juos

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

uiienvblų Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lumbia Netvvork, nuo Kranto 
iki Kranto.

1

DVĖSENOMIS TERŠIA 
VANDENĮ SENSACINIS IŠPARDAVIMAS!

Illauklnls Užvalkalas 
Ii "Collophano” 

atsidaro 15 APAČIOS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

CELLOPHANE"
Palaiko juos 

fabrikiniai 
ŠVIEŽIAIS

SUDARGAS, šakių aps. — 
Šios apylinkės ūkininkai, gy
venų arčiau prie upių, turi 
įprotį padvėsusius ar nereika
lingus šunis, kates skandinti 
vandeny.

Po pavasario potvynių, nu 
sekus vandeniui, randama kar
klynuose, p: kraščiuose išplau
tų dvėsenų: kačių, šunų, net 
ir didesnių gyvulių.

Atšilus pavasario orui, dvė
senos pradeda smarkiai dvok
ti. Čia reiktų patiems gyven
tojams susirūpinti atprasti to 
negražaus įpročio.

Ne tik, krd tai sudaro ne
gražų vaizdą, bet dar yra ga
limumo plėtotis užkrečiamoms 
ligoms.

w

Tolregiams ir trump- 
rcgriauiB viskas bu 
epzsminacija.

TIK APRIBUOTAM LAIKUI!
10 nauji stiliai padaryti kad parduoti 

už $8.95! $10! ir $15! Po

‘ BV THt ST.TE Of ,U.

ttrd St. Store Opta Tim, Thartn Sat. to 9 P. M.
Musų 63-čios gt krautuvė atdara Antr. Ketv. ir šešt iki 9 v. v.

SULAUŽYTI LKNSAI DUPLIKUO 
JANU belaukiant 
už pigiai kaip ............................. .
KIK l’AS ŽMOGAUS, KURS ŽINO
Dr. AVinner yra atnešęs pagelbą tukstan 
čianie. N<5ra persunkaus atsitikimo. Spe 
cĮalizuojamfis sunkiai pritaikomais atsiti 
kimaie. Profesinis patarimas dykai.

LIEBERALU8 TERMINAI 
1|

OOlbor

auk



JTAUJIENjOS, ChIcag(5fIĮL ■ Trečiadienis, geguŽ. 4, 1938pereitą savaitę jį areštavo ir riąus Alanto-Jakševičiaiis apie pasodino kalėj iman už žjho^ lietuvių-lenkų santykius. Kai nių apgaudinėjimą.“Vietos dienraščiuose vėl ‘skamba’ lietuvių vardas, per ‘pasidarbavimą’ iš Lietnyos atsiųsto ir čia eilę metų išlaikyto ‘kolonijos moralybės kėlėjo’. j“Dienraštis ‘Critica’ 24— 3—38 rašo, kad kunigas Janilionis kaltinamas pagal 172 baudžiamojo statuto paragrafą už pasisavinimą stambių sumų pinigų iš ‘švento Kazimiero” loterijos, už priketinimą premijų: automobilio, radijo aparatų, relikvijų ir šventų abrozų bei mukų, bet nieko nedavęs ir viską pasiglemžęs, j Jam gręsia keletas metų ka- . . ■ . ,i , į i Įėjimo.Kiekviena diktatūra laikosi ginklo pagalbą. Dikta- “Lietuviškos davatkos da- torių valdomuose kraštuose spaudos ir susirinkimų lais- ar eil?a pas ^.lse^5.ir p.rašo’ ves nėra irj negali būti. Nėra ne teisetumo, kadangi dik- magaryčių už priėmimą nuo tatoriaus žodis dažnai ir reiškia įstatymų. O jei kas dri- jų pinigų ir negrąžinimą.” sta pasipriešinti diktatoriaus valiai, tai tas tuojau atsi- m . . . .v . . duna kalėjime, koncentracijos stovykloje ar kurioje ki- liausi lietuvių kunigai Pietų toje sargioje vietoje. Taip yra Vokietijoje, taip yra Ita- Amerikoje. Pavyzdžiui, kun. lijoje, taip yra ir kituose diktatorių valdomuose kraš- Janilionis buvo, nepaprastai tuose. veiklus. Jis specialiai čia buvoVartodami- jėgų prieš piliečius, diktatoriai ir patys atvykęs “sviesti” vietos betu- bijosi jėgos. Jie bijosi žmonių keršto ir todėl be specia- Vllls 11 ’ kaip k°resP9ndęntas! hos sargybos ne žingsnio nedrūta žengti. Pavyzdžiui, Tačiau> kaip matomc> jo karje. kai Hitleris sumanė aplankyti Italijų, tai prieš visų mė- ra pasibaigė visai nekaip, nesį slaptoji vokiečių policija nuvyko i Italijų tartis su Mussolinio žvalgyba dėl tinkamiausių priemonių, kaip apsaugoti Vokietijos diktatoriaus gyvastį. Ir štai šiomis dienomis laikraščiai paskelbė sensacingas žinias, kad S,talll<° karalystėje isdavi- Italijos policija ir žvalgyba sulaikė 6,000 nužiūrimų ir Lesiliauja- Sakoma> ka(1 yra lo. įtariamų žmonių. Sulaikė vien tik dėl to, kad nepasitiki kk)S rųįes gyvačių, kurios pajais, nes, matyti, jie nėra palankus nei fašistiškai, nei čios save praryja. Esą, jos pa- naciškai diktatūrai. griebia savo uodegą ir prade-Pašalinusi iš kelio nepageidaujamus asmenis, tųks- da Ritančiai žvalgybininkų ir po to seks kiekvienų Hitlerio Ly^vnai taiP Pat elgiasi iržingsnį ir žiūrės, kad jis butų visais atžvilgiais apsau- bolševizmas, kurisx • jau baigia pats save naikinti.
® v. . vT ...... TT. . . . Kaip žinia, pernai vasarą buvoPačioje Vokietijoje Hitlens yra saugojamas dienų sušaudyti su maršalu Tucha- ir naktį. Sakoma, kad jo asmeninė sargyba susidedanti Į čevskiu priešakyje keli stambus iš 3,000, parinktų ir ištikimų vyrų. J

Maždaug panAšiar -yra ir Italijoje, kur juodmarški- nių diktatorius visada yra apsuptas šnipų, slaptosios policijos ir asmeninės sargybos.Nemažiau dreba kinkos ir “mylimam vadui” Stalinui, kuris baigia likviduoti visus Lenino draugus. Laikraščių prąnešimąis, jis pastaruoju laiku ųepaprastai sustiprinęs savo sargybų. O tąi dėl to, kacl kažkokia nelegali radijo stotis neduodanti jam ramybės. Ta stotis nuolat skelbianti, kad “laisvintojų sųjunga” nutarusi Stalinų likviduoti, ir tatai jį padarysianti netolimoje ateityje.Taigi, žudydami kitus, diktatoriai patys bijosi susilaukti tokio likimo, kaip jų aukos. Bijosi, kad jų nuolat vartojamas ginklas kartais nebūtų atkreiptas prieš juos pačius. , •

NAUJIENOS
The Llthuąąieh Pąily 

pębiięhed Daily Eycept Sanday by
^tįnęuąUn Nęve pub, ęo^ Iw.

„ 1789 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Užsakymo kaina:
Chicago jo—paštu:

Metams __ ______________
Pusei metų '______________
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiams 
Vienam mžrtesiui _________ -

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija____________
Savaitei' ____ 18c
Mėnesiui__________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

Metanas n--________
Pusei metų .... ............
Trims mšnejsiąms __
Dviėnis nąSnesiarps - 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
$8.00 
4.00 
2.50

$8.00 
4. M) 
2.00 
1.50 

.75

Sttbacription Rate*:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in ChicAgo 
8c pęr copy.

Entered as Second ęiąss Matter 
March 7th 1914 at the Pošt Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

$5.00
- 2.75
... 1.50
„ 1.00
.... .75

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL. Cįicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Metams .t.■■■■■■.
Pusei metą .....____________
Trims mėnesiams ...............
Pinigus reikia siųsti pašto i

Orderiu kartu su užsakymu.

Diktatorių baimė

NEIšSIPIRKO

“IDEALUS KUNIGAI’’“Draugas” skundžiasi, kad Pietų Amerikoje veikimo sąlygos katalikams esančios itin sunkios. 0 tąį dęl to, kad jų veikimą trukdą ne tik laįsvą- maniai ir bolševikai, bet dagi Lietuvos konsulai ir mokytojai. Gįįrdi, dėlei to kelių veiklių ir idealingų kunigų veikla esanti labai apsunkinta.
kaip visą tai ‘‘paaugąs’’ 

apibudina:
“Įš lietuvių gyyepimo pie

tų Amerikoje ateina liūdnos 
žinios*. Ten Jejdžiami laikraš
čiai praneša apie lietuvių pa
siskirstymų į įvairias gru
pes, tarp kurių eina dideli 
ginčai ir peštynės. Ypač yrą 
puolaipį iv skriaudžiami ka
talikai, prieš kuriuos veikia 
net ir Dirvos vyriausybes 
ten užiąikomi žrnopės: kon
sulai ir mokytojai. Pietų 
Amerikoje uoliai darbupjasi 
keli labai veiklus ir idealingi 
kunigai, tačiau jų veikimas 
yrą trukdomas pę tįk feįąvą- 
manių ir bolševikų, bet ir 
Lietuvos konsulų ir mokyto
jų.”

■ jaKad Pietų Amerika turėję “laimes” susilaukti labai veiklių kunigų, tai tiesa. Tačiau tolį grąžų negalima pasakyti, kaęi tie kunigai butų labai idealus. Pavyzdžiui, prieš į<elis metus ten labai smarkiai veikė kuų. Bumša, kuris pasižymėjo įvairiais skandalais ir skandaliukais. Vėlesniais laibais “didelį veiklumą” parodė kun. Juozas Janilionis, kuris dabar sėdi ka- lęjimę uždarytas. Apie tą “dvasios vadą” musų specialus respondentas iš Argentinos šo: ko-ra-
šių“Nuo kovo pabaigosi

1938 metų Argentinos lietu
vių ‘kolonijos kapelionas’, 
daug litų Lietuvos iždui kai
navęs ‘moralybės mokytojas’ 
Ąrgeptmoje — kun. Juozas 
Janilionis sėdi Vilią Devoto 
kalėjime. Teisėjo Dr. Gomez 
įsakymu jis liko suimtas, nu
varytas pas vyskupą, išvilk
tas iš j upelės, ekskomuni
kuotas iy pasodintas į kalė
jimu“Argentinos tęisingurno įs
taigos, ištyrusias ■ kunigo 
Juozo Janilionio žulikystes su ‘šventąja Kazimiero’ rifą,

raudonosios, armijos vadai (jų tarpe gen. Putna. ir; geri, Uba- revičius —’ abu lietuviai). Mirties sprendimą jiems išnešė karo teismas, į kurio sąstatą įėjo maršalas Vorošilovas, maršalas Budionyj, maršalas Bliųcheris, aviacijos viršininkas Alksnis, maršalas Egorovas, gen. Dybenko ir gen. Bclovas.Nuo to laiko dąr ir vienų metų neprąslinko, o jau Alksnis liko Stalino į aną pasaulį pasiųstas. Kiti trys, būtent, maršalas Egorovas, gen. Belo- vas ir gen. Dybenko, kiek galima spręsti, yra kandidatai į aną pasaulį. Jie jau liko pašalinti iš savo pareigų ir, tur būt, netrukus jięiųs bus išneštas to- kis* pat mirties sprendimas, kokį jie pernai išnešė Tuchačev- skiui ir kitiems savo kolegoms. Tai padarys, žinoma, kiti Štalį- no čebatlaižiai, kurie tuo būdų bandys išsipirkti įr išgelbėti są- vo kailį) kaip tai darė Alksnis.ĮŠ visų suminėtų garsenybių yra romantiškiausias ir įdomiausias gen. Dybenko. Bolševikiško perversmo metu jis vadovavo Baltijos laivyno jūreiviams. Jei bolševikams tada pasisekė valdžią į savo rankas pagrobti, tai už tai gal didžiausias kreditas tenka Dybenkaį. Perversmo metu ne tik pats Dybenko atsuko kanuoles į tuolaikinį 'Petrogradą, bet ir padare sutartį su gen. Krasno- vu, kurisi sutiko išduoti laikinąją valdžią.Taigi, Dybenkos nuopelnai bolševikiškai revoliucijai yra labai dideli. Ir vis dėlto Stalinas yra pasiryžęs ir juo nusikratyti !

pranešimas’ pasibaigė, tai susirinkimo pirmininkas leido duoti klausimus. Štai ką apie tai rašo “Išyięn”:“Tarp kitų paklausimų, Vaitekūnas klausė, ar galėsi- j me dainuoti ‘mes be Vilniaus nenurimsime’. Į tai Alantas atsakė, kad viskas busią, kaip buvę iki šiol.“Dr. Jasaitis dąyė iš eilės klausinius: Į. kode, vyriausybę tol, kol nebuvo priimtas ultimatumas apie tai nieko neskelbė visuomenei nei per laikraščius neį per ra- dio? 2. Kodėl seimas posėdžiavo tada, kai jau buvo atsakymas ’ į ultimatumą įteiktas? 3. Kodėl vyriausybė prieš kelerius metus nesusitarė su Lenkija, kada ji norėjo tai padaryti gražiu budu, (^padarė Juozo Pilsudskio vardinių dieną? 4. Kodėl neleidžiama skelbti spaudoje kvietimas į tautą ir vyriausybę, kurį pasirašė buvę Lietuvos garbingi prezidentai ir ministeriai — laisvės kovotojai? Kodėl vyriausybė tokia nuolaidi stipresniems užsieniams ir, tokia agresinga viduje prieš piliečius ir prieš silpnesnius užsienius, pav., Vatikaną? Ar tiesa ir natūralu, kad 12,000 tautininkų valdo 2,600,000 lietuvių, pasirašinėja jų vardu įvairias sutartis, kurias turi vykinti ne viena tautininkų partija, o visa tauta?”Tie klausimai sukėlę salėje didžiausį entuziazmą. Pasigirdę triukšmingi “bravo” ir “teisingai”. Alantas bandęs išsisukinėti ir aiškintis, bet tai jam labai nesisekę, tautininkus,;; įklimpo, kai pasakė: ;
I “Jei TaįAista nežinai, tai aš Tamstai1 pasakysiu. Prysto- ras prieš 12 metus ir Tyške- yičių§ su'Mironu š. m. sau- i šio 14 d. ' Kretingoje siūlė 
į Seinų ir Švenčionių apskritis. (Alantąs permuša kalbą — ‘ii* atsižadėti Vilniaus’...). Netiesa, Vilniaus klausimu buvo leidžiama padaryti vienašališką deklara- ei ją”. '

•-•n Pri; Bet čia įsimaišęs pirmininkas J ir pareiškęs, jog leidimas buvęs gautas tik pranešimui, o• ne laisvoms diskusijoms. Tąsyk Dr. Jasaitis! atsistojo ir pareiškė, kad jeigu čia negalima išsiaiškinti visai tautai rupi-• mais klausimais, tai nėra pras-• mes ilgiau pasilikti. Tai taręs, jis apleido salę, o drauge sų juo' išėję ir daugumas publikos. Pasilikę tik vieni tąųiinin-t kai,. kurie daugiausia susidėję iš valdininkių

Beteisindamas jis dar labiau Dr. Jasaitis jam

Remkitę tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

OFICIOZO REDĄKTpRIUI 
UŽKURE PIRTĮSlapta leidžiamas Lietuvoje “Išvien” laikraštis rašo apie įvykusį Šiauliuose labai nemalonų tautininkams atsitikimą. Dalykas buvęs tokis: kovo 27 dl Šiaulių tautininkai sukvietę visuomenę pasiklausyti pranešimo “Lietuvos Aido” redaktę-

Viena pirmiau ir dabar
Dr. Br. J. ZutafckftS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

iiiui
[ACME-NAUJIENŲ Foto]C. E. Pcąrsy, naujos mai- nerių unijos sekretorius. Tą naują uniją tveria Amerikos Darbo Federacija, kad pakenkti J. L. Lęwisuį, kurs vadovauja didžiausiai Suvienytų Mainerių unijai.

(Tęsinys)Didžiausią dalį žinoma sumokėdavo taip vadinamas turtuolių sluoksnis. Pradedant 1919 metais ir baigiant 1932 metąis Vienos socialdemokratai pastatė 64 itųkstąnčius gyvenamųjų butų, kuriuose patalpino maždaug ketvirtadalį milijono gyventojų. Nuomuotojai mokėdavo labai mažą mokestį ir tuo pačiu laiku tuyėęįavo patogius kambarius, kurie atitikdavo paskiausiems higienos reikalavimams. To laiko miesto savivaldybės yeikėjų svarbiausia mintis buvo ta, kad duoti dar- bininkąms ir tarnautojams už palyginti t žemas kaipąs priderančius butus, tuo budu neapsunkinant, bet palengvinant jų pragyvenimą ir būvį.Nežiūrint namų didumo, vietos, oro ir šviesos yra kankamai dėl kiekvienos mynos (Didžiausias namas vadinamas Kari Marriiof ir sutalpina 1,600 šeimynų). Be moderniškų šeimininkėms įrengimų, kiękYįenąs iš jų turi gražįus sodnelius, vaikams pa- sižąisti aikšteles ir jiems pasimaudyti baseinus, sporto prietaisas, mankštymuisi sales ir t .t. Tokie įrengimai, be abejonės, atsiliepia į jų auklė-, jimą. šituo atžvilgiu Vienos administracija yra daug gero atsiekusi įsteigdama įvairiausių rusių įstaigas vaikams, jaunuoliams ir sųaugusiams, kuriose patarmių ir pagalbos visuomet galima buvo nemokamai gauti.Daug dėmesio buvo kreipiama į Vjaikų darželius (kinder- gaerten). Daugelyj jų vaikai galėdavo ištisą diepą išbūti ir miestąs i juos net maistu aprūpindavo. ^Užt-ai arba labai mažai reikėdavę sumokėti arba kas dažniausiai atsitikdavo, kad tėvai buvo nuo mokėjimo atleidžiami. Dideli pinigų sumos buvo skiriamos kovai prieš džiovą, lytines ligas ir vėžį. Nepasiturintieji net būdavo siunčiami gydytis į tam tikras sa- nitorijas. Norintiems tęsti aukštąjį mokslą stipendijos buvo skiriamos tik tuo atveju, jei moksleivių tėvai buvo labai neturtingi.Nebuvo tos gyvenimo srities,' kurią jie nebūtų buvę susirūpinę, savo pirštus pridėję ir parodę produktyvaus darbo. Tukstančiąi ir milijonai ątel- yių gal nepritardavo jų pasąu- lėžiurai arba jų vykdomai politikai, bet visi be partijų, religijų ir rasių skirtumo pripažindavo, kad jie ląikėsį savo duotų žodžių ir nutarimų—$čy- rai dirbę dėl visuomenės labo jr daug' gero jai yra atsiekę. Niekam ąbejonė nęįcįlo, ką$ Vienos miestas liko grąžiąų papuoštas ir estetiniu bei kultūros atžvilgiu pasaulio akyse dar aukščiau iškilo, negu prieš- kariniąis laikais. Vargu rasime pasaulyje kitą miestą, kuris butų taip daug apdainuojamas arba kuris pajėgtų iššaukti tokius gilius paęįgerėjįmo ir pergyvenimo įspūdžius, kad širdgėlos jausmas poroms,-pie- noroms apima atsiskyrimo valandoj.Vieniečiai nerą grynos rasęs žmonės. Užtenka ąteįviui tįk pavaikštinėti gatvėmis ir 'jis tuojau pastebės įvairių prekybos bei pramonės įstaigų pavadinimus, iš kurių labai lengvai gali spręsti apie jų kįlmę. Savaime suprantamą, kad toįs susiartinimas ir susimaišymas su kitataučiais išėjo jiems patiems į nąudą, nes pasėkoje to išsivystė savotiškas ir charakteringas vieniškas tipas, kuriam nė vieną tauta negali prilygti. Vieniečiai yrą labai aukštos kultūros ir sudaro ypatingą atmosferą, kuri kiekvienam

bet pa- šei- yra

pakeleiviui suteiktą širdingo malonumo. Pats miestas yra be galo įdomus. Jis yra davęs j visą eilę plačiai žinomų moks- , lininkų, menininkų, architektų, vaizdakalių ir kompozitorių, tūrių veikalais ir šiandien visas pasaulis dar tebesidžiaugia ir linksmas valandas praleidžia besiklausydamas tos nuostabios muzikos. Ne tik muzika, bet ir medįęina yra daug prisidėjusi prie įšplatinRno Vienos vardo. Karaliai, kunigaikščiai, aukšti yąlęižįos atstovai ir kiti suvažiuodavo iš visų pasaulio kraštų ieškędami patarimų ar pagalbos sveikatai.Per kelis šimtmečius Vienos universitetas (pastatytas 1356) turėjo visose srityse plačioj žinomus mokslininkus. Ypačiai Marijos Theresijos valdymo laikais medicinos mokslai pradėjo labai klestėti ir palengva įgyti daugiau tarptautinės . reikšmės. Ištikrųjų Viena yra visapusiškas miestas. Kas bent sykį joje yra buvęs, tas nieka- ■ dos jos nepamirš ir stengsis anksčiau ar vėliau pakartoti savo vizitą.Beveik kiekvienas be ties pamyli tą kraštą ir nes. Deja šiandien visa keitė. Labai abejoju, kad Viena galėtų išlaikyti savo tipingą charakterį ir kultūrą. Nepagrįstas prūsiškas išdidumas ir savimyla užtemdins jos skaidrumą ir užsmaugs jos savarankiškumą. Turėdama kone dešimties šimtmečių įdomią istoriją, ji daug žmonijai patarnavo meno, mokslo ir kultūros srityse. Prijungta prie Vokietijos prievartos keliu ji nustojo gyvavusi kaipo nepriklausoma valstybė, ir tokiu budu pavirto provincialiniu miestu. Svetimoms idėjoms ir viduramžio dvasios laikąis ji yra verčiama gyventi. Veltui ieškotume joje to taip visiems žinomo malonumo ir jaukumo, šiandien žmonės suvaržyti ir su baime gyvena, nes persekiojimas, kankynės, neapykantos dvasia ir pagieža šėlsta be saiko ir verčia miestą aukštyn kojomis. Niekas nežino, ką rytojaus diena atneš. Kiekviena laisvai ir sveikai protaujančio žmogaus likimas yra neaiškus ir neužtikrintas. Laisvė tapo palaidota ir kitoks, negu naciš- yra griežtai žiauriai

VYDŪNAS TEBESĖDI 
NEŽINOMAM 

KALĖJIME

išim- žmo- pasi-

Didžiajam lietuvių rašytojui ir kultūros darbininkui Vydu-’ nui neseniai (III.22) suėjo 70 metų amžiaus. Vydūnas beveik visą amžių išgyveno Mažojoj Lietuvoj, Tilžės mieste (ant Nemuno kranto). Vydūnas anksčiau ilgai mokytojavo, todėl dabar jam buvo mokama « pensija, iš kurios jis ir gyveno. Pastaraisiais laikais retai Vydūnas lankydayos į nepriklausomą Lietuvą, nes vokiečiai neduodavo leidimų išvažiuoti. Vydūnas nuolat dar rašė arba taisė seniau parašytus savo veikalus. I politikos dalykus nesikišdavo.Vydūnas visą savo amžių propągandavo kilnų žmoniškumą, žmonių tarpusavę meilę. Todėl atrodo lyg koks pasityčiojimas, kai vokiečiai garbingąjį senelį Vydūną, prieš pat jo 70 metų jubiliejų, įdėjo į kalėjimą, visai net nepaskelbę, . kuo jis kaltinamas. Palaikę , trumpą laiką Tilžės kalėjime, vėliau Vydūną perkėlė į kai kurį kitą kalėjimą. Ir iki šiol nežinoma nei kur, nei už ką Vydūnas kalinamas.Lietuvos kai kurios organizacijos bei visuomenė rengiasi iškilmingai minėti Vydūno 70 metų amžiaus jubiliejų. Kadangi pats jubiliatas sėdi kalėjime, tai minėjimą teko atidėti. Lietuvos rašytojų sąjunga, norėdama prisidėti prie greitesnio Vydūno išlaisvinimo, išsiuntinėjo atitinkamus raštus užsienių rašytojų draugijoms ir kultūros įstaigoms. —Tsb.

kas galvojimas draudžiamas ir net baudžiama* Uzurpatorius Hitleris su/tąvė skaudų smūgį Austrijai. Vartodamas tironiškas priemones, jis pavers ją ne kuo kitu, kaip tik trečiojo reicho vergų kolopija. O Vienos klestėjimas tikriausiai sustos, nes mokslui, menui ir kultūrai laisvė yra būtinai reikalinga.(Galas)
KLAIPĖDIEČIAI RUO
ŠIAS DAINŲ ŠVENTEIKadangi šiemet visuotino ji dailių šventė neįvyks, tai numatyta suruošti Kaune, Klaipėdoje ir Ukmergėje rajonines dainų dienas. Ypatingai rūpestingai ruošiasi dainų dienai klaipėdiškiai. Vyriausias chorų dirigentas Alf. Mikulskis jau pradėjo lankyti visame krašte veikiančius chorus ir juos derinti liepos mėn. 10 numatytai dainų šventei Klaipėdoje.Neseniai krašte įsisteigė dar keįi chorai. Dabar daugiausia chęrų turi šauliai įr santarie- čiai.^laipędęųę jau yra anksčiau buvusios dvi dainų šventės ir viena Šilutėje. Šia dainų švente susidomėjimas labai didelis. Ji sutampa su amerikiečių lietuvių jaunimo ekskursijų atsilankymu. Dainų Dienoje žada gausiai dalyvauti ir visas pajūrio ęrgąųizųętąs ir nę.organi- zuotas jaunimas. —Tsb.

PREMIJOS LIETUVAI
TĖMS Už GRAŽIAU

SIUS DARŽELIUS

ir Mažojoj, lietuvaitės iš senų laikų yra pratusios laikyti gražius gėlių darželius. Pastaraisiais laikais pastebėta, kad lietuvaitės rodo mažiau susirūpinimo savo darželiais. Klaipėdos krašto jaunimo organizacija “Santara”, norėdama lietuvaites paskatinti labiau rūpintis darželiais, ir šiais metais paskyrė kelias premijas gražiausių darželių laikytojoms — santarietėms. Viena premija skiriama viso krašto gražiausio darželio laikytojai ir po vieną premiją keturiems* “Santaros” rajonams. Buvę darželių konkursai parodė, kad tuo smarkiai paskatinamos mergaitės ruošti gražius ir lietuviškus darželius. Jau kelinti metai konkursuose dalyvauja žymus mergaičių skaičius. —Tsb.• švietimo ministerija paskelbė konkursų tipiniams mūrinių, 2-jų ir 3-jų komplektų prodžios mokyklų projektams paruošti. Už geriausius projektus skiriamos premijos: 2-jų komplektų projektui 800 ir 500 lt. ir 3-jų komplekt. projektui — 1,000 ir 600 lt. Konkursas baigiasi gegužės 23 d.
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 — T. Tilvytis.

. šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas.
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiaris Mokslas — Apžvalga 

ir t.t.
— KAINA 45 CENTAI — 

Galima Gauti NAUJIENOSE.
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KANADOSLIETUViUZINIOS Lietuvos Padangėje
Skolintais kūdikiais ®

VISKO PO B1SKĮ
Iš Toronto Padangės

Dar nelabai seniai Naujieno
se buvau prisiminęs, kad so
cialistai yra anti-komųnis»tai. 
“L. B.” labai įsižeidė ir pri
minė, kad tas išsireiškimas bu
vo padarytas neapgalvotai ir 
spaudon pateko per redakcijos 
neapsižiūrėjimą. Esą, komu
nistai niekuomet nesako, kad 
jie anti-sociąlistai. Gal būt, 
kad nesako, bet darbai pasiro
do visai kitaip. Vadinasi, mes 
visuomet apie socialistus atsi- 
liepiam žodžiu gražiai, bet kur 
pasitveriame tuos nekadėjus, 
tai parodome, ką mes galime.

sakoma, kaimiečių), tai galima 
butų pateisinti, bet kad tas 
dažnai pasitaiko tarp prasila
vinusių asmenų, tai nedovano
tina. —V. R.

Atviras Laiškas 
‘‘Liaudies Balsui”

IŠ TORONTO 
PADANGES

ieškojo alimentų

Prisimena man neseniai įvy
kęs masinis mitingas, kur iš
girdau daug naujo. Neprasidė
jus mitingui, užnugaryje savęs 

^-girdžiu kalba: “Visi Toronto 
fašisitėliai giria V. Railą ir ap
gailestauja, kad jis išvažiavo 
į Chicago. Esą, jeigu V. Raila 
nebūtų išvažįąyęs iŠ Toronto, 
tai tikrai Komitete skilimas 
nebūtų įvykęs.”

Kalbėdamas j draugus V. 
Jusaitis ne tik perdavė “fąšis- 
tėlių” mintis, bet ir nuo savęs 
pridėjo gražių komplimentų sa
vo buvusiam draugui V. Rai
lai. Girdi, jo brolis Lietuvęj 
tikras fašistas ir V. Raila nu- 
YnžiflYft pas fašistus į Chięago.

Butų įdomu, kad drg. Y* 
Raila atsilieptų ar tikrai jis 
taip “sufašistėjo.”

Kaslink komiteto skilimų, 
tai aš tikras esu, kad jeigu 
tuomet butų buvęs V. Raila 
Toronte, tai veikiausiai butų 

r išyengtą tę , nemalonumo, nes 
jis turėjo nemaža įtakos vietos 
lietuviuose.

Vykstant neramumams pa
sauly tarp tautų, neatsilieka 
organizacijos ir net pavieniai 
asmenys. Dėlko kyla nesantai
ka tarp tautų, tą visi beveik 
žinome. Taipgi žinome, kodėl 
nesutinka politinės organizaci
jos; bet nesuprantama, dęlko 
paskiri asmenys ta<p savęs ne
sutinka. Negano to, kad tarp 
savęs “pasipiauna,” bet daž
nai tie nesutikimai yrą kišami 
net į organUąęijas ieškant pa
siteisinimo. Būna atsitikimų, 
kad asmenys susipykę išriša 
nesusipratimus ir vėl gyveną 
taikoj, bet yra tokių aspienų, 
kurie niekuomet nenori taikoj 
gyventi. Už mažinusią dąlykė- 
lį randa prisikabinimų ir savo 
ambiciją stato ankščiau už or
ganizacijos gerovę. Jeigu ne
santaika kiltų tarp nęprasila- 
vinusių asmenų (kaip čionai

DUSULIUI DYKAI
Jei kenti nno dusulio antpuolių taip baisaus., 
kad smaugia ir orų gaudai, jei jau nebega
lima ir ramaus miego beturėti dėlto, kad, 
kovoti dėl kvėpavimo, jei jauti, kad liga 18- 
lengva ir gyvybę baigia, tai nedelsdama* 
kreipkis i Frontier Asthma Co. ir klausk 
nuostabaus metodo dykai pabandyti. Nesvar* 
bu. kur gyveni arba kaip atsineši i betkokius 
nors ir viso pasaulio vaistus, klausk dykai 
bandymo. Jei jau kentėjai per visą gyveni
mą ir lėbandel ką begalėjai be pasekmių, ir 
nors būtumei jau visai ūpo netekęs, nepa
mesk vilties, bet Šiandien pat klausk šio 
bandymo ' dykai. Jums tai nieko nekainuos.

• Adresas
Frontier Asthma Co. 101-C Frontier Bldg. 
462 Niagara Št. Buffaio, N. y.

Paskutiniu laiku “L. B.”,pra
dėjo diskredituoti Toronto SL 
A 236 kp., rašydamas melagin
gas žinias apie ją. Nors iš vien
pusiško laikraščio nieko geres
nio' negalinga reikalaut, bet vis- 
gi reikėtų nors su faktais skai
tytis.

Tilpusi “L. B.” koresponden
cija, kurioje aprašomą SB.A 
kuopos parengimas, perdėm 
melaginga. Atsakinėti į kiek
vieną neteisingą išsireiškimą 
imtų daug laiko, pakanka pri
minti tiek, kad buvusieji tame 
parengime per 200 žmonių 
(“L. B.” rašė *tik 35 žm.), visi 
buvo patęnkinti ir kuomet “L. 
B.” perskaitė tą neteisingai 
aprašytą parengimą, labai nu
sivylė “L. B.” teisingumu.

“L. B.” 220 redakcijos straip
snyje gvildendami Montreale 
Vitauto klubo dabartinę padė
tį, neapsieina neprikišę ir To
ronto SLA kuopos. Esą: “Jei
gu klubas virs atžagareivišku, 
jis neteks simpatikų. Toronte 
sų SLĄ kuopą jau atsitiko. Su 
atakomis ąnt pažangių 
vių nekurie tos kuopos 
tą organizaciją pastatė 
gą padėtį.”

Įdojnų bųtU sužinoti, 
tą “blogoji padėtis”, 
dabar atsidūrė SLĄ 
Balandžio mėn. 2 d. įvykusia
me SLA kuopos parengime, To
ronto lietuviai gausingai atsi
lankydami įrodė, kad nevisi yra 
blogos nuomonės apie SLA 
kuopos pąšalpinę organizaciją.

Labai nelogiškas redakcijos 
išsireiškimas, kad jeigu kai ku
rie kuopos nariai negerai daro,, 
tai reikia kaltinti visą kuopą. 
Argi kuopa veda polemiką, sto
ja prieš pažangą, prieš demo
kratijos kovotojus?. Ne tik to 
visko nėra, bet dar kuopa buvo 
įstojusi į komitetą LDĄ ir nuo
širdžiai dirbo. Tik visa bėda, 
kad tąs kuopos pąsukimąs ge
riems darbams nebuvo tinka
mai įvertintas ir “magary
čioms” laike minėjimo šešių- 
Ifktęą vasario liko uždųotąs ne
pakeliamas smūgis. Šio mano 
atvirę laiško tikslas prašytį 
“L. B.” redakciją: jeigu nega
lima teisingai aprašyti bęt 
koks kuopos parengimas ar 
šiaip koks atsiliepimas apie ją, 
tai palikite SLA kuopą ramy
bėje, tas bus daug geriau.

" V. Dagilis
SLA 236 kp. pirm.

P. S. šis mano atviras laiš
kas buvo pasiųstas “Liaudies 
Balsui”, bet pastarasis pasi
tenkino 'vien redakcijos atsa
kymu. Atsakydami pabrėžia, 
kad jūsų korespondencijos nė
ra reikalo dėti į spaudą, nes re
dakcija perskaitė ir žino, kas 
joje parašyta.

lietu- 
nariai 
i blo- 
f

, kokia 
kurioje, 
kuopą ?

SKAUDI NELAIME

Balandžio mėn. 2 d.
man teko susipažinti su Stasiu 
Vaitekunu, kuris tuo laiku bu
vo atvykęs iš Ęmpjrę, Qpt., į 
Toronto. Iš Vaitekūno kalbąs 
supratau, kad jįs foję šiaurinė
je On tari jos provincijos daly 
dirbo aukso kasykloje ir kad 
jųjų Įas darbas jau nusibodęs. 
Todėl jeigu galėtų gauti darbą 
To^pnte, čia ir apsigyventų. 
Daugįąų Yaįtękuno nebeture- 
jąu galipiybės susitikti. Pasku- 
tiniamę Kanados žinių numery 
teko pastebėti, kad Empire ka
syklose įvyko nelaimė. Truko 
keltuvas, kuriuo darbininkai 
buvo keliami iš kasyklps; vie
nas liko užmuštas vietoje, o še
ši sunkiai sužeisti — jų tarpe 
ir Stasys Vaitekūnas (Stanley 
White).

Teko sužinoti, kad Vaitekū
nui liko nupjauta kairioji koja 
virš kelio. Prisdiųinė man pasi
kalbėjimas su Vaitekunu, kaip 
jis norėtų gauti darbą ir apsi
gyventi Toronte yt nujausda
mas- savo nelaimę.

Labai gaila pasidarę Vaite
kūno, juo labiau, kad jis liks 
invalidu visą savo gyvenimą.,

Vaitekūną pažinau kaipo 
linksmą energingą ir pasiryži
mo pilną vyrų*
SLA 236 kuopos susirinkimas

Gegužės mėn. 8 d. (sięįmą- 
dienį) įvyks 236 kuopos susi
rinkimas. Nariai yra kviečiaipi 
skaitlingai jame dalyvauti, nes 
bus rinkimai delegatų į SLĄ 
seimą. Susirinkihaas ' įvyks šę- 
noje vietoje, 949 undas St. W.

Del Ęaįtrušaięio atsišaukimo
Teko pastebėti Naujienose 

gerb. Baltrušaičio atsišaukimą 
į kanadiečius. Jis ragina kana
diečius socialistus mesti asme
ninius ginčus ir eiti kovoti su 
komunistais bendromis jėgomis 
prięš pasauliniai kylantį fašiz- 
ipą.

Patarimas labai geras ir sp- 
cialistams priimtinas^ bet gai
la, kad neįmanomas.

š. m.

Prg geną, 75 metų amžiaus 
kaupiškį Joną K. afeięlavo pa
tarnauti, baltinius išplauti ki
lusi iš fąbiržės 'valsčiaus Pet
rė Kuplytė, apie 30. m. am
žiaus. Kęr^ą patarnautoja pa
siskundė serganti ir išvyko į 
tėviškę, o netrukus iš ten K- 
nųi parašę laišką, kad ji Bir
žų ligoninėje gimdžiusi ir kad 
kūdikis esąs senojo K. Pasta
rasis netikėjo, prašė prisiųsti 
įrodymų. Kupjytė atsiuntė fo
tografiją, kurioje ji nusifoto
grafavusi 
dikiu. K,.

. * * • . J ■ i.................... i

jęąr'tu mažų ku- 
dar netikėjo, prašė 

prjsiųsti geresnę fotografiją.
Ji po kurio ląiko prisiuntė

pačiu metu Biržuose nori pa
pirkti felčerį, kad pastarasis iš
rašytų liudijimą, jog ji gimdė, 
o Kaune vienos bržnyčios var
gonininką, kad sudarytų klas
totą metriką, bet nė vieną ne
pajėgė papirkti.

K-nui pasidarė aišku, kad Li- 
montienė tikrai nebuvo gim
džiusi, kad svetimais vaikais 
jį šantažavo. Pasiskundė •pro
kuratūrai. Pravedus tardymą 
paaiškėjo, kad Limontienė tik
rai K. šantažavo. Pirmąjį kūdi
kį buvo paėmusi iš kaimynės 
panešioti, kūdikį nusinešė pas 
fotografą ir be motinos žinios 
su juo nusifotografavo, o an
trasis vaikas buvo jos brolio.

i Ji buvo to vaiko krikšto moti-
jau kitą fotpgrafiją, bet ku- na. Berniukas tikru buvo krik- 
dikię atrodę visai kitas ir ge- štytas Jono Ruplio vardu ir pa-

varde. Kaip krikšto motina su 
kūdikiu fotografavosi ir tą fo
tografiją atsiuntė K. Vykdama 
į Kruną išprašė Kuplienės, kad 
ta leistų nusivežti ir kūdikį. 
Atsivežusi Kuplių vaiką paro
dė K-nui ir pasakė, kad jos.

šeštadienį Kuplytė-Limontie- 
nė buvo Kauno Apygardos 
Teismo teisiama. Išklausta per 
20 liudytojų. Visi patvirtino at
pasakotus faktus. Buvo iškvies
tos ir abiejų kūdikių motinos. 
Joms parodytos Kuplytės K-nui 
prisiųstos fotografijos. Abi 
motinos pripažino, kad čia ne 
Kuplytės, bet jų kūdikiai. Ku- 
plytė-Limontienė kalta neprisi
pažino, teigė, kad visi liudyto
jai neteisingai prieš ją liudi
ja. Teismas ..Limontienė nu
baudė 2 mėn. kalėjimo, bet 
lygtinai nuo bausmės atleido.

KANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais pume- 

meriaissekamosevietose:-
TORONTO:

P1ĖTRASZKO MUSIC STORE, 
Bunk 31 Terminai A 

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

p. J. SCHNEIDER,
2112 Št. Lawrence Blvd.

Kad VVidman turi malevos ir siepų popieriaus viso
kiems malevojimaips Ir sienų popieriaus lipdymo 
t|kęląiųs. Užęikite | krautuvę, męs džiaugsmingai pa

rodysime savo dideli staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias

Štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA JŠVIDĄŲS IĘ 
IŠLAUKO REIKALAMS .......... ..........
GĄRANT. QUICK-DRY VARNIŠ TRC

30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI .....

$1.79
>1.19

Rolis

1,0 39c
WIDMAN’S PĄĮNT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULĘVĄRD 3^.8

SlifllOtl| A1į§pSu)avima

mas tiesiog torontiečianis so
cialistams. Matyt, gerb. Baltru
šaitis yra matęs spaudoj, kąd 
čia buvo dirbta, o paskui nų- 
(Yąųktą. 'Įąip, čįą buvę dirba
ma bendromis jėgomis prięš 
fašizmą ir diybja tol, kol Įcc^mų- 
nistamsi ta kova buvo reikąlių- 
gą. Bet k»i komunistai užmir
šo kovą prieš fašizmą, o pąrų- 
po jiems socialistus padaryti 
ščyrais komunistais, tai pradė
tas darbas turėjo būt nutrauk
tas.

Aš pripažįstu, kad Baltrušai
čio atsišaukimas yra diskusup- 
tinas ir aš manau, kad jau
giau socialistų apie lai išsi- 
reikš. —X.

rokai paūgėjęs. Tačiau K. bu
vo beveik įtikintas ir pasigai
lėdamas prerginos kartais jai 
siuntė pinigus. Taip viso jai da
vė apie 3,000 lt. Vėliau Kup- 
lytė atvyko į Kauną, atsivežė 
vaikutį, kurį sakę pakrikštiju
si savo pavarde, davusi Jono 
Vardą ir dabar berniukas vadi
ne, si Jonas K u plyš. Čia pat tu
rėdama, kūdiki vėl reikalavo 
pinigų. K. ją nusivedė pas no
tarą, sudarė aktą, kad mergi
nai duoda 5,000 lt. ir ji atsisa
ko nuo kitokių pretenzijų. Ji 
pripažino, kad apie 3,000 'lt. 
jau yra gavusi. K. sutarė laiką, 
per kurį privalėjo jai išmpkėti 
dar 2,000 lt. Kuplytė grįžo vėl 
į tėviškę. Ten susipažino su ką 
tik iš Argentinos grįžusiu ĮJ- 
montu ir ištekėjo. Bet nerimsta 
kad mažai iš1 K. išpešė. Teisme 
K. iškelia, alimentų bylą. Bet 
K. laiko, kad su Kuplyte-Li- 
montiene yra susitvarkęs, pas 
notarą sudarydamas taikos su
tartį. Kaip ..fjįk' tuo metu K. 
gauna kelis anpnominius laiš
kus, kąd Kuplytė jį esanti ap
gavusį. Ji visai negimdė, o jį 
apgaudinėjo skolintais vaikais. 
Apie žmoųos( buvusius santy
kius sų senų kauniškiu, apie 
kažin koki kūdikį ir alimentų 
bylą sužinojo Limentas. Jam vi
sa istorija labai nepatiko ir pa
likęs žmoną vėl grįžo į Argen
tiną, nes jis buvo Argentinos 
pilietis. K. reikalauja LJmontie- 
nę paaiškinti, kaip tikrai yra 
su kūdikiu, reikalauja pristaty
ti ligoninės liudijimą, kad tik
rai yra gimdžiusi ir kūdikio 
krikšto metrikus. Tada .Limon
tienė aiškinasi, kad gimdžiusi 
ne Biržuose, bet Kaune, bet jo- gerą sidąbrinįus sętųą.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė fįabar 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, ę paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti ąųgštos rųšies Ro-

* . , • ........... :., * - »•

r . j' \y

nto Basinskio
Didis Rakandų 
Išpardavimas
1701-03 W. 47th Str.

• * * * « ą / “♦ * * .

Kąino^ prieinamos, patarnavi
mas greitas ir malonus. Pečiai 
aliejiniai ir gesiniai. Radio, kau
rai, lempos, prosiąųno mašinos, 
lėdaunės, aplamai, viskas kas 

namams reikalinga

DIDIS PASIRINKIMAS 
kreditas su šypsą

Musų lietuvis pardavėjas p. ARDICKIS linksmai lauks jūsų ir 
parodys musų didelį prekių staką

I IĮ

’rastą regėjimą, silpnas ir kreivas ąkis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai r 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius."' w

Dr. G. 3ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

and 
up

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve. 
756 West 35th Street

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.

Insurance Corporation ap-

SAFfTY 
of voua V' 

INVISTMCNT V

INSURED
o\' ’°°°

Pasinaudokite
Musų Senu

COXWELL
> KRĖSLAS 

pigiai $11,50 
kaip

mSk H

M

■ M

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

pėl Didelio Pareikalavimo
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUINUS
Per savaątę laiko tiktai iki Ge 
ISu šiuo kupoiUi ir 44 cetais j 
tris dideles paauksuotas plet 
Iškįrpkit kuponą tr ktčipkites
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
,Chicago, Illinois
"jfei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas

Vardas
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6 NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, geguž. 4, 1938

Diena Is Dienos

VESTUVIŲ
VARPAI

BRIGHTON PARK — Atei
nantį šeštadienį, gegužio 7 die
ną, 4:30 vai. po pietų, prie 39- 
tos ir So. Washtenaw gatvių, 
šv. Agnės bažnyčios varpai ir 
vėl suskambęs, šiuo žygiu dėl 
jauno Brightonparkiečio Jono 
Grigšo, kuris tą dieną ves prie 
altoriaus jauną panelę Cather- 
ine Britvich iŠ Englewood apie- 
linkės, kad susirišti amžinam 
vedybiniam gyvenimui. Nors 

• panele Britvich yra svetimtau
tė, bet abu jaunuoliai sudaro 

' labai gražią porelę ir kaip jo 
taip ir jos draugai linki jiems 
linksmo ir pasekmingo vedybi
nio gyvenimo. ’ ....S, G.

Mes Palinkėsime 
Jai Laimingos 
Kelionės

Plačiai žinoma lietuvaitė ir 
didelė muzikos ir dainos my-

lėtoja p-lė AnČiutė, vyksta r.p- 
lankyti savo gimtąjį kraštą, 
Lietuvą. Po daugelio metų, iš
siilgo tos šalies kur augo ir 
vaikystės daineles praleido. Tė
viškė ir gimtinis kaimas, ža
liuojančios lankos banguojanti 
javų laukai, skaroti miškai- 
beržynėliai, pamėgtas sodnelis 
— — —. Svajonių ir roman
tiškumo sukuryjer pynė savo 
ateities laimužės Vainiką. Dt> 
bar bus lemta išvysti tą žy
drią padangę ir paieškoti tų 
gražiausių vaizdų.

Pasižadėjo jos išleistuvių va- 
kr.rėlyj pildyti muzikalį pro
gramą p-lės Ančiutės nuošir
dus dainos mokytojas Kastas 
Sabonis, jos artimiausia drau
gė operos artistė p-lė Gricai- 
tė, birutietė p-lė Vespenderai- 
tė, Jonas Byt nskas ir kiti, šo
kiams gros puikus muzikantai. 
Taippat bus duodama prie 
įžangos ir vakarienė. Mus p-lė 
Ančiutė savo daina, ir per ra- 
dio, ir salėse, linksmino per ei
lę metų. Taigi už tą nuoširdų 
dainavimą, mes atsilankysime 
j jos draugų surengtą išleis
tuvių vakarėlį ir palinkėsime

laimingos kelionės, taippat ir 
linksmų laikų Lietuvoje.

Joniškietis.

Pagerbė
Joną Dimšą

Praeitą sekmadienį, geg. 1- 
mą d. šv. Jurgio parap. sve
tainėj įvyko Jono Diinšos pa- 
gerbtuvių vakaras.

Kadangi Jonas Dimša yra 
senas veikėjas ir uolus dar
buotojas tarp Chicagos katali
kiškų organizacijų, tad ir va
karas buvo skaitlingas.

Susirinko keli šimtai lietu
vių* ir po gardžios vakarienės 
prasidėjo “ceremonijos”. Tvar
ką vedė kun. Valančius, kuris 
perstatinėjo kalbėtojus ir pro- 
gramo dalyvius. Kalbėjo keli 
kunigai ir “svietiški” žmonės 
ir profesijonalai, būtent, adv. 
Kai, adv. Grish, T. Janulis, P. 
Killis ir kiti. Bendrai imant, 
visi kalbėtojai dėstė Jono Rim
šos nuopelnus.

Dainavo Sabonis, akompano- 
jant vargonininkui Sauriui. 
Taip jau graži, i sudainavo šv. 
Jurgio Parap. antifonalio cho
ro merginų oktetas, susidedan
tis iš gana gerai išlavintų dai-

RADIOP, __ ______
Budriko Radio

Programas

j SUSIRINKIMAI
Morning Star Klubo mėnesinis* susirinkimas įvyks ketvirtadie

nį, gegužės 5 d., J. Grigaičio svetainėj, 3800 Armitage avė.
SLA 226 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šį vakarą Gri

gaičio svetainėj, 3801 Arinitage avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes bus svarbių reikalų. Atsivesk i t naujų 
narių prirašyti. Po susirinkimo bus programas.

J. Naujalis, sekr. 
s

SLA 36 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
4 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hal&ted St.\ 8 vaj. 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- 

_• ,* ( L ♦ •V wlikę su mokesčiais, pasirūpinkit apsimokėti.
S. Kunevičia, rašt.

nininkių L. Overlingaitė, J. 
Riškaitė, O. Jonikienė, O. Va- 
langaitė, A. šeriutė, E. šarkai
tė, O. Vilkeliutė ir L. Mačytė. 
Oktetui akompanavo A. Pocius. 
Apart to, jauna mergaitė Rita 
Šulcaitė padainavo, pašoko ir 
padckliamavo. Taip jau p-D 
Josephine Aleksiuje šoko kl. - 
siškus šokius, žodžiu sakant, 
programas buvo geras ir pub
lika buvo užganėdinta.

Kalbėjo Lietuvos konsulas 
Daužvardis ir po savo kalbos 
įteikė Jonui Dimšai Lietuvos 
valdžios skirtą ordeną. Kalbė
jo ir pats Jonas Dimša.

Tarp svečių matėsi daug ir 
tokių žmonių, kuriems tie me
daliai jau ir ne taip svarbu. 
Jie atsil nkč pagerbti seną Dr- 
jų veteraną ir gerą ir teisin
gą darbininką. O Jonas tokis 
ir yra. •

Steponas Narkis.

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 MĖNESI

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

James Meehan, 20 su Gladys
Gemskie, 19

James Rudnick, 30, su Ber- 
nice Vezo, 28

Vemon Horton, 23, su An
tenai Stanish, 22

Pereitą septintadiepį Budri
ke Radio programas buvo įvai
rus ir k bai įdomus, Pirmiau
sia orkestrą sugrojo smagų, 
linksmą maršą, paskui p. St. 
Rimkus skambiai ir gražiai su
dainavo operetinį gurinį “Po 
platų svietą bekeliaudamas.” 
Makalai sau įprastu budu vaiz
džiai suvaidino savo šeimos ( 
reikalų vaizdelį ir mt galo 'tei
sėjas J. Zuris trumpai, bet( 
jausmingai papasakojo apie da-1 
bar rengiamą šiais metais Lie-' 
tuvoje Lietuvos sporto olimpi-J 
adą. Labai buvo malonu pasi-i 
klausyti šito gražaus programo.

Budriko ‘Rakandų ir Radijų 
Krautuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri rengia šituos radio pro
gramas, tęsia toliau savo pa-' 
vasarinį rakandų išpardavimą. 
Be to, šią savaitę ten yra dabar 
ir maliavų “bargenai.” Pav., 
perkantis vieną galioną malia
vos už $1.25, ar brangesnės, 
gauna 'vieną kvortą maliavos 
dykai.

Pas Budriką galima gauti 
visokios maliavos, geresnės ir 
pigesnės įvairiausių spalvų. Ypa
tingai geresnėses maliavos la
bai patinka visiems, tiek koky
be, tiek spalvų gražumu. R.

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą t

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: < šakutė, sriu
bai šaukštas, yidelčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas (tavai, 0 kitas 
dezertui valgyti,, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais

prisiųskit j Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

• DU DIDELI GAISRAI — 
Keli gaisrininkai buvo sužeis
ti ir savininkai panešė apie 
$55,00(L.v dviejuose gaisruose, 
kurie kilo pereitos savaitės pa
baigoje. ' Sudegė S. S. Kresge 
krautuvę ties 538 W. North 
avenue ir apdegė keli mediniai 
namai ties Ashland ir Wright- 
wood avenue.

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE” i Garsinkitės “N-nose”

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos' gavo iš valstijos 

valdžios Springfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio. /

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

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

.... ■■■ 1
Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408. . ./

Su 6 Kuponais „.99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilna Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą/^ 
su 6 kuponais

Y A N A S
Į GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
' 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)

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ............  $1.49
6 didelės šakutės už ........... j................. 1.19
6 sriubos šaukštus už ................................. 1.19
6 salotom šakutes už ............................. 1.19

• 6 arbat. šaukštukus už ............................. 790
6 Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

DAIEY
BUSINESS
DIRECTORY

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
NAUJOS VAISTINĖS

Steeples Pharmacy
A. STUPELIS ir I. MILETZ, Sav.

6757 S. Western Avė., kampas 68th St 
Phone: Republic 10206

Marųuette Park apielinkėj atsidaro nauja, moderniška 
lietuviška vaistinė. Abu savininkai, A. Stupelis ir I. Mi- 
letz, yra lietuviai.

Iškilmingo atidarymo ceremonijos tęsis tris diciias: 
ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, gegužės 5, 6 ir 
7 dienomis.

Per tas tris dienas, atsilankiusieji kostumeriai gaus
NAUDINGOS DOVANOS DYKAI!

Kviečia visus, A. STUPELIS ir I. MILETZ

Gavo
i Perskiras
i Charlotte Konovich nuo Tho- 
mas Konovich

I -------------

Prisipažino Nužudęs 
Konduktorių Bright- 
on Parke

Ralph Morgan, jaunas paro- 
liuotas kalinys iš Pontiac re- 
formatorijos prisipažino polici
jai, kad sausio 23 d., nušovė 
konduktorių Truman Hr.nmer, 
47-tos gatvės gatviakaryje prie 
Mozart gatvės.

Morgan taipgi prisipažino, 
kad nuo to laiko, kada buvo 
prroliuotas, jis papildė 25 api
plėšimus. Morgan 23 metų am
žiaus.

INSURANCE 1
I

. (APDRĄUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagii
• Apdraudą langų

, Y

e Apdraudą 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.
L--------- ' - • ..

Deže Sidabrui Sudėti $1.75 
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais ......—............-..........—

Atsiųskit man ........................................... . ................ —........................

Vardas ..................... .................................................... —....... —....... »—

Adresas ............................. ...................... —........ ........ .............

Miestas ......................... .. ........-.................  Valstija -........-........ -......

Kupono No. 127 Gegužės 4 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS —ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

1
• LIGONINES—

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

PETER PEN s

dazzlmb_ — 
jewel
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įso eKAurriPuM

SESSSSSSBMBS

KlO, 0UT IR- NE UAsPPEKAS 
TO QE IKI A, BAO TEMPere, 
AUASl SRIKJGS SUCM 
cuOups OP" smOke wth 
MIKH THA.T AFiH IN4 \
nrOTAL. DAOKNJBSS POPU 

.Dotys akio cavs. ?
IP UE o IK A. /£
GOCO N4000 ua Į y 

-—J :
N PIKIS r/\

cakic. m 
na/Ouu-o be 
ljkjuuickv' TOR 
US Ipr -rue į

BOOUGMT UIS , 
Smok! om.kjovm! i

OOd'T 
HVEkJ 
TMUsJK ►4Ow “TAkB* US 

-TO-H-US NAOUJMTAUU, 
. : i wAsrr-
TMJ=*A “TO G&T A

vievv.

G&rth 
Kino 

ajouta

TONSILAI IŠIMAMI $|2.50
GYDYMAS........ ............. SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......«
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■1

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

Tel. Lavmdale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

82nd and KEAN AVĖ. »



t

TreelaJienls^ geguž. i, 1&Į8

Pergyvėrto e-

“Recesiją”
Bet kartais pasitaiko 

debesėliai
N OR TUSIU E, — Northwest 

Moming Star Kliubas gerai 
gyvuoja.- Pergyvęno “prosperi- 
>ty” ir “depression”,. pergyvens 
ir dabartinę “recesiją”. ; Kliu- 
bni šįmet sukanka dvidešimts 
penki metai.

Viskas tvarkoje, tik kartais 
pasirodo mr.ži debesėliai. Jiems 
pranykus ir vėl bus giedra. 
Musų kliube yra poras narių, 
kuriems nepatinka kliubo tvar
ka ir jo valdyba. Jie savo pu
sėj turi’ korespondentą, kuris 
pasirašo “X.X.” “Naujienų” 
No. 100, 'tasai p. X.X. rašo apie 
susirinkimą ir tarp kito ko sa
ko, kad Kliubo pirmininkas 
gąsdinęs korespondentą ir gra
sino“ uždaryti burną už rašy
mą į laikraštį, suspendavimu, 
etc.

Nusistebėjau, kad ponas 
X.X. taip rašo. Aišku, kad pir
mininkas negali narių spenduo- 
ti nei “burnas uždarinėti” ko
respondentams. Aukščiausi šios 
šalies vyrai yra kritikuojami 
ir niekas to negali uždrausti. 
Musų šalis yra
ir aš ją myliu. Aš bent netu
riu jokio noro būti “diktato
rium”, kaip pav., sako p. X.X.

“Naujienos” man ateina į 
namus kiekvieną dieną ir man 
malonu skaityti teisingas ži
nias, kurias “Naujienose” vi
suomet randi. P-s X.X. klysta 
įtardamas, kad aš “Naujie
noms” priešingas. Gal kores
pondentas nesuprato mano kal-

bos arba buvo klaidingai pa
informuotas.

Tas pats p. X.X. “Naujienų” 
No. 81 rašo apie Kliubo “pri- 
potkus”, “Hooverio depresiją” 
ir tą' nelemtą “baliaus atskai
tą.”

Tas dalykas buvo sutvarky
tas kliubo susirinkime. Komi
sija padarė tyrinėjimą ir pra
nešė susirinkimui’, o susirinki
mas tikrai demokratiškai rei
kalą svarstė. Skirtingų nuomo
nių reikalas trrp gerbiamo iž- 
diniriko, komiteto nario p. Rai
los ir kitų buvo sutvarkytas ir 
dabar klausimas yra likviduo
tas, su viso susirinkimo žinia 
ir susirinkimo akyvdzdoje.

Taigi, reikėtų -rašyti taip 
kaip buvo, o ne taip kaip ma
nyta. A. Shimkus.

NAUJIENOJ Chicago,- M t

po

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA SENYVO VYRO prie 
visokio darbo restaurante. 671 W. 
14th Street.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, be virimo; lengvas 
skalbimas, savas kambarys, $7.00. 
6645 Greenvievv, 3-čias, Holly- 
court 6633.

f Žmona mirė už valandos 
vyro mirties ir sudarė 

komplikacijas

demokratiška

Kultūros Ratelio 
Susirinkimas

Gegužio mėn. 6 dieną Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
8 vai. vakare Lietuvių jauni
mo Kultūros Ratelis laikys vi
suotiną musų susirinkimą.

Nariai yra prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti neužmokėtas 
mėnesines duokles. Pribukite 
punktualiai.
LJKR Sek. Alred’as J. Butkus

0 PAŠAUTAS, ATSISAKO 
IŠDUOTI UŽPŪOLIKĄ — Prie 
Grand ir Talman avcnue buvo 
trijomis kulkomis pašautas 
Joseph Pccci, 27 metų vaiki
nas nuo 2656 W. Huron. Pa
guldytas Bridewell kalėjimo 
ligoninėje. Jis atsisako išduo
ti užpuoliką.

MADOS
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Rozalija lileikienė 
po tėvais Ramanauskaitė
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

Gegužės 3 d., 12:45 vaj. po 
pietų, 1938 m., gimtis ‘Nau
miesčio ąpskr., Vainuto parap. 
Grig&Tiškės kaime. • -

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Pranciškų, 5 dukteris: 
Marion Janulis, žentą Joseph, 
Josephine Sehi, žentą Ber- 
nard, Rose Strombeck, žentą 
Earl,- Bernice Smithpeters, 
žentą Leonard ir Anna Lilei
kis, sūnų Frank, marčią Pau
line, 8 anukus, 2 pusbrolius: 
Joną Ramanauską ir Nikode
mą Butvilą ir kitas giminės. O 
Lietuvoj — pusseserę Marijo
ną Ramanauskaitę pusbrolį 
Vincentą Ramanauską, pus
brolį Aleksandrą Ramanauską 
Argentinoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
8123 So. Normai Avė. Tel. 
Vincennes 6634.

Laidotuvės įvyks sUbatoj, 
Gegužės 7 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Juozapo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš teri bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Rozalijos Lileikie
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį' patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamė,'
Vyrąs, dukterys, sunUs ir 

kitos giminės.
Laid. dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Keistai Lietuvio 
Antano Dišiaus 
Palikimo Byla

CLASSIFIED ADS<
ti i !■ i ■ ii i ——————r

J 
Naujienų-Acme Telephoto 

WisconsinQ gubernatorius Pilypas La Follette kalba 
per radio iš Dės Moines, Iowa, agituodamas už savo 
naują progresyvių partiją. Jo kalba buvo girdima per 
radi'o visoj Amerikoj. Jis ragino faTinerių ir darbo par
tiją susijungti su jo progresive partija.

Stanley Weličkai 
Išvažiuoja Lietuvon

Apleidžia Chicago 
pabaigoje

gegužės

žinomas

Atskaita, Kartu • 
ir Padėka 18-tos 
“Rožėms, Lelijoms”

Stanley Welička, 
Town bf Lake biznierius, ku
ris užlaiko taverną per daug 
metų po antrašu 4119 South 
Ashland Avė., ruošiasi Lietu-- 
von. Kadangi pp. Weličkai yra 
seni Chicagos biznieriai, tai jo 
kostumeriai ir draugai pusėti
nai susirūpinę kas jiems pa
tarnaus.

Pp. Weličkai apleidžia Chi
cago apie pabaigą šio mėnesio 
su nauju Buicku, jeigu Ku
raitis paspės į laiką pristaty
ti. ,

Stanley Weličkas paeina iŠ 
Švenčionių valšč., Dūkšto paš- 
to, Kaniuko kaimo; Ežerėnų 
apsk. 0 p. WeliČkiene, po tė
vais žalbaitė, paeina iš Telšių 
apsk., Varnių vaįščiaus, Pa
vandenės kaimov Reiškia, kad 
pamatyti tiktai savo' tėviškes, 
tai reikės pervažiuoti visą Lie
tuvą. O turėdami Buicką tai, 
suprantama, apvažiuos visas 
Lietuvos įžymesnes vietas. Kar
tu su savimi Weličkai vežasi 
ir savo dukrelę Bernice, 10 me
tų amžiaus.

Linkime pp. Weličkams sma
gios kelionės.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Pirmasis Lietuvos 
Tautinis Olimpiadas
Daug Kas Rengiasi Olimpiadon 
Bei Pas Savuosius Paviešėti ir 

iš Jung. Valstijų

Ekskursija Oak Forestan 
Pasekminga

No. 4749 —- Sporto suknelė. Su
kirptos mieros 
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir acįresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15* centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

14, 16, 18, 20, taip-

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

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

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jėi sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesipgį planą, kad' jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių- išlaidoms 
•ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali uz jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą. x

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

r

■ Siunčiam GėlesIVhlK \ Telegramų į LUVLIIMv Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

• ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 73H

■ mn £ Gėlės Mylintiems 
llĮjUil Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laido- 
V ■ 1WI 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFA.YETTĘ 6800

Šiais metais, vasario 16 die
ną, suėjo lygiai dvidešimts me
tų nuo tos dienos? kada Lie
tuvos liaudis per savo atsto
vus Vilniuje paskelbė atstatan
ti, laisvą, nepriklausomą, demo
kratiniais pamatais tvarkomą 
valstybę.

Tą taip ypatingai svarbų 
liaudžiai įvykį šiandien Lietu
va rengiasi atžymėti ypatingo
mis iškilmėmis, parengimais, 
pramogomis, ir kitokiais įvai- 
rumynais. Paskelbtas yra ir 
pirmasis tautinis Olimpiadas.

Suprantama, kad daug kas, 
norėdami tuo džiaugsmu pasi
dalinti, vyks pas savuosius ir 
iš Jungt. Valstijų, rengiasi 
Lietuvos aplankyti ir Lietuvių 
Laivų Tikiętų Agentų Sąjunga. 
Ji išvyks Liepos 13 d. Cunard 
White Star Linės laivu Aqui- 
tania į Cherbourgą, Franciją 
o iš čia greituoju traukiniu į 
Klaipėdą ir Kauną.

Olimpiados komitetas susida
ro iŠ dvidešimts vieno asmens, 
pirmininkauja p. V. Augustaus- 
kas. Reikia pabrėžti tai, kad 
sportas ypatingai bus atsto
vaujamas. Visais sporto rei
kalais galima kreiptis į konsu
lus, arba Lietuvos Pasiuntinį 
bę, Washlngtone'. (Skelb.)**

18 APYLINKĖ — Kaip jau 
yra žinoma, vietos “Rožių ir/ 

.■ Lelijų' Kliubas” turėjo savo 
išvažiavimą į Oak Forestą, ap
lankyti ir sušelpti senelius.

Byns'as gavo štai kokį ra- 
jportą: Visa “procesija” susi
dėjo iŠ 27 t hųtomobilių. Kai 
kurios mašinos buvo gana dai
liai apsikaišę musų Lietuvos 
vėliavos kaspinais. Kiekviena 
mašina turėjo prisiklijavus 
prie priekinio lango parašą 
“Excursion tlo Oak Forest In- 
firmary of tlie Lithuanians of 
18th Street Colony”. Priekyje 
važiavo p. SI M. Skudas, o ži
noma, kaipo graborius, tai ir 
mokėjo; kaip palaikyti visas 
mašinas “pdrčdkev. Visi nuvą? 
žiavo’ geraikdrtu, bet' jau 
ten rasta dau^blis belaukian
čių. J

Vietoj buVo gana vykusiai 
išpildytas programas, kuris 
Nusidėjo iš kalbų, pp. Stasio 
jJusevičiaus ir S. M. Skudo ir 
;p. Frank Vcnelck, vedėjo įs
taigos. O žinoma, prie galo, 
pasakė kalbą ir Kliubps/pirini- 
ninkė p-nįai Opa Jiicėvičicne.

Tarpe kalbų tam tyčia su
darytas choras iš Kliubo na
rių, pritariant p-lei Teofilijai 
Zitkiutei akdrdijonu, sudaina
vo lietuviškas daineles, o kas 
nemėgsta musų liaudies ; dai
nų? žinoma, tiems seneliams 
;buvo gana malonu išgirsti 
musų kaimo daineles, kurios 
buvo begalo realiai perduotos. 
P-lės Stase Skudąite ir Elena 
Ivanauskaitė išpildė duetą. 
Jos jau buvo musų naujoviško 
styliRus. Programą vedė

. Kuzmickas-Uktveris.
seneliams patiekta užkandos, 
kiaušinių, tabako ir dar pridė
ta. Berods visi buvo užganė- 
idinti. Plojimo-katučių buvo 
■gausiai. Vi$į triūso ir darbo 
;ugdytojos buvo musų “leidos” 
;pp. Ona Jucevičiene,, Ona Lu
košienė ir Oria Pečkaitiehe.

Į Pirmos dvi netik dirbo išsi
juosę, bet per visą laiką ėjo 
per žmones rinkdamos aukas 
ir agituodambs už gerbūvį 
musų apleistų senelių. Valio, 
Ladies!

t Visų darbininkių negalima 
ssuminėt, nei jų vardų visų ne
žinau bet klaidos nepadary
siu, jei pasakysiu, kad visam 
“Lietuvių Rožės ir Lelijų Kliu- 
bui” yra garbe už labdaringr- 
;jį darbą. Lauksime daugiau 
musų kolonijoje!

Prašo Palaukti.
i ■■

. Komitetas manęs prašė, kad 
dar palaukti su atskaita, mat, 
leidės tai leidės, jos nori vis
ką smulkmeniškai padaryti. 
Daug kolektos yra padaryta 
cash ir daug suaukota maistu 
kiaušiniais, o
tą priduosi, tai ima Jaiko, o, 
žinoma, laikraščiui—bėdos ir 
vietos. —Bgnsas.

! šią žinią rašant, nuosprendis 
nėra žinomas, bet vakar Čir- 
cuit teisme pasibaigė svarsty
mas įdomios bylos, kurioje fi
gūravo keli Brighton Parko 
gyventojai.

Bylą užvedė Elžbieta Mi
sevičiene, 2834 West 39th st., 
prieš Antano Dišiaus palikimo 
administrtorius. Moteriškė rei
kalauja $1,488 palikimo pini
gų už auginimą Dišiaus pir
mos žmonos dukters Aldonos.

Antanas Dišius; gyvenęs ir 
laikęs biznį ties 4454 Rockwell 
avenue, pernai, kovo mėnesį, 
nušovė savo antrąją žmoną ir 
pats nusišovė. Turto jis pali
ko $17,000. Dišius pirmas mi
lte, o1 žmona — už valandos 
laiko, Kadangi ji gyveno tą 
valandą laiko, tai susidarė se
kamos komplikacijos:

: Įstatymai reikalauja, kad 
vienas trečdalis vyro turto ei
tų žmonai. Kadangi Dišienė 
gyveno valandą laiko ilgiau už 
vyrą, tai pagal įstatymus, au
tomatiškai ji paliko savininkė 
trečdalio $17,000. Bet ji numi
rė, nenurodžiusi kam tuos pi
nigus pavesti.

Jei ji butų mirus kartu su 
vyru, tai tas trečdalis butų te
kęs Aldonai Dišiutci, velionio 
Dišiaus pirmos žmonos duk- 
terei ir antros žmonos sunui 
Antanui. • Bet aplinkybėms ki
taip susidėjus, tuos pinigus 
gavo pirmosios žmonos du sū
nus ir minėtas sūnūs Antanas 
Jr. Aldonai jų neteko.

Misevičienė reikalauja $1,- 
488 palikimo pinigų, pasirem
dama tuo, kad ji Aldoną Di- 
šiutę augino per 14 metų lai- 
Ro ir pinigų :pQri i>ę tiek 
sau, kiek išleidimui mergaitės 
į mokslą.

: Byla buvo nagrinėjama 
prieš teisėją Dennis Normoyle.

REIKIA SEISMENŲ — išdirbtai 
Anglių Bendrovei. Pageidaujama 
patyrę vyrai su išdirbta klientele. 
Gera propozicija atsakančiam vy
rui. Rašyti Naujienos, Box 821.

FOR RENT—IN GENERAL 
________Rendai—Bendrai________

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

J.
Visiems

Garsinkitės “N-nose”

suaukota niais 
kol pilną atsijai

Šį Sekmadienį 
Zarasiškių 
“Koiįvencija”

REAL E8TATE ROR SALE 
Padavimui

MAROUETTE PARKE
2 fletų, beveik naujas mūrinis na

mas po 5 kambarius, garu šildomas 
—kaina $6500. Brighton Parke ne
toli Bažnyčios, 3 fletų, garažas. Kai
na $2900. Galima pirkti lengvais iš
mokėjimais. Priims į mainus ką jus 
turite. C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

TURTUI LIKVIDUOTI 1% auk
štų freimmis—gasas ir elektriką, 
lotas 125x125—Chicago Ridge, III. 
Informacijoms šauk Prospect 1654.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. irĮtoisai Par^yimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustym^^^i^^

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

Įvyks Ciceros Liuosybės Name

Zarasiškių konvencija Cice- 
roje sekmadienį, gegužės 8 d., 
pirmą, vai. po pietų Lietuvių 
Liuosybės salėje, kampas 14-tos 
gatves ir 49th court, Cicero, 
III., Zarasiškių klubas šaukia ne
paprastą susirinkimą, į kurį 
kviečiami suvažiuot iš visų Chi- 
cagos apylinkių zarasiškiai. 
Priklausot prie klubo ar ne- 
priklausot—skirtumo nedaro.

Išgirsite daug įdomių pra
nešimų iš klubo veiklos. Nu
tarsime ką veiksim ateityje, 
ypač vasaros laiku. Sueisime j 
artimesnę pažintį ir pasisve- 
čiuosim tarp žaliuojančių me
džių. Ciceroje, ypač pavasario 
laiku, labai gražu.

Turi žinių iš Lietuvos
Turime žinių . iš Lietuvos, 

ypatingai apie kovo 17-19 dd. 
įvykius su lenkais. Įdomu pa
siklausyti koks buvo subruz
dimas tarp zarasiečių, kai len- 
'kai paskelbė ultimatumą Lie
tuvai, imant domėn, kad Zara
sų kraštas randas prie pat len
kų rubežiaus.

Tad, virš paminėtu laiku 
skaitlingai suvažiuokite. Cicero 
Lietuvių Liuosybės namo vedė
jas A. Avižėms—zarasiškis, ža
da iškilmingai mus pasitikti.

O Dusetiškis. biznierius A. 
Linge gal ir šaltu alučiu pavai
šins. —Vajasiškietis

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

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimiii Bizniai

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

3331 ,West 63rd St.
Hemlock 6144

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 pirkaite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

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

iki

PARDAVIMUI TAVERNAS, arba 
ims moterį į partnerius — perei
namas kampas — didieji vartai į 
Stokj ardus. Renda nebrangi. Turi 
parduoti vykstant į Europą. < .

Iz '4143 So. Halsted St. .
, im i hi m ■ i A, 11, bu i ii iii iiiž

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

Financial 
Finansai-Paskolos

=į= 1 DftfcoMĖ ILGŲ TERMINŲ I-mus

SKOLINAM PINIGUS
Ant Autorilobilių. Namų ir ki

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

6755 South Western Avenue 
Tel. Gtovehill 1038.

MORGIČIUS. Palūkanos taip žemos 
kaip 4^4 nuošimčio.

LOŲIS MORRIS & CO.
10 N. Cląrk Street, Suite 608.
....-........ —.................................
REIKALINGA $4000.00 ant pir

mo morgičiaus ant didelio štoro ir 
5 flatų mūrinio namo. z*Geras ir 
saugus investmentas. šaukite Tele
fonu CANAL 2183.

2649—43rd STREET KRAUTUVE 
ir 4 kambariai pardavimui-mainui 
—rendai. Reikalauja tik $500. Jana- 
ta, 4257 Cermak Rd.

PARDAVIMUI katedž, plytinis 
beismentas, karšto vandens šildy
mas, 2 karų garažas. 6651 So. Hoy- 
ne Avenue.

tuoj aus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

PARSIDUODA 2 fletų mūrinis 
namas po 6 kambarius, 2 karų ga
ražas. Pigiai. Turiu parduoti greitu 
laiku. 3230 So. Union Avė. antros 
lubos. .

Prie Alinės Pa
vojingai Pašovė 
Žmogų

Prie alinės ties 1708 N. Ash
land avenues revolveriu buvo 
kritiškai sužeistas Frank Koh- 
ler, 43 metų buvęs kalinys. Ak
linę operuoja jo buvusi žmo
na Mrs. Adeline Chesny. Poli
cijos kvočiama ji prisipažino 
pašovusi vyrą, bet vėliau užsi
gynė. t

Kohler paguldytas Bridewell 
kalėjimo ligoninėje. ■

Mažta Gatviakarių, 
Didėja Bušą ir “L” 
Naudojimas

Susisįękimo bendrovių žinio
mis, Chicagoje mažta vartoji
mas gatviakarių, bet mažiau 
ar daugiau pakilo autobusų ir 
eleveiterių “L” vartojimas.

Per balandžio mėnesį gatvia
karių keleivių skaičius suma
žėjo 7.37$, o autobusų trafi- 
kas pakilo 2%. Eleveiterių ke
leivių skaičius pakilo 1%. r

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

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

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamų pinigų
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
■spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Fedcral Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jieną spulka, 1739’ So. Ualsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apylinkėse nuo 5 ikil5 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

DABAR
JUS GALIT

i PELNINGIAU
I PARDUOTI

PAGARSINT -.
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodamo gerų nuo
laidų.
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Waterbury, Conn., Mirė 
Jonas Pricevičius

Žymios chicagietės Noros Gugienės 
naitis ir nau jienietis

gimi-

P-a Nora Gugienė, garsi chi- 
cagietė ir “Naujienų” “Muzi
kos Žinių” skyriaus vedėja, va
kar gavo žinią, kad Water- 
bury, Connecticute, mirė jos 
giminiitis Jonas Pricevičius.

Velionis užbaigė ilgą ir įdo- 
~‘*%ų gyvenimą gegužės 2 d. Jis 

buvo p. Noros Gugienės tėvo 
vyriausias brolis.

Paliko žmoną Marijoną Pri- 
cevičienę ir dukterį Eleną.

Velionis Jonas Pricevičius I 
buvo bene seniausias ar vie
nas iš sen'iausių Waterbury, 
Connecticut lietuvių. Išgyveno 
tame mieste suvirš 50 metų 
Liko.

Vietos lietuvių akimis žiū
rint, Pricevičius ir Waterbury 
tai kaip du sinonimai. Water- 
buriečiai jį labai mėgo, ir už 
jo tvirtą nusistatymą ir kil

Chicagos universiteto studentas Paul Maclean už
muštas pietinėje Chicagos dalyje. Jo kūnas rasta tarp- 
takyje.

ŠIS IŠSIUVINĖJIMAS TINKA VISUR
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nią dvasią labai gerbė.
Velionis buvo didelis lietu

vių patriotes, laisvamanis ir 
labai progresyvus žmogus. Pa
žiūromis arti stovėjo “Naujie
noms” ir pasižymėjo kaipo ge
ras naujienietis ir didelis “Nau
jienų” redaktoriaus Pijaus 
Grigaičio mėgėjas.

Velionio J. Pricevičiaus šei
mai, p-ai Norai Gugienei ir ki
tiems giminėms reiškiame gi
lią užuojautą, netekus garbin
go ir kilnaus vyro, tėvo ir ne- 
vien giminaičio, bet ir gero 
draugo ir mokytojo.

R.

Mėsos Institutas praneša, 
kad per balandžio mėnesį žy
miai atpigo aviena ir kiaulie
na ir kad kaina negreitai pa
kis. Aukštai laikosi jautiena.

Cicerietis Juozas 
Bereckas Sunkiai 
Sužeistas Nelaimėj
Įvyko Prie 71st ir Kedzie Avė.

Marąuette Parke ,

švento Kryžiaus ligoninėje, 
69th ir California avenue, gu- *
Ii labai skaudžiai sužeistas cice
rietis lietuvusi Juozas Berec
kas, nuo 1507 South 49th ave
nue. Kartu su juo buvo sužeis
tas George Balik, Berecko gi
minaitis, gyvenantis Aštuonio
liktoje Apylinkėje, prie 19th 
ir Union avenue.

Nelaimė, kurioj abu buvo su
žeisti, įvyko pereitos savaitės 
pabaigoje, vakare, prie 71st ir 
Kedzie avenue, Marąuette Par
ke. Į automobilį, kuriame Be*- 
rėčkas ir Balik važiavo, tren
kė trokas. Tokiu smarkumu, 
kad keleivinį automobilį visiš
kai sudaužė ir atrodė, kad ir 
Bereckas ir Balik buvo užmuš
ti vietoje. Abu buvo nuvežti 
ligoninėn be sąmonės.

G. Balikui buvo įskelta gal
va. Juozas Bereckas perkentė- 
jo smegenų sukrėtimą ir visas 
jo kūnas buvo skaudžiai su
daužytas ir apipiaustytas. Ran
koje didelė žaizda, iš kurios 
buvo išplėštas mėsos gabalas, 
veidas, kojos, kitos kūno dalys 
sukapotos ir sudaužytos.

Atsipeikėjęs, ligonis negalėjo 
pasakyti kas įvyko. Atsimena 
tik tiek, kad bevažiuojant prie 
71-ma ir, Kedzie, Balik’as stai
giai sušuko “Look Out.” Kas 
įvyko po to—tai nežino, bet 
pabudęs pamatė, kad guli li
goninėje, i

i Užves Bylą
Trokas priklausė Clifford 

Petersen Tool Works įstaigai, 
123 N. Jefferson avenue. Jį 
valdė Harry Hedge, nuo\ 3568 
Archer avenue, \> kartu su šo
feriu važiavo salesmonas* John 
Warren, 2^49 S. Sacramento. 
Warren buvo lengvai sužeistas, 
o šoferiui nulaužtas strėnkau- 
lis. •

Adv. H. T. Sharp, nuo 330 
South Wells, atstovaujantis 
Beręcką ir Baliką, ruošiasi už
vesti bylą prieš minėtąją fir
mą. Kaltinama, kad šoferis bu
vęs įsigėręs ir važiavęs be švie
sų. Prie 71-mos ir Kedzie yra 
labai tamsu, nes gatvės ten dar 
neapšviestos.

Nežiūrint, pavojingų žaizdų* 
kurias Bereckas panešė, tikima, 
kad jis pasveiks. Pasveiksiąs ir 
Balikas. P-ai Onai Bereckienei, 
pirmojo žmonai, mes reiškiame 
gilią užuojautą. Draugas

Chicagos Apylinkėj 
įieško Keturių Pa
bėgusių Kalinių

Pabėgo iš Michigan City

Miesto ir valstijos policija 
Chicagos apylinkėj ieško ketu
rių piktadarių, kurie užvakar 
pabėgo iš Michigan City kalė
jimo.

Pasivogę automobilį, jie at
važiavo iš Indianos valstijos 
Illinoj un ir čia kur tai slaps
tosi. Vogtąjį automobilį polici
ja rado netoli Roberts, III., 40 
mylių nuo Kankakee.

Pabėgę kaliniai yra:
Fran Mears, 34, nuteistas 25 
metų terminui;
Ernest Grigsby, 38, 21 metų 
terminui;
Ernest Powell, nuteistas 10
metų, ir
Wilbur Dawson, 38, taipgi 
nuteistas 10 metų terminui. 
Piktadariu pabėgo iš kalėji

mo pasislėpę prekiniame vago
ne, kurį, nieko blogo nenujaučią 
kalėjimo viršininkai, leido iš
vežti iš kalėjimo žemių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 
f ~ ■ f . ’ {

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI
Mažiau kaip trys savaitės beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko, 
kur daiigybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais.
Kiekviena diena ir naktis vis naujus^1 
papuošalus atneš žemei; kiekvienų 
dienų musų apielinkės darosi gražesnės 
ir gamta malonesnė. Kiekvienų 
dienų “Naujienos” lanko savo skaitytojus 
ir peša geras ir blogas žinias.
Jus, brangus skaitytojai ir draugai, 
tik retfcafrčiais galit sueiti. Ne kasdienų 
galihie pasimatyti, pasikalbėti, pažaisti 
ir pasilinksminti, ne.
“Naujienos” nori palinksminti jus!

■ • • t f V ■ \ -T*,f / ‘ į

Tegul gi diėrta bus jūsų pasilinksminimo diena! 
“NAUJIENŲ* GEGUŽINE BIRUTĖS DARŽE 

Gegužes 22-rą Dieną
- .-••• '................................ ■ ----------------------- •......... . —
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• , ATĖMĖ $20,000 BRAN
GENYBĖMIS Ties 999 Lake 
Shore Drive du ginkluoti plė
šikai užklupo šešis turtingus: 
chicagiečius, važiuojančius taxi 
ir nuo jų atėmė $20,000 bran

genybėmis ir $100 pinigais. 
Apiplėštieji buvo Mr. ir Mrs. 
Bror Dahlberg, (prezidentas 
Celotex bendrovės), L. B. Ebtel- 
son ir žmona ir Andrew J. Dall- 
sterrm ir žmona.

’ • Naujienų-Acme Telephoto
Keturi kriminalistai, kurie pabėgo iš Indianos vals

tybės kalėjimo Michigan City, Ind. Jie pasislėpė tavo- 
riniame vagone, kuomet tas buvo tarp kalėjimo kiemo, 
jie išsipjovė skylę ir pabėgo. Iš kairės į dešinę viršuj 
Ernest Powell (No. 18686) ir Ernest Grigsby (No. 18209) 
apačioj Frank Mears (No. 11233) ir Wilbur Dawson
(No. 17952).

Naujienų-Acme Telephoto
Fred Spiers iš Michigan City apžiūri skylę, kuria 

keturi kaliniai pasidarė vagone ir pabėgo. Jie pasislėpė 
vagone, kuomet jis buvo tarp kalėjimo sienų. Visi ke
turi pabėgusieji kaliniai buvo pasmerkti kalėti ilgą lai
ką už didelius prasikaltimus.

Garsus Lietuvis , Užpuolė šešių Metų
Golfininkas i Mergaitę Mokyklos
J. Goodman Chicagoj Lavatorijoje
Loš Marąuette Parke ir Daly

vaus Bankiete

Vakar * Chicagon iš Omaha, 
Nebraska i.'tvyko garsusis lie
tuvis golfininkas Johnny Good
man (Gudauskas), Amerikos 
golfininkų-mėgėjų čampionas.

Jis apsistojo Sherman vieš
butyje ir Chicagoje mano butij 
kelias dienas. Iš Čia vyks į 
New Yorką, kur gegužės 10 d. 
laivu Normandie išplauks An
glį j on. J. Goodmanas yra pa
skirtas kapitonu Amerikos gol
fo komandai, kuri loš Anglijos 
Walker Taurės Turnyre.

Al Kumskis, Marąuette Par
ko direktorius praneša, kad J. 
Goodman šiandien dalyvaus 
kaip svečias Marąuette golfo 
kuku lošimuose, o vakare ban- 
kiote, kurį skubotai jam ruo
šia Chicagos Lithuanian Ameri
can Sports Association. Tas 
bankietas įvyks kartu su Lie
tuvių Chamber of Oommerce 
susirinkimu šįvakar Mildos sa
lėje, 3142 South Halsted St.

Bankiete taipgi dalyvaus gar
susis Bridgeporto lietuvis spor
tininkas J. Platak-Platakis, ku
ris yra Amerikos “handball” 
čampionas. Taigi, bankiete bus 
du Amerikos lietuvių sporto 
žvaigždės.

Chamber of Commerce susi
rinkimas prasidės apie 8 vai. 
vakare, o bankietas kiek vė
liau, susirinkimą užbaigus.

R.

Darbo Taryba 
Kritikuoja Mėsos 
Firmą

Fedefale Darbo Taryba iš
leido J'pareiškimą, kuriame vie
šai kritikuoja mėsos firmą 
Iowa Packing Čompany. Ji tu
rinti stambias dirbtuves Dės 
Moineš, Iowoj.

Firma smerkiama už orga
nizavimą kompaninės unijos ir 
vartojimą prievartos ir gąsdi
nimų kovoj prieš nepriklauso
mą C.I.O. uniją.

Buvęs Aukštas 
Valdininkas
Į Kalėjimą

Vakar federalis teisėjas Holly 
rtsisakė suteikti probaciją Wil- 
liam H. Malone’ui ir įsakė, kad 
už dešimts dienų jis turėjo 
pradėti dviejų metų terminą 
Leavenworth kalėjime, Kansas 
valstijoje.

Malone, buvęs Illinois mo
kesčių tarybos narys, buvo nu
teistas už išsisukinėjimą iš in- 
come h.x mokesčių mokėjimo.

Suėmė Už Žmonos 
Mušimą

> New City policija suėmė 21 
metų Joseph Jurewicz, 5155 S. 
Eishop St. Žmona sako, kad 
Jurewicz pirmiausiai ėmė į ją 
svaidyti lėkštes ir stiklus, o kai 
ji pasileido bėgti, tai jis pra
dėjo šaudyti iš revolverio.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Skandalas Rogers Park 
Apylinkėje

Iš visų pusių ir už visokius 
prasižengimus kaltinama Chi
cagos miesto mokyklų taryba 
susilaukė rųiujo skandalo. Už
pykusios Rogers Parko apy
linkės motinos, necenzuruoda- 
mos žodžių, kaltina mokyklų 
tarybą ypatingai mokyklų su
perintendentą William John
son, už neprižiurėjimą mažų 
vaikų mokyklose.

Skandalas išsivystė iš inci
dento Stephen Gale pradinėje 
mokykloje, ties 1631 Jonąuil 
Street, šešių metų mergaitei 
(jos vardas slepiamas) įėjus 
į mergaičių lavatoriją, ją už
puolė nežinomas vyras. Norė
jo mergytę panaudoti, bet to
ji ėmė šaukti ir pasiliuosavu- 
si iš užpuoliko rankų nubėgo 
pas mokytoją ir principalą ir 
pasiskundė. Daryta tyrinėji
mas, bet vyro nesuėmė.

Tai įvyo kovo 24 d. Mokyk
la bandė incidentą užslėpti, 
vienok kokiu lai budu jis iš
kilo aikštėn. Dabar tos moky
klos lavatorijas saugo W. P. 
A. darbininkai.

Brighton Parke 
Apšaudė Motoristą

Prie 63-čios ir Cicero, auto
mobilis, kuri: me važiavo ketu
ri vyrai, įvažiavo į automobilį 
Frank Kuczeko, nuo 2716 W. 
43rd Street. Kaltininkams ne
sustojus, Kuczek ėmė vytis. Vi
josi iki Archer ir Kildare, bet 
užmiršo apie lenktynes, kai 
Vyrai iš pirmojo automobilio 
pradėjo į Wuczeką ŠLudyti.

Policija'spėja, kad tai grei
čiausiai buvęs piktadariai, a 
automobilis, kuriuo jie važia
vo, buvo vogtus.

Policija Išvaikė 
Bedarbius

Būrys Dės Pk ines nuovados 
policijos išvaikė grupę bedar
bių, kuri buvo susirinkusi prie 
pašalpos stoties, 740 W. Har- 
rison prašyti nakvynės. Bedar
biai, gavę atsakymą, kad vie
ta užpildyta, atsisakė išsiskir
styti.

Radio Ginčas 
Likviduotas

Adv. Maurice L. Zaretsky 
praneša, kad nesusipratimas su 
radio stotimi WHFC ir liet, 
programų vedėju P. Šaltimieru 
buvo likviduotas. Bal. 29 d., jis 
atšaukė žinias, kurios buvo pa
skleistos per jo programą prieš 
adv. Kai ir Chesnulį, laike ba
landžio 12 d., nominacijų.

’ Abu advokatai atšaukimu esą 
patenkinti ir tolimesnių žygių 
prieš progrrmą ir stotį nedary
sią. (Sp.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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