
i' kL N

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

, NAUJIENOS
? * Tms Lithuanian Daily N«w»

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Ilttnoia

Phone CANa) 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENO
The Lithuahian Daily News

Entered as second-class matter MarcK 7, 19.1.4 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Ačt of March 3, 1879

V J > . r .

The First apd Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
th* Lithuanian Daily Newa

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., TNG 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXV Kaina 3c
0

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gegužės-May 5 d., 1938 No. 106

Lenkijos Agresingi Planai Prieš Lietuva
GANDAI APIE LENKU K VOKIEČIŲ DE 

RYBAS DEL LIETUVOS
Lietuvos nepriklausomybė pavojuj

Lenkijos-Lietuvos unija?
Man atrodo, kad ši versija

KAUNAS, balandžio 22 d. Rusijrj, būtent Latviją ir Es- 
(Specialiai “Naujienoms”) ♦— tiją, bet ši kombinacija atrodo 
Iš Rygos ateina žinių iš Var- absurdiška, nes Rusija iš Len- 
šuvos šaltinių, kad Vokietija kijos nieko nereikliau j a ir tur 
tariasi su Lenkija dėl tolimes- būt nereikalaus, 
nio plėšikiško bendradarbiavi
mo. Vokietija siūlo Lenkijai 
Lietuvą, Liepoj ų, Daugavpilę
(Dvinską) ir pietinės Latvijos'bus taipjau pletkiška, bet vi- 
dalis. IŠ likusios Latvijos ir• —x-- 
Estonijos sudaromos hercogy
stės (žinoma, vokiečių baronų 
įtakoje), gi Rygos miestas ir 
uostas paverčiamas laisvu mie
stu ir uostu su porto franco. 
Vokietija savo keliu gauna 
Klaipėdą ir kitas iš jos atimtas 
provincijas. Lenkija su šitokia 
kombinacija nevisai sutinkanti 
— ji norinti kai ką perleisti

sai rimtas dalykas yra tas, kad 
Lenkija su Lietuva sieks uni
jos arba kokios nors federa
cijos ir šio klausimo nepaliks 
tokioj padėtyje, kokioj jis da
bar yra. Musų kraštą gali gel
bėti konsoliduota demokratinė 
Lietuvos visuomenė, pasiryžu
si visomis esamomis priemonė
mis ginti savo laisvę ir nepri
klausomybę.

Reikalauja valdžios 
nuosavybės plieno

pramonei

WASHINGTON, D. C., geg. 
4. — Trečiadienį atstovų buto 
narys Teigan įteikė butui pa
siūlymą paimti valstybės nuo
savybėn geležies ir plieno ir 
joms artimas pramones ir ope
ruoti jas kaip valstybės įmo
nes. Teigan yra farmerių-dar- 
bo partijos narys.

Lojalistai atremia 
sukilėlius

HENDAYE, Francuzija, geg. 
4. i— Vėlesniaisiais trečiadienio 
pranešimais smarkus mūšiai 
ėjo įvairiuose frontuose, 
listai atmušė Sukilėlius
kėlusius per Segre upę. Suki
lėlių f takos prie Sierra 
taipgi buvo atmuštos. Terue- 
lio fronte sukilėliai sakosi pa- 
sisiumę pirmyn.

Loja- 
persi-

LIETUVIS DVIKOVOJ ĮVEIKĖ LENK4
Senas dvikovos paprotis atgaivintas 

okupuotoj Lietuvoj

Roosevelto šalinin 
kai laimėjo nomi

nacijas
^VASHINGTON, D. C„ geg.

Mussolini ir Hitleris 
derasi dėl Čeko

slovakijos
ROMA, Italija, geg. 4. — 

Mussolini ir . Hitleris trečiadie-4. «— Nominacijose kettlriose(
Valstijose, - trateht .Alabama, n j turėjo priyatij pasikalbę j i- 
Florida, South Dakota ir In-įmą. Nors oficialiai nepfanešt?., 
diana, kuriose kampanija buvo'tačiau nužiūrima, kad Musso- 
vedama obalsiu prieš ar už lini sutiko leisti Hitleriui veik- 
Naująją Dflybą, prez. Roose-jti Čekoslovakijos klausimu kaip 
velto ir Naujosios Dalybos ša-'ja™ patiks. Bet Mussolini ne- 
lininkai laimėjo.

Ypatingai žymus pasirodė
Naujosios Dalybos šalininko, 
senatorirus Pepper, laimėjimas 
Florida valstijoje, kur už jį 
vieną paduota balsų daugiau, 
negu . už keturis jo oponentus 
kartu.

Washingtono liberalai inter
pretavo nominacijų pasėkas 
kaipo Naujosios Dalybos užgi- 
rimą šalyje.

norįs būti įveltas į karą dėl 
Čekoslovakijos. Italija imsis 
tiesiogios akcijos nebent tuo 
atveju, kai Rusija įsimaišys. 
Be to, Mussolini įspėjęs Hit
lerį veikti Čekoslovakijos rei
kalu taip, kad neiššaukti ben
dro Europos karo.

20 profesorių paša 
linta iš Austrijos 

universitetu
12,000 šeimynų sunki 

padėtis
FETNT, Mich., geg. 4. —šio

mis dienomis Lewis L. Lun- 
dington, Michigrn valstijos 
gerbūvio administratorius, pa
siūlė deportuoti 12,000 šeimy
nų arba 48,000 asmenų iš Flint, 
Michigan.

Gerais laikais Flinte gyveno 
apie 165,000 žmonių, pragyve
nimą daugumoj 
i utomobilių 
automobilių 
apmirus ir 
gytų. Todėl
mas deportuoti iš čia bedar
bius, pašalpos gavėjus. Bet de
portuoti juos — kur?

VIENA, Austrija, geg. 4. — 
Dvidešimt profesorių, jų tarpe 
Victor Hess, Nobelio dovanos 
laimėtojas, pašalinta iš Austri
jos universitetų 
yra žydai arba 
žydiško kraujo, 
su žydėmis.

todėl, kad jie 
turi priemaišo 
arba yra vedę

pelniusių iš 
pramonės. Tačiau 

pramonė dabar 
neatrodo, kad at- 
ir duota pasiuly-

Prancūzas žurnalis
tas nepageidaujamas 

Romoje

Nuo
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

Šeštadieniais 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.

IAOME-NAUJIENŲ Foto]
Chicagos policijos viršininkas užmiršo duoti palie

pimą policininkams pakeisti uniformas, todėl Chicagos 
policininkai turėjo prakaituoti žieminėse uniformose, 
kaip matome iš šio paveikslo policininko H. NevvhaUso.

.................................  -................       .h..,.,.—.
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atakuoja DARBO TARYBĄ 
IR DARBO AKTĄ

WASHĮNGTQk,^Dk C., geg. korporąęiją, besutikusi pasira- 
4.' — Inlanė Št&r Čęrporation•’ Syti "sutarties šit plieho darbį- 
trečiadienį įteikė U. S. Circuit™1^ ^mitetu, tai dar nėra 
„ , „ . . .... "t j jos atsisakymas nuo kolekty-Court of Appeals peticiją, kad > ■
teismas paneigtų Nr.cionalios 
Darbo Santykių Tarybos įsa
kymą, kuris yra prielankus 
Steel Workers Organizing Com- 
mittee.

Korporacijos peticija. panei
gia visus Dr.rbo Tarybos davi- dienio vakare KnudSen pareiš- 
nius. Ji taipgi pareiškia, kad 
Wagnerio darbo aktas atiduo
da įstatymų leidimo galią ad- 
ministratyviai agentijai ir to
dėl yra priešingas Jungt. Val
stijų konstitucijai. Be to, sako 
korporacijos peticijc, jei ji,

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
4. — Italijos propagandos mi
nisterijai įspėjo Julės Sauer- 
weiną, žinomą Francuzijos žur
nalistą, kad jis esąs nepagei
daujamas kaipo reporteris ap
rašymams Hitlerio vizito Ita
lijai. Mrt, nesenai Sauerwein 
nepalankiai komentavo vokie
čių užgriebimą Austrijos.

Išrinko Airijos 
prezidentą u

DUBLIN, Airija, geg. 4.

>■

Audra užgavo Wis 
consin valstiją

Cucu

Popiežius pasmerkė
nacių svastiką

vių derybų. ■> < U.
Kitos atakos Darbo Taryba 

ir ^Vagnerio aktas susilaukę iš 
5Vm. Kntidseno, General Mo
tors korporacijos , prezidento. 
Kalbėdamas U. $. Chamber of 

y 

Commerce suvažiavimui antra-

ROMĄ? Italija, geg. 4. —- 
RyŠiufn šit Hitlerin 'atvykimu 
Rdmčje plačiai 1 paroduojamas 
nacių ženklas — svastika. Po
piežius Pius pasmerkė svastikos
parodavimą ir pavadino ją pa- ry^os^ 
gonių ženklu. Popiežius, sako
ma, įširdęs, kad Hitleris ne
panorėjo padaryti jam vizitą.1

-

rkė, kad Wagnerid aktas yra 
(didžiausias darbininkų ir sam
dytojų gerų santykių trukdy
tojas. Kai dėl Darbo Tarybos, 
;tai pasak Knudseno, ji nepai
so samdytojų pusės jokioje by-

Kviečia Fordą kan
didatuoti prezidento 

vietai

Kaune išeinąs savaitraštis 
“Trimitas” aprašo tok; įvykį 
okupuotoj Lietuvoj:

'“Vilniuje per demonstraci
jas prieš Lietuvą vienas lenkų 
atsargos karininkas lietuvių 
tautą pavadino vagių gauja. 
Tokio įžeidimo negalėjo dova
noti Vilniaus lietuvių skautų 
vadas Pranas žižmaras. Vieną 
dieną tasai atsargos karinin
kas su viena ponia ėjo į ka
vinę. Paskui atėjo žižmaras ir 
priėjęs paklausė, ar tasai len
kas gali patvirtinti, ką sakęs. 
Kai buvo gautas "teigiamas at
sakymas, žižmaras smogė len
kui į veidą ir paliko savo vi
zitinę kortelę. Kavinėje kilo su
bruzdimas. Visi stebėjosi tokia 
nepaprasta drąsa. Netrukus 
žižmaras ir lenkų atsargos ka
rininkas per savo atstovus su
sitarė kautis kardais balandžio 
8 dieną. Kardų kovai žižmarą 
ruošė du lenkų armijos kari
ninkai, kurie jį treniravo. Vil
niaus . lietuvių skautų vpdas 
žižmaras jau anksčiau buvo 
baigęs Varšuvoje „fizinio „laidr 
nimosi institutą ir yra geras 
plaukikas ir kitų sportų šakų 
specialistas, šis musų tautietis

1 ginklu apginti 
lietuvių tautos garbę.

šis įvykis Vilniaus gyvento
jų tarpe sukėlė daug kalbų. 
Dideliu susidomėjimu įvykį se
kė ir visos Lietuvos gyvento
jai- , !

Paskutinę valandą prieš ko
vą lenkas kautis atsisakė. Jis 4.

tuojaus išreiškė pasigailėjimą 
dėl įžeidimo lietuvių tautos ir 
paprašė žižmarą konfliktą iš
spręsti taikiu budu. Lietuvis 
paąiulymą priėmė.*’

EXTRA
Vakar atėjusi iš Lietuvos 

per konsulą Daužvardį telegra
ma sako, kad dvikova kardais 
tarp žižmaro ir jžeidusio lie
tuvių tautą lenko įvyko gegu
žio 1 dieną, žižmaras tris sy
kius sužeidė lenką, o pats pa
liko sveikas.

Japonų pajėgos išsi 
sėmusios

SHANGHAI, Kinija, geg. 4. 
— Bešališki svetimšaliai karo 
ekspertai mano, kad japonų 
pajėgos ofensyvui Kinijoje šiuo 
laiku yra išsisėmusios. Paimti 
Ųuiįghai geležinkelį ir laikiną
ją Kinijos sostinę Hankową, 
stebėtojų manymu, ~ japonams 
reikės drr 506,000 karių.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
4. — Francuzijos vyriausybė 
ruošiasi išleisti įsakymą, ku
ris skirs mirties bausmę šni
pams net taikos metu. Įsaky
mas, taikomas nepalankios 
francuzams svetimšalių politi
nės veiklos sulaikymui, reng
tasi paskelbti trečiadienį, geg.

Algų-valandų bilius 
pasieks atstovų butą

" NEW YORK, N. Y., geg. 4. 
— Citizens Protective Lergue 
trečiadienį pasiuntė Henry For
dui telegramą, ragindama jį 
statyti savo kandidatūrą -į 
Jungtinių Valstijų prezidentus 
ateinančiuose rinkimuose.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

ANTIGO, Wis., geg. 4. — 
Dvi moterys buvo sužeistos 
smarkiam vėjui užgavus šią' 
apielinkę. Keletas gyvenamų 
namų apdraskyta ir keletas 
daržinių sugriauta, šimtai me
džių išrauta ir telefonų stulpai 
išversta. Arti Wausf*i, 20 my
lių atstumoje nuo Antigo, ge
ležinkelio tiltas per Trapp upę 
išplautas. Audra užgavo Wis- 
consin valstiją antradienio va
kare.

WASHINGTON, D. C., geg. 
4, — Demokratų partijos at
stovų buto vadas; • (speaker) 
Bankhead trečiadienį pareiškė, 
kad peticija algų-įaybo valair- 
dų biliui svarstyti atstovų bu
te gaus reikiamų 218 parašų. 
Peticija bus įteikta buto na- 
rirm pasirašyti ateinantį penk
tadienį ; butas paims bilių svar
styti gegužio 23 d.

IŠ LIETUVOS
SUNKVEŽIMIO RATŲ 

PIAUSTYTOJAI

98 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 
36, 38, 40, 43, 46, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 77, 79, 86, 88, 89, .
90, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 1Į3, 121, 122, 124, 125, 128, 
131, 135, 136, 139, 143, 148, 152, 156, 158, 159, 161, 164,
178, 183, |85, 188, 195, 198, 200, 205, 212, 217, 222, 223,
227, 236, 238, 245, 258, 260, 262, 265, 274, 275, 281, 284,
289, 297, 301, 311, 313, 318, 325, 352, 353, 359, i r 360 kp.)
NAUJOS KUOPOS: 175, Arlington, Mass.; 371, Cambridge, 

’ Mass., ir 207, Manchester, Copn.

129,
173,
226,
286,

Ispanijos armijos
r

skubinasi į Castel
lon frontą

HENDAYE, Francuzija, geg 
4. — Ispanijos lojalistų ir su
kilėlių kariuomenės buvo siun
čiamos į Castellon frontą tre
čiadienį. Sukilėliai ruošėsi nau
jam ofensyvui nuo Teruelio lin-

Iš Semeliškių lentpiuvės į 
žąslių geležinkelio stotį Moisie- 
jus Rotblatas vežiojo sunkve
žimiu apdirbtą miško medžia
gą. Atsirado konkurentai, ku- 
;rie, pavydėdami jam šio uždar
bio, ėmė įvairiai kenkti: dėlio
ti automobilio įvažinėtose vė
žėse tam tyčia padirbtus auto
mobilio ratus gumoms pjausty
ti įrankius ir ardyti tiltelius. 
Dėl tokių daromų kliūčių Rot- 
blatui buvo padaryta daug nuo
stolių. Vieną kartą padėti ant 
kelio aštrus geležgaliai supiau- 
stė visiškai 3 
dangts, 1220 
įtarimas, kad 
jo geležgalius
lio Peliunų kaimo gyventojai, 
kalvis Moteijus Leonavičius su 
sunum. Atvykus policijai dary
ti jų nrmuose butų rasti ko
kie nors inkriminuoją dalykai, 
atsisakė įleisti policiją ir to
kiu budu krata nebuvo įvyk
dyta. Už tai Kaišiadorių apy
linkės teismas Leonavičius nu
baudė po 1 mėnesį paprasto 
kalėjimo.

l PREZIDENTUS
F. J. Brgočius ...........................................
V. Laukaitis ........... ..................................
K. Jurgelionis ..................... .....................

Į VICE PREZIDENTUS
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis

Mirė von Ossietzky

Į SEKRETORIUS
1533
1485

200

2053
1074

120

2013
1554
1340
1003

170

sunkvežimio pa- 
litų vertės. Kilo 
ant ekelio padė- 
gyveną prie ke-

1896
1061
220

K. P. Gugis ....
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis ..

2133
1121

2128
1115 
. 79

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
4. — Carl von Ossietzky, No
belio taikos dovanos laimėto
jas, mirė trečiadieni Berlyno 
sanatorijoj

Trečiadienį Dr. Douglas, pro-( U1 a encijos.
testonas, tapo išrinktas pirmu Mieste Burgos sukilėlių vy-
Eire, buvusios Airių Laisvos riausybė išleido įsakymą, ku-

Chicagai ir apielinkėi fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; gali būti lietaus 
su griausmu; žymiai šalčiau;

Valstybės, prezidentu. Jis už- riuo atsteigiama Jėzuitų orde-Vvidutinio stiprumo pietų vėjai 
, panaikintas respublikos pcsikeičią į vėsius ir gal būt 

tęsis septynis vyriausybės sausio mėn. 1932• stiprius vėjus; saulė teka 5:42, 
I leidžiasi 7:52 valandą.

t ims ofisą birželio 1 dieną. Jo m s, 
terminas ofise 
metus. m.

M. J. Vinikas ......
J. Miliauskas ........

J. Andziulaitis-Ansell
Į IŽDININKUS

E. Mikužiutė .......
S. Mockus ..........
J. Marcinkevičius
V. A. Kerševičius
J. K. Urbonas .... .
M. P. Soponis ....

I DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis)
Dr. S. Biežis ......
Dr. S. Stanulionis

Į IŽDO GLOBĖJUS
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Ar dažnai pasitaiko tokiu dienų, 
Kądą* jattetumetėą pąydt^ę,* kada 
jaučiatės heran^us — ’“vi§ai nu- 
klampyti”? Tai laikas, kada rei
kią ką nors daryt! ir tai daugiau 
negu imti vaistų? Jus turite pa
tirti kas per priežastis!

Jei valgot ką dauguma valgo— 
dučną, bulves—tai faktas,
kad tos negalės priežastis y ta: 
negauni gana “rupumo.” Bet “ru
pumas” dąr. nereiškia valgių krū
vą tai reiškia mastio rųsį, kuri

deda viduriams. i$siya|yti'. l" 
'Jei taip,’‘tai ^įsą kąš įiljns rei

kalinga yra grūzdus; traškantys 
Kellbgg’s'' All-Brąn pusryčiams; 
Jis turi “rupumo,” plūs didelį 
Gamtos žarnų toniką, vitaminų

(Tęsinys),.
Agentai

Nereikia užmiršti, kad ne tik 
męft rūpinomės ir galvojome, 
kaip iš šios salos ištrukti, t^et ir. 
Kuboje visokie agentai nėrva- 
vosi, kaįp iš mųsų piiįįgų$ pa
imli ir kaip jnųs nugąbepti į 
Ameriką. Tik jsitėmyk, ėją šiną-į 
tai ir tūkstančiai dolerių. Čia 
jau niekas neklausia ir neside- 

• ra, kiek kaštuos, tik išgauk le
galius dokumentus nuvažiavi
mui į Ameriką ir imk kiek tik 
nori. Kiekvienas imigraptų no
rėjo šia proga pasinaudoti, jei 
kurie ir pinigų ąetųręjo, tąi pa
siskolino, iš Amerikos prięįun- 

~\tė kiek tik reikia. Tai labai aiš- 
'ku, kad šią pasipinigavimo pro
gą matydami agentai, nesnau
dė, ir štai kaip jie bandę pasi
naudoti. Už gerą sunąą pinigų 
jie pažadėjo parūpinti imigran
tui pasą, nupirkti laivakortę ir 
išgauti iš Amerikos konsulo vi
zą. Juk daugiau nieko ir nerei
kėjo. Tokius dokumentus ga
vę* važiuoji be baimės. O čia

dešimts dplerįų, jei jis leis pa
naudoti sąyo pasą.-Toks suvar
gęs pilietis net į aukštį pašok
davo iš džiaugsmo. Jis savo pa
są ir pilietybes teises atiduotų 
ir už arielkos stikliną, o c|ą- 
bar jam pasiūlo net kelias dp-

na, --- sumokėjęs pinigus 
sėsk ir važiuok.

Kaip buvo gąunaipi 
dokumentai

Kelionėm pinigai agentui 
kūjo iš anksto sumokėti,
jis visus dokuipentus gauna 
ant rankų, tąsyk jis nuveda ant 
laivo ir su tuo imigrantu agen
to darbas skaitomas baigtas.

tik

rei-
Kai

rantų gabenimu į Ameriką, štaį 
kaip apgavingai tuos dokumen
tus išgaudavo ir kaip neteisėtai 
gabeno imigrantus. Jie savo ar, 
svetimų valstybių piliečio pa^ 
portą įbrukdavo, o kad v^iip- 
jantis galėtų svetimais " doku-’ 
meiliais pereiti Amerikos sieną, 
apgavingai išgaudavo ir Ameri
kos konsulo vizą. Vadinas, a-

—Tai H pwv,V> ieikiftda- 
ryti? — pifiętis tęiraujasi ir tri
na delnus. Agentas jam sako:

—Eik pas savo šalies konsu
lą ir saį<yk jąm, kad tu nori 
važiuoti Amerikon, o kai kon- 1 
sulas išduos pasą, tai še sumo- 
fe w

Agentas suvargusį pi i Ietį įso
dina į karietą ir kaip poną nu
veža į konsulatą. Ir čia netrun
ka ilgai: pilietis gauna sau pa
są vąžiuoti į Apieriką. Kai pa
sas išimtas agentas veža pilietį 
jąs Amerikos konsulą, čią pi- 
ietis išgauna Amerikos vizą. 
<aį visi dokumentai prirengti 
tąsyk nuperka laivakortę. A- 
geątas sumoka piliečiui paža
dėtas pinigus ir u prigrąsipa, 
kad ųięįcam nė gu-gu. Jei Į<ą 
prąsi|arĮujp, sako jąrp agęntąs, 
(ai valdžia sužinojus už doku
mentų pardavimą (<aip šupį ta- 
yp įgrūstų į ką(ęjiipą. Ęet ąrgi 
tokie gązdipimai baugina su- 
skųrdusį, vąlkątos gyvenimų 
gyvenantį piliętb Tegul biesas 
tą pilietybę bile tik jis gavo ke
lias dešimts doleęių, o magary
čioms dar su karieta pavažinė
jo. Gerai nusisegė... Draugiškai 
skięįasi agentas su piliečių: vie
nas eina į karčiamą, o kitas 
šąųkia imigrantą.

Pinigų viliojimas
r* f'

Kai imigraų|as ateiną, agen
tas jį nusiveda vieną į kaųibąrį

visai nusigyvenusį Panamos, 
Kubos ar Kolumbijos salų pi
lietį ir jam pasiūlydavo kėlias

paąą ir Amerikos konsulo vizą. 
Vadinas, čia yra visi reikalingi 
važiavimui į Ameriką cįoį<u- 
mentai. Dabąr eik, duoda ko
mandą agentus ir sudaryk reį-

eik čia paskirtą dieną. 
/ I Ji ir, x V ■ zV 1 V 1

ALL AROUND

CLEANER

APVALYKITE sų
PILSJEN KWIK KLEAN

Pąąte IVIuilo YąlykĮ’P
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliutis jiateąkinimas užtikrina
mas arba pinigą! grąžinami.

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

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinds)
SAULES UŽDANGAS,DRAPERES 

ir AUSTRIĄN UŽDANGAS
~ DAROM ANT UŽSĄ^MO.

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai- 
naš.’ Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys muąų pavyzdžius.

Tek Cicero 674

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

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

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKU
ir1'1

pyVV A I KOPLYČIOS visose U I IX Al CHICAGOS DALYSE.AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ
Tel. Virginią 0883

(Tęsinys)
Dešimts Minučių su Žilagalviu 

autoritetu

Tas žilagalvis autoritetas jau 
3aug metų pficią^iskaį tapjdrą- 
arbiauja są šąšni^u įę 'jis (į|- 

rė į jį sparįdim^, kad bp$į grą
žintos laisves darbininkų kla
sei, socialdemokratų partijai, 
kad leista butų jierfis grįžti į 
pą^lamentą, kur -butų atsto
vaujamos visos be išimties par
tijos. Bet šųšpigas pasiliko 
kurčias. Tas žilasis autoritetąs 
kuriam aš ęsu davusi žodi ne
skelbti jo pavardės, pasakė 
man:

—Buvo padarytą didelė klai
da, siunčiant jį į Berchtes^a- 
cieną.' Jis ‘nebuvo tas žmogus, 
kurio reikėjo. Jis yra drovus, 

/. tr. t »: • ' ’. \ , t .z

baikštus, žmogus, kuris kal
bėdamas su jumis, nedrįsta 
jums žiūrėti į veidą. Mudu 
kartais esame vieni du jo ka- 

1•; ' * ’ i >'K| 1 *!

binete, kuomet jis pakviečia 
mane dėl patarimo, ar slap
tos informacijos. Mes gerai vie
na skitą pažįstame, na, o jįs 
vis vien jaučiasi suvaržyta?.. 
Tci žippgus atsiskyrpsip dar- 
bp.. Kuomet jis stovi ant tribū
nos ir' j j,į žiūrį dešimts., (įyi- 

, dešimts, šimtas tūkstančių po
rų akių, jis netenka visų savo 
priemonių. Keletą piinučįų jįs 
nebežino ką besakyti. Ir jam 
leista buvo vykti į Berchtes- 
gadeną! Momęntą prięš jam iš
vykstant aš pųčjąu pąs' jį ir 
pasakiau: “Nevažiuokite, tai 
klaida, jus po to neatsikelsite.

< ’ti H < .' t ' ? | * •* l ' r* ‘ ‘ 1 *’ • *’ - ’' '

Jis man atsakė: “Turiu vykti, 
r.š per daug užsiangažavęs”. 
Ir Berchtesgadene jis atsidūrė, 
drovus, nerįžfingas, ^jtuklus, 
vįeiįųi vię.nas“ p^j&fiĮtų\ku- 
ris šaukė, isterisKai? blaškėsi, 

, . ; . ) • 1 I ; . 1. 4 ; .* .• * * *. ' »

trankė kumštimi į stalą. Jis (s 
anksto buvo nugalėtas. Berch- 
(;esgac(eno dramą yra čia, ne 
kįtur.

Didysis Prasiblaivymas 
4

Savo nedideliame kabinete, 
Tlerrpngasse, tąs Užsienių Reį- 
kalų ministerijos spaudos biu- 
ro valdininkas duoda mums 
ia-A • L* • 1 . » 4 * i .4 • • i h 4 4 . G .1* ' ’. 

naujausias informacijas. Jos, 
tiesa, neturi jokio įdomumo.

Skamba telefoąąs,. Valdinią- 
kas atsiliepia, jįo veidas ątsp 
ipąiųo ir atsigrįžęs į $iųs, jis 
sąbo:

pjĮebispj'tąs atidėtas. Vokiečių 
kariubpienė įžengę į Austriją.

Musų pasikalbėjimas neuž- 
truko nė penkių minučių. Kal
bant rpan apie “kapituliaciją” 
prięš Vokietiją, jis atsiliepia 
neitrališkai. Žinąs tik tiek, ką 
mums pasakė.

Gatvės dabar tuščįos. Pasą- 
kytumei, kad p.rovokatoriški ir, 
vaikiški pastarųjų dięny šuka
vimai amžinai nutilo. Vienam 
savo Vienos pažįstąmam, kuris" 
ąpįe pusę septintos skambina 
man telefonu klausdamas, ar 
nepąvpjinga jam išeiti į gatvę, 
nes jeigu jį pažinių, jis tuoj 
butų areštuotas, aš atsakau, 
kad viskas liamu. Praeina ke
letas vienišų “Tėvynės Fronto” 
grupių, šaukdamos, nežiūrint 
iį viską: “Oesterreięh!” Visi 
parblokšti nuosprendžio, kurio 
negali sau išsiaiškinti: “Tiek 
trįųįcšųip, tiek išleista pinigų, 
tieljC dėtą vilčių į tą plebiscitą!”

Nepraslinko dar nė valan
dos, kai mes patyrėme tą ži- 

' pią. Radip* skelbią jau, kad ati
dėti balsavimai. Keletą nųpu- 
čių—įr sūkurys prasideda. Nuo 
to rųomento pradedi nieko pe- 
suprąsti, kas dedasi. Policija 
aplenkiamą ir ji aplęnkia pa^i 
save. Uniformuoti policininkai 
.tiesia rankas į demonstifuojan- 
,čių narių buriąs iy prašo, kad 
prisegtų jienąs antrąąkpvį su

’ i . ___ . , t
ne tiktai studentai, b.et vy^rąi,

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO įįgl .„J

■■ ■ t

moterys, vaikai, stambi ii’ 

ko. susidąrp. gyventojų muse- 
Matyti ir įtartinos, išsekusiais 
veic^įs g^Ūjųs, kurios ątsiran- 
da vįsur ten, kur naudoj 
net^ąrka gaįima butų įęas iš- 
ūlėŠ$, ar ^gvogti, ar užmušti. 
Visa tai staugia ir dainuoja vo
kiškus. himnus*

”■—Hitler ist hier, šaukia vie
kas Yųikčzrs iy nąpsupja vėlia
va. ' • 1 • * ' -s

ly visą minia pąsileidžią klyk
ti nesuvalūbmų, trįųmiuojančįų 
((žįąugsmu: !1

—ęfįtler ist hier! Hitlęrįs 
čia!

Eisena auga. Ringas, Operos 
aikšte, ^aytnersirąąse, gatvės 
v,edąnqip^ į ĘąĮlliąųsplątz. ‘‘Tę- 
vynęs Fronto’’ bųs(;yųes ląngąi 
išdaužyti, plėšią biuru Pul
pos. Legitiinistų partijos vitri
nos iš^ąų^ytps, patalpos pie
šiamos. Būoląma yįeiią ^žydišką 
krautuvė, bet jau visi tie inci
dentai dingsta visuotinam bai
sų ųžime.. Y*8 žmo
nių syove veržiasi prie ^ąųc- 
Iprįp rųmų. štai ęįųą įpję mar
gę j e minioj apie penkiasde
šimts sustingusiomis minomis 
ceremoniškais judesiais, ko 
rektiškai ąpsireųgųsių ponų.

Valgykit jį kasdien, gerkit ga
na vandens'^ 'žlūtėkiL ąr jūsų 
š’enoji gyvybė nęsū'griš. Daromas 
£ėllog£ in’rRąįįĮe Cręe^.

> *1 • • ■ ■ Ji
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laisvą...” Padūkimas valdo! 
gatvę. Matydama, kaip jis 
skliųda ir smarkėja, sutikda
mas tik abejingumą ir net pa
ramą tų, kurie turėtų pasiru- 
pinti tvarka, aš galvoju, kad —-
1934 metų revoliucija buvo iš
tuštinusi gatves ir uždariusi 
namus ir nutildžiusi pasislėpu
sias minias, nes į tas darbinin
kų minias nesvyruota buvo 
šaudyti. Į nacių minias nešau
doma. Ją pet nemėginama su
turėti. JĮoms duodama pilna va
lia. šiandien, didžiajam per- 
» i V* | ; v . • 1 • j L <? * ’

veysme, iš kurio Austrija jąų 
ąębeprjsikels, šitos štai minios 
patiekia sąskaitą 1934 metų 
darbininkų žudikams, slopinto- 
jams. Nelaimei—tos pačios au
kos ir čia turės apmokėti di
džiausiąją sąskaitos’ dalį...

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Anrerikosf Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
treet

Valandos: nuo 1—3 ir 7—6 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
"—T "■ - ■ - "

Ofiso 1. Boulėvard 5913

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MiemGAN I^LVD. 

' TeL KenSvood 5107

jos yiršinin^ąs, pąsodią|as į 
ka^jįmą nulius’ Uojfusą. 
4^ popai y^įįnįpkaį, V.PY'? dar 
t'ik Spšpįgo ^padar-
biąį, einą nųsileuk^į ąąyp naų- 
jąįi šefųj, '|ąm Šeįs-^yartui, 

pasi’ 
toilyti ant halkpno, $es ąikšte, 
iapį ‘Seis-Įp^varįpi, puiris pra- 
ęitą naktį, pasitaręs su specia
liais Fąhręrio pasiuntiniais, o- 
^ęialįšūąi (pakvietė Vokietijos’ 
^ąriupmęnę į ‘ pagalbą Ąustri j ai 
prieš ' mąi^ęizmą. Supraskit: 

■ ‘ĘĮp^įsęitąs ptus ĮpVĮips nepą- 
Įąpicus. iflęi^ią įvykius pakreip
ti; Tik -jėgą gąji mus išgelbėti, 

ipųip.s ir
rektiškai ąpsirepgusių ponų:
tąi aukštieji vąidipįnkąi, kurią! Plakatai, linguojami įšsitę- 
pryšaky—Brancįl,, buvęs polici- susios eisenos, sako: “Austrija

NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTĖS DARŽE

Gegužės 22 d. 1938
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife* 

6630 So. Western 
Aire., 2nd Hoor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie

!' gimdymo namuo- 
i' se ar ligoninėse, 

įduodu massage 
' electric treatmęnt 
J ir magnetic blan- 
i kets ir t.t. Mote- 
. rims ir merginom 
I padariniai dykai.

"WBJ.

LAIDOTUVIŲ DĮRĘĘTpĘĮŲS
■ ■ ■■ ■*> ' h ■■ sJohn F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. - _ PIENĄ ir naktį
Visi Telefonai Y ARUS

4605-07 Šp. Hermitage Avė.
4447 Š<ąiĮtį» FaięTiųd ' Aveiiue

‘ Tel. LAFAYĘTTĘ Q7^7~

4 koplyčios visose
J—T Chicagos dalyse

_____ ---........-------------------------------------------------------

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 yąl. yakąro i| H.* y. C. stoties (1^Q K.)—pranešėjas

j' ’ P. $Ą^TIMIĘRĄSį.

wn "tolu "j ,i

Laidotuvių Direktoriai

I

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Virginią 0036 
Residence Te,. ĘEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vąl. vakaro 
' ‘Rezidencija:

8939 SOUTU CLAREIHONT ĄVĘ.
Valandos —9.—10 A. M. 
Nedalioj pagal'sutartį'. 

--- - - - . 4A a r ■.rf ■ ■ — ■

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS CĘl^ŲRGAS, Y RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Daipeų Hemlock 6699

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. T431-1434--Tęl. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais muo 6 iki 8:30

Telefonas Boulėvard 13Į0
Ketvirtadieniais ir Sektnadieniais— 

' ' ’ ' pągal Jsutartį.

JOSEPIIJ. GRISI!
* LIETUVIS * ADVOKATAS

Telenhęnp: Ęęulevard 2800 
463Ž $6. ASHLAND ĄVENUE 

Res. 6515 So. RoCkwelI St.
Telęph'one: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

34(Q,7 Lowc Avė. Tęl. Yards 2510

A. A. SLAKIS
adyolcątąs

7 So. Dearborn St.
Room 123Q

Ofiso Tel.*“CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hydė Park 3395 

kal¥zaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI 

632Ž So. Western Avė. 
VALANDOS:

Pąnedčlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo*2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 10Į2
■............... -■■■* Į ■ ' ■■ ■■■ ■ » ■■ ■ ■

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

2400 WEST MĄDISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 a£.

Tel. Sėeley 73Š0
Namų telefonas Bruųsyvick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

' ' Sekmadieniais susitarus 
OFISAS 1$. REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Ate.
Tęį. Lafayętte 8016

DR. STĘIkOL’IS
Giflytaifts ir Chirurgas 
Ofisas 4645 fSO. ASHLĄND ĄV£- 

Ofiso vai.: Nuo 2, įįi 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitdrlmą 

Ofiso Tel.: Boulčvard 782ą 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’ĮS
DENflSTAS-' *'■ " 

4645 Sq. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.'

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais* 'tik susitarus 
PhoAę BOULĖVARD 8483

Akli SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Payk 3395

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

Valandos 1—4 po pie£ų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulėvard 7589

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeĮ. yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
' 756 Wešt 35th St' ’

kampas Halsted St.
Valandbį nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Ne deltomis pagal sutartį. ‘

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinojnas per 31 

metas kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ’ ‘ '

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sęgal
OFISAS

4729 So. Ashland Ąvę» 
2-roš lubos 

CHICAGO,' ILL.
OFISO VALANDOS

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

•Tu* Phąąę tylDiyAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTft ĄfiįttAND AVĘ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 1? dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ne<f nuo 10 iki 12
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SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentele 
Telpa Pirmam Puslapyje).

Kp. 175, Arlingtdn, Mass.
Prezidentus
Bagočius ..................
Vice Prezidentus
Mažukna ..................
Sekretorius

u
....... 14!

JI 
....... 14!

1
Vinikas ......... ........... ......... 2
Miliauskas .............. .......’llj
Andziulaitis .............
Iždininkus

......... 1
T

Gugis .......................
Iždo Globėjus

...... 14 1

Mockus .................... ......... 1
Mikužiutė ............... ...... 13
Kerševičius ............ - l'Į
Marcinkevičius ....... ...... 12
Urbonas ....................
Dak. Kvot.

......... 1

Stcneslovv ...... ’...... . ...... 13 l
Biežis ..................... ......... 1|

Kp. 371, Cambridgc, Mass
Prezidentus
Bagočius .......................... 7
Vice Prezidentus
Mažukna  .............  7
Sekretorius
Miliauskas .......................... 7
Iždininkus
Gugis ................................ 7
Iždo Globėjus
Mikužiutė .......................... 7
Marcinkevičius .................. 7
Dak. Kvot.
Staneslow ........................ 7

■■ .... .................... A-........

Kp. 207, Manchester, Conn.
Prezidentus
Bagočius .......................... 27
Laukt itis ......   2
Jurgelionis .......................... 1
Vice Prezidentus
Mažukna .......................... 27

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

*

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

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

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

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

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ........................... v........................................ ..........
Numeris ir gatvė ......................   ,...
Miestas ir valstija ............................... ..... ......................

s

Naujienų-Acme Telephoto
Indianos miesto majoras J. W. Kimmel (kairėje) 

suareštavo spaustuvininką W. A. Ewingą už atspausdi
nimą knygeles, kuri aštriai kritikavo Kimmelį. Kimmelis 
yra kandidatas j valstijos senatorius. Jis kaltina Ewingą 
už kriminalį šmeižtą.

Bukšnaitis .....    3
Į Sekretorius i

Vinikas ........ .................. .... 7
Miliauskas  ................. 20
Andziulaitis ...................... 3

I Iždininkus 
Gugis .......................... 12 Į
Trečiokas ............. r........... 17
Simokaitis  ......................  1

Į Iždo Globėjus 
\

Mockus ................ i..... . 15
Mikužiutė .......................... 25
Kerševičius .....    4
Marcinkevičius .............. 11
Urbonas ........     3
Soponis .............................. 2
Dak. Kvot.
Staneslow .....................  27
Biežis .................................  1
Stcnulionis .......................... 2

KORESPONDENCIJOS
b.......................n........ .. ....................................        n i . ............................       .1 K

Lietuviško ąžuolo 
šventė Baltimorėj
WASHINGTON, D. C. — 

Washingtono lietuviai prisi
deda prie Baltimorės lietuvių 
Lietuviško Ąžuolo apvaikščio
simo. Matote, Lietuvos valdžia 
prisiuntė tą medį Baltimorės 
lietuviams, o jie atliko labai 
istorišką darbą, būtent, paso
dino tą medį AųnSpolyje labai 
svarbioj vietoL*kni'*/ kitą šyk 
George Washington turėjo sa
vo ofisą, kada buvo generolu.

Girdėdami apie tai, Wash- 
ingtbno lietuviai pasakė: “iš
tikrinu, yra svarbu dalyvauti 
tose Iškilmėse”. Ir visi va
žiuos) į Baltimorę.

jjai bus gegužio 15 d. Visi 
lietuviai susirinks Lietuvių 
svetainėje 9 vai. ryto, o 10 vai. 
busais išvažiuos į Annapolį. 
Sugryžę iš Annapolio vėl su
sirinks Lietuvių . svetainėje. 
Čia bus lietuviškų užkandžių.

Vėliau vakare bus vakarie
nė ir programas. Bus dainuo
jamos lietuviškos dainos. Tą 
darbą atliks Dainos choras. 
Dainuos musų karalaičių dai
nas, išimtas iš istoriškų kny
gų, kurių pirmininkas yra tei- 
sėjas Laukaitis, raštininkas 
Antanas Miceika, iždo globė
ja Elizabeth Lazauskas, dai
nų tvarkytojas adv. Nadas 
Rastenis, dainų vadas Mrs. 
Baker.

Pageidaujama, kad ir kitų 
artimesnių kolonijų lietuviai 
dalyvautų šiose iškilmėse. 'Pa
rašykit man laišką ar galėsit 
dalyvauti, o aš jums duosiu 
labai aiškų atsakymą.

Joseph A. Wylksess 
925—9th St. S. E.

Washington, D. C.

Philadelphijos lietu
vių dėmesiui

PHILADELPHIA, PA. — 
Dabar eina Pennsylvanijos 
valstijos rinkimų kova. Ta 
proga kviečiame lietuvių vi
suomenę atkreipti dėmesį į 
gerus kandidatus.

Penktadienį, gegužės-May 6 
dieną 1938 m., 8-tą valandą 
vakare senatorius John J. Ha- 
luska, slovakų tautos, kandi
datas į Leitenantus Guberna
torius, Pennsylvanijos valsti
joj, kalbės salėje adresu: 
510-12 Fairmont avė., Phila- 
delphia, Pa.

Mes prašome visų Philadel- 
phijos lietuvių dalyvauti šito
se prakalbose. Prašome pa

remti musų kandidatą. Atkrei
pti lietuvių atydą senatorijoj 
ant senatorių John J. Hahis- 
ko ir suteikti C. S. Cheledanui 
ko didžiausią pasitikėjimą jų 
darbuotėje už musų kandida
tą.

C. S. Cheleden,
P. J. Svecinskas,

'Ą l Chairman,
2515 S. 66 St., Phila, Pa. 
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IŠ LIETUVOS
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VILNIAUS LIETUVIŲ 
DELEGACIJA

• VARŠUVOJE
— ■■ .--X. i , i

Nors tarp Lietuvos ir Lenki
jos nuo kovo mėn, 19 d. už- 
niegsti diplomatiniai santykiai, 
tačiau okupuoto^Vilnijos kraš
to lietuviai nejaučia dar jokio 
palengvėjimo. Jų organizacijos 
tebėra išardytosir uždarytos, 
spauda -uždrausta, mokyklos 
likviduotos.

Atrodo, kad lenkai lyg tyčia 
paskutiniais metais visu įnirši
mu griovė lietuvių kultūrines, 
ekonomines ir net labdarybės 
organizacijas ir spaudą, kad 
po diplomatinių santykių su 
Lietuva užmezgimo galėtų pa
rodyti savo nuoširdumą, vėl 
leisdami toms organizacijoms 
veikti. Kol Lietuvos-Lenkijos 
santykiai nėjo į tinkamesnes 
vėžes, Lietuvos vyriausybė dar 
nerado galima ką nors daryti 
vilniečių lietuvių veiklai pa
lengvinti. Tuo tarpu vilniečiai 
lietuviai nerimauja.

Kaip lenkų laikraščiai pra
neša, Vilniaus lietuvių delega
cija paruošė tam tikrą memo
randumą (platų raštą) apie lie
tuvių persekiojimus ir su juo 
nuvyko į Varšuvą. Delegaciją 
priėmė lenkų ministeris pirmi
ninkas Slavoj-Sladkovskis. Mi
nisteris pirmininkas lietuvių 
delegacijai davęs pažadų at
kreipti dėmesį į lietuvių reika
lus. Pažymėtina, kad anksčiau 
lietuvių delegacijų ne tiktai mi
nisteris pirmininkas, bet ir 
šiaip ministeriai nepriimdavo.

j. Tsb.

“NAUJIENŲ”
GEGUŽINE

BIRUTES DARŽE

Gegužės 22 d. 1938

JEI
Jus
Per greit

Pavargstat
Jei kas yra jūsų pajėgas pakirtęs — jei esate pa
vargę—nervingi—netekę apetito—kenčiate nemie- 
go naktis—turėtumėte tuojau pradėti naują svei
katą statyti. Nusilpusios sąlygos yra pakvietimu 
į rimtą organinę negalę.

Laimė, kad nusilpimas, negyvumo jautimas 
ne visuomet yra organinės negalės priežastimi. 
Gal tai nuo rersunkaus darbo, perdidelio rūpes
čio, arba leidote raumenų ir nervų audiniams 
kentėti perilgai.

Jau gentkartė kai nusilpę vyrai ir moterys 
atsisuko į MALVAZ. Jo gaivinanti, maitinanti' 
vertė yra atvejų atvejais įrodvta. Moderni, moks
liški metodai — stropiai prižiūrima temperatūra 
neša puikias pasirinkimo kokybes; sveiki grudai 
jums maiste-gėrime yra maloniu gėrimu ir ma
lonia veikme.

Pasisaugokite pigių pamėgdžiojimų markete, 
kuriais bandoma pasinaudoti MALVAZ reputa
cija. Kam pirkti ką nors siekiančio “Geras, 
kaip ir MALVAZ,” kada galite gauti MALVAZ 
jį pati? Tiktai įrodytos vertės produktai tėra pa- 
mėgdžiojami.

Moterys Įsigykit 
Gražu Sidabrinį 
Setą

----------- ' I
Dabar kiekviena moteris, ku

ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arbą 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vide'čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o 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 į Naujienas. Išleng- 
vd 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.

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE 

Gegužės 22 d. 1938
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Valdybos 
1938 Metams

Telefonuokit CANal 6500 dabar!

Užsisakykit kartoną — šiandien! Jus nerizi
kuokite! Jeigu nebus tos paseko*, kurių laukiate, 
išgėrus kelis butelius, mes su džiaugsmu pasiim- 
sime siuntą ir _ grąžinsime visus jūsų įmokėtus 
pinigus.

MALVAZ DARO MONARCH BEER 
ALUDARIAI

24 Butelių Kartonas .......
50c grąžinama už tuščius

12 Butelių Kartonas.......
25c grąžinama už tuščius.

$2.75

$1.40

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4408 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3888 So. Kedzie 
Avė., Khsierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; tMike Kasparaitis, 6556 So. 

. Bishbp St, Knygius; Jonas Kon- 
droška, '2841 W. 40th St.. Kont
rolės •1 Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalieng, 
8187 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St, Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesj 
kas pirma sekmadienį 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 

• St, Chicago, III. Mokesčiai pri
imami H vai. iš ryto.

M Mateli /šteututa O&fnfi&i'Uį,

______________ '____________________ _

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN.. EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų 

BREMEN ir EUROPA Bremerhaverie 
užtikrina patogią Kelionę į , Kauną

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG •' NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

į HAMBURG-AMERICAN LINE m
I NORTH'GERMAN’ LLOYD ®
130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

,p

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasicrius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt, 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 

Trustees. i

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

t

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• 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.

- r"—, ' f M r JĮ
i
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NAUJIENOS
The Utlįuąniaa Daily News 

Publishpd Daily Ezcept Sunday tyr 
The Lithuanian News Pub. C<s Inp.

1739 South Halsted Street
Telepfcpne CANAL 8500

Snb«criptipji Ratea:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekxn4dieniu>. Leidžia Naųjiepų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

^įsakymai kalnai
Chicagoje—paltu:

Metams ...............................
Pusei metu__________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija _______
Savaitei________________
Mėnesiui ............  — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
z paltu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei mėtų ..._____________   2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1-00
Vienam mėnesiui_________L .75
Lietuvoje ir kitur uisieniuose 

(Atpiginta)
Sietams $8.00
Pusei metų -------------- - -----— 4.00
Trims mėnesiams ........— 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75 
1’1*

BESĄŽINIŠKĄS tylELAGIS

NERAMIOS DIENOS

Kaip gintį Lietuvos nepriklausomybę
“Naujienos” tik-ką gavo du labai svarbiu praneši

mu apie Lietuvą: vienas iš Lietuvos nuo žymaus visuo
menės veikėjo, antras nuo stambaus Latvijos socialde
mokrato. Pirmąjį paskelbiame šiandie.

Pranešime iš Lietuvos sakomą, kad iš Varšuvos šal
tinių Rygoje gauta žinių, jogeį Vokietija tariasi su Len
kija dėl Lietuvos sunaikinimo: Vokietija buk siūlo len- 

i kams pagrobti Lietuvą, Liepojų, Daugavpilį ir pietines 
i . Latvijos dalis, bet Lenkiją tos “dovanos” nenorinti pri

imti ir siūlanti “atiduoti” Latviją ir Estiją —• Rusijai, 
r kuri to visai nereikalauja.

Gal būt, kad tai yra kieno nors Rygoje sąmoningai 
skleidžiamas gandas. Bet rimtesnis dalykas yra kitas, 
tai — kad Lenkija nori priversti Lietuvą dėtis su ja į 
uniją arba federaciją. Lenkija visuomet tokios unijos 
troško, ir nėra abejonės, kad ji dabar, y^sdama derybas 
su Lietuvos vyriausybe dėl santykių “sunormalizavimo”, 
nepraĮeįs progos, jei tik galės, Lietuvai užkarti uniją.

Istorija įrodo, prie ko tokia unija veda. Todėl prieš 
šitą pavojų Lietuva turės gintis visomis jėgomis. Kas 
gali Lietuvą išgelbėti?

Korespondentas, kuris pranešė tas žinias, duoda ši
tokių suggestijų. Lietuvos nepriklausomybę gali išgel
bėti štai kas:

“1) Konsoliduota demokratinė Lietuvos visuo
menę, pasiryžusi visomis esamomis prieinonėmis 
ginti savo laisvę ir nepriklausomybę; 2) musų de
mokratijos susipratimas su Lenkijos demokratinė
mis organizacijomis ir tomis lenkų visuomenės 
kryptimis (P. P. S., liaudininkais ir kitais), kurios 
šiuo metu jau yrą suvirškinusios nepriklausomos 
Ųietuvos faktą ir buvimą; 3) tarptautiniai sąnty- 
kiąvimai jęgų, kurjoips Lietuvos nepriklausomybės 
panaikinimas gręstų pusiausviros netekimu, pavyz
džiui: Vokietija gali nęnoreti Lenkijos sustiprėji
mo, arba SSRS interesas, kad dabartinis status ne
pasikeistų.”

“Yra žinių”, toliaus tęsia korespondentas, “kad 
Latvijos ir Estijos politikai jau dabar pradeda ner
vintis dėl padėties tuo atvejų, jei Lietuva pustotų 
nepriklausomybės. Aišku, kad Latvijos ir Estijos, 
kaipo nepriklausomų valstybių, dienps tųęmęt bųtų 
guskąitytos.”

Kai kurjupse rytinių valstijų 
ląikraščipqsę ir taip pat “Nau
jienose” tam tikri ająneps, ku
te žino apie Bropįdyno “Vie
nybes” bėdas, pranešė, kad p. 
A. Trečiokas išvažiavo į Kauną 
įrašyti pinigų tam fašistų or
ganui; be to, buvo pranešta, 
<ad p. J. Tysliąya jau ieško 
sau vietos “Sandaroje”, važinė
damas po kolonijas ir agituo
damas sandariečių šulus, kad 
jie remtų jį prieš p. M. Vaidy-

Demokratijos atsteigimas Ųietpvoję
Tomis mintimis, kurias išreiškė ąukščįaus paduoto

se citatose paminėtasai Lįetuvos veikėjas, vadovaujasi 
savo nusistatyme ir “Naujienos”.

Mes irgi esame nurodę, kad Interesų konfliktas 
tarpe Lenkijos vienoje pusėję ir Įęąį kurių didžiųjų val
stybių antroje sulaikė Lenkiją nuo dįdęsnio ągresįngų- 
mo prieš Lietuvą. |

“Naujienose” taip pat buvo pažymėta, kad darbi
ninkiškoji ir demokratinė visuomenė Lenkijoje viešai 
išreiškė savo priešingumą Lenkijos valdžios ultimatu
mų politikai. Su tąja demokit 
Lietuvos demokratija gaji ir

Bet pirmoje vietoje, kaip sakomą tame pranešime 
ir kaip buvo atkartotinai pabrėžta “Naujienose”, stovi 
pačios Lietuvos demokratijos atsparumas. Tpdėl vy
riausias uždavinys tų, kuriems rupi Lietuvos nepriklau
somybės gynimas, turi būti 
STEIGIMAS LIETUVOJE.

Tas Lietuvos veikėjas savo laiške, adresuotame re
dakcijai, pabrėžia, kad “kitoks (amerikiečių) veikimas 
šiuo ipetų butų didžiausia klaida ir sąvęs apgaudinėji
mas.”

Tai, be abejones, tiesa.

atine Lenkijos visuomenę 
turi susiprasti.

DEMOKRATIJOS AT-

Lietuvą šiandie valdo tokja vyriausybė, kuri labiau 
bijo Lietuvos liąudies, negu J^enkijos ponų. Tpkia vy
riausybė gali apginti Lietuvos nepriklausomybę ne dau? 
giau, kaip šušniggo vadovaujamoji klerikalinių fašistų 
vyriausybė galėjo apginti nepriklausomybę Austrijos.

. Smetonos vyriausybė panhikino karo stovį su Len
kija, bet ji sustiprino karo 
prieš Lietuvos žmones! Su to 
bet kada apsidirbti, — jei tik

Negalėdamas šiįų faktų nu
neigti p. Tysliavą prirašė “Vie
nybėje” ištisą špaltą plūdimų 
ir begėdiškų melų “Naujienų” 
redaktoriaus Grigaičio adresu. 
Jisąi rašo, kad “Naujienų” re
daktorius kitąsyk “mokėjo pri
sigerinti ‘fašistinei’ Lietuvos 
vyriausybei”, kai jisai kolek- 
tavęs pinigus iš Kauno antram 
transatlantiniam skridimui. O 
tuomet, girdi, —

“Naujienos ąet neturėjo ąž 
ką nusipirkti popierio.” 
Vienas šitų p. Tysliavos tei

gimų yra besąžiniška faktų fal
sifikacija, o antras — grynas 
ipelaę.

P. Grigaitis nesigerino Lietu- 
Vos vyriausybei ir jokios para
mos Įeit. Vaitkaus skridimui iš 
jos neprašė. Fipapsinę paramą 
ALTASS’ui pasiūlė Lietuvos 
Aero Klubas, kurio pirminin
kas prof. A. žemaitis šitdo rei
kalu susirašinėjo su ALTAS’o 
valdyba. Lietuvos* Ąero Klubo 
pastangomis buvo gąuta $1,000 
tuometinio Lietuvos konsulo 
New Yprke, p. P. žadeikio, 
vardu.

Konsulas žajdeiįds, užuot per
siuntęs gautus įš Kapno pini
gus ALTAgg^J^dipinkųi, už
klausė, ar valdyba sutikę, kad 
Vaitkus skristų, pirma negu 
pinigai bus nusiųsti į Chicagą. 
Tuojpefc AŲTĄiąS valdybą, pa
sitarusi, įgaliojo pirmininką p. 
Grigaitį pranešti p. žadeikipi, 
kad pipigai turi būt pirma at
siųsti į ALTĄSS iždą, — nes 
centro iždas (SU garantiją kai 
kurių valdybos narių) buvo 
apsiėmęs atmokėti tam tikras 
sąskaitas, kąi lakūnas išsiris.

Štai dėl ko P. Grigaitis par 
sįuptė atitinkamo turinio tele
gramą ALTĄSS sekretoriui An
tanui Vaivadai, kuris tuomet 
buvo Neyv Yęrke.

P-ąs Tysdiąva dabar bancĮo 
tą- telegramą “išaiškinti” taip, 
kad P. Grigąitią “gerinosi fa
šistinei Lietuvos vyriausybėj” 
ir karty vartoj0 ‘‘šąhtąžą”, — 
nors jisai puikiai žino, kad šia
me atsitikime p. Žądeikis buvo 
tiktai tarpininkas tarpę LietUr 
vos Aero Klubo (kurįs yra vir 
suomeninė, o ne Valdišką orga
nizacija) ir AL^ĄSĮS.

Ta Grigaičio {elegrąma, kaip 
minėjome, buvp pasiųsta AL- 
TASŠ sekretoriui Vaivadai, įr 
p. Tysliava atlieka pietyšę dar
bą, panaudodamas ją hė suti“ 
kimo asmens/, kuris ją siuntę, 
ir asmens, kuriam ji BpY° pa? 
s|ųstą, ir dągi apgąvjngai iį. 
kreipdamas jos prasmę.

Kai dėl Tysl|ąvqs pasakos, 
kad “Naujienos’1 petprejusios 
net už ką nusipirkti popierio 
ir kad . pinigais, suaukotais' 
Vaitkaus skridimui, buvusį 
“suvilgyta išdžiuvusi socialistų 
(Įięprąščip Sachara”, tai čįa 
yra ne tik niekšo šmeižtas, bet 
ir idioto plepalas.

Iš Vaitkaus skridimo “Nau
jienos” ne tik nieko nepasinau
dojo, bet turėjo pakelti ąunkįą 
finansinę naštą. Beveik per 
dvejetą , metų dų “Naujienų” 
štabo nariai didesnę dalį savo

žadeikio,

laikę pašvęsęĮavp ALTĄSS dar
bui; o tuo tarpu “Naujienos” 
u| dyką duodavo savo špąĮtuę- 
se vietą skridimo rekląmavį- 
mui ir garsinimams tų pąrėn- 
gįmų, kuriuos ruošdavo Chica- 
gos ALTASS skyrius ir kiti 
skyriai. Net spaudos darbus 
(plakatus, lapelius ir t. t.), ku
riuos reikėdavo darytį koloni
jose, atliekant lakūnų maršru
tus, ALTASS valdyba dažniau
sia patardavo kolorpjų komite
tams užsakyti vietinėse spaus
tuvėse. •

Be to, “Naujienos” ne kartą 
yra avansavusios ALTASS rei
kalams nemažas siimas pinigų, 
kuomet į ALTASS iždą nepa
kankamai sparčiai įplaukdavo 
“cash”.

Tiktai dėl to, kad “Naujie
nos” buvo finansiniai stiprios, 
tai jos galėjo šitą sunkią naštą 
pakelti. O tas begėdis plepa, 
kad “Naujienos” neturėjusios 
net už ką nusipirkti popierio! 
Ii jisai . nesisarmatija meluoti, 
kad jisai tai patyręs iš Grigai
čio “laiškų”, kurių esą “labai 
daug” parašyta.

Tysliavai nebuvo . per žema 
panaudoti vieną nierginą, kad 
vogtų Grigaičio privatinius 
laiškus, rašytus ALTASS val
dybos nariui, ir pąskui jisai, 
išpešdamas iš tų laiškų po ke- 
lętą žodžiu ir tesąžiąįškai iš
kreipdamas jų prasinę, fabri
kuodavo šmeižtus ir melus 
prieš Grigaitį. Dabar Ty^hava 
grąsina tokiu pat budu ir to
liau tęsti sąvo begėdiškus 
šmeižtus.

AYeĮI, — tegu sau ambrija! 
Juo dažniau Tysliava pasiro
dys prieš J publiką šitokiais 
juodrankio ^žygiais”, juo aiš-: 
kiau ji pamatys, kas jisai per 
paukštis. i

ĮVAIRENYBES
Kiek Žydų Persikraustė 

į Palestiną

Pirmas imigracijos ordinap- 
sas buvo anglų paskelbtas 192C1 
m. nigs, m., nustatant sekam 
tiems 12-ai mėnesių žydų imi
grantų kvotą Į6,5Q0. Tuojau 
ąrąbai subruzdo- Wįnstpnas 
Chųrchillis po tą paskelbė me
morandumą, kuriame pareiškė; 
kad “Ęalfouro deklaracija ne
numato kad visa Palestinos tę- 
ritprija tąretų būtį atiduoda 
£ydų tautos namams įkurti, tik 
numatė, kacĮ tįę ftąmaį bus į- 
kurįi 
rimo, 
1923 
7,421 
1925 
081. 
sumažinta. '! 
pasaulyje atsilįepė ir į žydų 
imigraciją. Nuo 192fj m. imi
graciją mažėjau paskui ir vėl 
ima ki|ti. 1932 m. ji pasiekia 
9.55g; 1^33 m.—30,327; 1934 
^--42,359; ; 1935 m.—61,854; 
1§36 jpetaįs prasidėjo didęli ir 
rimtį arabu sukilimai, kurįų 
pasekmėje buvo paskirta kara
liška komisiją klausimai išna
grinėti. Komisija rekomendavo 
padalinti Palestiną į tris dalis: 
žydų Palestiną, afrabų Palesti
ną įr britų (arba Tautų’Sąjun
gos) juostą tarp tų dviejų da
lių, kad arabai nesusisiektų su 
žydais.—Tarp 1919 ir 1935 m. 
į Palestiną atvyko 260,000 žy
dų, įr iš jų beijt 110,000 (t. y. 
42%) buvo iŠ Lenkijos. 30,000 
iš Vokietijos—22,000, iš Ru
munijos—13,000.

Palestinoje”. Arąpai nu- 
jrpįgracįja vėl padidėjo, 

metais į Palestiną atvyko 
žydąs, 1924 m.—12,856; 

m.—33,801; 193b m.—13, 
Tajs metais kvotą buyo 

Ekąpopimę krize

Lietuvos viduje — 
be lenkai gali 
patogią progą

Lietuvą suėsti.
Taigi svarbiausia Lietuvoj sąugurpO viltįs yra Lie 

tu vos demokratijos atsteigime.

(Iš Lietuvos)

Sušaudę
Tai buvo tikrai neramios 

dienos. Tos dvi dienos |ąi visas 
gyvenimas, šitiek išgyventa.

Iš dalies viskas buvo paruoš-Į 
ta žygiui.

—Karas!—Visų lupose skam
bėjo. Nesuprantama, žodžiąis 
neišaiškinama nuotaika, širdy
je nejaukus jausmai rausėsi. 
Stovėjom vyrs į vyrą. Įsakymo 
laukėme. Trimitininkų trimitai 
saulėje blizgėjo. Jie blizgėjo 
kaip niekuomet. Visi žiurėjo į 
juos, kada jų rankos pakils, ka
da trimi|o balsą išgįrsime. Ae- 
ropląnąi parųoštį. Bakai benzi-1 Atsisveikino, išsibučiavo, ir vie- 
P° pdftb KųĮkpsvąidŽiui, boip- na jų ruošiasi lipti į autobusą, 
bps sukrautos. Yy?ąį skristi pa- _Rur lendi lenkiška varna, 
sirengę. Nąujutėlįąį ąęrqplanai, £ja tau vietos nėra! — Užsto- 
blizgančios bombos ir moder- ja jaį kelią vienas jaunųjų ke- 
niškiausi kulkosvaidžiai. Įteinp- leivių.
ti nervai. —Bet aš čia turiu vietą! At-

Diena eina vakarop. Temsta, kerta jam žvali mergužėlė.
Įsakymo kaip nėra, taip nėra. —b kad tu suruktum lenk- 
Nervai žaidžia. Sargyba budi. palaike! Mes dėl tavęs, varna, 
Ginklai paruošti. Nemiga. Tylį tųrejpmę kązęrmėse įlgiau tris 
naktis. Klausa gaudo ar neįŠ- savaites būti...
girs padangėje kitus skrendant. —Ąš tik iš pripratimo pals- 
Sušnabždėjo... . Klausa budi, a- kai' kalbėjau... Kokia aš lenkė? 
kys seka. Iš tamsumos, aįškiaį Lietuvaite!
išsiskyrė dvi figūros. Moters. 
Ko joms čia?

Pamažu lyg vagilės slenka. 
Artinasi. Slapstosi.

—Stok, — skardais balsas!
Šūvis, aliarmas! Mėgino bėg? 

ti. Sugavo. Tąi dviejų lęnkių 
Šnipių bu ta. Norėjo aeroplanus 
sugadinti-* Tardymas ir gręitą$? 
skubus teisinas, 
du nauji kapąi, 
mų moterų...

S u g
Yra tokiai kaimas Karmėla

vą vadinama^. Turi medinę 
bąžųyeią ir najpų ruošos pio- 
kyklą. MĮokosį toje mokykloje 
jaunutės, 7 ipęrgaitės, busimos 
šeimininkėj ųkiniųkąįtęs.

Vakarop sųsirįpkę į klasę ai
stringai svarsto lenkų ultinia- 
tųipą.

—Nepasiduoti, Vįlniaus nea- 
tidUptį!

—Jei jųu Vilnių ątiduotį, tai 
bent jo gaįves krauju apšlaks
tyti.

—Tautos garbe nelęidžia len
kams pasiduoti...

—Nevergausim. Ponams nę- 
pasiduoslm! Vilnius musų!

—Karas. Visos eisim kariau
ti... Kalba ginčijasi jaunuolės. 
Jų akys karingai blizga, veidai 
įkaitę.

Atsiranda dvi netikėlės. Dyi 
kitaip protaujančios.

—Kam tasai Vilnius*? Kam
, • • y ' l - • •

tašai kraujo praliejimas... Lai 
valdo jį lenkai, mes ir be jo 
apseisiiii...

Ir prasidėjo žįaurios gruni- 
įyi)ės. Nespėjo juodvi tuos žo- 
JžiUs ištarti, kaip visos klk0 i 
jas. Į plaukus . . . spiovę, mušę, 
kando . . . Dviem prįeš visus 
ąt^ilaiky|į sunku. Parsivertp, 
sųrįšp.

—Pakaitį, pasipąnglk Štląs 
lepkęs išjįąvikes. šaukia visos 
kaip įmanydamos.

Dvi aukos guli surištos, nesi
priešina, nėra' kas daryti...

:—Į rūsį jas, lai badu dvesia...
Pasakyta, padaryta.
Rytojaus metą dtjejų moki

nių klasėje trukšita. Niekas ne
žino, niekas nemątė, kur jqs 
dingo. Teiraujasi mokytojas. 
Niekas nieko nesako.

VakOyė ir vėl susirinkimas.
—Kas su- belaisvėnįis daryti?

Kur jas padėti?'
-—Praneškime policijai, juk 

šnipės ?
—Išdavikės!' Prqvakatqrės I
Pranešta policijai, Visąs įu- 

rys* jų s|aiga atsirądP- Belais
ves iš rūsio paleidq. Ąšaroja, 
maldauja^ tiktpa įr jqs liętuvai- 
tės esą. Ą|siprašo sayo drauges. 
Įsikarščiąvo.

—Ar eisite kariauti?
—tylės visuomet sp jumis, 

kur jų§ tęnąis ir mes, juk kaį-- 
tu mok^nięsl . .

Policijai nėra kas veikti. Be- 
laisyęs, išalkusdąs belaisves, pa
leido. Mokytojos galvas kraipo.

—Oi jus vištos, kokios ko
šės privirėte! Juk ir jos tokios 
pat lietuvąitės!

Įšsibučiavo, susitaikė ir visos 
kartu prisiekė Vilnių ginti.

Taika ir ramybė užviešpata
vo.

Varšuvoje pasimatysime
*’ Autobusų stotyje triukšmas 
kokio niekuomet nebuvo. Visi 
autobusai sausai keleivių grus- 
tinai prigrūsti.

Ties vienu autobusu stovi dvi 
j moterėlės ir lenkiškai čiauška.

Ir rytą auštaiį| 
dviejų nežinę-

a v o

—Tąigi, matyti, kad lik pate
kai kalhįl; žinoma, ne lenkė, nes 
lenkiškai ir kąlbėti nemoki, o 
tik patekai čįaųški...

—Vyručiai, na ko jus prie 
manęs prikibote, ąš juk lietu
vaitė... • * < < ‘ .

—Yyraį, yerla |ojį mergužė
lė ant kelių pasisodinti! — Su
šunka vienas jaunuolių. Sveika 
kaip bukokas! Lęiskitę, lai sė
da...

—Ką šitą smarvę, miesčion- 
ką, palskos vieros mergą! Kad 
tu prasmegtum?

Klega, juokias jaunuolių au
tobusas.

Uždaryk durte, kąd ji čia oro 
nedarkytų! • '

. Stoyi, tiesi, durimis . iškaitusi1 
mergužėlė ir jau neišmano kaip 
čia gintis* kas sakyti.

—Vyručiai, c|9va?nokite, die
važi, aš ne įeųkė, tįk iš pripra
timų patekai su drauge kalbė
jau...

—CĮyvate, mes su tavįm Var
šuvoje pasimatysime!*

Autobuso durys užsitrenkė.
Stovi nuliudusi, sumišus 

mergužėlė ir viena sau kalba.
—Įsivėliau į bėdą, kokia a$ 

lenkė...
—O ko lendi, kur nereikia; 

juk matai kariai savo prievo
les atlikę į namus grįžta, — sa
ko jai vienąsi praeivis.

—O kas galėjų žįnoti? — ir 
ta žioplė čia pąlskai kalbėjo, 
sako Varšuvoje pasimatysijne... 
dievaži,

nuolis gavęs į veidą, paskubo-! 
mis nusivalo ir nieko nesakęs 
greitai išsinešdino pro duris.

—Nelauktas šūvis, — kažkas , 
prabilo iš svečių ir kaip nieko 
nebuvę visi tęsia toliau savo 
kalbas.

Nuo karo, bado, marp, ap
saugok, mus Viešpatie :

Šventadienis. Kaimo bąžnytė^ 
lė visuomet apytuštė buvo, bet 
šiandien, šiandien jos siendtt 
plyšta. Ji karo metu statyti. 
Badas, vargas ir toji pašėlusi 
karo vienuma žmones taip pa
veikė ir paskutiniais centais tą 
bažnytėlę pastatė.

Ir štai, kai karo šmėkla vėl 
pasirodė, žmonės į ją sugužėjo. 
Suėjo, gal netolimą skaudžiai 
išgyventą praeitį prisiminti, gal 
kilusį nerimą išvaikyti, gal ku
nigo pamokslą išklausyti, ką ji
sai šioje neramioje valandoje 
pasakys.

Tylu, tik vargonai graudžiai 
gaudžia. Retas* iš vyriškių mel
džiasi, tik moterėlės sukniubę 
į knygas įkibę karštas maldas 
skaito. Maldos baigtos. Kunigas 
lipa pamokslą sakyti.

Tikra mirties tyla įsigali.
Keletas evangelijos žodžių ir 

aistringas pąmokslas. Pasauli
nio turinio pamoksiąs. Tėvynės 
meilė, Vilnius ir karas... karas 
. . . Rodos jau jis čia pat, pra
sidėjo, ar prasideda. Tylu, tik 
kunigo žodžiai ryškiai, aiškiai 
skamba.

Pamokslas baigtas. Giesme.
Ne, niekuomet ir niekuomet 

nesu taip žmones girdėjęs gie
dant, niekuomet ir niekuomet 
aš iš jų krūtinių nesu girdėjęs 
taip galingai besiveržiančius lo
džius:

—Nuo karo, bado, maro ap
saugok mus*, Viešpatie!...
' —VISTASPATS

dievaži, ąš lietuvaitė, tik pate
kai kalbėjau...

Nelauktas suvis -
Kavįnėję, kaip ipjęs avilyje, 

ūžia žmonės. Visi skaito laik
raščius, svarsto, kalba paskuti
nių dienų įvykius. Visų lupuose 
lenkų ąltįmatąmąs. Skaįęiųoją, 
dėsto, kiek kas turi kariuome
nės, kaip ji ą|rpdęĮ, kok$ jos 
karingumas.

Spėlioja per kiek laiko gali
ma aeroplanu Varšuvą pasiek
ti ir kiek tenais bombų išmesią. 
Per kiek laiko į Vilnių galima 
nueiti.

Sėdi prie vieno stalelio ra
mus žilaplaukis žrilogus. Skaito 
laikraštį ir ramiąi. kavą gerią.

Ateina vienas jaunuolis. Jo 
ūpas geras, linksmas. Sėda 
prieš ?ilą žmogų ir jis* užima 
naują stalelį. Vos spėjo atsįsės- 
ti ir triukšmingai, iškilmingai 
šaukia patarnautoją, kad kavos 
atneštų. Kalba lenkų kalba.

Žilaplaukis žmogus ramiai 
atsistojo ir pyragaitį nuo stalo 
pąsįęmęs tiesiai yųžia lenkiškai 
kalbančiam į veidą.

—Peranksti lenkiškai pradė
jai kalbėti, čia tau ne Varšuva, 
užsimiršai! Ramiai taria tasai 
žmogus ir dar ramiau sėda į 
savo vietą ir kaip nieko nebu
vus vėl skaito laikraštį. Jau

LIETUVOS ŽINIOS
PIRMASIS LENKŲ LĖK

TUVAS KAUNE

Balandžjo 11 dieną į Kauną 
atskrido sportiųio tipo lenkų 
lėktuvas. Tai buvo bandomasis 
skridimas su skridimo sąlygo
mis susipažinti. Lėktuvas pri
klauso lenkų oro bendrovei 
“Lot”, kuri turi oro susisieki
mą tarp Lenkijos, Baltijos 
kraštų ir Suomijos (aplenkiant 
Lietuvą).

Iš Varšuvos iki Kauno lėk
tuvas, 420 kilometrų atstumą, 
perskrido per 1 valandą ir 45 
minutes.

Atskrido “Lot” bendrovės at
stovai, kurie tarėsi su Ljetuvos 
atitinkamopiis įstaigomis ori
niam susisiekimui tarp Kauno 
ir Varšuvos nustatyti, tuo tar
pu kiek tas susisiekimas bus 
reikalingas diplomatiniams san
tykiams palaikyti. Vėliau “Lot” 
bendrovė tarsis apie nuolatinio 
oro susisiekimo įvedimą tarp 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Suomijos. Jau nuo 
užpernai “Lot” bendrovė turi 
nuolatinį oro susįsiekimą tarp 
čia paminėtų kraštų, išskyrus 
Lietuvą. Dabar norima j tą su
sisiekimą įjungti ir Lietuvą.

Tuo pačiu lėktuvu lenkų at
stovas. Lietuvai Charvatas iš
skrido į Varšuvą, kur praleido 
Velykas ir po Velykų tuojau 
grįžo atgal į Kauną. —Tsb.

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.

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.
Brolųva — T. Tilvytis.
šuo — J. Opatošu.
Priekaištas — B. Butkauskas.
Bairono paslaptis — S. Zweig.
Populiarte Mokslas — Apžvalga 

ir t.t
— KAINA 45 CENTAI —

Galima Gauti NAUJIENOSE.
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CLEVELANDO ORIO ŽINIOS
T*

VEDYBOS. — VIĘNŲ METŲ SUKAKTIS. — KULTŪ
ROS DARŽELIO SUSIRINKIMAS. — S.L.A. 136 
KUOPOS BANKIETAS. — STEIGS NEPRIKLAU
SOMĄ KLUBĄ. — MOKESČIŲ SURINKO PER 
$200,000.. — ATGIJO NAMŲ 
TĄŠ VĖL NETURI PINIGŲ.

PIRKIMAS. — MIES-

Ląimingo gyvenimo! į
SLA 136 kuopos veikėjas ir 

buvęs užrašų raštininkas greir 
tu baku žada, kaip sakoma, rą A 
“stoti į stoną moterystės”. Jią* rimta 
susitarė kurti šeimyninį gyve
nimą taip pat su stambia Susi- soma; 
vienijimo veikėja, p-le Saba- tiek

Tariasi steigti nepriklau
somą klubą

Pažangieji lietuviai, kurie y- 
merikos piliečiai, pradėjo 
i galvoti apie tai, kad, bų- 
pro šalį įsteigti nepriklau- 
j politinis klubą§. Tiesą, 
ietuviai republikonąi, tiek

tų ne

liauskaite iš Pittsburgh, Pa. Ve- demokratai tupi s$vo klubus, 
dybos, kiek teko patirti, įvyks Tačiau tie klųbaĮ tiek nu^idėyer
birželio 18 d. jaunosios namuo
se. Vadinasi, Pittsburghe.

Linkių ąbiem ko lairųingiaų- 
sio šeirpyninio gyvenimo.

šaunus parengimus
Balandžių 24 d. Lietuvių 

Įėję įvyko visai Šaunus parep- 
gimas. Tai buvo vietos “Lietu
viu Žinių” vienų metų sukak
tis. Programa sušjdejo įš vaidi
nimo “Kuproto Oželio“ ir dai
nų. Tiek vaidinimas, tiek dąi- 
nos publikai labai patiko. Dai
nininkai buvo kelis kartus iš
šaukti pakartoti.

Turint galvoje |ą faktą, kac) 
oras pasitaikė itin šiltas, galh 
ma pasakyti, jog publikos bu
vo visai netųazai. Tokiu budu 
vienų metų sakyto laikraščię} 
^ųknklięs minėjimas pasisekė 
visai neblogai.

Iš Kultūros Darželio Sąjun-? 
gos veiklos

Balandžio 25 d. įvyko Lietu
vių Kultūros Darželio Sąjungos 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
dalyvavę i per*, drjsdešim t. ir vi-, 
sų nuotaika buvo gera. Iš iš
duotų raportų pąąiškėjp, kad 
visais budais bandoma veiktį 
darželio naudai. Pasirodė, kad 
rengtas baząras davė gnyno pel
no devyniasdešimt dolerių. Tiek 
buvo pelnyta per dvi dienas. 
Vis dėlto tai neblogai.

Per vasarą numatoma su
rengti bent porą piknikų. Jei 
pasitaikys geras oras, tai galL 
ma tikėtis neblogų pasisekimo, 
atseit, pelno.

žodžių, susidavė toks jspudjs, 
kad visi nuoširdžiąi dirba ir 
stengiąsi sukelti |<iek gąiijną 
daugiau pinigų darželio sko
loms padengti. O skolų dar yrą 
pusketvirto tūkstančio.

Rengia UąpRietą
SLA 136 kuopa birželio 22 

d. rengia šaunų bąnkietą Lietų-; 
vių salėje. Prasidės 8 yal. va
karo. Tai bus sąkytas kuopos 
delegatų išleistuves į sęiiiąą. Ti
kimasi, kad bankietas duos šiek 
tiek pelno, kuris bus panaudo
tas kelionės išlaidoms padengi 
ti.

Kuopa kviečia tiek visus ną- 
rius, tiek pašalinę publiką iš- 
leistųvių pobūvyje dalyvauti. 
Bus pakankamai užkandžių ir 
alaus. Palyginti, įžangos tikie- 
tas ganą pigus. Tikietus galite 
užsisakyti iš manęs arba iš kį- 
tų kuopos narių 
ma, ] 
sipirktumėte.
bus didelis palengvįnimas, kai 
jie iš anksto žjnoš, kiek žmo
nių bankiete dalyvaus.

jo ir nusmukę, jog visą! Dįąžąi 
narių beturi. Tuo tarpų lietu
vių Amerikos piliečių čia yrą 
labai daug.

ika pasąkyti, jog Ąmeri- 
eluyiai i§ viso labai daug

sa-<

uopos narių. Pageidaują- 
kad tikietus iš anksto nų- 

Rengėjams tai

NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

BIRUTES DARŽE

Gegužes 22 d. 1938

kos
rūpinasi tuo, kas cįedasi Lietu
voje,
pia dėmęsdo j Amerikos politi
ką. Tai negerai. Šiaip ar taip, 
mes ėsaiųe ^įps šalies piliečiai 
ir šioĮ šalies reįkaląi turi mums 
itin lįupėti.

Vięnos savaitės mokesčiai
Cųyahoga apskrityje per yie- 

tik savaitę “sales tax” liko 
likta per du šimtus tuks
iu dolerių. Pas mus, kaip 
augelyje kitų vietų, reikia

o palyginti mažai tearei

ną 
sūrį 
tąnč 
ir < 
mokėti tris centus nuo kiekvie
no dolerio. Vadinasi, jei prekių 
per|i ųž vieną dolerį, tai turi

čjąįį. Mokesčių nereikia mokė
ti tik perkant valgomus daik
tus.}J

Žmonės pradėjo labiau
. pirkti namus

Nejudinamo turto' agentas 
Petra§ Muliolis sako, jog pasta
ruoju laiku žmonės pradėjo la
biau pirkti namus nei praeityje. 
Per paskutinius kelis mėnesius 
biznis buvęs labai slipnas', ta
čiau dabar jau jaučiamas atgi
jimas. Galimas daiktas, sako 
Muliolis, jog namų pirkimus 
padidėjo dėl to, kad dabar yra 
'abai daug bąrgenų.

Tenka pasakyti, jog p. Mų- 
jolįs yra taip pat registruotas 
apdraudos agentas ir atstovau
ja daugeliui kompanijų. Besi- 
veršdąmąs per daugelį metų 
tos rųšies bizniu, jis įgijo su
manaus ir teisingo žmogaus 
vardą. Jis visada stengiasi kaip 
galima geriau žmogui įpatar- 
Wfi.

Lietuviams visada pravartu 
at$įminti, jog p. Muliolis tiek 
įjaihų pirkime, tiek apdraudos 
reikaluose gali tinkartiai pa tar
nauti. Jis ne tik patarnaus, bet 
if galės tinkamai patarti, nes 
saVo biznio srityje turi labai 
cĮidelį patyrimą.

P-as Muliolis nėra vien tik 
savo biznyje paskendęs: jis su
randa laiko ir visuomeniškam 
veikimui. Per paskutinius kelis 
ipeitus jisai ypač daug veikia 
Liefuvių Kultūros Darželio Są
jungoje.
, (į)fisą p. Muliolis laiko adre-

6608 Superior Avė. Patariu 
įems į jį kreiptis, o tikrai

pketi tfis centus mokes-

su
vis
busite patenkinti. Šiaip ar taip, 
o mums vis dėlto pravartu lai- 
ky

Lietuvos Padangėje
' * < » '' L.’ _ _ .. -'Ų

jai ilgai neteks gyventi, nes vy
ras, pralošęš bylą, jai keršysiąs 
n©t mirtimi. Ji Gužui įdavusi 
savo gyvenimo aprašymą ir 
prašiusi jį perduoti dukrelėms, 
kai šios suaugs.

Kpt. Savickas pasakojo, kad 
eidamas pro Apygardos Teis
mą išgirdęs žmonių riksmą ir 
pamatęs, kad šovusis į moterį 
vyras brauningą įsidėjo į kiše
nę ir ramiai, bet skubiais žing
sniais ėjo nuo įvykio vietos. 
Liudytojas jį sulaikęs ir perda
vęs policijai.

Policijos pareigūnas Vakse- 
lis pi rodė, kad jis apžiurėjo 
įvykio vietą, kad moteris buvu
si išarti nušauta iš užpakalio.

Liutkevičienę ir Neniškienė 
buvusios Lauęjų kaimynes, pa
sakojo apie Lauciaus žiaurumą 
žmonai ir dukterims, apie jo 
santykius su kitomis moterimis. 
Nū vienas liudytojas neparodė 
kaltinamojo naudai.

Prokuroras Pakarklis plačio
je kalboje apžvelgė šeimų pa
krikimo priežastis, smulkiai a- 
nalizavo Lauciaus nusikaltimą 
ir prašė nubausti pagal kaltina
majame akte pareikštą kaltini
mą, būtent Baudžiamojo Sta
tuto 455 str., t. y. sunkiųjų 
darbų kalėjimu ligi gyvos gal
vos.

I Advok. Katilius, išdėstęs Lau
cių gyvenimą, prašė priteisti 
Laučienės laidojimo išlaidas ir 
našlaitėms Lauciuitoms po 100 

• Lt kas mėnesį, ligi juodyi pa- 
I sieks pilnų metų arba ištekės. 

Lauciaus gynėjas advok. Ne
viažkis 'pareiškė abejonės dėl 
kaltinimo kvalifikacijos ir pra
šo taikyti Baudž. Statuto 458 
str., t. y., kad pripažintų, jog 
Laucius padare nusikalstamą 
darbą būdamas didžiai sujau- 
dintasį o tokiu atveju bausme 
skiriama, neaukštesnė kaip aš- 
tuoneri metai sunk, darbų ka
lėjimo. ’JlD.'iŲ

Paskutiniame žodyje Laucius 
pareiškė: “Aš noriu pasakyti, 
kad aš norėjau gražiai gyventi, 
bet piktos valios žmonės mano 
su žmona Santykius suardė. 
Prašau pasigailėti, leisti gerai 
dukreles išauklėti.”

Teismas po ilgesnio pasita- 
i rimo paskelbi? sprendimą, kad 
1 Laucius nubaustas kalėti sun- 
, kiųjų darbų kalėjime ligi gyvos 
. galvos. Iš jo atiteisiama 3S)5 
f lt Laučienės laidojimo išlai
doms padengti ir abiems Lau
cių tems po 50 Lt kas mėnesį, 
ligi juodvi bus pilnametės ar
ba ligi ištekės. Laucius spren
dimą išklausė ramiai. b. 

Pranašauja Valdžios 
Paskolas Mažiems 
Bizniams

Kalbėdamas Palmer viešbu
tyje Chicagos bankierių klių- 
bui, New Yorko universiteto 
finansų profesorius Dr. Mar- 
cus Nadler pranašavo, kad ne
tolimoj ąteityj valdžia suorga
nizuosianti įstaigą teikti finan
sinę paramą ir pąskoląs ma
žoms biznio įstaigoms.

Laucius nubaustas 
kalėti ligi gyvos 

galvos
Pereitų meitų gruodžio 13 d. 

12 vai. dieną Laisvės alėjoje, 
ties pat Apygardos Teismo du
rimis vienos privačios įmonės 
tarnautojas Adomas Laucius 
keliais revolverio šūviais nu
šovė savo žmoną Stefaniją Lau
čienę, su kuria gyveno persi- 
skyręs ir su kuria bylinėjosi 
dėl alimentų—dėl jos ir dviejų 
dukterų išlaikymo, žmona tą 
dieną prieš jį ^Apygardos Teis
me išlošė bylą, o išeinant iš 
teisių p jis zpiųną nušovė.

Vakąt Kauno Apygardos 
Teisią Laupįus buvo teisiamas 
ir nubaustas kalėti ligi gyvos 
gaivus. Teisianpjam posėdžįui 
pirmininkavo pat baudžiampjo 
skyriaus pirmininkas Mataitis, 
kaltiąo prokuroro padėjėjas 
Pakarklis, teisiamąjį iš pasky
rimo gynė advok. Neviažkis, o 
našlaičių Laųciučių civilinį ieš
kinį palaikė advok. Katilius. 
Kaltinamasis /ilgai aiškinosi, 
kaltino velionę žmoną, kad su 
ja negalėjęs sugyventi dėl to, 
jog ji tikėjusi įvairių moterų 
plepalais, kurstymais. Kelis 
kartus su ja buvęs persiskyręs, 
bet, kai tik jąm geriau sekda
vosi, ji vėl atvykdavusi, susi
taikydavę ir gyvendavę. Patvir
tino kaltinamasis, kad žmona 
kelis kartus mėginusi nusižu
dyti, bet jis laiku tai pastebės " 
jęs. Savo mergaičių, kaip ka-' 
daise buvo skelbta, nekankinęs J 
tik laikas nuo laiko tėviškai su
plakdavęs, bet ?ipona iš to pa- 
dariusi kalbas, buk jis savo 
dukteris kankinęs. 'Kitų mote
rų nemylėjęs. Jis troškęs tai
kaus, gražaus šeimyninio gyve
nimo. Kai persiskyrė ir kai ji 
išvykusi pas .gavo tėvus ir pra- 
dėjUši' iš ‘jtP pėt'1 teisią' ieškoti 
išlaikymui pinigų, jį užgulu
sios bėdos, suprotestavę vek
selius, kiti kreditoriai, jo gy
venimas pasunkėjęs, apsirgęs 
neurastenija, bijojęs žmonos 
persekojimų, užtat visą laiką 
nešiojęs g|nklą. Įvykio dieną iš
eidamas iš teismo iš žmonos 
pasijuokęs, kad ji dabar pasi
darė turtinga moteris, nes teis
mas jai priteisė apie 7,000 Lt 
ir prašęs iš tų pinigų jam duo-1 
ti nors 1,000 Lt. žmona jį iš
plūdusi ir‘ spjovusi. Jis supykęs,! 
susijaudinęs ir šovęs. Nenorė
jęs nužudyti. Tai padaręs dėl 
didelio susijaudinimo, nesąmo
ningai. Po tų žodžių Laucius 
ėmė verkti, bet šiaip visą bylos 
svarstymo laiką ląikesi tvįr-1 
tai, energingai, replikavo liu
dytojams ir su dažnu ginčijosi.

Liudytojas .advok. Gužas 
smulkiai atpasakojo Ląucių 
santykius, kiek jie jam buvo 
žinomi, kaip Laučienės civili
niam įgaliotiniui. Kai žmopa 
pradėjusi bylinėtis dėl išlaiky
mo, Laucius savo draugams ir 
vienai moteriškei, su kuria yi- 
są laiką palaikęs artimus ry
šius, išdavęs nepinigingus vek
selius, pastarieji juos supro
testavo ir kąrtų ieško jQ iš Lau
ciaus. Laucius tai tyčia daręs, 
kad tik žmonai ir dukterims 
mažiau tektų. Paskutinę dieną 
JLauciene teisme Gužui pareis- 
kusi, kad ji nujaučiau jog

is Šukio “savas pps savą”.

Ir vėl trūksta piųįgų
Clevelando miestas ir vėl de

juoja dėl pinigų trukumo. Iž
das tuščias, o tuo tarpu bedar“ 
bių skaičius nesimažirta, — 
jubs reikia šelpti. M^ras 
ton’as sako, jog trųksta pcf 
tris šimtus tūkstančių do|erių, 
kąd butų galima sušelpti 75,000 
bedarbių per pirmaą gegužės 
mėnesio dvi savaites. Pastaruo
ju laiku bedarbių skaičius tįpk 
pądidėjo, jog visų jų jokiu bu
di! nebegali suimti prie WPA 
darbų. —Jonas Jarus.

A. -F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

telefonas įpULEVARD 4552
Užląikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir Švedų masažuą; Pagelbesim jūsų sveikatai V1OLET
Spinduliais ir sieros yanom. Ęainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarnihkais.

1657 West 45th Si, kampas S. Paulina St

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

KAUK) PROGRAMŲ
W, H. F. C

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jusu Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas ąu^ayi ųors (r pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dąbąr tu
ri gerą progą įsigyti grąžus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kąs- 
dien kuponus Naujienose. |š- 

^^ikirpkit juos ir tuo jaus atsi-
• PENKTADIENĮ— 
f ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Kad VVidman turi malevos ir sienų popieriaus viso- 
kiępis mąlęvpjiinąms ir sieąų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką 
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas 
štai čia muęu keli specialai: 

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR 
IŠLAUKO REIKALAMS ..........................
GARANT. QUĮCK-DRY VARNIŠ TIK 

30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI .....

neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatytį, p paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Tąipgi už mažus pinigus ga
lite gauti -ąugštos rųšįes l|o- 
gers sidabrinius setus.

PAINI

$1.79 
*1.19

Rolis 12/2C 
po 39c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Hąlsted Street 

Tel. BOULEVARD 3f»r>8

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
. USEb BY'OUR GOVERNMENT _

for ECOMOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lėsted/DouMeAdion!

EbAking
ppWDĘR.

Šame Price Today  as 45 tearsAqo 
25 ounces for 254 

FuII Pqck • No Slack Ritinį

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredl- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft MĮr- 
ącle Wbip 
machine.

rirtgF. t

TILTO fmmatas--jo
TVIRTUMAS

Insurance Corporation ap-

Adresas

Vardas

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rūmus 
statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamatę 
darysi, nes nuo to ir jų ištverme. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
lik jo pamatas tvirtas.

Pasinaudokite

Musų Senu 

Patyrimu

y

trtr'iffir‘Mriiiiiti'-

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, nps čia jie Fcdcral Sav
ings and Loan 
drausti.

S SAFtTY X 
OF YOUR 

INVESTMENT

INSURED _ 1
• 5O0o,

UŽPRAŠOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į 
Naujienų Gegužinę Birutes

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Buy glovės with what 
it savęs

tiulis pertnraod* «
IV h <alo tr apauto

B* to raute sutauviat
r TFT'”^

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Full-flavored
d

—perfect 
for cooking!

# Kraft American has a me]|ow, 
full-flavorcd richness that makos 
it perfect for sandvviches. And for 
cooked aishes you can depend on 
this American Chccsc to mėlt 
perfectly.

Dėl Didelio Pareikalavimo 
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS 
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 7 d. 
Su šiuo kuponu ir 44 cetais gausit šias 
tris didelės paauksuotas pietų lėkštes. 
Iškirpkit kuponą Ir kreipkitės į 
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St.
Chięago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidams padengti



♦
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NAUJIENOS, Chicago, II

Senų Ken

Pasveiko J. Dūdų 
Duktė

ROSELAND
sington biznierių J. ir P. Dūdų
dukrelė, po sunkios operacijos 
ir pavojingos ligos, jau sugrį
žo iš ligonbučio. Jaučiasi ge-

rai. Tikisi, kad trumpu laiku 
grįš vėl į mokyklą.

■....................................

pagerbs
A. Armalį

Girdėjau, kad šį šeštadienį 
‘Vyks ši uni vakarienė pagerbi
mui p. A. Armalio, kurią ren
gia jo draugai darbininkai. 
Ž&da dueti skanių valgių ir 
šalto alučio atsigerti.

AUKCIJONAS! 
$50,000.00

Aukštos rūšies baldai bus par
duodami

Viešam Aukcijone 
Šią savaitę kas 

Vakarą
7:00 P. M. iki 11:00 P. M. 
\ ŠEŠTADIENI

2 iki 6 P. M. ir 7 iki 11 P. M.
SEKMADIENI , 

Paskutinę Dieną 2 iki 6 P. M. 
51BALDŲ KAMBARIAI IŠ KO 

PASIRINKTI 
GERESNIAM PASIRINKIMUI 

ATEIK ANKSTI 
IŠPARDAVIMAS TIES 

1459 Milwaukee Avė.
Michael Tauber 
and Company 

AUKCIJONIERIUS

(įsiėmė Leidimus
Vedyboms

Edward Usavage, 23, su Emi-
ly Ribelis, 23

Charles Schemakis,
Sazane Deputis, 49

Bennie ..Radziewicz,
Clara Petrokus, 22

George Dūda, 23, su Beatriče
Radous, 21

47, su

Tragingai Pasibai 
gęs “Pasivažinė
jimas”

Prigėrė Marųuette $15,000 Už
Parke KojąKoją

24, su

Reikalauja
PerskirŲ

Myrtle Kachinovas nuo 
ton Kacinovas

uavo
Perskiras

Angeline Slakis nuo
Slakis

Daniel Waskiewicz nuo An- 
ną Waskiewicz

An-

John

SUSIRINKIMAI
_________________________________________________________ j

lllinois Lietuvių Pašclpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 6 d., Chlcagos Liet. Auditorijoj, 7:30 
vai. vakare. Visi kliubiečiai kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, rast.
SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, 

gegužės 6 d., 7:30 vai. vak., J. Petrausko svetainėj, 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų apkalbėjimui. Kurie esate pasilikę su mėnesi
niais mokesčiais, būtinai užsimokėkite, kad nebūtumėte 
suspenduoti. —Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 6 d. 7:30 v. vak. Chica-

4 1 -J ’ ’ *gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl visi privalote biįtinai pribūti. Draugiškas iš 
važiavimas įvyks birželio 26 d. J. Spaičio darže, Willow 
Springs, III. Pasiimkite tikietų išplatinti. Kurie pasilikę 
su mokesčiais, pasirūpinkite apsimokėti. S. Kuneviče, raš.

Morning Star Klubo mėnesinis susjrinkimas įvyks ketvirtadie
nį, gegužės 5 d., J. Grigaičio svetainėj, 3800 Armitage avė.

■ S'w
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A. K. Tarasova Maskvos Me
no Teatro garbės artistė. Ją 
galima pamatyti “Audra su 
Perkūnija” veikale, kuris ėina 
Sonotone teatre. Ji vaidina vy
riausią vaidmenį.

Jaunuoliai Ruošia 
“Motinų Dienos” 
Vakarėli
Dainuos ir Vaidins Komediją 

“Sučiupo”

CRANE COAL
5332 So. Long Avė. Te

COMPANY 
•1. Portsmouth 9022

POCAHONTAS Mine Run (Scr.
SMULKESNES 50 tonų ar daugi 

Perkant 5 Tonus a 
| SI KAINA TIK PER GE

jened) Tonas $7.00 
au ...........  Tonas $6.75
r Daugiau 
;gužės mėnesi

'__________
X

Gal.

>SPECIAL
11 ZMT* BALTA IR SPALVOTA 

malė V A . Gal. V O G
SIENOMS POPIERA VISOKIA, C-

Rolials ...................................... O G
VARNISH REMOVER, 

Galionas .............
GRINDŲ MALEVA,

79c
GaI $1.85

Edward Stankiewicz
PAINTS, BRUSHES, WALL PAPE

♦ AND PLUMBING SŲPPLIES

1747 West 47th St, . Tjel. Boulevard 1211

GLASS, ELECTRICAL

PETER PEN

BRIGHTON PARK. — Norė
damas nemokam: i “pasivažinė
ti”, 16 metų berniukas Emil 
Aleksy, 3300 West Pershing 
Road, bandė užsikabinti ant ei
nančio Alton traukinio, ties 40- 
ta ir Cicero.

Oleksai nepasisekė gerai už
sikabinti ir jis nukrito po trau
kinio ratais. Berniukas buvo 
skaudžiai sužeistas, o vakar 
mirė apskričio ligoninėje. .

Perkėlė
Kepyklą

Bri-

Circuit teismo teisėjas Bro
thers džiurė priteisė miestą su
mokėti $15,000 9 metų mer
gaitei, Mary Jane Storen, 6807 

i Dorchester avenue, kuri auto-| 
. . . .._ o ’ mobilio nelaimėje prarado ko-berniukas susirgo. Policija va-,. • J
kar rytą išgriebė jo kūną.

Walsh maudėsi su keturiais 
kitais berniukais.

15 metų berniukas Martin 
Walsh, nuo 2546 West Mar- 
ąuc'tte Boad, prigėrė Marųuette 
Parko prūde, prie 70th ir 
Sp: ulding. Besimaudydamas, , ... . . _. . .mobilio nelaimėje prarado ko

ją-

Ketvirtadienis, geg. 5, 1938

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

i Garsinkitės “N-nose”

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

BRIGHTON PARK. 
ghton Parko Jaunuolių Drau
gijėlė sekmadieniui, gegužės 
8 d., ruošia Motinų Dienos va
karėlį Hollyvvood salėje, 2417 
West 43rd Street.
.. Draugijėlės nariai, sumokin- 
ti mokytojos p. Zabukienės, su
vaidins komediją “Sučiupo” ir 
pildys koncertinį programą. 
Pc rengimas prasidės 5 vai. pp., 
o įžanga tiktai 25c. w

Visi, kurie mylite jaunimą, 
susirinkite 
matyti, ką 
per' pereitą 
gana daug
o d bar turės 
Bukite visi. Ir 
matysime!

Yuškos salėje pa- 
jaunuoliai išmoko 
sezoną. Jie pildė 
programų kitiems, 

ir savo vakarą, 
aš busiu. Pasi-

A. M-nė

Kviečia Į Iškilmingą 
Taverno Atidarymą

šeštadienį ir sekmadienį, ge
gužės 7 ir 8 dd. įvyks iškil
mingas Polonis Taverno, 6331 
S. Western avenue iškilmingas 
tidarymas. Bus gera muzika, 

skanus užkandžiai ir geri gė
rimai.

Savininkai kviečia visus 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Dėl informacijų paskam
binkite telefonu Prospect 1775.

P. K. Poloniai.

Gėrimų Išparda
vimas

Norint 
rimais,

apsipirkti gerais ge- 
kreipkitės į Armand 
7040 S. Western avė. 

Telefonas Prospect 0460.
Turi įvairi: usių ir visokiau

sios rųšies gėrimų. Kainos ne
brangios, o penktadienį ir šeš
tadienį parduodama bargenų
kainomis. Pavyzdžiui, alaus 
grlono kainuoja 25c, 6—už
$1.19. Gera, 4 metų degtinė 
— Bonded Whiskey — kvor
ta $1.95, paintė 99c. Reikalui 
esant pristato ir į namus.

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos gavo iš valstijos 

valdž os Springfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio.

Ti 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.

Servizas
Vienam
Žmogui

to

ŠmotųChica-S. Petrauskcis, senas 
gos kepėjas Šiomis dienomis 
perkėlė savo kepyklą Marąuette 
Parke į 18-tą Apylinkę. Nau
jasis adresas yra 1721 Union 
avenue, senasis 2616 W. 69th' 
street. Ties 1721 Union avenue1 
p. Petrauskas nuo seniau už-j 
laikė skyrių ir dabar abu biz
niu su vieny j ęs, tikisi tokiu bil
du teikti geresnį patarnavimą 
savo retail klientams ir urmo 
pirkėjams, kuriems jis savo 
duoną, “keksus” išvežioja.

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

> UŽMUŠĖ DU ŠEŠIŲ ME
TŲ KŪDIKIU — Dviejose au
tomobilių nelaimėse du šešių 
metų kūdikiai, Paul R. Gabri- 
elsen, 2838 N. Neva ir Jeanette 
Mclntosh, 3438 McCormick. 
Berniuką užmušė g. tviaJtarių 
linijos autobusas užvažiavęs ant1 
šaligatvio. Mergaitę keleivinis 
automobilis šdvažinėjo ties! 
Washington įr .'Arden, Brook- 
fielde. 11

C SUGAVO PABĖGUSIUS 
KALINIUS — Illinois valstijos 
policija ties Mi'homet, III., 12 
mylių į šiaurvakarius nuo Cham 
paign, suėmė keturis kalinius 
pabėgusius iš Michigan City, 
Ind., kalėjimo. Policijos virši
ninkai skelbia, ikad jie piena
vę ' suorganizuoti gaują, pana
šią išnaikintai •Dillingerio plė
šikų gaujai.

• UŽTIKO “NETIKUSĮ” 
KLIENTĄ — Trys vyrai priė
jo prie James Grimes, 6249 
Kenwood avenue, ir pasiūlė 
jam pirkti automobilio ratą.! 
Bet Grimes pasirodė labai ne
tikęs klientas. Pasiskundė po
licijai ir visi trys vyrai su ket
virtu talkininku atsidūrė kalė
jime. Jie norėjo Grimes’ui par
duoti ratą, nuimtą nuo jo au
tomobilio. i

• $6 MILIONAI PAŠAL- 
PAI Į MĖNESĮ — Illinois be
darbių šelpimo administracija’ 
skelbia, kad valstijos bedarbių 
išlaikymui per kovo mėnesį rei
kėjo išleisti $6,024,440. Įstai
ga rūpinosi 650,141 žmogumi.

(Skeib.) Garsinkitės “N-nose”

S ® ■' f'
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Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

“Faun” 
Design

Vertė 
$2-50

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Seta.99C

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 ’

...... 1.19 
............ 1.19 
............ 1.19 
............. 790 
............  1.19

6 i didelius peilius už

6
6

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

6

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas .... į.

kuponus. Taipgi pinigais

Kupono No. 128

v
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Y A N A S 
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)

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

42C W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.5O
GYDYMAS.........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ........... ......
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

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

Tel. Lavndale 5727.

• RESTAURANTA1

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VTCTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

82nd and KEAN AVĖ.



geg- & IfoS FA
Rodys Spąlvųotus 
Lietuvos Filmus 
Pirmyn Piknike

Birutės Darže Gegužės 15 d.
Netikėtas siurprizas laukia 

visų žmonių, kurie gegužės 15 
d., atsilankys Pirmyn Choro 
Atsisveikinimo Piknike, Biru
tės Darže, prie 79»th ir Kęan 
avenųe.

Tas siurprizas, tai spalvosp 
nutraukti Lietuvos filmai. Tie 
filmai buvo neseniai pagamin
ti vienos didžiulės HollywoodQ 
filmų bendrovės, kuri buvo nu7 
siuntusi Lietuvon fotografus 
su specialiais aparatais tuos 
filmus nutraukti. Jie yra na- 
|urąlęsę spąĮvose iy nepapras
ti grąžus. Kas nori pamaty
ti Lietuvą kaip ji tikrai atro
do, lai tas nepraleidžia progcs 
tų paveikslų pamatyti.

Bet piknike bus rodomi ne-1 
vien Lietuvos paveikslai. Pir
myn taipgi pasistengę gauti po 
kelių šimtų pėdų nuotraukas 
įvairių įdomių Europos vietų, 
kurias Choras aplankys važiuo
damas j Lietuvą ir grįždamas 
Amerikon.

Pikniko svečiai pamatys Pa
ryžių su, visomis jo įdomybė
mis ir Pasauline Parodą; Ber
lyną ir jo savotišką, keistą gy
venimą po Hitlerio valdžia; An
gliją, Anglijos sostinę Londo
ną, ir kitas įdomias vietas. Vi
so, iš filmų susidarys apie va
landą užtrunkantis įdomus ki
no programas. Atsilankydami į 
“Pirmyn” pikniką, Chicagos 
lietuviai tuo pačiu laiku atsi
lankys ir į “kinotęątrą” po at
viru dangumi.

Bilietai nuo 5c iki 20c
Bilietai piknikui yra plati

nami seriją formoj ę ir laimin
gąją bilietų savininkai už juos 

.gaus flpO pinigąj^ rądi^. ą{)a- 

n------
MADOS

■ - . • S'-' ■ f -

ratą, brangią kėdę ię ^augy- 
kįtų/ppikįų dovaną, kurįų

vertė siekia apie $1,000.
(j

ria:
io pikniko pęlnas yra ski- 

riatyąs, į Pirmyn Lietuvos kę- 
lionės Fondą. Piknikas ruošia

te Pirmyn Chq^o atsisveiki- 
nirbui su chicagiečiais, nes nę- 
tyųkųą Choras apleis Chicago 
įr |raųks Liętuypn. Išplauks 
iš New Yorko laiyu “Britannic” 
birželio 11 d.

įj Apylinke Ruoš ja 
Motinų Dienos 
Paratifai

P4?Y?W*4
TOJĄ Viešą Pądeka nuo 

Lietyvos Rožių ir 
Lelijų Kliubo

CLASSIFIED ADS

ma
%

įrauks Liętuypn. Išplauks

Pirmynietis.

Bakar £LA 139 
. Sųsįrįnkimas

ROSELAND — SLA 139 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį vąkąr, gegužės 5 d., 
Palmer Parke.

[' ' * ■

Visi kuopos nariai yra k’vię- 
čiami dalyvauti susirinkime ir 
už$įmokė|į duokles. Taipgi bus 
ir daugiaus reikalų atliekama.

,A. | parbūtas, rast.

Ųauže Langus 
Nęrędamas 
Gauti Darbą

I _______ . I—
James Cunnįngham, 22 rpe- 

tų Oak Parko jaunuplįą, 500 
Lyman avenųe, sudaužė vietos 
pašto ir pąšąlpos stoties lan
gus? Manė, kad tuo pasigarr 
sins ir gaus darbą. Taikps tei
gėjas jam darbą ^davzę”. Turės 
tol dirbti pašte, kol atidirbs 
$25^00 piniginę bausmę.

rpe-

e Jis—74
DIVORŠĄ -
jas Finnegan vakar suteikė di- 
vorsją Henry iy iĘmmai Aąer. 
Jis !74 metų, '‘jį*-d5..
ties 7711 SouthJMorgan street. 
Auer turės mųkėfi žmonai $25. 
mėnesinės alimonijos.

Ji—65, GAVO
Apskričio teisė-

Gyveno

ANTANĄS GĄLDIKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 3 d., 7 vai. vakarė, 
19^8 m., sulaukę? 28 m. a,mžv 
gimęs Chlcagoje. " A 
' paliko. ‘ dideliame nuliūdime 
tęvą Antaną, brplį dpna, šv.p,- 
getką Anastaziją, seserį Oną, 
dėde' Baltramiejų, '■ pusbrplį 
Kazimierą Kasęjausįęą ir jp 
rndterį Veroniką ir jų šeimą 
ir j daug kitų gimimų?

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuves 
įvyks šeštadienį, GėguŽės ’7 
diehą., ę vai. ryto iš riamų į 
Šv.j.Ąntarip parari, bažnyčią, 
kurioje atsibus' gedulingos pa
maldos už velįppio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į' ŠV- Ka
zimiero'kapines.

yisi a. a. Antano Galdiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį yatarąaviąią

Nųliądę liekame,

Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel: ęięĘlto,

Progranto

~ ^9’
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w ir
Hmį Ws-
TO Uftšių ir Vriiįy 
ž.iWft-, jflš i?.t ip.s, ir
geriaąąią ziąfl programų
r^kąii^ga tokiam įyykįųi.

Iškilmės prasidės lygiai 5:3.0 
vai. vakare. Šokiai prie Palmer 
orkestro, 8. yul. vakare. O. tą 
pačią dieną įvyksta ir šios 
draugystes irieĮie^įpis §p§įripki- 
mas kaip 1 vai. dieąą, mokyk
los kambariuose.

Visi narjai ir svečiai yra 
nuoširdžiai kvięčiami kartu pa
gerbti musų mp.tinas.

Laiškas iš Oak Foresto

Kaip jau įįpp.ma, Lietuvių 
BOjZių įr Kliąbąs aplan
kę Oak Foręsįą. p^ądą bųtų 
nis^o ypąliągo, bei gauai 
tokį laišką, kaip ka4 gavų klių- 
bas, tai ir džiaągspiąs... ir lių- 
desis ima, nes, kaip ameriko
nas sako, “appreciation bęats 
itall’A

Žemiau paduodame laiškelį 
ištisai. “Oak Forest Prieglauda. 
Buvo didelis balius są progra
ma, kurį surengė 24 d. balan
džio Rožių ir Leliją Kliubas 
nuo 18 apylinkės. Atvažiavo 
virš 10 mašinų, puikiai aprėdy
tą; atsivežę glėbį puikią dĮęva^ 
hėlią, niargtrčiįnB6 prįe to dar 
ir gryną pinigų, bavanojnis vi
sus apdovanojo. P-as Uktvęris 
■labai puikiai programą vedė, o 
Kliudąs puikiai padainavo ir 
gražiai klumpakojį pašoko. Q 

■ p-les Skudaitė są ’lvaąąą^caite 
padainavo duetą puikiai. To
kioj buvo grąžuos dąiąelės, kad 

; sęnelįų įš džiąugsmp akyse ma
lėsi ąšąro^. P. p. Skųdas ir Ju- 
ceyįęįąs pąsąkė rąminančias 
.Pjrakalkęles. Už lai męs visi ta- 
rįąmę ąčią, ąįrdingą ačiū vi- 
sįemę ąlvyku^lęrųs mus aplan
kyti. r-John Lątvįs, ^ard 43.” 

. . Manau, kaęl čia uieko nerei
kia padėti- Viskas aišku.
Nejaugi Bynsas turės mokėti

: — Ąl?ų.

IAUMK-NAUJIENŲ Foto] 

Pavele. Virginią Starkiątę 
Nacionalė valgyklų sąjun

ga ąpjVaįkšęioja valgyklų 
savaitę, o todėl išrinko pa
vyzdingą patarnautoją — 
“perfect waitress”. Ta gar
die tekp 24 metų amžiaus 
pąnęlęi Virginijai Šarkai
tei, gyvenančiai adresu 1051 
W. l’04th sį.; Ji yra plum- 
berio duktė.

Ji žino, kad vyrai mėgs
ta kalbėlis su patarnauto
jomis, o todėl ji pataria 
jiems ką valgyli, ir jie jos 
klaųsp. Nėra nerviška, "gra
žiai užsilaiko., gražiai ren
giasi, pati š’lišišuKųoja plau
kus ir padąbiųą s.avo nąge- 

, liūs. Balto ‘ veido, taipsių 
plaukų ip įiipį dideles ųjęly- 
nas akis.. :

Ųž auĄas if pąramų. Oak 
Ėoręsįo Ekskursijai

[ės‘ abskr., Vairi.uiįd' pat. 
į$kęš kaime. ” '

IŠSIŲVINŠTAS žiurstas 
N£.' 1725^-štai gražus žiurstas, 

kurį galit lehgvai išsisluti.

Saati vienų ar dau- 

praioine ^Lirpti paduotą blan- 
lutę arba pndudti pąvyzdžic 

pažymSti ęųęra W a»4- 
Įiaf parašyt, savo vards P.«- 

yy^džia kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus ąęįą pa|-

l 8^

f >

w» •

■ (Variu Ir P»Y»r<W

(Adresas)

<MW*» į •

Jęi sun^u" ^u‘ pinigais” šfimoie 
ririrtięš valandoje, tai pasiąibmę 
paprastą tiesiogi plan4, kad įUripš 
padėti.1 Pinkus gante gduU ^o- 
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių1 įHaidpms 
ir t. V Jūsų Laid,otuvįų Djjfejįdd-’ 
rius gali uz jus visas smulkmę-

URBA I 
mama. 

ęįĖUNiNKĄ$ |

ĘVIETK^m

3316 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

vy:

$

jppą Ramanauską ir JN.ik 
rhą Hutvilą'irkitaš gimines 
Lietuvoj — pusseserę Ma:

ąšaryotas randasi 
Vof iriai Avė. ' Tel. 
6634.”"
iš įvyks sųbatoi, 
iie.ąą, 8!ą0, valandą 
ną į §v. Juozapo 
tyčią, kurioiė ė$l- 

P^ald5>& . Uz

Telegramų i 
Visas Vąsaujlo

Laid. dir. S. P. Mažeika, Tel.
YABDį V88’ ' • '

sakau... Kas <įia?
Iš kįtę, galo atsiliepia:

1 —Neverktai, kas čia.. Klau- i ......  • t
syk, tu mąiL turėsi “išklynyti* 
mano yyro kelnes! Sy...

—Kaip (ai?| Kas atsitiko?-
—Nagi, kada tu rašei Navy- 

nose, kad 18 kolonijoje gyveno 
tik vienas karpenteris Juozas 
ir tas išsimufavo į Cicero...

4 * d • 1 V ’ * •
-—Na ir 'kas tokio?
—Ogi mano senis irgi Juo

zas, o kada vienas cicerietis 18 
koloniją pavadino surukusią, 
ir kad mes neturime “gerų 
Juozapų, o tik karpėnterius”, 
tai mario Juozas be galo supy
ko. O kada tu jam atsakęi per 
Naujienas... '

—Na ir kas tokio?..,
—Taigi, klausyk. Aš iš ryto 

parnešiau iš • bučernės pusry- 
čjąpią keksų. Išviriau kavos ir 
įąąyp Juozui. daviau pusry- 

p pąti pasiėmiau Navy- 
ųąą įr ęyącįęjąu skaityti... O, 
'iųo.^ąs gųkįpiąvo ^arštą kavą, 
Lęt ką*? Vk 0A priėjau zprie tos- 
■ViVfe kWktW. vietos, tai 
įrijiąųp. Juozas kad pradės kva- 
ip|i... Įę kąęį žinotumei, puo-. 

įsukąs (ps kąrštps kavos tik 
Jąnp, šjųąkšt iš rankų. Kavą ant 
keįnių- Pųpęlųkris pakšt į grin- 
<ii$, o lųazoji- lėkštelė tik pa- 

i 'Uęvytędama, džin
į pečių ir sųcĮųžo.

> negaliu
tą^kylU “ ąiAkipųosi.

—Q W rašai- Ma’
Jąi, apsišutino,
įsąvo gęyą siutą sųpjetmino ne- 
Yftkųojąnį jąil Melžtų puodu- 

lė^,01es.
! jįęi$» taip, už tolų ge- 
ivą V^okėsdu už

w 0 tamsta 
$ \yro kelnių. 

A'ą^ątpg vyras tegul pagydo 
Ar taiP ne- 

«e^į?
—Ąįęąįt, Bynse, bus gud, tai 

ixwm? A$l‘uos- Gud 
užsidar5-

Kaįbų mi(rųk^. —flynsas. 
Į  ____________: k—------------------—:__________________

Mes, viršminėtas Kliuba-s la
kiame kuoširdnigiausia ač)iu 
musų geri), dienraščiui ‘Nau
jienoms’’ už talpinimą musų 
atsišaukimų, senelių reikalu, 
tai buvo mums begalo svarbi 
moralė pagalba.

Dėkoj ame musų duosniai 
18lai kolonijai, kuri nęs’ku- 
pėjp iv suteikė mędžiagįpę 
parąiųą pįųigąis ir majstų.

Ir. vįsiemis tiems, kurie kuo
lui nors yra prisidėję šioje 
ekskursijoje, tariame nuošir
dų lictuyį^ką ačiū.

Aukavo pinigiškai sekaiųi 
asmenys: Draugyste Susivie
nijimas Brolių ir Seserų Lietu
viu—$10.30. $5.00 — Juozapas 
Žitkus, 1928 Canalport Avė., 

1 (kriaučius).
Po/$2.00: v

Auna ’Pečkaitis, Walter Jurė
nas, Antanas Pečkaitis, Mrs. 
Molienė. $1.65c “Naujienų” 
darbininkai.

Po 1.0,0:
L. D. S.. 129 kp. (per J. Ged
gaudą), Carl Sigąfoose, F. Vi- 
dųgęris, JĮ. B.ukąųckas, Ą. 
ęįrąib,ųs(, G. Ąpdlk^ A. Ado
maitis, A. B.utriiųas, Ą. Stegvi- 
las, ’Į’. Kįkis, PevioĮ, Ą. 
kraująlis, K. Andrijonas, Dr. 
JĮ. J. įimkus, JĮųljųs f. Rakšlįs, 
Paul Mijįęr, Petrausko kepyk
la, J. Ę. Rądjžius, Kaz. Mikuts- 
įis, p. Bąęius, P. Ambrose, 
Mrs. SAęj|);nVs’ 'Papsirna Stu- 
dip„ St. Rųykisi, Mrs. jų}. Sa
vickas, S. M. Škųdąs, Mrs. Mir- 
žvinskięnė, Johąnsscn Bakery,
M. Butkus, A. Jucevičiene, A. 
Lukošienė, Mrs. Norbųtiene, 
Mr. Butkus—Zaikristioųas, A. 
Juščius.

Po 50:
Mr. Vilkąs, Ą. Abęrlin, M. An- 
glickij fFM/nRąmanovsky, Ų. I

'; Remkite tuos, kurie *
„ garsinasi 

OSE”

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERS ar mer
ginos " dirbti tavėrne, Willow 
Springs, prie lunchruimio. Gyve
nimas it $8.00 į savaitę. Viena die
na liuosa. šaukite John Miknis, 
Wįllow Springs 62.

REIKIA MERGINOS namų dar- 
bui be vhąmo, nėtė skąlbririo; bu-

REAL ESTATE FOR SALE

BARGENOS — Parsiduoda auk
što? rūšies bizniavas lotas ant 63 
prie Rockwell. 26 ft in x 135 
ft 3”—už $3,500 cash. Tel. Calumet 
6892.

PAĘS gallow 
Sū“ beisi 
* r

;DA 6 kambarių bun- tį įcambąrjų ęottage 
i. čaražaš. tuščias lo-

Ari 
pat 
Ge: 
rui

- išdirbtai

laųjieąos, Bpx ’821.
ALINGAS geras carpęnte- 

risL^kpysęnis žmogąs — kųtls gė- 
rai supranta savo darbą.' Atsišau
kite 1 Naujienąs, B&f 822.

RENęįpN 3 KAMBARIAI įr vie- 
nas |ufnišiuotą? kambarys, maža 
šeimyąą. Vįsi parankuinai. Moder-

____ _  _ _____________ :__ * - _ i_____ * ■* k:

RENDON 3 kamb. fprnišįąptas 
FLĘTAS, žęndtiėms ar pavieniams. 
AtsišĮm^Rę Tąvernę, 3600 So. Etųė- 
rald AVe., Apną Bęąęh.

FURNIŠIŲOTAS KĄMBARYS 
dėl vyro, Šviesus ir švarus.

r5525 So.' Emerald Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

gęrfSąel 
phy gętft 
su ar be

Biznio (ffitąr

>adar£U. Arba 
1'“ Šų” ruimais 
laisriis, tik du 
ėibkitės, John

G AND
LT A ■'

IŠPARDUODAME BĄRŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Gpil Bąksaįs ir sinkojn. Taipgi štą- 
rtį fikče^iuš dėl bile kurio oiznio 
įskaitant svarstykles, rėgisterius ir 
įcę baksius. Cash arba ant išmokė- 
jirfio. ' Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Neriiatytbmis 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

' č(e luxė ........ ............................$1,75
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v%‘ v.

RAPP STORAGE FURNITURE., 
' 5746 So. Ashland Avę.

FffiMOS RVSĮięą ąupDMMJs da 

dam I)usėhais arba vežimais. 1 bu
šelis 25,c; 5 bušeliai $1.0Q; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vięąą bųšėlį ųž pristatymą bemo
kėsite. Oli?ę valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 'vakaVe. ' '

CHARLES GAVCUS 
6100'So. State Street. 
Tel. Wėntworth 7942.

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

MIDWAY’ RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678. r . *

Vištartas, J. Petkienė, £. Sa
vickas, P. Vąrekulis, S. Tvil
kąs, Mrs- Pąlčiunjęnė, Reizpcę 
Paiiit Store, J. Pikelis, F. Ma
cas, Mrs. Jankauskienė, K. 
Andrijonas, M. Sinkevičius, K. 
Gaižutis, J. Rimas, K. Kuris. 
26c., aukavo Juozapas Lukšas.

Po 25c. :
E. Pp^pyny, V. Lujeni, J. Ja- 
iUišaų$l$icnę, J. Ąustįn, P. 
Beiąorąs, F- Vąitkaiįc, Spphie 
PĮace, y. Laučius, F- Ęeąnkp, 
Mr. Subąitis, Mrs. Remęįkię- 
nę, Mrs. SJąųsgąlyienė, Ą. Šal
tis, J. TaDąkunąs.

Viso pinigais buvo surinkta 
(stambesniais) $74.21. Smul
kiais—37 c. Visa sudėjus krū
von pasidaro: $74.58.

Oak Foresto seneliams (skai 
čiuje 175) išdalinta po 30c 
kiekvienam; reiškia, išdalin
ta viso seneliams $52.50. Li
kusieji pinigai sumoje $22.08 
išleista maistui — ‘sandwich- 
iams.”
‘ Įlar didelis ačiū musų mo
terėlėms, kurios aukavo kiau- 
šmių-mąrgučių. Viso buvo su
aukota 31 tuzinas. Jeigu ne 
jo,s, tai mums, komisijai, daug 
daugiąu butų priekiavęs mais- 

;tąą. Del stokos laikraštyje 
vię(os, įiemąnome, kad .reika
linga vardus minėti, nęs, gerai 
Žippme, kąd vieta yrą labai 
brangi.

Dar kartą ištariame kuo di
džiausią, nuoširdžiausią padė
ką visįęms lietuviaips!

Rietuvių Ropių, is Leliją 
Kliiibas^, Ekskursijos 

' •» Komisija.
Ona Jucevičienę, Kl. pirm. 

Ona Lukošiene, 40. maršalka. 
Kliubo buveinės antrašas:

1928 Čaąalport Aye.,

BUSINESS CHANCES 
pardavimui Bjįzniai

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

'’'4143 ’Sp: ’ Halsted, St.
PARSIDUODA ice cręam parloy 

su visais įrengimais, 1409. S. 49 Ct., 
Cicero. Vieta išdirbta per daug me
tą ir pačiame centre; teatras, sve
taine ir daug kitų krautuvių. Prie
žastis pardavimo — tutime ki- 
t^ bįznį. Atsišaukite b.ile laiku. Sa
vininkas ant vietos.

tuHme ki

PARDAVIMUI
Southsidėje 
gera vieta. Radcliffe 3860.

PĄRSIDŪODĄ KEPYKLA su 
NAMU, cash biznįs. Priežastį par
davimo patirsite vietoj. 918 Oliver 
Avenųe, Aurora, IU-

VYRUI SUSIRGUS priverktą esu 
parduoti bučernę ir grosernę pi
giai. 2955 So. Emerald Avė.

RESTAURĄNTAS ir TAVER- 
NAS prie gyvo vieškelio, 15 my
lių į pietus. Tas pat savininkas 
per 13 metų. Našlė turi parduoti, 
renduoti ar mainyti. Kreiptis 

3236 So. Halstėd Sf

REAL ESTATE FOR SALE

TAVERNAS 
biznis gerai eina,

SKOLĮNAM PĮ$fĮGįUS
Ant Automobilių, ‘Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame ’ mor&i- 
čius, Judgemeųt Notas, išmaįnojn, 
parduodam bįle kur, namus, ukius, 
lotus Ir' bizriiuš. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 Sbtith Western AvėnUė
' Tel. Grovebffl 1030. ' *c

PARDAVIMUI katedž, plytinis 
beismėntas, karšto vandens šildy
mas, 2 karų garažas. 66.51 So. Etoy- 
ne AVenuė. ‘

TURTUI LIKVIDUpTI auk- 
štų freiminis—gąsės ir elektriką, 
lotas 125x12$—Cnicago Ridge, Rl. 
Informacijoms šauk Prospect 1654.

>Z'

•‘NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BĮĘŲTES DARŽE

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio naąias su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apjdinkėjė.' Namas 
tinkamas' dėl bite kokio biznio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit ‘ 738 So. Jackšon St, 
Waukegari, III. Tel. Majestic ' 1764.

PUIKUS FRĘĮMĮNIS katedž su 
j aukštu bėismentu, 45 ir Caippbell, 
'arti lietuviškos bažnyčios. Lotas 
; 50x125;'1 2 dvigubi miegkambariai, 
'didelė šviesi virtuvė, gyvenamas 
kambarys ir maudynė. Beismente 
kambariai bąi^ti. $98 metinė ren- 
|da iš garažo, apmoka višoą savas
ties mokesčius, vandenį ir hpdrau- 

,dą. Morgičius $2,000 už 10 metų. 
Mėnesiniai mokėjimai ' po $23 su 
palūkanomis.

: NORMAN GEYER and CO., Ine.
4801 South Ashland Ave„

Tel. Boulevard 7700.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliayi- 
mu- 25 metai patyrimo. Blėkoriiiš ir 

stogų den^ėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULĘVARŲ 0250.

‘ 'Financial
Lynansa3-Paskolos

DAROME JLGŲ TERMINŲ 1-mus 
MORGIpIUS. Palūkanos taip žemos 
kaip 4^4 nuošimčio.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark Street, Suite 6,08.

REIKALINGA $4000.00 ant pir
mo morgičiauš ant didelio storo' ir 
5 flatų mūrinio namo. Gęras ir 
saugus investmentąs. šaukite Tele
fonu' CANAL 2183. ■

REIKALINGI PINIGAI. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų aut pirmų 
mortgičių, kąd jas išpildyti tai 
butų reikalingą tuojaus apie 
$^00,OQQ.

Kądaųgį visus paskolos yra 
labai geros, taį kas turįte at
liekamų pinigų arba pądėję 
kur nęnęša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Lp.ąu Insurance Qorp.

Litliųaniaą Buįldiųg Loan 
and Savings Ąssoęiatipn, Nau
jienų spuRta, 1739 Sp. I^ąlsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu MorgiČių Chicagoje ir 
* apielinkeše nuo 5 Iki 15 metų. 
SIMANO DAUKANTO

of Chwago.
2202 Vf. 9ĘRMA5 9P, ęaitąV 8887

K| PARPTO
PAGĄĘSĮNĘIT 
NAŲJIĘJjOSĘ

SKAITYKIT 
■ NĄtJĮJĮęN^S

ILGAI '
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Ųž pakartoji
mus gausit nuolaidą.



NAUJIENOS, CMcajfo, m r1,1
Ketvirtadienis, geg. 5, 1938

šų SAVAITĘ RODO KAIP GAMINAMI Garsusis J. Goodman 
TELEFONAI IR VIELOS Žada Aplankyti

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI
Žada Aplankyti

IŠ Western Electric, kur daug lietuvių turi ie^uv—

aukštas ir atsakomingas vietas

Western Elec- daug dirbančius prie “prastų
tu-

va-
šei-
ap-

— juodų darbų.
Pastaruoju laiku dirbtuvė 

nekaip operuoja ir darbai la
bai šlubuoja. Mat, ir pas mus 
“recesija.”

Senas Darbininkas.

Western Electric kompanijos parodoj panelė Milda 
Halletaitė kalba 1904 metų modelio telefonu apsirengu
si 1904 metų modelio drabužiais, nors pati yra 1938 me
tų modelio mergaitė.
CICERO.

tric kompanija šią savaitę 
r i daug svečių.

Nuo 6-tos iki 9:30 kas 
karą darbininkai su savo 
mynomis ir draugais gali
žiūrėti tam tikras dalis dirb
tuvės. Lankytojai gali pamat}'- „ j J
ti kaip ir -iš ko susideda tele- Surado JN uodus 
fonai. Labai įdomu ir 
bė žmonių lankosi.

Telefonų gamyba tai pirma 
dalis ekskursijos.

Antroj dalyj parodoma, kaip 
iš didelio gabalo vario ištie
siamos kaip plaukas 
vielos. Nemačiusiems 
stebuklai.

Western Electric _______
čia puošia visą apylinkę ir dir-Įbalų. Tai yra savotiškos rųšies 
ba daug tūkstančių žmonių.' ruk§tis.
Nemažai yra ir musų tautie-| 
čių. Kai kurie turi aukštas ir, 
atsrkomingas vietas.

Pavyzdžiui,
Jonas Byanskas, 

Choro vedėjas;
F. J. Lengvenis,
V. Vidugeris,
p. Janutavičia, ir keli kiti.
Visi jie pasižymėję 

nikai ir inžinieriai.
Yra ir daug kitų 

turinčių gerus darbus,

daugy j Kiaulpienėms 
Naikinti

Chicrgos skerdyklos skelbia, 
kad Armour laboratorijos išra
do tam tikrų skystimą, kuriuo
galima išnaikinti kiaiilpienos 

tai tiku / j_ . ..___ x -y • ' m • ’(dandelions) iš pievų. Tas sky
stimas nekenkia žolei. Labora- 

dirbtuvės: torija jį gamina iš gyvulių rie-

Birutės

mecha-

Bandys Mokyklos 
Vaikų Klausų

Su 200 WPA darbininkų pa
galba, Chicagos mokyklų tary
ba pradeda mokyklos vaikų 
.klausos bandymus visose viešo
se mokyklose. Vaikai turį blo
gą klausą gaus medikalę pa-

lietuvių, galbą ir ypatingą priežiūrą 
bet yra nuo mokytojų.

MEGSTA STALTIESĖ

No. 1684 — Tikras filet mezginys. Jis toks praktiškas, kad 
laikys ilgus, ilgus metus.

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

No, 1684

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd} No.

| Vardas ir pavardi

| Adresas _________

Į Miestas ir valstija

Sustos Kaune po golfo lošimu 
Anglijoje

Johnny Goodman, garsus 
Omaha, Nebraska jaunas lie
tuvis ir Amerikos golfo mėgė
jų čempionas, šią vasarą ap
lankys Lietuvą. Jaunuolis, ku
rio tikroji pavardė yra Gudau
skas, Lietuva labai susidomė
jęs ir gražiai vartoja lietuvių 
kalbą, nežiūrint to, kad visos 
aplinkybės jį traukia nuo lie
tuvių ir lietuviško gyvenimo.

Apie planus aplankyti Lietu
vą J. Goodman’as pasitarė lai
ke pietų, kuriuos jo garbei su
rengė p. Justinas Mackevičius, 
Standard Federal Savings and 
Loan Bendrovės pirmininkaš. 
Pats budi mas dideliu golfo mė
gėju, p. Mackevičius džiaugėsi 
gavęs progą garsiąjam jaunuo
liui parodyti Chięagos lietuvių 
vaišingumą ir su juo sueiti.

Pietuose dalyvavo p. Macke
vičius su sunumi lakunu El- 
mer, konsulas P. Daužvardis, 
Viktoras 
politinis 
Poshka, 
rius, Al

įvyko

Ame- 
“Bre- 
kaip

Sholis, “Daily Times” 
redaktorius; Juozas 
“Jaunimo” redakto- 

Kumskis, J. Juozaitis 
ir keletas kitų. Pietus
Bismarck viešbutyje.

J. Goodman apleidžia 
riką gegužės 10 d., laivu 
men” (o ne Normandie, 
vakar pranešėm). Jis yra ka
pitonas Amerikos golfininkų 
komandos, kuri loš Anglijoje 
Walker Taurės Turnyre, 
lošimams pasibaigus, p. 
man dalyvaus Anglijos 
jų čampionato turnyre, 
to vyks Lietuvon, apie
daug girdėjo, bet kuriuo ikišiol 
nematė. J. P.

> ',ė . ------- . ■ į • >;

Perspėja, Kad 
Chicagos Miestui 
Gresia Bankrotas

Tiems 
Good- 
mėgė- 
o po 
kuria v

Valdžia išleidžianti daugiau ne
gu gauna ir negu gali tikė
tis gauti.
Chicago Civic Federation, 

įstriga daranti nepriklausomus

m
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čECHQ,S)įOyAKIJOS (PREZIDENTAS Eduardas 
Beneš su šąVbį žmona, nutraukti Čechoslovakijos sosti
nėje Pragoję.5
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Mažiau kaip trys savaitės beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko, 
kur daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais.
Kiekviena diena ir naktis vis naujus 
papuošalus atneš žemei; kiekvienų 
dieną musų apielinkės darosi gražesnės 
ir gamta malonesnė. Kiekvieną 
dieną “Naujienos” lanko savo skaitytojus 
ir neša geras ir blogas žinias.
Jus, brangus skaitytojai ir draugai, 
tik retkarčiais galit sueiti. Ne kasdieną 
galime pasimatyti, pasikalbėti, pažaisti 
ir pasilinksminti, ne.
“Naujienos” nori palinksminti jus!
Tegul ši diena bus jūsų pasilinksminimo diena!

“NAUJIENŲ” GEGUŽINĖ BIRUTĖS DARŽE 
Gegužės 22-rą Dienų

TAUPYKIT KUPONUS
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Teismas Paskyrė 
$1,200 A. DiŠiutės 
Augintojai

Jau Ir Golfininkai 
Pabudo Iš 
Žiemos Miego

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Di- Rytoj Renkasi Tartis Apie 
Golfo Situaciją

Jei kas abejojo apie tai ar

visus 
ginčus: organizuoti golfininkai 

bet jos pradėjo judėti.
Mispvičie- Pavieniai golfininkai ėmė 

sviedinius daužyti sniegui bus 
spėjus pranykti, bet organizuo
tieji neišsiįudina tol, kol sau
lė nepradeda tikrai gerai švie- 

• sti ir kol nepranyksta abejo
nės, kad pavasaris gali “susi- 

I nare vyti” ir vėl užleisti vietą, 
ikad trumpam laikui, piktai žie- 
*nai. j? •

Atrodo, ką$ tpįnų įvykių 
galimybės pranyko, kadangi, 
štai, Lietuvių Golfininkų są
junga nutarė p:.busti iš žiemos 
miego, pradėjo valyti lazdas, 
dairytis po žaliuojančius lau
kus ir nusprendė, kad laikas 

_. I pasileisti darban.

no Misevičienės r. prašymą. Pa- Sąjunga negaišuoja. Visiems 
skyrė jai iš. palikimo ne $1,488, savo nariams, buvusiems, da- 
bet-($1,200., Tie r.įpinigai netįe-. bartiniams ir naujiems praneša,

Nuosprendis Įdomioj A. 
šiauš Palikimo Byloje

. Iš nuosprendžio, kurį džiurė 
išnešė įdomioj Brighton Parko:
lietuvio Antano Dišiaus paliki-, pavasaris jau atėjo, štai argu- 
mo byloje, pasirodo, kad 15 me- mentas, kuris užbaigs 
tų Aldona Dįšiutė laimėjo.

Ne ji užvedė bylą, 
augintoja Elžbieta
nė, 2843 West 39th streęt. Ji 
pareikalavo $1,488 iš velionio 
Antano Dišiaus $17,000 už Al
donos išauklėjimą.

Aiškumo dėlei čia reikia pa
kartoti, kad Antanas Dišius, s , ,
Brighton Parko (Įjiznierius, bu
vo vedęs du kartu.! Kovo mėne
sį 1937 metąįs, antrąją žmoną 
nušovė ir pats nusišovė. Aldo
na Dišiutė buvo jo pirmos žmo
nos duktė. Misevičienė aiškino 
teisme, kr d ji ipergaitę auklė
jo nuo pat . kūdikystės. Ji už
vedė bylą Circuit teisme, o 
Teisėjas Denis J.< Normoyle ją 
svarstė.

Bylos džiurė dąlipaį patenki-

mokesčių ir miesto finansų ty- sioginiai teksią. Aldonai Dišiu- kad rytoj vrkare susirinks ap- 
rinėjimus, savo penktame me- 'tei, nes Misevičienė žr.dantį kalbėti lietuviško golfo situa- 
tiniame raporte skelbia, kad 
Chicaga gręsia bankrotas.

Tokią išvadą Federacija pa
daro nuodugniai ištyrinėjusi vi
sų Chicagos valdžios vienetų 
finansinį stovį ir prospektus. 
Tyrinėjimas apėmė miesto ad
ministraciją, Mokyklų Tarybą, 
Parkų Distriktą, Sanitarinį 
Dlstriktą, Cook Apskričio 
džią ir Miškų Prezervų 
triktą.

Federacija aiškina, kad 
šešios grupės per 1937 metus 
numokėjo $27,000,000 skolų ir 
$30,000,000 mokesčių varantų. 
Bet skolų dar paliko $445,948,- 
750, o neišpirktų mokesčių vą- 
rantų už $120,000,000. Bet tuo 
pačiu laiku tos valdžios nepa
jėgė atmokėti bėgančių išlaidų 
sąskaitų sumoje $16,022,768 ir 
apie $1,500,000 algomis. “Toks 
reiškinys esąs labai nesvei
kas.”

Federacija priduria, kad mie
stas ir visos kitos įstaigos iš
leidžia daugiau 
riems reikalams, 
tinės mokesčių 
įplaukos ateityje

Ir miestas, ir apskritis ir ki
tos įstaigos galėtų savo finan
sinę būklę pagerinti, jeigu pra
šalintų iš darbo kelis tūkstan
čius nereikalingų darbininkų, 
kuriuos valdančiosios grupės 
samdo išlyginimui rinkiminių 
priežadų ir partinių sąskaitų. 
Federacijos žodžiais, juos pra
šalinus ir palikus vien “Civil 
Service” darbininkus valdžioj 
r paratai ir toliau veiktų taip 
gerai, kaip ir dabar.

Politikus.

juos sunaudoti . mergaites iš- ciją ir kas teks šią vasarą da- 
leidimui mokslam f ryti/’ Kadangi tie klausimai la-

' (Kitos smulkmenos apie šią bai opus,'t; i Sąjunga prašo vi- 
bylą vakar dienos “Naujieno- sų aukščiau išvardytų narių 
se”.) susirinkti. Dr. G. I. Bložio ži-

val-
Dis-

tos

pinigų įvai- 
negu dabar- 
įplaukos ir 

pateisina.
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w

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Ruošia Pikniką
Gegužės 8

Moterys Perdaug 
“Sėdi Virtuvėse”

Šį sekmadienį, gegužės 8 d., Chicagoje dabar vyksta ga- 
Birutės Darže įvyksta Garsaus • įavų maisto produktų krautu- 
Vardo Lietuvių ir Lietuvaičių (vinjnĮ<y konferencija, kurios 
Draugijos^ piknikas. Rengėjos ( nariai skelbiat jOg moterys pra- 
publikai žada padalinti daugy- ]eidžirnčios perdaug laiko vir- 
bę dovanų ir palinksminti įdo- tuvėse. Vyrai nenori moterų, 
miomis įvairenybėmis, šokiams kurjos neišsikrapšto iš virtu- 
per popieti ir vakarą gros Me-|vių> Todel> moterys, sako gata- 
lody Mrsters orkestras. Bilie-1 
tai tiktai 25c. asmeniui.

Garsaus Vardo Lietuvių ir 
Lietuvaičių Draugija yra veik
li moterų kultūrinė ir labda
ringa orgr nizacija. Pirmininke 
yra p. Chas. Kriščiunienė.

Chicagoje dabar vyksta ga-

vų maisto produktų krautuvi-
I ninkai, pirkite priruoštus vai- . 
gius. Konferencija siūlo spa- 
ghotti ir “baked beans.”

• PAVOJINGIAUSIAS WAR
DAS CHICAGOJE — Iš statis
tikos žinių pasirodo, kad pavo
jingiausias wardas Chicagojeniomis, susirinkimas prasidės

rytoj, lygiai 9 'vai. vakare, i/yra keturioliktas. Per metus 
jvyks Margučio salėje, 6812 So.j tenai automobilių nelaimėse žu- 
Western avenue. | vo 35 žmones. Saugiausias war-

Taigi, golfininkai, pabuskite!,das esąs 48-tas. Ten žuvo trys
Golfas žmones.

[ACME-NAUJIENŲ Foto)
GRAŽUS ORAS jau masina visus j laukus ir parkus, šis dešimties metų berniukas jau žuvauja Dės Plaines 

upėje, nors išrodo, kad žuvį sugauti jam yra mažai vilties. *




