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Rusai Ir Vėl Atidengs Milžiniška Sąmokslą
ŠNIPAI IR SABOTAŽNINKAI PADARE BE

TVARKĘ CHEMIKALU PRAMONĖJE
50,000 agentų pasiųsta taksų rinkti 

iš ūkininkų
MASKVA, Sovietų Rusija, 

geg. 9. — Vyriausybes atsto
vai, įspėti apie milžinišką są
mokslą chemikalų pramonėje, 
įsakė padaryti reviziją visų 
chemiškųjų formulų, ir ypatin
gai tokių, kurios turi reikš
mės šalies apsaugai.

žinia apie sąmokslą paplito 
Rusijoj, kai tapo atspausdinta 
kalba Lazario M. KaganoviČ, 
sunkiosios Sovietų Rusijos pra
monės komisaro ir vieno ar
timiausių ir patikimiausių Sta
lino patarėjų. KaganoviČ, kal
bėdamas chemikalų pramonės 
darbininkų suvažiavimui prieš 
savaitę laiko, tarp ko kita pa
reiškė, kad šnipei ir sabotaž- 
ninkai padarė jų pramonėje to-
kią betvarkę, jogei tenka pa- buvusiam valstybės apysakų 
tikrinti kiekvieną vartojamą leidimo depertamento vedėjui, 
formulą. Nakoriakov yra kaltinamas tuo,

Šitokios revizijos pasėkoje kad jis išmokėjo apie $200,000 
galima laukti, kaip Rusijoje,'rašytojams, daugelis kurių, ga- 
naujų areštų ir gal teismų ir vę pinigų iš anksto, nieko vė- 
sušaudymų. liau neparašė.

Tautų Sąjungos mi
tingas prasidėjo

GENEVA, Šveicarija, geg. 9.
— Tautų Sąjungos tarybos su
važiavimas prasidėjo pirmadie
nį. Posėdin atsilankė Etiopijos 
delegacija. Ji kovos pripažini
mą Etiopijos italams.

Kiti klausimai Tautų Sąjun
gos tarybos posėdžiams yra: 
užkariavimas Ispanijos, užka
riavimas Kinijos, pagrobimas 
Austrijos ir gal būt Čekoslova
kijos.

Kiekviena iš suminėtų čia 
šalių turėjo ir tebeturi užtik
rinimus, kad jeigu bet kuriai 
iš jų grūmoja svetimšalių už
puolimas, tai Didžioji Britani
ja, Francuzija ir kitos valsty
bės, Tautų Sąjungos narės, at
eis gr ūmo j amai šaliai pagal
bon.

Tačiau šiandien Etiopija jau 
užkariauta ir norima pripažin
ti jos užkariavimą, Austrija pa
grobta, Kiniją terioja japonai, 
o Ispaniją terioja italai ir vo
kiečiai. Gi pagalbos iš Tautų 
Sąjungos nematyti.

Selassie pralaimėjo 
Tautų Sąjungoje

GENEVA, Šveicarija, geg. 9.
— Tautų Sąjungos taryba pir
madienį nutarė leisti savo na
rėms pripažinti Etiopiją ita
lams. Sekssie, Etiopijos kara
lius, pralaimėjo.

Katr.lonija!

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

Giedrėja; šalta kaip buvo; 
saulė teka 5:38, leidžiasi 5:57 
valandą.

Tuo pačiu Taiku vyriausybė 
įsakė 50,000 \|aksų rinkėjų 
vykti į provincijaš\ taksų kolek- 
tuoti iš ūkininkų, kurie prie
šinosi ūkių kolektivizacijos va
jui. šis vajus taikyta sugru
pavimui smulkių ūkininkų į di
delius ūkių kooperatyvus.

Taksų rinkimo kampanija, 
atrodo, bus didelė. Liaudies 
komisarų taryba ryšium su 
taksų rinkimu sako, kad iki 
šiol provincijų agentai taksų 
rinkėjai neparodė reikiamo uo
lumo valstybės interesuose ir 
kad drugelis ūkininkų lengvai 
išsisukdavo nuo taksų mokė
jimo.

Artimoj ateityje prasidės 
teismas N. N. Nakoriakovui,

Homer Martinui grę- 
sia pašalinimas

DETROIT, Mich., geg. 9. — 
Pirmadienį šaukta automobilių 
darbininkų unijos pildomosios 
tr.rybos susirinkimas. Unijos 
prezidento, Homer Martino, 
priešai mitinge planavo paša
linti jį iš prezidento vietos. 
Martino priešininkai kaltina jį 
neveiklumu, diktatoriškais už
simojimais ir betvarke unijos 
reikalų vedime.

Opozicijai prieš Martiną va
dovauja Richard Frankensteen, 
konservatyviųjų unijos elemen
tų lyderis. Tačiau reikšta abe
jonė, ar opozicija Martinui su
rinks pakankamai balsų iš 24 
pildomosios tarybos narių.

Sušaudė žymų Ispa
nijos katalikų vadą

BARCELONA, Ispanija, geg. 
9. — ' Katalonijoj pirmadienį 
gauta pranešimas, kad Ispani
jos sukilėlių mieste Burgos ta
po sušaudytas Manuel Carras- 
co, Katalonijos ūkininkų kata
likų partijos vadas.

Pernai Katalonijos vyriausy
bę pasiuntė Carrasco, kaip sa
vo atstovą, į Baskų provinci
ją. Kelionėje laivas, kuriuo 
Cr rrasco plaukė, pateko į su
kilėlių rankas. Visi Carrasco 
sąkeleiviai tuojau buvo nužu
dyti. Ilgiau išliko gyvas pats 
Carrasco, tačiru ir jį pagaliau
Franco sušaudė. 9. — Smarkus mūšiai ėjo Is-

Paskutiniai žodžiai, kuriuos panijoj pirmadienį. Respubli-
Carrasco tarė, žiūrėdamas į kos gynėjai išmetė sukilėlius iš
Franco kareivių šautuvus, bu- kelių jų 'vietovių Castellon de
vo: “Galvažudžiai! Tegyvuoja la Plana provincijoje.

PriCmC ZCIIICS likim buvo taipgi sėkmingos, 
paėmė nelaisvėn didelį 
sukilėlių ir daug keroparamos bilių

WASHINGTON, D. C., geg. fi0S-
9. — Senatas pirmadienį pri- Smarkios sukilėlių atakos 
ėmė $1,099,000,000 asignacijos Morella apielinkėje buvo at- 
žemės ūkių reikalams bilių. (muštos.

(ACME-NAUJIENV Eolo I

Kongresmanai, kurie rašosi po peticija, kad algų ir valandų bilius butų balsa
vimo keliu išspręstas gegužės 23 d. Iki šiol jau pasirašė 218 kongresmanų.

11,231,700 bedarbių 
kovo mėnesį

WASH1KGTON, D. C., geg.' 
9. — Amerikos Darbo Federa
cijos apskaičiavimu, paskelbtu 
pirmadienį, ■ kovo mėnesį šių 
metų buvo bedr.rbių'-’visoje ša
lyje 111,231,700.- Tai yra aukš
čiausia bedarbių skaitlinė tam 
mėnesiui nuo 1935 metų. Bet, 
sako Federacija, samda unijis- 
tų darbininkų rodė pagerėjimo 
balandžio mėnesį.

Kovo mėnesį, nurodo ADF 
leidinys, neteko darbo 109,000 
asmenų. Tai yra nepaprastas 
reiškinys, nes pavasarį atsiran
da visuomet daugiau darbų. 
Pavyzdžiui, kovo mėnesį 1937 
metų buvo paimta į darbą dau
giau, kaip 400,000 darbinin
kų.

Protestuoja sukilė
lių žygius

LONDONAS, Anglija, geg. 
9. — Keturi šimtai jurininkų, 
tarnaujančių Britanijos preky
bos laivynui, sekmadienį pa
siuntė protestą užsienio reika
lų ministerijai. Jurininkai pro
testuoja Ispanijos sukilėlių ne
pateisinamas atakas prieš bri
tų pirklybinius laivus Ispani
jos vandenyse. Jie reikalauja, 
kad vyriausybė imtųsi tuojau 
žygių britų laivų interesams 
apsaugoti. Protestas pasiųsta 
iš Valencijos, Ispanijoj.

Lojalistai numetė 
sukilėlius atgal

HENDAYE, Francuzija, geg.

Lojalistų kontratakos į šiau
rę nuo Cuevas de Vindroma 

Čia jie 
skaičių 

medžia-

Bedarbių padėtis 
kritiška Cleve- 

lande
CLEVELAND, Ohio, geg. 9.

— Cleveland'^ priskrito- 1,200,- 
000 gyventojų.- Iš jų 300,000 
—- 400,000 yra 'bedarbių, ku
rie gyvena arba iš pašalpos ar
ba iš WPA darbo. Bet šiomis 
dienomis išsisėmė fondai pr- 
šalpai teikti ir. daugelis pašal
pos gavėjų tiesiai badauja, šie
met pašalpos Clevelande reika
lauja daugiau žmonių, negu 
1932-33 metais.

Japonai pradėjo di
džiausią ofensyvą

Kinijoj
.SHANGHAI, Kinija, geg. 9.

— Japonija pradėjo, kaip ma
noma, didžiausią ofensyvą savo 
dešimties mėnesių kare Kinijo
je. Japonei taiko sutriuškinti 
kinų pasipriešinimą Lunghai 
geležinkelio rytų dalyje.

Greitieji japonų būriai pir
madienį atakavo kinus kelioli
koje punktų, vis taikydami pra
laužti kinų apsigynimo linijas. 
Atakas japonai daro iš šiau
rės ir iš pietų, šiaurėje kini i 
atlaiko japonų puolimus. Ta
čiau jie skelbia, kad pasistū
mė pirmyn iki Chaohsien, 60 
mylių į pietų vakarus nuo Ntn- 
kingo ir grūmoja Hofei, kinų 
partizanų stovykloms Anhwei 
provincijoje.

Nusausino užlietą 
kasyklą

HARRISBURG, III., geg. 9. 
—, Illinois valstija jau prak-
tiškai išsėmė vandenį iš Saha- 
ra kasyklos No. 3. Dieną ir 
naktį nuo gruodžio 2 d. 1937 
m. iki gegužės 2 d. š.m. trys 
valstijos pumpos sėmė vande
nį po 12,000 galionų krs mi
nutė. Išsemta pustrečio milio- 
no galionų. Jau paleisti fenai 
nuodingiems gasams iŠ kasyk
los pašalinti. p

Sahr.ra kasykloje pirmiau 
dirbo 800 darbininkų.

62,500 tonų sidabro 
sandėlis

WASHINGTON, D. C., geg. 
9. — Jau visai baigiama mū
ryti konkryto sandėlis West 
Point miestelyje, New Jersey 
valstijoje. Sandėlyje padėtą 

i 62,500 tonų Jungt. Valstijų si
dabro. Perkėlimas sidabro į 
sandėlį prasidės birželio 1 d. 
š.m. Visa šio sidabro vertė ap
skaičiuojama į $2,258,000,000 
pagal kongreso aktą, o rinko
je — į $860,000,000.

Priešingas pardavi
mui ginklų Ispanijai

VVASHINGTON, D. C., geg. 
9. — Kongreso vadų pasikal
bėjime su prezidentu, jam su
grįžus iš atostogų, gauta įspū
dis, jogei prezidentas Roosevel
tas esąs priešingas nuėmimui 
drausmės parduoti ginklus lo- 
jalistų Isprnijai. Tačiau sena
torius Nye, autorius rezoliuci
jos drausmei atšaukti, išreiš
kė viltį, kad administracija ne
rodys nė pritarimo, nė priešin
gumo jo rezoliucijai.

Ragina algų-valan- 
dų bilių svarstyti
WASHINGTON, D. C., geg. 

9. — Atstovų buto tvarkos ko
miteto pirmininkas, - John O’ 
Connor, pirmadienį įteikė butui 
rezoliuciją, kuri reikalauja tuo
jau svarstyti algų-darbo valan
dų bilių. Jei butas rezoliuciją 
priims, tai bilių jis pradės svar
styti tuojau ir nelauks iki ge
gužio 23 d., kr i laikas jam 
svarstyti yra numatytas.

Du policininkai, 8 pi- 
kietai sužeisti

DETROIT, Mich., geg. 9. — 
Du policininkai ir 8 streikie- 
riai pikietuotojai tapo sužeisti 
muštynėse, kjlusiose pirmadie
ni prie Michigan Steel Casting 
kompanijos įmonės, kr i du po
licininkai mėgino įvesti į dirb
tuvę kompanijos sėlsmaną per 
pikietų liniją.

Galutiniai SLA. Rinkimų Rezultatai
LAIMĖJO VISI SENIEJI VIRŠININKAI

Pereitos savaitės gale Balsų Skaitymo Komisija, 
susidedanti iš Cibulskio, Shegaus ir Keistučio Michel- 
sono, pabaigė skaitymą balsų, paduotų SLA. Pildomo
sios Tarybos rinkimuose. Rezultatai tokie:

Į PREZIDENTUS:
Bagočius .................... ... 3,772
Laukaitis ....................... .... 2,589
Jurgelionis ................... .... 162

Į VICE-PREZIDENTUS:
Mažukna ...................... .... 3,896
Bukšnaitis .................... ... 2,582

I SEKRETORIUS:
Vinikas ......................... ... 3,667
Miliauskas .................... ... 2,482
Andziulaitis .... /........... ..... 334

Į IŽDININKUS:
Gugis ............................. .... 3,694
Trečiokas ..................... ... 2,509
Simokaitis .................... ...... 296

Į IŽDO GLOBĖJUS:
Mockus ......................... .... 3,624
Mikužiutė .................... .... 3,558
Kerševičius ................. .. 2,388
Martin ........................... .... 2,138
Urbonas ............................... 582
Saponis ...... r...... .Zrr. 331

Į D AKT ARUS-K VOTĖTUS:
; iStaneslow ............ . 3,534 1
Biežis ....,.......................... 2,212
Staniulionis ....................... ' 674

Visi kandidatai, kurių vardai aukščiaus paduotame 
sąraše yra pabraukti, yra laikomi išrinktais, su sąlyga, 
kad juos patvirtins SLA. seimas, kuris prasidės birželio 
27 d. Scrantone, Pa. Išrinktą viršininką seimas gali at
mesti tik’ dviejų trečdalių balsų dauguma.

Vokiečiai tyli dėl 
Tyrolio

BERLYNAS, Vokietija, geg.
— Pietinė Tyrolio dalis pri

klauso italams. Čia gyvena ne
mažai vokiečių. Vokiečių tar
pe buvo vedama propaganda 
tikslu prijungti Tyrolį prie Vo
kietijos. Bet pereitą šeštadienį 
Hitleris užtikrino Mussolinį, 
kad jis nesikėsins atimti iš Ita
lijos nė vienos pėdos jos že
mės. Vokietijos spauda po to 
ne 'vienu žodžiu nebeprasitaria 
apie Tyrolio vokiečius.

Japonai nori nepuo
limo sutarties su

J. Valstijomis
TOKIO, Japonija, geg. 9. — 

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Hirota, spaudos atsto
vams pareiškė, kad Japonija 
norėtų padaryti nepuolimo su
tartį su Jungt. Valstijomis.

Fordas laimėjo bylo
je su Darbo Taryba

COVINGTON, Ky„ geg. 9.—' 
Fordo motorų kompanija pir-1 
madienį laimėjo U. S. Circuit' 
Court of Appeals: teismas ne
leido Nrcionaliai Darbo Santy-| 
kių Tarybai ištraukti rekordų 
prieš Fordo kompaniją. Darbo 
Taryba reikalavo, kad Fordas 
priimtų atgrj į darbą 29 dar
bininkus ir paliauti persekio
jus unijistus darbininkus.

Senatas priėmė 
taksų bilių

WASHINGTON, D. C., geg. 
9. — Pirmadienį senatas pri
ėmė $5,000,000,000 atstovų bu
to ir senato komisijos bendrai 
rekomenduotą taksų bilių.

LIETUVA RADIJO MĖ
GĖJŲ PASAULINIS 

ČEMPIJONAS
Tiri jos trumpųjų radio ban

gų mėgėjai buvo paskelbę kon
kursą — kuris iš viso pasaulio 
radio mėgėjų trumpųjų bangų 
siųstuvas daugiausia kartų su
su jungs su Airijos radijo mėgė
jais. Konkurso laimėtojui buvo 
paskirtas aukso medalis ir dip
lomas. Konkursą laimėjo lietu
vis Kauno pašto valdininkas 
Kazys Karkauskas. Jis ir gavo 
aukso medalį ir diplomą. To
kiu budo Lietuva įsigijo pasau
lio radijo mėgėjų meisterio 
vardą. Antrą vietą po Lietuvos 
laimėjo Amerika. —Tsb.

Nuo
Gegužės 
Pirmos
NAUJIENŲ RAŠTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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HEIL HITLERĮ
(5-rių meti} pačių režįmo sukaktuvių prpga)

laiškas iš užsieniu .•
(Tęsinys) 

žvejų šmugelis
Ne vienas imigrantas liko su- 

viltas ir bandydamas nuplauk
ti į Apieriką žvejų laiveliais. 
Kiek žinojna, žvejai neskandi- 
ųo keliąuuipkų jukoje, bęt pe 
vieną jų iy į Ameriką nenuve
žė. žinomą, kad ir žvejų laive
liai per susmaugę iš Havanos 
gali nuplaukti į Key West, to
dėl imigrantai pilnai pasitikė
dami pasiekti Ąmępką išplau
kė į atvirę jurą. Kąi didesniems 
laivams per kalbamę sęsmau- 
kę perplaukti ima apię dvylika 
valandų, tai mažas žvpin laive
lis nardosi apie tris paras. Po 
trijų dienų ir naktų, kai imi
grantas yra labai suvargęs., lai
velis priplaukia prie kranto ir 
sustoja ne prie miesto, bet kur 
tyruose.

—Tai čia Amerikos žemė, — 
sako žvejys imigrantui. — Eik 
I lę kraštę, — parodo jis jam, 
■— už poros ar trijų mylių yra 
Key West miestas, kur galėsi 
gaut traukinį ir važiuot kur tik 
nori per Ameriką.

Kad laiveliu nuvežtų prie bet 
kinio Amerikos' miesto, tai ne
ini vr nei kalbos. Mat, Ameri
kos sienų sargyba gali pastebė
ti. Kai laukuose, tai kas čia 
mato. O išlipęs iš laivelio jau 
gali gerai apsisaugodamas sar
gybos šiaip taip prisigauti mie
sto. O mieste jau ir policijai 
netaip lengva atskirti, kuris le- 
gališkai ir kuris kontrabandos 
keliu yra atvažiavęs.

Užburtas ratas arba ir vėl 
Kuboje

čia imigrantas sumoka žve
jui pinigus už atvežimą. Žvejys 
nuplaukia į jurą, o jis greit pa
sileidžia per balas, per klopįuę,. 
kad juo greičiau pasiektų mies
tą. Mat, rodosi didelę baimė,— 
gali policija suimti, — tuomet 
kas? o gi kalėjimas ir vėliau 
vėl sugrąžins* į Kubą.

Kai imigrantas pamato mies
to mūrus, tai jį pagauna tokis 
nepaprastas jausmas, ir jis lyg 
šventos ar piktos dvasios neša
mas eina. Kai jis pasiekia mięs-j 
tą, tai ten baigiasi jo visas Į 
džiaugsnias. čia tik jis pąpiato, j 
kad žvejų apgautas. Tie nela
bieji, rpat, išvežė ir mažu laive
liu per tris paras po jurą vežio
jo ię, kai nuo bangų supimo 
imigrantas stačiai apsvaigo, tai 
jį privežė prie Kubos salos 
krantų ir paleido. Kai jis pasie
kė miestą, čia vėl išgirsta ispa

nų katyfy mątp $kęU),ųnų užra
šus gatvėse ir pats miesto 
struktūros stilius liudija, kad 
čia yra Kuba. Tai ilgai nereikia 
laukti iki imigrantas įsitikina, 
kad jis b.hVP žvejų apgautas.

Taip agresyviškus ^ųfcios ipii- 
gyan|u$ vertė važiuoji į Ameri
ką gyvenimo sę lygus.
Reįkia sutikti, kad lietuviai yra 
pakantrus, tačiau Kubos saloje 
tas jų pakantrumas išsisėmė ir 
jie dąbąr sutiktų priimti ka<| 
įr blogWsjas sąlygas bite tik 
galėtų nuvažiuoti Amerikon. 
Bet nesant galimumui dažnaį 
lieka visokių apgavikų suvilti. 
Nežiūrint kaip Kubos1 išeivija 
nori pętekti į Amerikos visų 
gėrybių naująjį pasaulį, tačįaų 
jiems Kubos salos gražiausiam 
turistų kurorte teks dąr ilga; 
gyventi. Ir teks ilgai prisimin
ti pergyvepti Knb°s gajoje nuo
tykiai.

(Galas)

Šakar-Makar Choras 
Dalyvauja Piknike

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pę šalpos Kliubo Piknikas įvyk
sta gegužes 29-ta, naujai ištai
sytame Justice Park (buvu
siam Liepos Darže) Archer ir 
Kean Avės., Justice Park, III.

Rengimo komisija susidedan
ti iš Paul Antanonis,. Dominic 
Rudakas, S. Baranauskas, J. 
Pętrikėnas ir Dominic Varnas 
praneša, kad tas gąrsus Šakar- 
Makar Choras iš Rožių Žemes 
dalyvauja su visomis savo dai
nomis.

Šakar-Makar Choras yra pa
sižymėjęs savo dainomis ne- 
,yięn per oro bangas, bet geres
ni uose parengimose. Kadangi 
Lietuvių Piliečių Darbininkų 
P: šalpos Kliubo padengimai yra 
visad įvairus ir gerai prirengti, 
tad šį kartę irgi komisija vis- 
ką gerai prirengė ir pasitiki vi
sų lietuvių paramos.

Be Choro susirems virvės 
traukime biznierio nario Neffo 
tymas iš Wesit Sidės prieš visų 
gerą; žipomo bįzniejęta nario 
Biagos tymą iš Brighton Par
ko. Bus įvairių kontestų, lenk
tynių ir t. t.

Šokiai bus prie Henry Peters 
orkestros.

Viekas prirengta turėti gerus 
laikus. Esate kviečiami daly
vauti su šeimynomis, giminė
mis, ^raugais ir pažįstamais.

ĘED CHĘĘRY

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Vonbtian Blhid?)
Tel. Cicero 674 saules uzoahgas.drapebes

ir AUSTRIAN UŽDAHGAS
DĄROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas ųž Mąžąs kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.Jos. šustėr Ir Simus, 

savininkai

VICTOR WIND0W SHADE 00.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALĘŲRTp y.

ETKUS ir EUDEIKI
Y, H...I n

A T Koplyčios visose w 
1 chicągos dąlyse.

AMBULANCE DIENA ir NAKTĮ I B

Tel. Virgin iš 0883 w
4704 SOUTH WESTEJIN AVENUE, CHICAGO

(Tęsinys)
Jau nuo 1924 m. galo Vokie

tijos vidaus partijų kova ėjo 
vis smarkyn ir aštryn. Labiau
siai tęrP savęs kovojo dvyno
sios partijos: socialdeipokratąi, 
paęįoųęl^oęįaliątąi ir hęąųųnls- 
tąi. Ęiįos pąętijps hąip jau są- 
l<yla didesnį0 ir svarbesnio 
vaidmens neturėjo, nors ben
droje kovoje ir jos aktyviai da
lyvavo. Socialdemokratai, kai
po vaidaųtįęji vis sbuHp ir 
smukų; gi nąęįęi priešingai — 
kasmųt yis kdo ir kįlp; komu
nistai taip gi po truputį stūmė
si gyvenimo priešakym Bęt 
1930—1933 motų ląh<ptąępyję, 
kada partijų tarpusavio kovą 
buvo pasiekusi kulmitmoiui taš
kę, tada gerokai pradėjo kristi 
ir korpimistai, nes naciui smar
kiai su ja kovojo, panaudodami 
jų paęių taktiką ir metodu^ ir 
vartodami didžiausią ir bjau
riausią demagogiją. Nacional
socialistai taip išdręsėjo, kad 
nebebijojo eiti į atvirą kovą su 
komupistais. Nacių-ko.mųnistų 
peštynės dainai baigdavosi di
deliais kraujo pralięjiniąis, o 
taip gi politinėmis žudynėmis, 
susišaudymais ir kitokiais eks
cesais.

Vokietijos stambiosios pra
monės atstovai, kurie jau iš •sa
vo prigimties nekentė demo
kratinės santvarkos, ieškojo bet 
kokios išeities, kad kuo grei
čiausiai nusikratyti socialdemo
kratų valdžios. Stambieji pra-» 
monininkai bei dvarininkai, ne
žinia kokiais sumetimais, labai 
rėmė materialiai ir moraliai 
nacionalsocialistus. Ta parama 
naciams padėjo išvystyti dide
lę agitaciją; turėdami pinigų ir 
nesivaržydami su neįvykdo
mais pažadais, naciai į savo 
tarpę patraukė daug socialde
mokratų ir net komunistų, o 
pastarieji buvo labai drąsus ir 
kovoje patyrę. Neaiškiai laikė
si nacių atžvilgiu karininkų — 
junkerių luomas ir kiti monar- 
chistai su tautininkais — de- 
utsch-nalional partija. Bet juos 
Yisus į krūvą paėmus, jungė 
noras atsikratyti socialdemo
kratų valdymo sistemos. TodęĮ 
jie kur galėdami rėmė nacius, 
centrą ir kitas smulkias parti
jas. Dėl tos prježąsljes naciams 
savąlme atsirado palanki dirvą 
prieiti prie valdžios.

Pagaliau 1933 m. sausio mė
nesio 30 d. Vokietijos preziden
tas von Hindenburgas, tarpi
ninkaujant centro (katalikų) 
partijos lyderiui von Papenui, 
kuris vėliau daugelio buvo 
‘‘piršliu” vadinamas, oficialiai 
perdavė nacionalsocialistų par
tijos vadui Adolfui Hitleriui 
Reicho kanclerio portfelį. Tuo 
budu nuo 1933 m. sausio 3Q d- 
naciai ne tik oficialiai, bet ir 
faktinaį atsistojo prie valdžios, 
dėl kurios jie kovojo tiek daug 
metų. Tačiau tas valdžios per
davimas naciams nebuvo be 
priežasčių. Todėl keletą svar
besniųjų čia panagrinėsime. 
Būnant gen. šleicheriui Reicho 
kancleriu, jis buvo pramintas 
“ūkio kancleriu” už tai, kad 
stengėsi visais galimais budais 
padėti įsiskolinusiems Rytprū
sių ūkininkams, gelbėti ir rem
ti žemės ūkį. Tam tikslui Prū
sų valdžia suteikė didelę pini
gų sumą, kuri siekė šimtus mi
lijonų markių. Ši pąšąlpą vadi
nosi — Osthilfc. Pašalpą turė
jo eiti pęę Rytprūsių dvarinin
kų organizaciją, Ostpreussische 
-Lapdyvlrtschaft varlinama. Kal- 
bąmąv organizacija, kuri kaip 
jąų minęta susidėjo! tik iš dva
rininkų, Osthilfei skirtus kredii 
|US, b(eskirstydama pridarė vi
sokių šunybių—neteisėtų veik
smų, už kupups kancleris šlei-

sė teisme bylą/Tadą j įe panau
dojo savo visą įtaką gen. Šlei- 
cherį nuvęrstįi Jįe prifcąlbėjp, 
Hindenburgą, kad gen. šleiche- 
rį atstatytų. Kaip tik gen. Šlei- 
ęheris buvo ųuo, valdžios “at
statytas”, tai jo viętipipku p.rę- 
zldentas von Hindepburgąą pa
skyrė Adolfą Hitlerį, kuris per 
visą nacionalsocialistų pąrtijos 
kovos laiką žadėjo priėjęs prie 
valdžios įkurti Tretįjį Reichą.

Norint supras^ trečiojo rei
cho reikšipę, Čią liprs trumpai 
tenka prisiminti kelis Vokieti
jos Imperijos istorinius faktus, 
kaip vokiečiai sąyp imperijos 
įkūrimą patys išveda. Savo im
perijos pradžią vplqeęiąi laiko 
Ęąrolio Didžiojo 8Qp-siąjs mę- 
tąis įkurtąją “šyentąją Vokie
čių Tautybes Ęomęnų Imperi
ją—Heiliges ftoemiscjĮes Ęejch 
deiitsęber Natįpp”. Tai, pasak 
vokiečių, buvo pirmasis Rei
chas, kurį 18Q0 m. sugriovė ži
nomas Bismąrkąs ir 1871 m. 
sausio mėp. 18 dieųą, nugalė
jęs prancūzus (Napoleoną III) 
Versalyje paskelbė Antrąjį Rei
chą! Naęippal^9;ęiąlistąį? kovo
dami SU kitomis partijos sąyp 
Šukį skelbė, kad jie, sugriovę 
Veimaro Vokietiją įkursią (at- 
statysią) Tretyj į Reichą. Ka
dangi 1933 pi* sausio 30 d. ną- 
ciai atsistojo valdžios priešaky-

Tretįjį Reichą atstatytu.
1933 m. pradžioje naujai su

darytoje vyriąu^yhėje puvo ir 
du ministeriai ne nacionalspcia- 
listai, būtent: vice-Kancleris 
yop Bapeųas ir buvęs Stahlhel- 
mo vądąs Selte. Abu šie vyrai 
Šįįąpdįęp nevaidipa jokios svar
bios rolės: Papenas yra atsto
vu Austrijoje, o Selte sėdi su
sitraukęs, neturėdamas jokio 
balso nei įtakos. Stahlhelmo ir 
Centrųipo oyganizacįjos yra pa
leis tos? o su katalikais gana 
Smarkiai knvpjąmą, nęžiurint 
sudarytojo konkordato su šv. 
Suostu. Faktjnais valdovais liko 
tik vieni naciai, kurie šiandien 
sudaro valdžią ir užima visas 
svarbias ir svarbesnes vietas 
yisoje Vokietijoje. Kairieji val
dovai išbėgiojo į užsieųius, ko- 
mUnistai išsislapstę; visos par
tijos, išskyrus pačių, yra pa- 
lęįstos ir uždarytos. Visi prie
šingi elementai suvaryti į kon- 
ęęntrącijos stovyklas, kalėji
mus. Bet Imkia opozicija yra 
likviduotą, Reichas nuo V^SU 
“priešų” išvalytas, pąrtijų tur
tai konfiskuoti ir liko tik na
cionalistiškoji spauda, puri pa
lyginus ją su pinnesniais tira
žais labąi yra smukus.

Pąsąulinio karo metų, kaipo 
žymus karvedys nepaprastai 
pąsižymėjo gep. von Jlinden- 
purgąs, kuris po prezidento E- 
berto mirties, 1925 m- buvo iš
rinktas Vokietijos imperijos 
prezidentu. Ilindenburgas buvo 
populiarus, dėl savo kariškų 
nuopelnu, veik visoje tautoje, 
o ypatingai už Rytprūsių išva-

laimėjimą ir kitus pasisekimus 
frontuose. Bet ir jis su laiku 
paseno, pavargo. Kada Vokieti
jos politinis gyvenimas buvo 
išbujpjęs iki kulminacinio 
punkto, Hindenburgas lyg ir 
neteko jėgų valdyti pakriku
sius vokiečius. Jis tikėjosi, kati 
naciaį valdys saikingai, kaip 
prieis prie valdžios, kaip dary
davo kitos partijos. Jis su ra
mia sąžine atidavė valdžią 
jiems. Kol jis buvo gyvas, ųa- 
ciąms reikėjo prisilaikyti jo au
toriteto, e,gtis atsargiau, bet jie 
sąyo d^sjų žygių jau ir tada 
ąęveiigę. Bet vis tik buvo ne
patogu persekioti centrumą, 
stahlhelmistus ir kita. Tačiau 
kaip, tik 1934 m. rugpiučio 
męn pradžioje Hindenburgas 
mirė, tada Vokietijoje nebeliko 
jokįo senojo autoriteto.

(Bus< daugiau)

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

BIRUTES DARŽE 
Gegužes 22 d. 1938

Mrs. Anelia K. Jarusz

je, tąį nuo tos dienos jie ląiku dąvtnją, už Tanenbergo mūšio

LĄIDOTUVĮŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

'' DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Heripitągę Avė. 
4447 South Fąirfield Avenue

: Tel. LAFAYETTE 0727

t a „ „ * koplyčios visose
J—* c L 1 Chica^os dąlyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vąl. vakaro iš H* F. C. stoties <(1420 k. j—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NĄĮUA1 
Chicągos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių I 
I)irektorių 
Asociacijos

Ambųlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IR ĘUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Bpųlevard 4.139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Rhone Grovehill 014?
1410 South 49th Court Cicerp Phone Cicero 2109

r J. LIULEVIČIUS
4348 So. Cąlifornia Avenue Rhone Lafayette 3572

7-r-
vi- P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

■ I. J. ZOLP Phone Bqu1. 5203
1646 West 46th Street Baųlevard 55.66

S. P. MAŽEIKĄ Yąrds 1139
3319. Lįtuanięa-Avenue 1 v. Yards 1138

jcherią norėjo juos patraukti at- 
~ sakpmyben. Dvarįninkams grę-

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2&rd Pląeę Phone Canal 2515į
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street • Tel. Pųllman 1270
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI JB DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktąru
'1^ pmugijOT Nariai *

Phone CANAL 6122

DR, S, BIEŽIS 
PYDyTOjJĄS w cąiRuąąĄp 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—9 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6681 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN $LVP. 

TeL Ken^ood

Ofiso TeL Virginia Q036 
Residence Tet BEVER^Y 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH ęLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—JO A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RĄY 

Valandos kasdien 2-4 ir £-9 vąk.
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hęmlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo ' namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padarimai dykai.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemloc^ 6699

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfięld Ąvę. Ląf. 8040 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 9361-80,16 

Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockyveli
Telephone: Republic 9723

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

pfiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir puo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avp.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėrędoj pągąĮ sutarti.

A. A. SLAKIS
advokatas'

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Šo. Western A ve.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAĮTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 ihetų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optorųetrically A^ių Sp.eęiąįistąs
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aki,ų ąptąmirnp, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitąisp 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose ąt- 
sitiKimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
Kląidąs. Specialė ątyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo ĮO ryto iRi 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely ątsitikimų akys atitaisomos 
be ąkiųių. Rainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Bpujevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIU AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

kąmpąs Jlalsted St 
Valandos: pųo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Dakta

Dr. Margeris
3325 Są. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

• 4 K i * ' 4

Tel. Office Wentworth 6330 
Rež. Hyde Bark 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydyfętja
690Q Šo. Halsted St.

Valandos Į*-4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subaįomis

KITATAUČIAI
M 4

DR. HERZMAN
ĮŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiką pagąl nau
jausius (ąe^odus X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sųperior 9454 ’ ar ' Central 7464

Dr. Charles $egal
OFISAS r* **

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

chicago; ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto? nuo 2 iki 
4 vai. po pįet ir nuo 7 iki 8:30 yal. 
Vakaro. Nedėliomis puo 10 įki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nup 10 iki 12 <Įip>ą. 2 iki 3, po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Veda W. V. MANKUS

Budavojimo “kodas”
Chicagos; miestas savo ribo

se jau nuo kelių dešimtų me
lų turi pasidaręs gana griežtas 
namų statybos taisykles — 
“building code”, kurios smulk
meniškai nustato, kokios rū
šies namai leistina miesto ribo
se statyti; kodas nusako, ko
kios medžiagos turi būti varto
jamos, kokios rūšies, budai 
konstrukcijos, kokiuose vietose 
ir t.t.

Paskutiniaisiais ląikais pra
dėta išdirbinėti daugybės įvai
rių į namų būdavojimą einan
čių medžiagų, kurių seniau ne
būdavo, ir tos medžiagos yra 
daug pigesnės ir praktiškesnės, 
negu “building kode” yra nu
matyta. Bet prisilaikant senųjų 
įstatymų, tų medžiagų nelei
džiama vartoti, kas, supranta
ma, namų statybą padarytų 
daug pigesne. Nors jau seniai, 
buvo reikalaujama pakeisti į- 
statymus leidžiant tas medžia
gas vartoti, bet iki Šiol prie to 
neprieita. Pagaliau miesto ta
ryba — “City council” prisi
rengė ir jau yra svarstoma nau
jas “kodas”. Tikima, kad po 
kelių savaičių bus galutinai 
užgirta ir manoma, kad tuo
met gal prasidės gyvesnė namų 
statyba miesto ribose, nes bus 
galima daug pigiau namai pa
statyti, negu buvo iki šiol.

Statyba Anglijoje
Šiuo tarpu Suvienytose Vals

tijose lankosi Sir Harold Bell- 
man, viršininkas / Abbey Road 
Building Society, kuri yra skai
toma antra didžiausia spulka 
pasaulyje. Jos turtas siekia 
$250,000,000. Keletas dienų at
gal jis laikė paskaitą North- 
weslern universitete ir aiškino, 
kaip Anglija nugalėjo depresi
ją, pareikšdamas, kad ten la
bai gyvai imtasi naikint nusenę 
ir nebepraktiškos senos lūšnos, 
o jų vietoje statyta urmu, dide
liais kiekiais nauji, nebrangus, 
moderniški gyvenamieji na
mai. Tokiu budu nuo 1931 iki 
1937 metų ten liko pastatyta a- 
pie 3. milijonai tokių namų, ir 
daugiausia per privačias įstai
gas arba su labai mažomis val
diškomis subsidijomis. Čia pa
našių namų statymas atsieina 
kuone dvigubai brangiau, bet 
prelegentas tikrino, kad paė
mus Anglijos statymo metodus, 
tai ir čia už tą pačią kainą bu 
tų galima pastatyti.

Gražus Namas Praktiškai Suplanuotas

. t v |
šis 5 kambarių namas, .-H*

Bausmės
Kurių taksai yra nemokėti 

nuę.1928, bausmių jau, yra su

Naujas Parkas
Visiems bus įdomu ir sykiu 

malonu girdėti,* kad Cook pa
vietas steigia naują parką Chi- 
cagos miesto ribose ir ten, kur 
jis labai yra reikalingas ir nau
dingas. Mat, toje apylinkėje iki 
šiol vargu kas yra matęs ža
liuojantį medelį. Tai bus šalia 
pavieto ligoninės, tarpe Roose- 
velt Rd„ Damen Avė., Congress 
St. ir Wood St., darbu šiek tiek

sidarę iki šiol 94 nuošimčiai, prisidės ir Chicagos miestas iš- 
dar pridėjus kitus kaštus,” jau vystymui naujo parko.
bus daugiau negu dvigubai." Ten jau buvo išgriautos ar-

SERVEL ELECTROLUX
GASO

REFRIGERATORIUS
Dabar Nekainuoja Daugiau Negu 
Kitos Plačiai Žinomos Išdirbystės

30 pėdų pločio priekyje, 
36 pėdų ilgio tiktai; kaip 
matote, visi kambariai ga
na erdvus ir visi išėmus 
virtuvę, turi langus iš 
dviejų šonų, o svečių kam
barys, net iš keturių šonų, 
kas užtikrina ganėtinai 
ventiliacijos visam namui.

Pavyzdys paimtas iš 
Springfield, III. Įkainuotas 
$4,850, turi F. H. A. ap
draustą morgičių ant $3,- 
250, mokama po $31.22 
per mėnesį, įskaitant ir 
kaštus — taksų, apdraudos 
ir nuošimčių. Žmogus, į- 
dėjęs $1,600 iš karto, liku
sius išsimoka lengvai ir
jaučiasi viešpačiu savoje
pastogėje.

ba griūvančios nusenusios me
dinės lūšnos, stangiai subuda- 
votos ir tiesiog savo išvaizda 
miestui gėdą darė. Qabar, už
vedus parką ii* pavieto ligo
niams bus sveikiau ir smagiau, 
stipresnieji net galės išeiti į 
parką atsigaivinti. Suprantama, 
iki šis projekeas bus baigtas 
dar ims keletą metų. Bet Chi- 
caga visgi progresuoja.

Paežerių nameliai v
— lotai

Dabar patsai sezonas paeže- 
rinių namelių (cattages) ir lo
tų pardavinėjimui, daugybė 
žmonių perkasi sau atostogavi
mo vietas. Kas išgali, labai pui
ku įsirengti nuosavas namukas 
savaitės galui arba atostogoms 
praleisti, kur prie gerų ežerė
lių, tarpe miškų prie sveiko 
vandens nuošaliai pailsėti, svei
katą pataisyti. Kadangi ne vi
suomet taip yra, tai čia norisi 
vėl priminti, kad pirma negu 
pirkus žemės gabalą, kur prie 
mažo ežerėlio, reikalinga atsar
giai apsižiūrėti. Dažnai pasitai
ko, kad nusipirkus priseina gai
lėtis. Kaip kur esti apgyventa 
nepageidaujamos rūšies atosto
gautojų, su kuriais nejauku bū
ti kaimynystėje; kitur pasitai
ko visai netikęs vanduo atosto
gavimui, maudymuisi: jei eže
rėlis negilus, neturįs vandens 
permainos ir pilnas dumblo — 
tai jis yra ne sveikatos, bet li
gų šaltinis ir tokių vietų reikia 
vengti.
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Geriausiai atsilaikė
Gyvenamųjų rįarfių įkainavi

mo Draugija skelbia, kad pagal 
jų atstovų pateikiamas žinias iš 
visos šalies nuo 1928 iki 1938 
metų per visus sunkiuosius de
presijos laikus, geriausiai atsi
laikė. savo verte ir nuo suban- 
krutavimų mažieji vienos šei
mos namai, kurių kainos buvo 
nuo 3 iki 5 tūkstančių dolerių. 
Galima pridėti, kad ir šiais lai
kais tik tos rūšies namais ge
riausiai parsiduoda, ir pagal jų 
amžių ir išvaizdą, už juos gana 
geros kainos gaunamos,. Kuo
met didieji namai, apartmentai, 
palyginti už pusdykį siūlomų 
nėra kas perka, atrodo, kad 
dar labai mažas skaičius yra 
žmonių, kurie galėtų “sukrapš
tyti” didesnes sumas "casb” ni- 
nigų tokiems namams pirkti.

Sunkiausiai nukentėjo, di
džiausias nuošimtis prarado 
namus iš tų, kurie buvo pirkę 
didesnius senus nusenusiose a- 
pylinkėse ir tie,* kurie buvo pir
kę naujus brangesnius per pa
tį iškilimą kainų apie 1924 me-, 
tus.

Varną ir Darželių 
Paroda 

• » r

Kaip pereitą savaitę buvo mi
nėta, kad gegužės 14 dieną at
sidarys Namų ir Darželių pa
roda Coliseume, So. Wabash 
Avė. ir 16 St.

Parodoje bus išstatyta dau
gybė naujausių materijolų, na
mų statybai, pavyzdžiai senų ir 
modernizuotų butų; bus net ke
li pavyzdingi pilnai pastatyti ir 
išmebliuoti vienos šeimos ma
ži namai, kur bus parodoma iš 
kokių medžiagų ir kaip nebran
giai galima pastatyti. Mūrinis 
namas bus demonstruojamas 
$3,500 vertės, kitų medžiagų 
dar pigiau. Taip jau bus publi
ka supažindinama su moder
ninio finansavimo budais, su 
apdraustais morgičiais. Nuo fe- 
deralės valdžios bus atstovai 
nuo F. H. A., II. O. L. G. ir ki
tų būriai.

Antra dalis parodos — tai iš
laukinė išvaizda — “landscap- 
ing”, papuošimas namų mede
liais, žalumynais, gėlėmis ir t. 
t. Paroda truks iki gegužės 22 
dienai, kam aplinkybės leidžia, 
verta pamatyti.

Personai Property Taksai
Asmeniškų turtų — personai 

property taksų bilos — yra da
bar siuntinėjamos ir iki birže
lio pirmos taip jau turi būti su
mokėtos. Nenorintieji mokėti 
irgi turėtų išpildyti panašius 
protestų laikus tuojau.

Transakcijos
Pereitą savaitę Chicagoje ir 

apylinkėje namų parduota 1,- 
028 vertės $2,334,012; morgičių 
padaryta 700, už $3,881,170; 
Naujų namų statymui Chicago- 
je leidimų išduota 46; jų Staty
ba lūšnos $244,850.

PATIKRINK ŠIAS AUKŠ
ČIAUSIAS SAVYBES

• Nuolatinė tyla
• šąla be judomų dalių
• Nepertraukiama aukšta 

išlaikimo naša.
• Žemos palaikymo lėšos 

—per metų metus.
• Ledo kubikų gausa.
• Oro vėdinimas.
• Daugiau tarnybos me

tų.

O Laimingi jei dar nepirko
te refrigeratoriaus dėlto, kad 
dabar galite nusipirkti Elec- 
trolux Gas Refrigerator už 
žemiausią jo istorijoj kainą. 
, Tik pamanykite, už ne 
didesnę kainą kaip kitų pla
čiai žinomų išdribysčių, ga
lite įsigyti Electrolux Gas 
Refrigeralorių su visomis jo 
ypatybėmis — nuolatiniu ty
liu šaldymu, metų metams 
nevarginančiu patarnavimu, 
mažomis užlaikymo išlaido
mis, saugia refrigeracija vi

sam jūsų maistui ir kito
kia prasikišusia nauda.

Pirkite už naujai nu
muštas kainas. Pamatykit 
vėliausius Electrolux mo
delius vadovaujančių kra
utuvių parodose arba 
Peoples Gas cfisc.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY į 
' h . V P H O N E W A B A-S H 6 0 0 0 “ '

Pirko ir Pardavė Gauta Kritika

MOOERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

Praėjusią savaitę teko užtikti 
pavieto rekorduose šias lietu
vių pavardes kaipo pirkusių 
bei pardavusių nuosavybes:

Julia Degutis išmainė nuosa
vybę ant S. Artesian Avė., prie 
W. 67 St., ant nuosavybės ant 
S. Hermitage Avė., prie W. 46 
St.

Joseph Maskeliūnas pirko ant 
S. Halsted St., prie. W. 52 St.

Jessie Auksorius pirko ant S. 
May St., prie W. 72 St.

Vera Balazas pirko ant S. 
Paulina St., prie W. 56 St.

Joseph Ruzgą pirko ant S. 
Racine Avė., prie. W. 86 St.

Felix Kraujalis pirko ant S. 
Troy St., prie W. 108 St.

Belą Jankūne pirko ant S. 
Wentworth prie W. 43 St.

Joe Jankauskas pirko ant S. 
Wood St., prie W. 45 St.

Joseph Žukauskas pirko 
Warth, III.

Reikia pastebėti, kad šie lie
tuviai visi pirko tik vienas mai
nė, bet nė vienas nepardavė. 
Atrodo, kad musų žmonės pra
deda įgauti daugiau drąsos.

Taksai
Taksų bilos už 1937 m. ant 

nejudinamų nuosavybių jau vi
siems savininkams išsiuntinėta 
ir kurie nesumokės iki birželio 
pirmos, tiems po pirmos bus 
dedamos bausmės po vieną 
nuošimtį kas mėnuo. Negavu
sieji bilų turėtų eiti į pavieto 
trobesį ir reikalauti jų. Ku
riems atrodo taksų bilos per 
aukštos, tie mokėdami pirmąją 
ratą ten pat turi reikalauti tam 
tikslui paruoštų blankų ir ant 
jų sykiu paduoti protestavimus, 
reikalaudami numažinimų.

Šiomis dienomis vienas šio 
skyriaus uolus sekėjas prisiun
tė gana ilgoką kritikos rašinį, 
susidedantį net iš 24 puslapių, 
kas spaudoje užimtų daug-maž 
arti 3 puslapių. Gaila, kad dėl 
jojo ilgumo negalėsime ištisai 
sunaudoti, bet kadangi šiam 
skyriui daroma peržvalga net 
nuo pat jojo įvedimo, t. y. už 
3 metus laiko ir daugelis daly
kų paliečiama iš neigiamosios 
pusės, tai laikui bėgant nors 
kai kuriuos svarbesnius palies
tus klausimus bandysime pa- 
diskusuoti. Mes esame tam Na
mų Savininkui vistiek dėkingi, 
kad tiek padėjo triūso parody
mui kaip jis sako “antrosios 
medalio pusės”. Mat, nėra klau
simo, apie kurį negalėtų būti 
dvejopos nuomonės, ypač kal
bant apie namus ir žemę kiek
vienas žiuri į dalykus pagal sa
vo patyrimus, o kai kuriems y- 
ra tekę turėti gana skaudžių 
patyrimų. Šio skyriaus tikslas 
yra suteikti teisingas ir pagrįs
tas žinias, kuriomis skaitytojai 
galėtų pasinaudoti savo gero
vei. Čia niekam nebandoma pa
taikauti ar kieno biznį kelti.

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE

Gegužės 22 d. 1938
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Hitleris atsižadėjo savo viengenčių
40-tas seimas

BIZNIS CHICAGOJ TAISOSI

IŠ LIETUVOSnet

***
kg:

Hoan ir

.....

kad

PYHAMID

Garsinkitės “N-nose

Kenoshoj sežono 
pabaigtuvės

Beje Kultūros' chorą bus pro
gos išgirsti dainuojant gegužės 
8 d. rusų parengime parapijos 
svetainėje.

kaimas 
ir kartu

Operetė apie ligos neįkalbėji- 
mą. Socialistų konvencija ir
J. Martin. <

rašo
šnipus
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JMONUMENTL

VILNIEČIAI LIETUVIAI 
NESIDŽIAUGIA

ačiū dievams, ir fran 
CUZAI ŠAUDYS!

Choro są- 
didesnis ir 
Steponavi- 
Steponavi-

visai tvirtai 
pagautas to-

SUGAVO NETIKRŲ PINIGŲ 
PLATINTOJUS

PASITVIRTINO “NAUJIENŲ 
NUOMONĖ

prie vandens
bankietas ii

Didelis ryžtingumas
. Esą jei jau tektų ir Vilnių 
prarasti, tai bent mūšyje, o ne

SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimų pasėkos jau žinomos. 
Daugumas balsų gavo visi 7 
senieji viršininkai. Tai patvirti
na tą nuomonę, kuri buvo iš
reikšta “Naujienose” pereitą 
šeštadienį, Apžvalgoje. Tenai 
buvo kritikuojami tų optimis
tų pranašavimai, kurie sakė, 
kad šiuos rinkimus gali laimė
ti Viniko ir Mockaus oponen
tai (Miliauskas ir Martin), ka
dangi 98 kuopose, kurių rezul
tatai buvo paskelbti “Naujieno
se”, pastarieji buvo gavę neto
li tiek pat balsų, kiek dabarti
nis sekretorius ir dabartinis iž
do globėjas. .

CHICAGO 
TEMPLE 
556FEET

po 5 ir po 2 litus 
netikras monetas, 

šie: Čiurlys, Neniš- 
Staniulis. Jų ’tardy-

Mums kaipo lietuviams sma
gu, kad J. Martin vėl likosi iš
rinktas konsilmanu. Gaila, kad 
daugiau darbininkų kandidatų 
neįėjo. Bet nusiminti nėra rei
kalo. Kur reikalas bus, Jonas 
atstos du ar tris.

žinotina 
pasirin

Kad, nežiūrint visos agitaci
jos, bus vėl išrinkti visi senie
ji Pildomosios Tarybos nariai, 
buvo pramatyta seniai. Todėl 
SLA. Vakarų Komitetas dar 
prieš nominacijas pernai me
tais siūlė partinėms grupėms 
nesipešti “dėl tuščio maišo**. 
Bet tautininkai ir sandariečiai 
šito patarimo nepaklausė ir, 
sudarę “Sargybos bokštą”, pra
dėjo vesti kuopose, per spaudą, 
lapeliais' -ir laiškais, aštriausią 
propagandą prieš “radikalus”. 
Jų kalbėtojai ir. agitatoriai va
žinėjo po kolonijas ir Iš “Sar
gybos” centro buvo išsiuntinė
ti kiekvienam SLA. nariui (pa
vogtais iš “Tėv.” administraci
jos adresais) laiškai ir atsišau
kimai.

[ACME-NAUJIEMV Foto]

HARRISBURG, III. — Pa 
lyginimas išpompuoto van 
dens iš kasyklos su Chica 
gos dangoraižiu, i

EMPIRE 
STATE 
BLDG. 
(N. Y.) 
1,248 
FEET

URBANIŠKIS, Kamajų valsč. 
— šių metų kovo mėn. sugavo 
šio kaimo keturis asmenius 
beplatinančius netikrus pinigus. 
Jie platino 
sidabrines 
Platintojai 
kis, Čipas, 
mas perduotas kriminalinei po
licijai. Padirbėjus manoma su
rasti. -

Užmezgus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatinius santy
kius ir lenkų valstybės vyrai, 
ir spauda buvo pareiškę daug 
gerų vilčių, kad lietuvių ir len
kų santykiai dabar busią nuo
širdus ir kad Lietuva iš tų san
tykių taip pat turėsianti daug 
naudos. Vilniečių lietuvių vien
kartinis leidinys “Sąlygos” pa
sisako, kaip Vilnijos lietuviai 
žiuri į šį reikalą. “Be abejo, — 
rašo laikraštis, — toks pareiš
kimas Lenkijos vyriausybės 
vardu mus, kaip lietuvius, ga
li tik džiuginti, bet kartu mus 
įpareigoja tikėtis, kad Lenkijos 
vyriausybės gera valia butų lo
doma ne vien Lietuvai, kaip 
nepriklausomai valstybei, bet ir 
šio krašto lietuvių visuomenei, 
tai yra, kad jos nuomonė su
taptų su aukščiau nusakyta 
kų spaudos nuomone ir 
mes, šio krašto lietuviai, iš 
rųjų susilauktume to, 
mums, šio krašto piliečiams, 
priklauso, bet dabar mes jau 
esame netekę... Kol to nebus, 
lenkų spaudos balsai, kad ir 
palankiausi butų, musų nega
lės džiuginti”. —Tsb.

gaisai galėjo pakilti ir virš 
3,600.” <■. I

. \ J
O štai ką rodo galutiniai re

zultatai: už Viniką paduota 
3,667 b.; už Mockų —* 3,624 b. 
Balsavimuose dalyvavo 301 
kuopa (o nominacijose — 257 
kuopos). < •

Reiškia, “Naujienų” spėji
mas išsipildė pilnai.

VisUs išrinktuosius viršinin
kus turės patvirtinti seimas, 
kuris tyri teisę kiekvieną jų 
atmesti, bet tiktai dviejų treč
dalių balsų dauguma (o ne 
paprasta dauguma).

Kokias sutartis padarė Hitleris su Mussoliniu, kai 
nacių fiureris lankėsi Italijoje, kol kas dar nėra žino
ma. Iš viešų diktatorių pareiškimų pereito šeštadienio 
bankiete Romoje galima numanyti, kad juodu abu pasi
žadėjo laikytis Romos-Berlyno ašies; be to, Hitleris at
silygino Mussoliniui už tai, kad šis negynė Austrijos, 
prižadėjimu “nevaduoti” pietinio Tyrolio gyventojų.

Vokietijos diktatorius paminėtame bankiete pasa
kė: “Mano nesulaužoma valia ir taip pat mano politinis 
testamentas Vokietijos žmonėms yra tas, kad jie laiky
mų neliečiama Alpų sieną, kurią tarp mus pastatė gam-

Pereita savaite pasižymėjo 
biznio pagerėjimu.^ Geriausią 
biznį darė moteriškų drabužių 
krautuvės.

teikė progoj visus tuos opius 
klausimus iš naujo prisiminti. 
Aišku, visos'• tos kalbos ryškiai 
nėra palankios, musų dienų mo
nopolistams.

Įdomu, kąd tose kalbose vi
sai seimas nefiguruoja. Tary
tum jo visai nebūta.

Kaime net tautininkų tarpe 
Reiškiama labai atsargiai dide
lio nesitenkinimo, kad vyriau
sybes priešakyje atsistojo kuni- 

kad antras kunigas 
propagandos biuro 

Šitie vyrai nebuvo 
tautininkų tarpe

Musų Kenoshos miestas yra 
ne tik gražus, bet ir populiarus. 
Galime juo didžiuotis. Ką jus 
manote, nuo balandžio 21 iki 
25 dienos Kenoshos vardas 
skambėjo visoj Amerikoj ir net 
visam pasauly, išskyrus gal 
diktatorių šalis.

Dalykas tame: tose dienose 
čia įvyko Amerikos Socialistų 
Partijos konvencija.

Delegatų buvo suvažiavę iš 
daugelio Amerikos valstijų. A- 
merikos spauda kreipė daug 
dėmesio j šią konvenciją. Di
dieji laikraščiai turėjo čia savo 
korespondentus. Tarp delegatų 
buvo Nornlan Thomas, R. 
Brort, M. Krucger, D. 
daug kitų.

O štai kas dar jums 
Kad socialistų partija 
ko Kenoshą savo konvencijai, 
už tai kreditas priklauso musų 
J. Martinui. Jis dėjo didžiausių 
pastangų, kad visas kraštas ži
notų apie musų miestą.

Alpų kalnai skiria Austrijos teritoriją nuo Italijos. 
Nuo to laiko, kai Hitleris pagrobė Austriją, tie kalnai 
sudaro sieną tarpe Vokietijos ir Italijos.

Bet į pietus nuo' Alpų guli Tyrolio kraštas, kurio 
daugumą gyventojų sudaro vokiečiai. Jų tenai yra 250,- 
000. Tik po pasaulio karo jie tapo atskirti nuo Austri
jos ir padėti po italų valdžia. Tą ketvirtadali miliono 
vokiečių Mussolini spaudžia, kaip įmanydamas, Jr sten
giasi paversti italais. Jie yra varu verčiami kalbėti ita
liškai, ir net jų vokiškos pavardės yra iškreipiamos ant 
itališko kurpalio. Nė vienoje šalyje vokiečių kilmės žmo
nės nėra taip slopinami tautiniu atžvilgiu, kaip tie tyro- 
liečiai.

Tačiau Hitleris atsisako juos užtarti, nors tuo pa
čiu laiku jisai kelia triukšmą dėl tariamos priespaudos 
prieš vokiečius Čekoslovakijoje, kur vokiečiai, turi lygias 
pilietines teises su visais kitais gyventojais. Hitleris da
gi iškilmingai davė žodį Mussoliniui, kad jisai niekuo
met nebandys grąžinti vokišką Tyrolį prie “vaterlando”. 
Vadinasi, jisai tuos savo viengenčius pardavė Italijos 
diktatoriui.

Kodėl jisai šitaip pasielgė? Juk jisai skelbia visą 
laiką, kad jo misija pasaulyje tai — išvaduoti ir sujung
ti visą vokiečių tautą. Jisai taip pasielgė dėl to, kad sa
vo grobikiškai, imperialistinei politikai jisai turi naudo
tis Italijos fašizmo talka.

Ne tauta ir ne tautiečių “išvadavimas” rupi Hitle
riui. Jam rupi sustiprinti savo valstybės galią, kad su 
tos valstybės pagalba galėtų plėšti ir išnaudoti kaip ga
lint daugiau žmonių jisai ir ta klika, kuri iškėlė jį į 
diktatorius. “Tauta” ir “vokiškumas” tai tik skraistė, 
kuria yra pridengiami šitie groboniški jo tikslai. Hitle- 
rizmas tai militarizmas kraštutini ausio j e jo formoje. 
Jeigu Hitleriui rūpėtų tauta, tai jisai nesmaugtų žmo
nių Vokietijoje.

Nėra abejonės, kad savo pasitarimuose Hitleris ir 
Mussolini darė planus, kaip pagrobti daugiau žemių ir 
praplėsti savo imperijas. Jeigu tos dvi imperijos augs 
viena šalia antros, nesutikdamos pasipriešinimo iš kitų 
valstybių, tai anksčiau ar vėliau jiedvi atsimuš viena i 
antrą.

“Naujienos” nurodė, kad iš 
kitų 159 kuopų, dalyvavusių 
nominacijose, pranešimų apie 
rezultatus nebuvo. O tose kuo
pose Vinikas buvo gavęs nomi
nacijose 2,056 b., Mockus* 1,976 
b. Todėl “Naujienos” pareiškė:

“Jeigu rinkimuose dalyva
vo tiktai tiek pat kuopų, 
kaip nominacijose, tai Vini- 
kui ir Mockui dar prisidės 
po dvejetą tūkstančių balsų. 
Tokiu budu juodu gaus po 
kokius 3,500 arba 3,600 bal- 

' sų. O tai jau sudaro neabe
jotiną daugumą.

“Bet rinkimuose galėjo da< 
lyvauti didesnis skaičius 
kuopų, negu nominacijose. 
Todėl Viniko ir Mockaus

konstatuoti tasai faktas, kad 
kaime esama tvirto patriotinio 
nusistatymo ir ryžtingumo len
kų įtakai nepasiduoti.

Kaime labai daug sukelia e-| 
bejonių tai aukštų kai kurių 
valdininkų svetimtautes žmo
nos, o ypač lenkės. Kaimas to
kių valdininkų pavardes labai 
linksniuoja ir baukštauja, kad 
josi savo vyrus nepaveiktų, ši
tuo klausimu čia galima viso
kių, tiėsiai net anekdotiškų da
lykų prisiklausyti.

Šįtas kalbas labiausiai sukėlė 
patsai Lietuvos Aidas, kuris bu
vo viešai paskelbęs buk kaip 
kas iš atsakingų asmenų kritiš
koje Lietuvai valandoje pasi
skubino įsirašyti į lenkų orga
nizacijas nariais.

Kaimas šitą reiškinį labai gy
vai svarsto ir įsakmiai nurodo, 
kuriose įstaigose daugiausia ki
tataučių, o • ypač lenkuojančių 
tarnauja. /

Nepatenkinti kunigų lindi
mu į valdžią

vaizduoju
kitur patirtus! įspūdžius galiu 
vaizduoti, kaip visos Lietuvos 
nuolaiką. Čia, žinoma, kalba ei
na tik apie tų gyventojų shiog- 
snį, kuris yra įpratęs galvoti.

-WATER- 
4557,000,000 

GM1DNS»OR 
340,992,000 
CUBIC FEET

KENOSHA, WIS. — Buvau 
kiek pailsęs. Nors ir ne iš savo 
noro. Nelaboji liga buvo mane 
paguldžius. Po tokio negeidžia
mo poilsio noriu vėl pasidalin
ti naujienomis su visais skaity
tojais. Štai turiu vieną links
mą naujieną. Dalykas tame: tas 
naujas Kultūros choras turės 
sezono pabaigos pavasarinį pa
rengimą. Gegužės 15 dieną bus 
šaunus koncertas ir bus pasta
tyta, sudainuota, sulošta ir pa
rodyta operetė “Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi”. Ta operetė buvo 
pasekmingai sulošta Chicagoje, 
Rockforde ir kitur. Ir pas mus 
dalyvaus tie patys parinktiniai 
artistai, būtent ponia Genovai
tė Giedraitienė, A. Kaminskas1, 
J. Byanskas, B. Bruknis, P. 
Miller. Koncertinę dalį pildys 
Kultūros choras, kurs padarė 
labai didelę pažangą nuo pas
kutinio parengimo, 
statas dabar dusyk 
jį mokina Jurgis 
čius. Apie Jurgio 
čiaus gabumą chorų vedime 
dviejų nuomonių nėra. Trum
pai galima pasakyti, kad cho
ras' sumokintas sklandžiai. O 
muzikos žinovai stebisi, kad to
kiu trumpu laiku choras taip 
pašokėjo.

Apie programą ir choro są
statą pranešiu kiek vėliau. Už
tikrinti galima, kad šis paren
gimas bus sėkmingas iš artis
tiško ir materialio atžvilgio, 

' nes visais parengimo dalykais 
rūpinasi J. Pobars, J. Macno- 
rius if T. Totilas.

gera valia jį lenkams atiduoti. 
Daug kas panašiai samprotau
ja. Visų įsitikinimas toks, kad 
visais atvejais Lietuva nepri
klausomybės nepijąs, nes esą 
visi kaip vienas Lietuvos vals
tybės reikalus atsidėję gins.

Kai įsiklausai į tas kalbas, 
tai atrodo, kad dabar žymiai 
daugiau ryžtingumo Lietuvos 
valstybei ginti, negu, sakysime, 
ją atstatant. Anuomet daug kas 
buvo karo labai išvarginti, visi 
troško ramesnio gyvenimo, o 
dabar jau karo žaizdas visai 
apgydę vieni jas spėjo pamirš
ti, o kiti ir tikrai neišmano ką 
tai karas reiškia, todėl ir pas 
juos tokia karinga nuotaika. 
Žymėtina, kad. žydų tarpe taip 
pat esama daug tokios karingos 
nuotaikos ir noro Lietuvos val
stybės! reikalus visame ginti. 
Daug kas iš jų turi akivaizdo
je Austrijos likimą ir jos pasė
kas.

Ne tik Kaune, bet ir provin
cijos žydai ginklų fondui renka 
aukas.

Kai kur jie yra pasiskirstę, 
kiek kas ir per kurį laiką tas 
aukas turi sumokėti.

Tai tokios esama Lietuvoje 
nuotaikos, kurią Velykų šven
čių pi’ogą,(ųiąn tai vienur; tai 
kitur teko patirti.

Spėju, kad ia tinkamai at- 
kad vienur

Šita 
turėjo kaštuoti nemažai pini
gų. Bet vis tiek jie nelaimėjo. 
Tos tautininkų agitacijos rezul
tatas buvo tiktai tas, kad SLA. 
Vakarų Komitetas atsisakė ant
ruose balsavimuose indorsuoti 
Viniką, kuris (kartu su Vitai- 
čiu) slaptai dirigavo “Sargy
bai”, ir Mockų. Atskiros narių 
grupės statė prieš juos kitus 
kandidatus. Tai žymiai nukirto 
Viniko ir Mockaus balsus. Nors 
rinkimuose (antruose balsavi
muose) dalyvavo apie 1,100 na
rių daugiau, negu nominacijo
se, vistiek Mockaus balsai pri
augo visai nežymiai (nomina
cijose 3,581; rinkimuose 3,- 
624); o Viniko balsai net nu
krito (nominacijose 3,684; rin
kimuose 3,667).

Tokiu budu visas tūkstančio 
balsų priaugimas nuėjo Vini
ko ir Mockaus oponentams. 
Sakysime, Miliauskas, kandida
tavęs prieš Viniką, surinko ant
ruose balsavimuose 2,482 b. ir 
Andziulaitis surinko 334 b. Vi
so prieš Viniką buvo paduota 
2,816 protesto balsų. Smetonos 
medalis jam daug džiaugsmo 
neatnešė.

Reikia dar pastebėti, kad ar
šiausias kurstytojas tautininkų 
“Sargyboje” buvo p. S. E. Vi- 
taitis. Bjauriausi laiškai ir la
peliai, kuriuos ta klika siunti
nėjo SLA. kuopoms ir nartams, 
buvo jo parašyti. Galų gale, ji
sai nesisarmatijo net. “Tėvy
nes” špaltas panaudoti pik
tiems užsipuldinėjimams prieš 
“sargybininkų” kritikus ir rek
lamavimui tautininkų kandida
tų, ypač p. Viniko. šita pora 
buvusių demokratų, pasipuo
šusių Smetonos medaliais, tai 
tikra nelaimė Susivienijimui.

tinių šnipų, kuriuos Sovietų 
valdžia gaudo ir šaudo.”
Well, “lieti ašaras” dėl su

šaudymų Prancūzijoje dar kol 
kas nėra “strioko”, kadangi tie 
sušaudymai tenai dar neprasi
dėjo ir, ką gali žinoti, gal ir 
visai neprasidės.

Bet tenka “pasigėrėti” komu
nistų proto (ar beprotystės) 
stoviu, kuris gimdo juose troš
kimą, kad demokratinėje šaly
je butų vartojama mirties bau
smė!

Antanas Bimba labai nudžiu
go, išgirdęs, kad ir Francuzija 
ketina pradėti bausti savo šni
pus “aukščiausia bausme”.

“Iki šiol Francija
jisai “Laisvėje”,
bausdavo tik kalėjimu ir pi
nigais. Bet dabar, pasak pra
nešimo, siūloma pradėt juos 
gausti mirties bausme.”
Ak, kaip palengvėjo Bimbai 

ant širdies! Kai Prancūzijoje 
pradės šnipus šaudyti, tai mu
sų komunistams nebereikės 
rausti ir aiškintis dėl sušaudy
mų Maskvoje. Kai tik tie fran- 
euzai greičiau pradėtų!

Bimba įrodinėja, kad pradė-

gas ir 
skirtas 
dejų, 
pačių 
puliarųs ir jų vardo neatstatė 
net jiems atsakingas valstybės 
pareigas užkrovus. Visų nuo
monė tokia, kad šis ministrų 
kabinetas esąs tik laikinas.

Gaudo žinias
Kaimas kalba, kaimas gaudo 

žinias ir vis laukia, kas čia bus 
visai netolimoje ateityje. O toji 
ateitis visiems labai miglota 
vaizduojasi ir nėra kas šią va
landą galėtų, visai autoritetingą 
žodį tarti ir visas tas abejones 
išsklaidyti.

Tie, kurie tai mėgina daryti, 
pasitikėjimo neturi, o tie, ku
rie tą pasitikėjimą galėtų turė
ti, neturi geros progos viską at
virai išaiškinti.

Vienas kitas atsitiktinai 
dis» tartas, tai nėra dar visa 
sakyta, štai dėlko 
nas visokių gandų 
tikrų nesąmonių.

Kaimo jaunimas 
ir ne dviprasmiai 
kios nuotaikos, kad jei reiktų 
stoti į karą jisai be jokios ato
dairos ir dvejojimų ryžtųsi tai 
daryti ir da*ug savanorių atsi
rastų, kuriems iŠ: už metų ki
tų tektų karines prievoles at
likti.

ti reikia kuo greičiausiai. Nes, 
girdi, kasmet šnipų skaičius 
Prancūzijoje didėja, ir —

“Aiškus dalykas, kad tie 
šnipai yra fašistinių valsty-

SLA 40-to Seimo rengime 
tomisija yra patvarkiusi dary
ti sekančius parengimus .ekir- 
tingose dienose:

Birželio 26-tą, sekmadienį 
piknikas čia kokiame viename 
parke. »

Birželio 27-tą, tai yra pirma
dienį, bus liuosas, be jokio pa
rengimo.

Birželio 28-tą, antradienį 
koncertas, i

Birželio 29-tą bus parengtas 
išvažiavimas kur

Birželio 30-tą 
šokiai.

Kadangi SLA 
ląikys sesijas Hotel Jermyn, 
kampas Wyoming Avė. ir 
Spruce St., todėl delegatai, ku
rie'norės šiame viešbutyje ap
sistoti ir gauti kambarius, " lai 
kreipiasi į rengimo komisijos 
sekretorių, arba užsisako tie
siai iš viešbučio vedėjo. Vieš
bučių kambariai yra sekančių 
prekių:

Vienam asmeniui vidurinis 
kambarys be maudynės — $2 
dienai; vienam vidurinis kam
barys su maudyne — $2.50 die
nai; vienam išlaukinis kamba
rys su maudyne 
porai su viena lova be maudy- I
nes — $3 dienai; porai su 
dvieili lovom be maudynės — 
$3.50 dienai; porai viena lova 
su maudyne — $4 dienai; po
rai su dviem lovom ir maudy
ne — $5 dienai.

Jeigu kurie delegatai norės 
gauti kambarius pas privačius 
žmones, tegul kreipiasi į pane
lę O. Zorskutę, 1709 N. Main 
Avė., Scranton, Pa. Ji yra ko
mitete suregistruoti kambarius 
delegatams.

Tai maž-daug tokią tvarką 
yra; nustačiusi komisija/ o'jei
gu bus kokių pasikeitimų atei
tyje, bus pranešta per spaudą 
vėliau.

Visokius susirašinėjimus tu
rėkite su rengimo komisijos 
sekretorium. Kas liečia kam
barius, tai patartina jie užsisa
kyti iš anksto.

SLA Seimo renginio komisi
jos pirmininkas

Jonas Stepanauskas, 
Sekretorius W. A. Meškunas, 
139 W. Mąrket St.,

Scranton, Pa.

(Tęsdiiys)

Kaimas gyvai reaguoja
Iš Viso tenka pasakyti, kad 

kaimas^ gyvai į visus įvykius re
aguoja ir kaip gali ir moka at
sidėjęs seka pasaulio politinio

“Todėl Francijos valdžia 
juos dabar gaudys ir šaudys 
(lygiai taip, kaip Stalino val
džia! —< “N.” Red.). «

“Žiūrėsime, kiek dabar 
ašarų dėl to išlies lietuviški 
užtarytojai trockistinių fašis-

• Užsakymo kaina:
Chicago je—-paltu:

Metams  $8.00
Pusei metų —---- 4.00
Trims menesiams----------- —. 2.00
Dviem mėnesiams_________ 1.50
Vienam mėnesiui ______ — .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei___ ________________ 18c
Mėnesiui ............____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams _.................. 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam’ mėnesiui __________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų ---------....4—.-------  4.00
Trims mėnesiams __ _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Chlca
CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI
RINKIMAS KORESPONDENCIJA

l£tWantan
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

Šiandien 7:30 vai. vakaro 
Masonic Temple1 patalpoj (1547 
N. Leavitt St.) įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas.

Lietuvos Padangėje Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

PAPILDYTA
DIREKCIJA

Praėjusį antradienį, gegužės 
3 dieną, įvyko specialus draugi
jos valdybos posėdis, kurio tik
slas buvo užpildyti po prezi
dento J. Mickevičiaus mirties, 
pasidariusią vakanciją direkci
joje bei išsirinkti pilną valdy
bos narių sąstatą. Posėdis įvy
ko vakare draugijos., raštinėje 
dalyvaujant viešiems direkcijos 
nariams ( nes ir P. Galskis jau 
grįžo Chicagon, kurią buvo lai
kinai apleidęs).

Kadangi draugijos konstitu
cija leidžia direkcijai laisvai pa
sirinkti “kvalifikuotą narį va- 
kancijai užpildyti tarnybos ter
minui užbaigti” (Paragrafas 44, 
birželio 17 d., 1935 pataisytoje 
laidoje), tai direktoriai apsvar
stę esamas pareigas vienbalsiai 
nutarė pakviesti į direktorius 
inž. Kastantą Augustą, kaipo 
tinkamą ir jau nemažai drau
gijai pasitarnavusį. Ypač laike 
organizavimo Kultūros Drau
gijos Skyrių kolonijose. Kvieti
mas priimtas. Toliau viceprezi
dentas C. Kairis vienbalsiai iš
rinktas draugijos prezidentu i- 
ki metų galo, taip jau K. Au
gustas išrinktas vice-prezidentu 
tokiam pat terminui.

Nutarta Draugijos Skyrių 
Naujienose vasaros'n metu per 
pusę sumažinti, skyriaus reda
gavimas pavesta K. Augustui.

—-Sekr. W, V. Mankus

Ką Veikia Skyriai?
Iš penkiolikos Kultūros Drau

gijos skyrių, kurie gyvuoja 
skirtingose kolionijose ir yra 
glaudžiai susirišę su Chicagos 
Lietuvių Draugija, paskutiniuo
ju laiku nedaug kas girdima. 
Pasibaigus žieminio sezono pa
rengimams ir pasilinksmini
mams, atrodo, kad ir veikimas 
laikinai apsitojo. O gal tik ne
paisoma apie tai Draugijos 
Skyriuje pranešti. Juk vasaros 
metu taip jau galima daug kas 
veikti savo organizacijos ribo
se visų narių naudai, kaip an
tai piknikai, išvažiavimai į miš
kus, ekskursijos į žymesnes 
vielas, “beach parties”, atlan- 
kymas kitų kolonijų skyrių pa
rengimų, sporto srityje dalyva
vimas rungtynėse su kitomis 
organizacijomis ir daugybė ki
tokių užsiėmimų , galima rasti. 
Jei kuriam skyriui ir netaip 
jau sektųsi ar butų manoma, 
kad jėgų neištenka, tai vasaros 
metu paranku aplankyti kitas 
kolonijas ir vieną kitą pavyz- 
<6 įsigyti-

Kadangi kiekviename skyrių- 
je yra beveik apie pusė narių 
jaunosios čiagimių kartos, ir jie 
namie vasarą vistiek nenurims
ta, tai užuot važinėję į nežino
mus parengimus, verčiau su
rengtų savus. Tuo budu butų 
galima pritraukti prie to darbo 
pačius jaunuolius. Nauda iš to 
bus visiems keliariopa.

—W. V. M.

Kastantas Kairis, kuris gegu
žės 3 d. įvykusiame direkcijos 
susirinkime liko išrinktas* Chi
cagos Lietuvių Draugijos pir
mininku.

Drg. Kairis yra vienas pir
mųjų Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių ir per paskutinius 
kelis metus ėjo vice-pirmininko 
pareigas.

K. August’as, kuris liko iš
rinktas (kooptavimo budu)' 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
direkcijos nariu bei vice-pirmi- 
ninku. Jam taip pat pavesta ir 
Draugijos Skyrius tvarkyti.

DRAUGIJOS SKYRIUS

Draugijos skyrius eis re
guliariai ir per vasarą, tačiau 
jis bus žymiai sumažintas: bus 
spausdinami tik tokie raštai, 
kurie yra glaudžiai susiję su 
organizacijos veikla. ,

Kadangi kultūros draugijos 
yra lyg ir skyriai bendros orga
nizacijos, tai pageidaujama, 
kad tos draugijos kartkartėmis 
praneštų apie savo veikimą.

Nauji Nariai
\ -^1 ’ "

Senas Petras įrašė:
John Shatas
Domicėlė Shatas
Joseph Stukis

Joseph Augaitis iš Cicero įrašė:
Antanas Lingnugaris
Angelą P. Elias

Juozas Ascilla įrašė:
Kazimierą Morkų, biznierių, 

kuris laiko taverną adresu 2113 
So. Halsted St. Draugijos na
riams, progai pasitaikius, ver
tėtų atlankyti naują narį ir su
sipažinti su juo.

KENOSHA, WIS.

Šaunus Kultūros draugijos 
parengimas

Kitą sekmadienį, gegužės 15 
d., Kenosha Kultūros Draugija 
rengia šaunų parengimą Ger- 
man-American Home salėje 
(1715—52 St.). Programą pil
dys kultūros draugijos choras 
po vadovystė p. George Stepo
navičius ir birutiečiai (iš Chi
cagos), kurie statys.1 operetę 
“Sveikam llgod“ ’neįkalbėsi”. 
Kaip žinia, toji operetė turėjo 
labai didelį pasisekimą pernai, 
kai Birutė ją pirmą kartą pa
state Chicago j c.

Iš kenoshiečių dalyvaus pa
nelės Banis ir Anna Jocius.

Programa prasidės 4 vai. po 
pietų. Visi kenoshiečiai yra 
kviečiami atsilankyti į tikrai 
šaunų draugijos parengimą.

WAUKEGAN, ILL.
“Vogtas čigonas” labai pasisekė

Liuosybės Choras nepapras
tai pasižymėjo sekmadienį, ge
gužės 1 d. vaidindamas opere
tę “Vogtas Čigonas.”

Skaitlingai atsilankė žmonių 
ir taip liko patenkinti, kad dau
gumas prašė chorą atkartoti šį 
veikalą. Atsilankė iš kitų mies
tų daugiau kaip tikėtasi, ir vi
si pagyrė artistus ir chorvedę, 
Verną Daudorienę, už tokį pui
kų parengimą.

Choras gyvai laikėsi ii’ tinka
mai asistavo svarbesniems vei
kėjams. Artistai, kurie išpildė 
svarbesnes roles, pareiškė savo 
individualį talentą, be to, ką jie 
iš režisiesių išmoko. Rolės bu
vo tinkamai paskirtos tiems as
menims, kurie jas gerai vaidi
no.

Šie asmenys vaidino svarbes
nėse rolėse:

Rokas—Vogtasis čigonas, dar 
jaunas vyras — Frank Vaišno
ras; Mėga — Sena čigonė, ta
riamoji Roko motiną — Anna 
Grinius; Martas — Mč'gos vy
ras1, apysenis čigonų vadas — 
Petras Vaitekūnas; Ėra — Mė- 
gos ir Marto duktė — Stella 
Vaitekūnas; Zujus — Jaunas 
čigonaitis, Eros mylėtinis — A. 
Petkus; Martišius — senas dva
rininkas — Bitimskas; Nastė— 
jo duktė — Alice Petkienė; Ka
trė Antroji Martišiaus duk
tė — Isabel Kiškis; Juras1 — 
Katrės mylėtinis — S. Vaišno
ras; Kerpė — apysenis turčius, 
žioplys — B..Masiliūnas; Sapa
las — Senas į ,Čigonas — J.’ A. 
Paulauskas; Milė, Žara, Mirta 
—Trio, Jaunos čigonaitės — 
Jennie Petkus, Julia Gravas, 
Olga Bitumskas; Du dvariškiai 
— Leonard Gabris, I. Paulaus
kas. ’!'•?

Režisieriai Verba Daude- 
ris ir B. Masiliūnas.

Pereitą sekmadienį, gegužės 
8 d., Wauke$m Liuosybės cho
ras važiavo1 į .Ttockford vaidin
ti šią operetę. Choristai pilni e- 
n orgijos, kad taip sėkmingai 
pasisekė vaidinimas \Vaukega- 
ne. Jie stengsis su naujomis pa
jėgomis dar geriau atlikti sa
vo darbą Rockfordo.

z ANTROJI LIETUVOS 
EKONOMINE KON

FERENCIJA

Ekonominiams bei ūkiš
kiems klausimams tyrinėti ir 
uždaviniams Vykdyti Lietuvoje 
veikia visa eilė ekonominių or
ganizacijų ir įstaigų. Svarbes
niems klausimams aptarti kai 
kurios organizacijos sukviečia 
tarpusavio pasitarimus. Tačiau 
per ilgesnį laiką atsiranda 
stambių ekonominių bei ūkiškų 
klausimų ir uždavinių, kuriems 
išspręsti yra reikalingas visų 
ekonominių organizacijų pri
tarimas ir sutartinas darbas. 
Svarbiosioms krašto* ūkiškoms 
problėmoms apsvarstyti ir iš
spręsti kartkartėmis- yra šau
kiamos visos Lietuvos ekono
minės konferencijos. Tokia 
viena konferencija buvo prieš 
keletą metų.

Šiemet spalių mėli. 30—31 
dienomis Kaune šaukiama ant
roji Lietuvos ekonominė kon
ferencija. Konferencijos sušau
kimo reikalams aptarti posė
džiuose dalyvavo šių organiza
cijų atstovai: Ekonominių Stu
dijų Draugijos, Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmų, Žemės 
Ūkio Rūmų, Darbo Rūmų, Lie
tuvių Inžinierių Draugija, Eko
nomistų Draugijos, Energijos 
Komiteto, Pramonininkų Drau
gijos, Universiteto ekonominio 
skyriaus ir Klaipėdos Prekybos 
Instituto. Konferencijos sukvie
timo reikalais rūpintis sudary
tas komitetas. —Tsb.

ŽINIOS-ŽINELES Iš 
LIETUVOS

—Sovietų Rusija nuo šių me
tų pradžios* neįsileidžia turistų 
iš Lietuvos. Anksčiau kasmet 
iš Lietuvos į Sovietų Rusiją nu
vykdavo apie 1,000 turistų-ke- 
liauninkų. Berods, ir iš kitų 
kraštų turistų Sov. Rusija ne
įsileidžia. Įsileidžia tiktai vyks
tančius aiškiais reikalais, ypač 
prekybininkus.

—Amerikos lietuviams filmi- 
ninkams broliams Mečiui ir Ka
ziui Motuzams Lietuvos- vyriau
sybė davė nemokamus nuolati
nius II klasės bilietus važinėti 
visais Lietuvos geležinkeliais 
iki šių metų gruodžio 31 die
nos. šiems fihnuotojams tenka 
daug važinėti, tai vyriausybe, 
įvertindama jų darbą tais bilie
tais suteikė kelionių palengvi
nimą.

—Vienoje Varšuvos bažny
čioje busiančios* įvestos nuola
tinės lietuviškos pamaldos. Iki 
šiol kartkartėmis būdavo lietu
viškos pamaldos Kūdikėlio Jė
zaus koplyčioje, Moniuškos 
gatvėje.

—Lietuvos miškų ūkis per
nai valstybės iždui davė apie 
35 milijonus litų pelno. —Tsb.

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE
Gegužės 22 d. 1938

LIETUVIŲ- KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jorties 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, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
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- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St, Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1428 So. 51 st Ct.. Vajaus 
RaŠt; Mrs. Marijona Sakalienė, 
8137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna koŽną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iŠ ryto.

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-pinn., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 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.

MADOS
Kad VVidman turi malevos^ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimamš ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias Už nebrangiausias

■ / kainas
..... . §tai čia musu keli špecialai: ‘

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IšVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS .................................................
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ...................

30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI

P-AINT

$1.79
$1.19

Rolis 12/^c
po 39c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3938 •

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE

Gegužės 22 d. 1938

Liuosybės . Choras jaučiasi 
laimingi, kad atvažiavo iš Chi
cagos C. Širvis nugrimuoti ar
tistų veidus. Jam visi dėkingi 
už šį malonų patarnavimą. Po
nas Širvis sutiko vėl patarnauti 
ir važiuoti su choristais į Rock- 
fordą. —-Helen Gabris

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributpr
Kur Yra Žibaliniai 

Paukščiai?

ROCKFORD, ILL.

Rockford Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks kitą sekmadienį, ge
gužės 15 d., S; M. & S. F. sve
tainėje (1019 3rd Avė.) lygiai 
2 valandą popiet.

Nariai yra prašomi būtinai

Tai Dr. B. E. Bolotoff (Ba
lys Bulota) iš Rockfordo, kur 
jis pradėjo verstis gydytojo 
praktika prieš kelis mėnesius. 
Dr. Bolotoff-Bulota gimė Jur- 
barge prieš 34 metus. Taigi, jis 
yra visai jaunas vyras.

Malonu, kad jaunasis profe
sionalas jau priklauso Chicagos 
Lietuvių Draugijai. Tai p. S. J. 
Petrausko nuopelnas. Dr. Bolo
toff laiko ofisą adresu 205 
Mead Bldg. Nėra abejonės, kad 
Rockfordo lietuviai kreipsis į jį 
sveikatos reikalais.

............... • 11

dalyvauti šiame susirinkime. 
Prašome nesivėluoti.

—S. J. Petrauskas

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

9

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
t Apdraudą nuo vagiu
t 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.

Pietų Amerikoje yra paukš
čiai “Guacharo”, kitaip sakant 
—žibalo paukščiai. Jie yra la
bai riebus—vieni tik taukai ir 
plunksnos. Vietos gyventojai 
vartoja paukščius vietoje ..svie
sto ir spaudžia iš jų taukus sa
vo lempoms.

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

No. 4798 — Puiki sporto suk
nelė. Paprasta bet elegantiška. 

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

May Queen RinKimas
NFW CITY FITRNTTT IR F M ART VII X X VX111XXV1VU 1vXxa.XV X s huhiiiiuiuhuiiuh....... .

PIKNIKE* I Karalaitė 
RH tįbhME rajai Kiše RhLmmi l■■■<•l•l■■■lll■l■•l■■l.■•■■■■■■■■i............■lllt■■■ll■ll■■■■lll■llllll■•l«>■l■■n

X NEDELIOJ | kus RENKAMA

GEGUŽES-MAY 29 i ant vietos
1938 į IR GAUS

birutės grove i gražią Dovaną
79-TH ir ARCHER |

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.
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Antradienis, geguž. 10, 1988

Sėkmingas Lietuvių 
Laidotuvių Direkto
rių Organizacijos 
Bankietas

Gegužės 11 dieną abidvi sės f 
į Queen Mary laivą, 
plauks į Chefbourgą, 
gelžkeliu apie gegužės 
ną pasieks Kauną.
Naujienų Laivakorčių

kuriuo 
iš ten 

17 die

Skyrius.

PEOPLES RADIO PROGRA-1

Ponia C. Ambrose vasaroja. 
Išvažiavo į savo vasarnamius 
Peacock, Mich., prie Wolf Lake. 
Pas ponią Carrie Ambrozienę 
buvo nuvykęs ir ponas Paul 
Ambrose, bet jau sugryžo prie 
savo viešbučio, tavernos ir ga
ražo biznio, 1843 So. Halsted 
St.

Savo vakacijas ir poniai Car
rie Ambrozienei greit reiks 
pertraukti, nes jų jauniausia 
dukrelė panelė Olga baigs mo- 
mokyklą ir užbaigai žinoma 
reiks graduation party rengti.

Ponia Juozienė Paurazas ir 
Juozas Paurazas, 12054 lindia- 
na avė. susilaukė dukrelės.

Panelė Helena Brenzaitė Ro
selande savo namuose bal. 25 
vaišino “Unketts” klubo nares, 
kurios čia turėjo bunco party.

Al Karvelis, 8806 Wabash 
avė. gegužio 7 dieną buvo pa
matyt Kentucky Derby, Louis- 
ville, Ky^

Jono Gregaliuno (Greg) 
tiekon užvakar naktį per 
pakalinį langą įsilaužė vagiliai 
ir rpvogė apt’eką. Aptieka ran
dasi prie 69-tos ir Western 
gatvių.

ap- 
už-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Leonardas Serauckis, 22 me
tų, su Helen Shimkus, 20 metų.

Povilas Zaura, 24 metų, su 
Gertrūda Stritan, 19 metų......

Antanas Sobol, 44 metų, su 
Nellie Sedaitis, 44 metų

Edward Prušinskis, 37 metų, į 
su Mary Dorsch, 33 metų.

Kazimieras Valauskis, 46 m. 
su Ona Pocius, 45 metų.........

šeštadienio vakare, gegužės 
7 dieną, įvyko antras metinis 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių 
organizacijos bankietas. Ran
kiotas buvo gražiame South- 
moor viešbutyje. Publikos da
lyvavo 250 asmenų. Vakarienė 
buvo gardžiai pagaminta. Be 
valgių, dar ant kiekvieno sta
lo matėsi ir gardžių gėrimų.

Po gardžios vakarienės ir 
skanių gėrimų, George Steveris 
orkestrui griežiant, publika 
pradėjo šokti. Šoko visi: jauni 
ir suaugę.

Bankieto svetainė labai gra
ži ir jauki. Balzekas sako: 
“Graži svetainė; butų geras ga
ražas.” Suprantama, jis juoka
vo ir juokaudamas gėrėjos.

Kiekvienas svečias ir viešnia 
buvo pasipuošę su kukliomis 
šiaudinėmis- skrybėlaitėmis. Tų 
skrybėlaičių buvo i nt stalų 
400 šimtai. Be to dar, ant sta
lų buvo padėta prie kiekvieno 
asmens po du roleliu suvyniuo- 
tų popierėlių (confetti). Su 
tais “confetti” visi turėjo daug 
saugumo. O palubėj dideliuose 
'popieriniuose inaišuose, po ke
lis šimtus, popierinių pusliukių 
(baloons). Kai pradurdavo tą 
popierinį maišą, pasipildavo 
įvairiausių pusliukių. Ir kiek
vienas stengdavosi pag< uti nors 
vieną pusliukę ir suslėgti. Ar
ba padėdavo kam nors po sė
dyne. Pusliukė sprogdavo. Iš 
to buvo visiems gardaus juo
ko.

Ir taip 
Direktorių 
tas tęsėsi 
ryto.

Surengimo komisijoj šio šau
naus bankieto buvo: J. Litile- 
vičius, P. J. Ridikas ir S. P. 
Mažeika.

Visi susirinkusieji Svečiai ir

“Utility Liųuor” 
Distributoriai 
Rengia Pikniką
Lietuvių Įstaiga, Kuria 

vauja Ponai Dzimidai
Vado-

Gėrimų išvežiotojų įstaiga, 
žinoma kaipo Utility Liųuor 
Distributors, 5931-33 So. Ash
land. av., šaukia visų savo par
davėjų susirinkimą gegužio 16 
d. Susirinkimą ves E. C. Mue- 
ler iš Nation:.! Distillers Kom
panijos. Bus užkandžių ir gė
rimų.

“Utility Liųuor” distributo- 
riai širdingai dėkoja visiems 
savo rėmėjams, tavernų savi
ninkams už gražią paramą, ku
rią jie teikia šiai kompanijai 
ir jos pardavėjams.

MAS LINKSMINS KLAU
SYTOJUS.

šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakaro rad o klausytojai 
girdės ir gėrėsis regulkriu an
tradienio radio programų, kurį] 
transliuoja Peoples Rakandų | 
Bendrovės Krautuvės, 2536 W.| 
63rd Street ir 4183 Archer 
Avenue. Šie programai yra pa
sižymėję geru t:lentų; taip ir 
šiandien dalyvaus 
vyrų trio, duetas, 
tai, graži muzika 
mus bei naudingi 
klausyti. Ypač
pranešimai iš Peoples Krautu
vių prekybos eigos, nes šią sa
vaitę Peoples Krautuvės tęsia 
gegužės mėnesio didį išparda
vimą,5 kuris yra specialiai pa
rengtas dėl žmonių, kurie šia
me laike reikalauja 
reikmenų. šis i 
duoda progos įsigyti už mažes
nes kainas lengviausiomis išly
gomis. Rep. xxx

harmoningas 
žymus solis- 
ir kiti įdo- 

dalykai pasi- 
visuomeniški

šaunus Laidotuvių 
sėkmingas bankie- 

net iki 4 valandos

butors” turės šaunų pikniką 
Dambr: usko farmoj, Willow 
Springs. Tai bus liepos 17 die
ną. šiame piknike visiems ta-1 
vernų savininkams ir jų šei
mynoms yra užtikrintas tikras 
“good time”—su gera muzika, 
gėrimais ir užk: ndžiais. r

Šios kompanijos garsinimas 
eina “Naujienose” kas šeštadie-( 
nį per metus laiko. “Naujienų" 
skaitytojai, tavernų savininkai, 
prašomi yra neužmiršti paremi 
“Utility Liųuor Distributors”] 
ir visuomet šaukti telefonu 
Prospect 0746.

Biznio savininkai ir visi šios 
įstaigos darbininkai yra lietu
vi; i. Ponas Frank Dzimidas 
yra prezidentas, o ponia Mary 
Dzimidas yra sekretorė.

Senas Petras

Alfred Lakomski, 26 metų, viešnios praleido vakarų malo-
su Elzbieta Bukaitis, 24

Antanas Sebeckis, 49
metų, j
metų, i

su An?.stasija Bagdonas,
metų.

niai ir smagiai.
Svečias.

Šakar-Makar Choras 
Pasižymėjo Savo Pa 
rengime Roselande

48
Išvažiuoja Lietuvon

Gavo
Perskiras

Polly Kulikauskienė nuo 
no KuLkauskio

Jo-

Jos. Wetseka Bus 
Jaunuolių Kongreso 
Pirmininkas

Per Naujienų laivakorių sky
riaus patarnavimą gegužės 10 
d., kaip 3:10 po pietų iš Union 
gelžkelio stoties išvažiuoja 
Lietuvon Marijona Gabrienė ir 
Bernice Skurkienė su 
Algirdu.

Kaip p. Skurkienė, 
p. G brienė yra gerai
ypatingai Northsidiečiams kai
po rėmėjos viso Lietuvių pro- 
gresyvio judėjimo. Jų draugai 
ir pažįstami joms surengė šau-

sunumi

tai p ir 
žinomos,

Pasibaigęs Chicagos jaunuo
lių kongresas išrinko Juozą 
Wetseką Chicagos t. rybos pir-!nias išleistuves velydami sma- 
mininku. Sekretorė bus Mrs. gios kelionės. O sugrįžus pa- 
Margaret English Stier. pasakoti savo įspūdžius.

SUSIRINKIMAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.
P0CAHONTAS Mine Run
SMULKESNĖS 50 tonų ar

Tel. Portsmouth 9022
(Screened) Tonas $7.00 

daugiau ........... Tonas $6.75
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

GARSINKITES “NAUJIENOSE

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus

ŠmotŲ

namams 
išpr rdavimas

Set»B99C

DEVOE 
VELOUR 
finish

Mirrolac Enamel, 
White Lcad, 
Varnish, 
Roof Cemęnt,

Gera Maleva 970 galionui 
Maleva verta $3,00

po $1.95
Budriko Krautuvėse galite 

pirkti pigiaus.

“Faun” 
Design

Servizas
V ienam
Žmogui

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 

Į ir sumani šeimininkė dabar tu- 
' ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga- 

; lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius\ pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 
rlis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Sutikit T«l. YARDS 3408

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkites “N-nose”

Pereitą sekmadienį, gegužės 
8 d., įvyko vakrras su persta-j 
tymu, kurį surengė garsuss 
Šakar-Makar Choras iš Rose- 
lando.

Vakaras įvyko vietos para
pijos svetainėje, prie 108th ir 
Wabash. Publikos buvo apie 
300 žmonių.

Kadangi pasitaikė kartu su 
motinų diena, tai ir veikalas 
buvo pritaikintas motinų die
nai. Veikalą parašė choro ve-i 
dėja p. Elena Bružienė, kuri 
užvardino “Močiute”. Tai buvo 
dviejų atidarymų vaizdelis iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Veik: las gana ryškiai atvaiz-1 
davo močios bėdas su savo duk-^ 
romis. Visos išsirinko sau ka
valierius ir nori vesti iš mei
lės, nors tėvams tai ii\ nepa-' 
tinka. Vaidinimas išėjo labai 
vykusiai. Choristės sudainavo 
keletą dainų. Per pertraukas 
dar buvo pora komędijąntų,' 
kurie savotiškai publiką mokė
jo prajuokinti.

6

6

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19
1.19

790
1.19

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35cextra)

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

Mašina po $49.50
Nauji General Electric Dul
kių Valytojai po $19.50 

Naujos Elektrinės Ledaunės 
penkių kub. pėdų 

po $94.50
Lengvais Išmokėjimais

SUDRIKO
RAKANDŲ ir RADIO 

KRAUTUVĖ 
3409-17 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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

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

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

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

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

M

LIGONINES— 
HOSPITALS

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

— VBA .. Valstija .....Miestas

Gegužės 10 d.Kupono No. 132

PETER PEN

WCFL—970 k. Nedelioj 7:30 
vakare Motinos Dienos 
programas ir Makalai

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Laisvamanių Etinės Kultūros Dr-jos 1-mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, gegužės. 10 d. 7:30 v. v. 
Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan avė. Roselande. Vi
si nariai privalo dalyvauti, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti. —Sekr. P. J. Kučinskas.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.5O
GYDYMAS......."...............SCn.OO
LIGONINĖJE .................. SU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama .........»
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

• RESTAURANTAl

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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



Aptradieins, gęgui, 10, 1938

Alytuje Birželio 6 d. 
Bus Dainų šventė
Laivas Lapcastria Veš Dauge

li Lietuvių Birželio Cele
bracijoms Lietuvoj

bus daug 
ir celebra-

linksmos

Birželio mėnesyje 
švenčių, parengimų 
ei jų Lietuvoj.
- Birželio 6 dienų 

minios susirinks Alytuje vienos 
dienos pasilinksminimui. Tai 
bus dainų šventė.

Birželio 13 bus šv. Antano.
Birželio 17 prasidės tarptau

tinė Regatta Klaipėdoje ir tę
sis keturias dienas.

Šie ir daugybė kitų įvykių

ANTANINA DUNSKIENĖ, 
po tėvais Doveikaitė 

gyv. 4345 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg. 6 d., 9:45 vai. vak., 1938 
m.\ sulaukus’ pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Žagarės 
par. Minkių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą ir 3 sūnūs: Mi
kolą, Juozapą ir Benediktą, 
marčią Joannie ir anūką Be
nediktą, seserį Oną Skride- 
lienę ir jų šeimyną ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj, 3 
brolius: Joną, Vincentą ir 
Benediktą.

Kūnas pašarvotas 4605 Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., Gegužės 11 d., 8 vai. 
ryto, iš J. F. Eudeikio kopi, 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Duns- 
kienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę bękame,
Vyras, Sunai, Marti, Sesuo ir 

kitos giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

MADOS

cfkft
4797

<J4o. 4797-r-Ploninąnti ' vasarinė 
syknęlė. Lengvas vas. materiolas 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 4Q, 

ir 48 colių per krutinę.
JNęrtnt gauti vienų ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą ir al
kiai paradyti savo vardų pą- 
yarde ir adresų. Kiekvieno pa

te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.

ir PRanU)

(Adresas)

(Miestas Ik valstijai

menesyje, 
garsiuoj u

masina Amerikos lietuvius ap
lankyti savo senąją tėvynę bir
želio mėnesyje.

Tie, kurie nori būti Lietuvoj 
gražiame birželio 
rengiasi išplaukti
Cunard White Star linijos lai- 
vu“Lanca^tria”, kurs atliks spe- 
ėialę kplionę tiesiai į Klaipė
dą. Tai yra 16,250 tonų kruzi- 
nis laivas. Jis labai puikiai 
įrengtas keliautojų patogumui. 
Turi plačią promenadą, jaukius 
poilsio kambarius, daug vietos 
deko žaidimams ir didelę plau- 
kyklą.

į Pasažieriai sės į šį laivą iš 
New Yorko gegužio 21 dieną 
arba iš Bostono gegužio 22 d. 
Birželio 3 dieną jau šis laivas 
linksmai atplauks į Klaipėdą. 
Pakeliui trumpai sustos Angli
joj, Belgijoj, Vokietijoj ir Da
nijoj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

BRUNO BRUZGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 8 d., 4:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 42 m. am
žiaus, gimęs Rokiškio apskr., 
Kvietkų par., Gikonių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Žiauny- 
tę, sūnų Bruno 6 metų, dėdę 
Stanislovą ir dėdienę Elvirą 
Bruzgulius, pusbrolį Vytautą 
Bruzgulį, 2 sesers sūnūs: Al
bertą ir Ernestą Kaminskus, 
ciocę Anelę šliužinskas, Wa- 
terbury, Conn. ir kitas gimi
nes Amerikoje. Lietuvoje — 
tėvelį Dominiką, dvi seseris: 
Liudvisę ir Moniką, brolį 
Juozapą ir brolienę Juzefą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2645 W. 
43rd St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, gegužės 13 die
ną, 8 vai. rytą iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. švenčiausios 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bruno Bruzgu
lio giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ųr atsisveikinimą.

NuIiudęT liekame, '
Moteris, Sūnūs, ir kitos gim. 
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

KAZIMIERAS OBELRNAS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu Gęgužės 7 cĮieną, 6:20. valandą 

rytą, 1938 m., sulaukęs 60 metų amžiaus, gimęs Kauno apskr., 
Vilkijos par., Gaigalų kaime.

Amerikoje iš^yvęno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną, po tėvais Ku- 

kcinavičiutę, sūnų Stanislovą, brolį Silvestrą ir brolienę Adelę 
Obelėnus, 3 seseris: Uršulę Kųnišąųskienę, prąpęi|k4 Qb.ęlę- 
niųtę ir Elzbietą ir švogėrį BolesloVą Zdanius,. pusbrolį Alek
sandrą Obelėną ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje motinė
lę Uršulę, brolį Stanislovą, sęsęrį Emiliją Astrauskienę ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Saldžiausios širdies ir Teisybės Mylėtojų Drau
gijų. Kūnas pašarvotas 701 West 31sį Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Gegužės 11 dieną, 8 vai* ryty 
iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliphty sielą, o iš tęn bus nulydėtas į Šv., 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. KAZIMIERO OBELĖNO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvįęęiatyi dalyvauti laidotuvėše ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą*

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Brolis, Sesęrys, Brolienės ir kitys Gimines.
Laid. Direktorius A. M. Phillips, TęJ. Roulevąrd $139.

2-jy Metu Mirties Sukaktuves

ALVIRA KUZEWICZ
persiskyrė su šiuo pasauliu 10 dieną, Gegužės įpėn., 1936 m., 
sulaukus 24 m. amžiaus, gimus St. Charles, |1L

Paliko dideliame nuliudime brulį Julius, 3 dėdės Kastantą 
Liaudanską, Vincentą Vatkevicz, Joną Shilkauską ir tętą Zofi
ja Kivilis, Lietuvoj Motiną, 4 brolius ir 2 seseris.

Liūdnai praėjo tie du* metai be Tavęs brangioji sesutė. Kas 
valandą, kasdieną pasigendu Tavęs. Tavo malonių žodelių, Ta; 
vo malonaus nusišypsojimo. Tu kaip saulutė linksmai ir šildei 
mano širdį. Gyvenimas be Tavęs pasidarė tuščias ir nelinksmas* 
Aš Tavę, mano brangioji sesute, niekuomet neužmiršiu* Tu p^s 
Kus jau nefcesugriši, bet mes anksčiaus ar vėliaus pas Tave

eisime. Lauk mus ateinant! Nuliūdę lieka
• y Brolis

r.r/ 'j

Naujos Gadynes Ko- 
ras Linksminsis Pik
nike Gegužio 29 d.
Pagaliais ir Bolėmis Persiims 

su Pirmyn Choru

Jie los

Pavasarinį pikniką repgia 
Naujos Gadynės Choras. Jis 
įvyks gegužio 29 dieną Dam
brausko farmoje prie 87-tos ir 
Willow Springs kelio.

šiame piknike Naujos Ga
dynės choras vėl imsis su Pir
myn choru. Jų imtynės bus ne 
dainomis ir ne glėbiais, bet su 
pagaliais ir bolėmis.
pagalių bolės lošimą, ką ame
rikiečiai vadina beizbolu.

Kada Naujos Gadynės ir Pir
myn choro nariai bus visi pri- 
dusę nuo lošimo, tai Kenoshos 
choras ir Chicagos vyrų chor
as bandys jos atgaivinti links
momis dainomis, 
jiems pasiseks, 
eis šokti.

Bus išdalinta 
pirmas bus $20

Jeigu itas 
tai visi paskui

ir prizų, kurių 
vertės.

A. TĄ,
y

ONA MARTINKIENĖ, 
po tėvąią Borgąilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 8 d., 7 vai. vak. 1938 
m., sulaukus 49 m. amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Pakapių 
parap,, Naujamiesčio kairęe.

Amerikoj išgyveno 30 m.
PaĮiko dideliame nuliudime 

dukterį Josephine ir žentą Ka
zimierą Kilevičius, sūnų Al
fonsą ir marčią SyĮviją, anū
kę Arlenę Kilevičiutę, 2 sese
ris Marei joną Antukauskienę 
ir Anastaziją Kareivienę ir jų 
šeimyną ir kitus gimines A- 
merikoj. Lietuvoj —brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3315 Li- 
tuanica Aye. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį/ gegužės 14 d., 8:3.0 
yal. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos parnąldos už 
veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Martinkie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 7
Duktė, Sūnūs, Seserys, žen
tas, Marti, Anūkai ir giminės. 
Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
Boulevard 4139.

NAUJIENOS, OUęągo, ID. ’
. ..................   III I ...........

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Ęogers Parko gyventojai 
pvąsė majoro Kelly, kad įsteig
tų naują parkutį vaikams toj 
apielinkėje. Majoras tam pri
tarė.

f Sudegė Ęverglades klubas 
tięs Puųdee ir Skokie kelių ities 
GĮeųcoe. Tai buvo gąrsus gem- 
blerių klubas. Nuostolių $50,- 
000.

ę Gėlių Karalaitę airjšiutė 
Dąrata McBride su savo drau
gėmis viešėjo vakar Chicago
je,

žiędtj žydėjimo šveitė Ben-** 
tqn Plarborę prasidės gegužio 
13 dieną.

Sam. A. Ettelson, 
majoro Thompsono

O Mirė 
buvęs prie 
Chicagos miesto advokatu

PRANCIŠKUS TURČIUS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

gęg. 7 12c20 vai- vąk., 1938
rų., sulaukęs 54 m. amžiaus, 
gimęs Telšių apskr., Žarėnų 
parap, Virzierių Kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Pranciškų, marčią Oną, 
sūnų Kazimierą, dukterį Sofi
ją ir jos vyrą William Tirkš- 
lis, dukterį Vincentą ir jos 
Vyrą Joną Zakarą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Petkaus ir Eudeikio koply
čioj, 4704 S. Ąyestern avė.

Laidotuvės. įvyks geg. IĮ d. 
8 vai. rytą iš koplyčios į Ne
kalto prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tęn įjųs nulydėtas į 
Šv. Kazimieto kapines.

Visi A; A. Pranciškaus yur- 
čius girriinęs, draugai ir pažį* 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nufiudę liekame,
SimųŠ, ^Arčios Dųktęrys, 

■ ir ^Giminės.
Laid. Djr. -Pętkus ir Ęudei- 
kis, tel. Yirgmia 0883.

Olga Spudvilienė Kareivienė 
po tėvais Bięlskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 10 ČĮ., 9:45 vąl. vaįc. 
19.38 m., sulaukus 43 m- ąmz., 
gimus Obiškiš miestelyje, 'Tel
šių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Juozapą, dukterį Jose- 
phine CaĮlas ir žentą Niek, 2 
seseris: Teklę Mažeikienę ir 
šyoge.rį Leęną ir jų šeimyną, 
Bessie Sh'arnasukienę ir švo- 
gėrį Adolfą ir jų dukterį Ste
faniją, pusbrolį Aleksandrą 
Bielskį ir brčlienę Rozaliją ir 
jų šeimyną, ir gimines, Lietu
voj brolį Alesąndrą, brolienę 
Stefaniją ir jų Šeimyną, 2 se
seris Michalina Vitkauskienę 
ir šeimyną, Juzefą Bukauskie
nę ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 
3306 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketY, geg. 
12 d., 2:Q0 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines. '

Viąi A. A., Olgos Spudvilie- 
nęs giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dąlyvauti laidptuvčse ir 
sutęikti jai paskutini patarna
vime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
yyęas, Duktė, žentas, Sese

rys, švęgęriai, pusbrolis, 
broliene ir giminės

Laid. Dir. S. M. Skudas, tel. 
Monroe 3377.

H Gėlės Mylintiems 
■I Vestuvėms, Ban- 
O kietams, Laido- 
" " fuyėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS 

4180 Archer Ąvenue 
Phoye LAFAYKTTE 5800

Telegramų į 
Visąs Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams. •
3316 Šo. Halsted Street

Tel. BOUmABD 7314 _

7 .-.i

Garsmkitėa Naujienose

HELP WANTED—FEMALE 
~ ‘ ' ~eikia

REIKIA MERGINOS virš 20 na
mų darbui, vaikui prižiūrėti, savas 
kambarys, $7. šaukit Ardmore 0867

REIKIA patyrusios grožio opera
torės nuolatiniam darbui. Sylvia’s 
Beauty Box, 856 W. 33 St. Boule- 
vard 4755

REIKIA ofįsų valytojų, tik pa
tyrusių, geri valytojai. Referencas. 

THE HANDI-MAN CO.
32 No. State St., Room 508

REIKIA patyrusios MERGINOS 
23-33 namų aąrbui. $10 savaitėj. 
Žydų šeima iš 5, vaikai mokyklos 
amžiaus, rengiasi pasiimti katedži 
vasarai, geras, nuolatinis, visų mė
tų darbas.

Rogers Park 2459. 
WEINBERG 

6112 N. Mozart St. Apt. 1.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai. ir Trokai Pard^ 

1936 DODGE SEDAN 5 pasažie- 
rių, juodai pentuotaš; atrodo kaip 
naujas

$365.00
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas 
$245.00 
Autorizuoti

DE SOTO ir PLYMOUTH 
DEALERIAI

BURKE MOTOR 
SALES

5001 S. Western Ęlvd.
Vedėjas Joseph Bagdonas.

ATEIK i didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bęt kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
company 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 nąujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai ųž taip pi
giai ^aįp $35.

Nepirkite naujo ar - vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodęs kambarius. Mes užtikrina
me, kąd sutaupysime junis šimtus 
dolęrių.

Visi karai turi musų 90 ęhenU 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą- Jums nereikia ir grynų pini- 
gų» męs priimsimu jūsų senąjį kai
po rankpinigius, b . jus galite pa
siimti dviem'metams išsimokėti.
> Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vąkarą iki 9:30 P. M. 
iy visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

NĄŲJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Ųmųs Pinigaį Dabar Gįątavi Nu- 

~ kentejusioms Šeimoms
ELLIS PLANAS

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

L. T. ELLIS COMPANY 
33 LąSąlle St. Franklin 1593

JONAS ROČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 9 d., 8:00 vai. ryto, 1938 
tų., sulukęs pusės ąmž., gimęs 
Žygaičių' parap., Prysipantų 
kaime, Tauragės apskr. augo 
Yąinųto Parap., Girininkų kai
me. '

Amerikoj išgyveno 25 m.
paliko dideliame nuliudime 

brolį Stanislovą, brolienę Bar
borą ir jų šeimyną, ciocę Ju
liją Kim^arkięnę, Rhinelan- 
dęr, Wis., ir jos šeimyną, dė- 
dieną Oną Pocienę ir jos šei
myną, pusbrolius, pusseseres 
ir kitus gimines, Lietuvoj 4 
brolius ir 3 seseris ir kitus gi
mine^.

Priklausė prie Red Rose 
Paš. Kl., Cicero, III.

Kūnas pašarvotas randasi 
brolio namuose 2321 W. Mar- 
ųuette Rd. Tel. Hemlock 5727.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 
12 dieną, 8:00 vai. ryto jš na
mų į Gimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Pociaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat’ nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, cioce, Dė

dės ir giminės.
Laid. Dir. ‘ Antanas v Petkus, 

tel. Grovenill 0142/

HELP WANTED—MALĖ

REIKIA KEPĖJO lietuviškai 
duonai kepti. Algą svarstys atsa
kius į skelbimą. Mr. Ęaymond 
Kuizin, 1473 W. 15th Avė. Gary, 
Indiana.

REIKIA PIRMARAN^IO rūgi-, 
nęs ir baltoj duonos ir biskvitų 
kepėjo. Reikia patyrusio, kreiptis, 
^aujienps, Ęox 824.

PIGIAI ir gerai parsiduoda 75 
akrų farma su visais rengimais ir 
gyvuliais, gerais namais, apsėtais 
ąukais ir gražiu m^kų. 50 mylių 

nuo Chicagos. Kam rupi užtikrin
tas ir sveikas gyvenimas veik grei
tai. Joseph Vilimas 6800, So. Mąple- 
wood AVe.

FOR RENT—IN GENERAL

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

RENDON tavern pilnai įrengtas 
Galima pilnai repduoti 4 kamba
rių flatą ant antrų lubų. Savinin
kas ant antrų lubų Joe Bąrąnaųs- 
kis, 3800 Emerald Avė.

REIKIA PORTERIŲ patyrusių 
nakties valijimo referencijoms. 

THE HANDI-MAN CO.
32 No. State St., Room 508

• REIKALINGAS pusamžis žmo
gus nevedęs kaipo janitorius, kuris 
supranta apie boilęrį ir apie namo 
darbą. Kambarys ir valgis ant vie
tos. Atsišaukite laišku 1739 South 
Halsted St., Box 825.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FŲRNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Naiųai-žeųiė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

> .. :t. . .... i

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio narnąs su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apylinkėje. Namas 
tinkamas dėl bile kokio biznio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit 738 So. Jackson St., 
Waukegan, III. Tel. Majestic 1764.

PARDAVIMUI bizniamas NA
MAS ant 63rd ir California storas 
2, fletis ir 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

PAUL KRIKŠČIŪNAS, 
Tel. Rep. 3719, Res. Rep. 3714.

MARQUETTE PARKE
Kas norite pigiai pirkti arba 

mainyti 7. biznių namai; 9 ketur- 
flečiąi; 15 2 flečių; 12 cottages; 
13 Bungalows. Kas norite vištas 
auginti prie Kazimierinių kapinių, 
8 namai, nuo $1300 ir aukščiau.

C. P., 2502 W. 69th St. 
Grovehill 0306.

....PARSIDUODA mūrinis namas 
viršui gyvenimas apačioj tavernas 
vidury miesto. Atsišaukite 961 Mil- 
vvaųkee avė., Racine Wis.

FORKLOUZERIO IŠPARDAVIMAS 
Kampinės 6 krautuvėse ir 11 ap- 
artmėntų, salė, 3 ofisai, renda $8400; 
originalis morgičius $100,000. Da
bar tiktai $25,000. Terminai.
10 N. Clarks St., 4006 W. Division 

St., 3585 Milyzaukee Avenue

TIKRAS NAMAS
Šeimos liga verčia savininką 

parduoti vieną iš puikiausių rezi
dencijų/ prie Marųuette Road; žie
mių vakarų kampas Artesian gat
vės 7 kambariai, 3 garažai, priva
čias parking space, refrigeraciia, 
aliejaus Šiluma, lotas 83x125. Ma
tyti iš anksto susitarus. Šaukti

YARDS 3895.

REAL ESTĄTE TO EKCHANGE
_ . Namai Žemė Mainais

ATSIDARĖ DIDŽIAUSIS 
MAINŲ TURGUS!

1 4 fletų muro namas Bridge- 
porte ant naujesnio namo.

2. 2 fletų muro Brighton Parke 
ant Bungalow.

3. Nedidelis namukas, geroj vie
toje, su gręserne ant privątiško 
namo.

4. 4 fletų išmokėtas namas ant 
ūkės.

5. 270 akerių farma su gyvuliais 
ant Chicagos propertės.

Vienu žodžiu mes išmainysime 
jums viską ką turite ant ko norė
site.

Turime pįnigų paskolinimui pir
miems morgičiams be primokėjųno.

Padarome visokius raštus Tlęl 
Real Estate. Užrašome visokios rū
šies Insurance.

Atsilankę nesigailėsite.
JOHN P. ST. ‘ ---------- *

6912 So.
Tel. Prospect 1156.

riępviCH & co. 
festerų Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

APLAMAS HAULING, muvi- 
nimas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWŠKY, 
10632 Edbrooke Avę. Šaukti Pull- 
man 4621.

BUSINESS SERVICE ' ' 
Biznioį Patar^viiiias

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSE CO. 

3216 So. Halsted Street

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WAU.ACE STREET 
Tel. BOŲlEVARD 0250.

FINANCIAL
Finan^i-Paskolos_______

REIKALINGA $4000.00 ant pir
mo morgičiaus ant didelio štoro ir 
5 flatų mūrinio namo. * Geras ir 
saugus investmentas, šaukite Tele
fonu CANAL 2183.

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

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

$100,000.
Kadangi visos 

labai geros, lai 
liekamų pinigų 
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes ęia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Fedcrąl Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Ąssociation, Nau
jienų spulka, j 739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD, Canal 8887
IMU

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
PARGENU

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
mus gausit nuolaidu
U <A4 •* ’V** A*v T' «*•
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NAUJIENOS, Chicago, Ui. Antradienis, geguž. 10, 1988

Mergaitei išpjovė akį su spuogu
Operacija buvo lengva, bet ar mergaitė 

gyvens, tai klausimas
Penkių savaičių mergaitės He- jai reikėjo tik 10 minučių, 
laines tėvai Colanai pagalios Kraujo mergaitė pametė tik 
sutiko, kad jų dųkterei butų arbatinį šaukštuką. Akis buvo 
išimta akis, kurioj auga bjau
rus spuogas, vadinamas glio- 
m(t. Klausimo išrišimą jie pa
vedė daktarų tarybai. Dakta
rai nubalsova daryti operaci
ją. Rabinai taip pat balsavo 
už operaciją.

Neišėmus akies, spuogas bu
tų suėdęs ne tik akį, bet ir sme-; 
genis. Tas reiškė mirtį. Išėmus! 
aki, buvo vilties sustabdyti) v. . .£ . 1 • • . .v , i nežiūrint operacijos,spuogo tolesnį augimą ir isgcl- . t_ . . ,

■

KAZIO TAMOŠAIČIO PIRŠLYS 
PRALAIMĖJO

Nabašnikas Tamošaitis su Pripiršta Pačia 
Tegyvenęs Vieną Dieną

padidėjus ir gal jau nebeti
kus. Tai buvo kairė akis. Bet 
bijoma, kad ir dešinė akis yra 
paliesta ir gal ir ją reiks iš
imti.

Mergaitė po operacijos yra 
geroj padėty. Bet ar operacija 
išgelbės jos gyvastį ir ar reiks 

'kitą akį išimti, tai dar nežinia, 
i Ekspertai sako, kad mergaitės 
smegenys gali būti paliestos, 

Tuomet 
jos tėvai jos daugiau nebema
tytų. Jeigu operacija pagelbės, 

Vakar mergaitei akį išėmė visvien mergaitei reiks labai 
daktaras R. H. Good. Operaci- ilgai dar būti ligoninėje.

Kaip jau Naujienų skaityto
jai pamena, John King buvo 
pripiršęs a. a. Kaziui Tamošai
čiui tūlą moteriškę Ceciliją 
Douglas, 6 pėdų aukščio, 280 
svarų svorio, Vėliau Tamošai
tis, trumpai pasirgęs, pasimirė.

Piršlys John King mokėjo 
taip maloniai suktis apie Kazį 
Taiųošailį, kad jis, ką tik apsi
vedęs Crown Point, Indianoj 
su Cecilija Douglas, tuoj per
rašęs Kingui savo biznį ir nuo
savybes, kad viską jis gražiai 
prižiūrėtų. O pats Tamošaitis 
naujos mamos prikalbėtas, iš
važiavo į ligoninę gydytis savo

Tamošaitis tegyveno vos vieną 
dieną. Todėl tai teisėjas Klar- 
kowski užgynė piršliui John 
Kingui rinkti rendas ir abelnai 
gaspadoriauti ant Tamošaičio 
nuosavybės. O vietoje jo pa
skyrė receiverį arba gaspado- 
rių Frank Sloan.

PASIMATYMAS IR PASIKALBĖJIMAS SU 
PETRU BERNOTU

t AUME-JNŲ Fuluj

CHICAGOG—Slaugė Ruth Kuhnert laiko Helaine Ju- 
dith Colan, penkių savaičių mergaitę, kuri turi gliomą 
(akių tumorą). Mergaitės gyvastis yra pavojuje.

iw

Pasižymėjęs lietuvis sportininkas 
iš Pittsburgho

buvo susto- 
sportinin- 

universite- 
gavau pa
su juo ir

Pereitą šeštr.dienį patyriau, 
kad “Naujienose 
jęs jaunas lietuvis 
kas iš Pittsburgho 
to. Tuo pačiu metu 
kvietimą pasimatyti
pad; ryti, kaip sakoma, inter
viu. Paaiškėjo, kad tasai jau
nas sportininkas yra Petras 
Bernotas (Pete Bennet).

lig: i nedelsęs, aš nuvykau į 
Morrsion viešbutį, kur buvo 
sustojusi Pittsburgho universi
teto komanda. Bandžiau Ber
notą pasiekti telefonu, bet jo
kio 
ku, 
jas 
nių

išrinktr s da- 
Olimpijadoje, 
įvyks Kaune, 
jis žiuri į tą

tus Bernotas dalyvavo dauge
lyje rungtynių ir visur Ir.bai 
gražiai pasirodė. Bendrai imant, 
jis daro labai gerą įspūdį. Tai 
kuklus ir inteligentiškas jau
nuolis.

Bernotas liko 
lyvauti Lietuvos 
kuri šiais metais 
Paklausiau, kaip
kelionę. Atsakė, kad jis nekan
triai laukiąs tos valandos, ka
da galės vykti į Lietuvą. Juo
kais paerzinau, r r nebusią jam 
gaila palikti Pittsburgho mer
ginas. Girdi, jokio gailesčio ne
jausiąs, nes neturįs merginos. 
Esą, galįs tiek pasakyti, jog 
jo sužrdetinė turėsianti būti 
lietuvaitė.

atsakymo. Iš to buvo aiš- 
jog komandos treniruoto- 
nenori, kad kas iš pcšali- 
drumstų sportininkų ramy- 
Liko tik viena išeitis: be

jokių ceremonijų įsibriauti į 
Bernoto kambarį.

Kaip tariau, taip ir padariau. 
Tryliktame aukštyje pasibeld
žiau į nurodyto kambario du
ris. Pasigirdo “come in”. Kam
baryje buvo trys lovis, dvi 
užimtos. Jose gulėjo tvirti 
šviesiaplaukiai jaunuoliai. Tre
čias nedidelio ūgio jaunuolis 
rašė laišką. Galvoju: kuris jų 
yra lietuvis? Vienas iš tų tvir
tesnių] ų, — manau sau.

Staiga kreipiausi į vieną su 
žodžiais “sveikas gyvas Petrai”. 
Pataikiau. Petras pusiau apsi
rengęs iššoko iš lovos ir ištie
sęs ranką tarė, “oh, laba die
na, hovv are you?”

Be didelių ceremonijų susipa
žinome. Kreipiausi į Petrą Ber
notą, kad jis ką nors apie sa
ve papasakotų. Jei ne jo drau
gai, tai mano “interviu” butų 
visai nenusisekęs: tiek drovus 
ir kuklus pasirodė Bernote s.

Petras Bernotas yra šviesia- 
veidis ir sveria apie 200 sva
rų. Jis yra apie 6 pėdų ūgio. 
Vadinasi, ir iš stuomens ir iš 
liemens vyras. Gimė jis prieš 
22 metus New Kensington, Pa. 
Jo tėvai priklauso SLA ir šiaip 
nemažai veikia lietuvių judėji
me. Petras savo karjerą kaip 
atleūs pradėjo dar aukštesnę 
mokyklą belankydamas. Jis ten 
pasižymėjo net penkiose spor
to šakose.

Sportą Bernotas tiek pamė
go, jog sumanė Pittsburgho 
universitete mokytis fizkultū
ros. šie metai jau’ yra ketvirti 
ir netrukus jis bcigs mokslą.

Besimokydamas universitete 
Bernotas pasižymėjo dar kelio
se sporto šakose ir laimėjo 
Čempionatus. Būtent, jis lai
mėjo aukšto šokimo čempiona
tą. Toje sporto Šakoje nė vie- 
n: s baltaodis neturi geresnio j
rekordo kaip jis. Tik negras jo savo senosios konstitucijos 
Davė Albritton yra peršokęs 
per tam tikrą kliūtį 6 pėdų 9 
colių aukštumo. Bernoto rekor
das esti 6 pėdos 7% colio.

Per paskutinius keturis me- neris ir majoras Kelly.
U

ko- 
kur

SsO

tas

Jeigu taip, tai galiu užtik
rinti Petrą, kad Lietuvoje jis 
susiras gražių ir skaisčių lie
tuvaičių.

Kurį laiką besikalbant, stai
ga Petras pradėjo skubėti ir 
atsiprašinėti, kad jau pasivėli
nęs ir turįs tuoj su visa 
mrjnda vykti į Evanstoną, 
įvyksiančios rungtynės.

Pasiryžau ir aš pamatyti
rungtynes, o ypačiai pasižiūrė
ti, kaip pasižymės Petras. Ir 
Petras tikrai neapvylė. Be jo
kio sunkumo jis laimėjo šoki
mo rungtynes, peršokdamas 6 
pėdų ir 4 colių pertvarą. Tai 
buvo geriausias rekordas. Dis
ko metimo rungtynėse Petras 
'taip pat užėmė pirmą vietą 
(numetė diską beveik 134 pė
das. Dalyvavo jis ir kitose 
rungtynėse ir visur pasižymė
jo. žodžiu, jis pasirodė kaip 
vienas geriausių visapusiškai 
išsilavinusių atletų.

Kai pasibaigė rungtynės, tai 
nuėjau pasveikinti Bernotą. Jis 
ir dabar skubėjo, nes jo laukė 
giminės iš Cicero, būtent, p-ia 
Kasky (5329 W. 23rd St.).

Baigdamas galiu tiek pasa
kyti: Petras Bernotas tikrai 
geriau pasižymės Lietuvoje nei 
kiti tos rųšies atletai, kurie 
buvo nuvykę į Lietuvą. Galima 
beveik drąsiai sakyti, jog jis 
ten pasižymės ir atkreips į sa
ve dėmesį.

Ko geriausio pasisekimo Pet
rui !

— J. J. Žukas.

šimto
ko, kad
šilta, giedri ir maloni. Pasiro
do, kad tą dieną bus Naujienų 
didelis metinis piknikas Biru
tės darže. Linksma naujiena.

metų oro pranašas sa- 
gegužio 22 diena bus

Lenkai vakar apvaikščio-

[ACME-NĄUJ1ENŲ FbtO]
CHICAGO — Robcrt Marshafl, 2 metų berniukas, ku

ris turėjo gliomą (akies tumorą). Jam buvo padaryta 
operacija ir išgelbėta gyvastis^ nors vienos akies jis 
ir neteko.

SLA Delegatams

atsieitų gele- 
jie sutaupys 
automobilisto

tarpininku 
ir pasažie- 
ir Wiscon-

Garsinkites “N-nose
Didelis delegatų skaitlius į 

seimą vyks automobiliais. Ne
toli kiekvienas galėtų nuvežti 
kitus tris ar keturis delega
tus. Jeigu jie užmokės vežė
jui tik pusę arba ir trečdalį 
tos kainos, kiek 
žinkeliu 'važiuoti, 
daug pinigų ir 
išlaidas padengs.

Aš apsiimu būti 
tarp automobilistų 
riu Illinois, Indiana
sin valstijose. Kurie važiuoja
te automobiliais, tuoj praneš
kite man, kiek pasažierių ga
lite paimti iY kiek reikalauja
te už nuvežimą į Šcrantoną ir 
parvežimą. Norintieji pigios 
transportacijos delegatai irgi j 
urnai pasisiūlykite. Kas lauks 
paskutinių ' dienų, tam užtikri
nimo nežadu.

S.L.A. 6-to apskr. pirm.,
Dr. A. Montvid.

2400 Madison St. 
Chicago, III.

147-tas sukaktuves. Turėjo di
delę parodą gatvėse ir didelius 
pietus P:Jmer House viešbuty
je. Tarp kitų kalbėjo gub. Hor-

• Pieno draiverių unija yra 
kaltinama, kad apvertė du| 
Meadowmoor kompanijos tro-1 
kus su piėnu. Meadowmoor; 
kompanija pardavinėja pieną1 
“retail” po 8Į/2C. už kvortą, tuo 
tarpu kai didžiosios kompani
jos dabar ima po 12c., o iki 
Šiol ėmė po 13 centų už kvor-

Už poros savaičių pargrįžęs 
iš ligoninės, Tamošaitis nebera
do nieko savo alaus užeigoje, 
tik tuščius barus ir sienas. To
kiu nepaprastu piršlio prižiūrė
jimu jo turto nustebintas, Ta
mošaitis tuoj užvedė bylą cili- 
liame teisme dėl panaikinimo 
vedybų su ponia Cecilija Deng
ias ir panaikinimo perrašymo 
dokumentų piršliui John Kin
gui. Tačiau nesulaukęs bylos 
išsprendimo Tamošaitis vėl ap
sirgo ir pasirgęs keletą savai
čių numirė kovo 31 d., 1938.

Gegužės 6 dieną Circuit 
Court of Cook County teisėjas 
Kląrkowski darė šios keistos 
bylos pradinį apklausinėjimą. 
Buvęs piršlys John King per 
savo advokatą reikalavo, kad 
jam butų Kazio Tamošaičio ne

vykę pripažinta 
paveldėta ir kad 
rinkti iš nuomi- 
Bet čia prieš jį 
Tamošaičio pir- 

sesuo Martiną

ten teisėjui murmėti. Ta
čiau, neilgai jis tegalėjo taip 
daryti. Teisėjas Klarkovvski pa
klausė John King “ar tu advo
katas”? “Ne.” Atsako piršlys. 
“Tai ir tylėk”, atrėžė teisėjas 
Klarkowski.

Ir taip piršlys John King iš
ėjo iš teismo salės nusiminęs.

Kaip dar bus toliau, tai Nau
jienų skaitytojams bus praneš
ta vėliau., kada įvyks minėtos

Ten buvęs bylos sprendimas.

Kaip Pragyventi
Už $15.00 Į Savaitę
Tipiškas Vienos Kolonijos Vi

dutinės šeimos Biudžetas
Degtinė ir Alus ........... $8.80

žmonos Alus .................. 1.65
Visas .Maistas Imk ant bargo
Nuoma Atidėk iki kitos sa

vaitės
Degtinė—viduryj savaitės 1.50

Anglys—pasiskolink nuo kai
myno

Apdrauda-Insurance — žino
me, žmonos ........................

Cigarai ..........................
Teatras ..........................
Pinoklio Kliubo duklės ..
Už tipus ant arkliukų ........ 50
Šuns maistas ....................60
Tabokas ..............................40
Pokerio Lošis ..............  1.40

.50

.20

.60

.50

Viso .......................... $16.65
žinoma, vyras negali pragy

venti už $15.00, bet jeigu jis 
atmes “savo moters alų”, •tuo
met jam pilnai užtenka.

Bynsas

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI
Mažiau kaip trys savaites beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko 
kur daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais.

kaipo teisėtai 
jis jau galėtų 
ninku rendas. 
stojo velionio
mosios žmonos 
Varkalis ir per savo advokatą 
Joseph J. Girsh pareiškė teisė
jui Klarkowski, kąd už pripir- 
šimą antros .žmonos Cecilijos 
Douglas, su kuria Tamošaitis 
tegyveno tik vieną dieną, nuo
savybių perrašymas yra pirš
liui perdidelis atlyginimas. Ad
vokatas Grish reikalavo, kad 
visi tie perrašymai nuosavybių 
John Kingui turi būti panai
kinti. Nes tuo tikslu pats Ta
mošaitis jau buvo užvedęs by
lą, bet nesulaukęs jos išspren
dimo pasimirė.

Teisėjas Klarkowski, išklau
sęs Martinos Varkalienės advo- 

= kato Grish aiškinimo, nuspren
dė, kad ištikro tai yra per di- 

V delis piršliui atlyginimas už 
žmonos pripiršimą, su kuria

Kiekviena diena ir naktis vis naujus 
papuošalus atneš žemei; kiekvieną 
dieną musų apielinkes 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” GEGUŽINE BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22-rą Dieną

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius Šešiems arba 12 asmenims setus.
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Amerikos karo laivai, kurie vežioja lėktuvus, Rangcr, Sara toga ir Lexington, plaukia į Pacifiko okeaną daly
vauti karo laivyno manevruose. Toli ties horizontu matyt trys karo laivai-
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