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Čekoslovakija Mobilizavo Savo Rezervus
160,000 VOKIETIJOS KAREIVIŲ ČEKO

SLOVAKIJOS PASIENY
Prez. Benes atsišaukė į čekus ragindamas 

laikytis pavojaus valandoje
kės esant nepriklausomas nuo 
Čekoslovakijos. Per rinkimus 
nesunku iššaukti riaušių ir 
kraujo praliejimo. Hitleriui ir 
vėl priekabė briautis į Čeko
slovakiją.

Tikslu „ stipriau patruliuoti 
še lį rinkimų dienoje buvo pa
šaukta tarnybon dalis Čekoslo
vakijos rezervų. Bet visųpirma 
Hitlerio pavojus įėjo į mobili
zacijos planą. Hitlerio pavojus, 
kaip juodas debesys, k: ba Eu
ropos padangėje.

Naujoji Dalyba lai
mėjo Oregone

SALEM, Ore., geg. 22. — 
Oregon gubernatorius Charles 
H. Martin šeštadienį pripažino, 
kad jis? pralaimėjo demokratų 
partijos nominaciją (primary). 
Laimėjo Henry Hess, Naujo
sios Dalybos šalininke s.

Hessą rėmė senatorius Nor- 
ris, Naujosios Dalybos šalinin
kas ir veteranas liberalas kon
greso narys. Vid: us reikalų se
kretorius Ickes taipgi pareiškė 
pritarimo Hessui. Be to, Hesso 
šalininkai buvo darbininkai, la
biausia CIO naru i,* nors ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
vietinės organizacijos nebuvo 
jam priešingos. • ' .

O kai dėl Martino, tai jis 
skelbėsi esąs prez. Roosevelto 
rėmėjas, bet sr kė, kad netar
nausiąs jam tik kaipo antspau
das. Martin yra pasižymėjęs 
kaipo priešas D: rbo Santykių 
Tarybos, kuriai grūmojo “spir
ti į kelnes”. Darbo departa
mento sekretorių, p-nią Per- 
kins, tfis yra pavadinę^ “ta 
vargše sekretore”. Nors Mar
tin ir sakėsi esąs prez. Roose
velto šalininkas, tačiau vidaus 
reikalų sekretoriaus Ickeso pa
reiškimas, kad Martin “širdy
je nėra Naujosios Dalybos ša
lininkas”, atrodo, tiksliai api
budino jį.

Ispanija siunčia auk
są Amerikon

PERPIGNAN, Francuzija, 
geg. 22. — Dvidešimt keturi 
trok: i šeštadienį pasiekė Fran
cuzijos rubežių. Jie atvyko iš 
Barcelonos. Kaip pranešama, 
jie atgabeno 200 tonų Ispani
jos aukso ir sidabro, siunčia
mo į Jungtines Veisti jas. Tro- 
kų palydovų vadas pareiškė, 
kad auksas yra siunčiamas 
įvairioms reikmenoms pirktoms 
Jungt. Valstijose užmokėti.

Prezidento sūnūs eis 
į ligoninę

WASHINGTON, Df C., geg. 
22. —James Roosevelt, vy
riausias prezidento sūnūs ir 
prezidento sekretorius, ruošia
si atknkyti Mayo kliniką svei
katai patikrinti. James Roose
velt jau kurį laiką jaučia pil
vo skausmus.

A
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

22. — šeštadienį, geg. 21 d., 
savivaldybių rinkimų^ išvakarė
se, Čekoslovakijoj buvo didžiau
sias įtempimas. Ir ne tik Če
koslovakijoj : visa Europa bu
vo apimta nerimo.

Greta 190,000 vyrų regulik- 
rios Čekoslovakijos armijos mo
bilizuota dcr 60,000 rezervų. 
Kariuomenė pasiųsta į parube- 
ž\

Kitoje gi pusėje — Vokieti
joje — prie Čekoslovakijos ru- 
bežiaus yra sukoncentruota 
160,000 vokiečių karių.

Čekų kariuomenė stovėjo 
prieš vokiečių kariuomenę. An
glijos vyriiusybei atsiklausus, 
kodėl laikoma tiek daug vokie
čių kariuomėnės Čekoslovakijos 
pasieniu, gauta paaiškinimas, 
kad Vokietija daro paprastus 
karo pratimus. Čekoslovakijos 
vyriausybė, užklausta kodėl’'ji, 
mobilizavo dalp savo rezervų, 
paaiškino svetimų valstybių 
atstovams, kad rezervai tapo 
pašaukti tarnybai tikslu supa- 
žinti juos su ne uju karo pa
būklų vartojimu.

Atsakymai rodo lyg vokiečių 
ir čekų kariuomenės koncentra
vimas butų paprastas, regulia
rus armijų judėjimas. Bet per- 
ėjinr s vokiečių-čekų sienos j 
Čekoslovakiją -tapo suvaržytas. 
Iš Vokietijos į Čekoslovakiją 
įleidžiami asmenys tik su pa
tikrintais pasportais. Iš Čeko
slovakijos išleidžia mi į Vokieti
ją irgi tik su pasportais. Če
koslovakijos prezidentas Ed- 
uard Benes per radiją atsišau
kė į šalies gyventojus laikytis 
vienybės pavojr.us valandoje 1\‘ 
vengti provokuojančių žygių. 
Francuzijos ir Britanijos dip
lomatai darbavosi paskubomis 
tikslu sutaikinti vokiečius ir 
čekus ir neleisti karui užsiliep
snoti. "

Nerimo priežastis Čekoslova
kijoj tai baimė, kad Hitleris 
puls čekus. Kad jis gali pulti 
dabartiniu momentu. Kad puo
limui yra progų.

Viena jų tokia: Čekoslovaki
jos savivaldybių rinkimams 
įvykstant sekmadienį, geg. 22 
d., vyriausybė bijo riaušių ir 
kraujo praliejimo, išprovokuoto 
nacių vokiečių. Ji uždarė kai 
kuriuos kelius Vokietijos pa
sieniu, kad neleisti grūmojan
čioms betvarke demonstraci
joms įvykti. Du vokiečiai na
ciai, nepaklausę vieškelių pa
trulių įsikymo sustoti, buvo 
nušauti šeštadienio rytą.

Hitleriui, kart kartėmis pa
reiškusiam, kad jis neleis vo
kiečių kraujo lieti bet kurioj 
svetimoje šaly (t.y. ne Vokie
tijoj), šis incidentas yra prie
kabė įsibriruti į Čekoslovakiją 
ir pagrobti ją, kaip kad jis pa
grobė Austriją.

Kita čekų nerimo priežastis: 
patys savivaldybių rinkimai. 
Gand i paplitę, kad per rinki
mus Čekoslovakijos naciai ke
tina paskelbti vokiečių apgy
ventas Čekoslovakijos apielin-

I

(ACME-NAUJIENŲ Eolo l

SAUGUS, Cal. — Lockheed Zephyr lėktuvo katastrofa, kurioje žuvo devyni žmonės.

Jos savo uniją suor 
ganizavo

ar ilgiau viename 
atostogų po dvi 

metus.
dar reikalauja

FRANCUZIJA PASIRUOŠUSI PASKELBTI 
MOBILIZACIJĄ

N
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paskelbtą
i 48 valandas

PARYŽIUS, Francuzija, geg. ministeris Bonnet tarėsi' šešta- 
22. — šeštadienio vakare pa-:dienio vakare su Čekoslovaki- 
tirta, kad Fr neuzija buvo pa-'jos p'siuntiniu Paryžiui ir pa
siruošusi paskelbti mobilizaci-;laikė nuolatinį kontaktą tele- 

prie algų tarnams Hitleris įsakys.;sąvo ka-'fonu su Britanijos vyriausybe

PARYŽIUS, Fr:ncuzija, ge$», 
22. —> Neseniai francuzija iš
leido įstatymą, kuris reikalau
ja tarnams ir tarnaitėms, sam
domiems nrmų ruošai, išdirbu
siems metus 
name, duoti 
savaites per

Įstatymas 
duoti priedo
ir tarnaitėms, kad jie 
užmokėti rendą ir ve.lgį tuo me
tu, kai būna atostogose.

Francuzijos ponios, samdan
čios tarnus, taip susijaudino 
sakytu Įstatymu, kad suorga
nizavo “Samdančių Tarnus Šei
mininkių Uniją” savo intere
sams apsaugoti. Ir samdytojos 
org<‘nizuojasi kovai su darbi
ninkais, ne tik samdytojai.

galėtų r^uomenei Per^iLi Čekošlovaki- Londone.
Paryžiuje leista suprasti, kadi jos rubežių. \

Tokios mobilizacijos pašėko- Didžioji Britanija ir Frcncuzi- 
je gali greitai kilti k: ras, įspė- ja yra griežtai nusistačiusios 
jo franeuzai.

Francuzai gali paskelbti mo-(kija tam, kas

Užgyrė bilių pašal
pai teikti

WASHINGTON, D. C 
22. — Jungt. Valstijų senato 
asignacijų- p-komise..-. pereitą, 
sėftadienį užgyrė $3,450,000,- 
000 pašalpos bilių.

Užgintas bilius sumažina 
$100,000,006 sumas valdžios nu
žiūrėtas pašalpos darbams. Bet 

• jis padaugina pašalpą- pietinių 
valstijų f armėnams $212,000,- 
000 e uginantiems kviečius, 
medvilnę ir kukurūzą. Bilius 
apriboja fondus skiriamus 
elektros stotims statyti, kurios 
priklausytų pačiai visuomenei, 

ne privačioms kompanijoms.

geg.

Japonijai trūksta 
aliejaus ir ga

zolino
TOKIO, Japonija, geg. 

— Komercijos ir pramonės 
nisterija išleido patvarkymus, 
kurie apkarpo 20 nuošimčių 
vartojimą i liejaus ir gazolino 
šalyje. Patvarkymas leidžia 
taksikebams suvartoti 250 ga
lionų gazolino per mėnesį, pri
vatiems automobiliams 120 ga
lionų ir mažiesiems automobi
liams bei motorcikliams po 50 
galionų per mėnesį. Pramonei, 
kuri negamina karo reikmenų, 
vartojimas g' žolino ir aliejaus 
taipgi apribotas. Jeigu kas mė
gins savo kvotas parduoti ąrba 
kitų kvotas pirkti, te i už šį 
nusikaltimą skiriama bausmė 
iki $1,500. ę 4

22. 
mi-

Laukia Mooney by
los išsprendimo

WASHINGTON, D. C., geg. 
22. — Laukiama, k\d pirma
dienį Jungtinių Valstijų Vy
riausias teismas paskelbs spren
dimą Thomas Mooney bylojeį 
peržiūrėti ją, ar palikti Kali
fornijos teismų bausmę Mooney 
kalėti iki gyvos galvos.

neleisti atsitikti su čekoslova- 
i r.tsitiko netaip

bilizaciją į 48 valandas, jeigu seniai su Austrija, kitaip sa- 
dėl Čekoslov: kijos rinkimų sek-jkant, neleisti Hitleriui pagrob- 

centralinčf, ti Čekoslovakiją. .
Gaunama pranešim, 

Francuzijos kariuomenė gink
luoja fortus ir kitokius sustip
rinimus Reino kaimų apielin- 
kėje. Net statoma spiglotų vie- 

paskutiniuoju .momentu, prane-jlų tvoros.
Šimai sako, ji nusitarusi pa-> Francuzijos vyriausybės vil- 
skelbti visos š lies mobilizaci- tis yra, I
ją, jei Hitlerio žygiai reika- tvirtas nusistatymas gali su- ita(j Vokietija nežiūrės rankas 
lauš tokios akcijos. J

Francuzijos užsienio reikalų siliepsnojimą.

madienį pagilins
Europos krizį.

Iki šiol, faktinai iki pereito 
šeštadienio, Fnncuzijos vyriau
sybė stengėsi švelninti savo ak
ciją užsienių politikoje. Tačiau

kad

O

Vokietija įspėja 
Čekoslovakiją

BERLYNAS, Vokietija, 
22. — Vokietijos spauda 
pašėlusią kurstymo prieš čekus 
agitaciją. Redakcinių straipsnių 

į tonas paremtas Hitlerio dažnai

geg.
vrro

Japonai žygiuoja 
Hankowo linkui

SHANGHAI, Kiniją,22. 
—•' Japonai, užkariavę Suchow, 
šeštadienio vakare išleido pa
reiškimą, jogei kinų atspara 
mažėjanti. Generolas Shunroku 
Hata, japonų armijų centrali- 
nėje Kinijoje komanduotojas, 
sako, kad jis žygiuos į Hanko- 
wą, dabartinę Kinijos sosti
nę.

Ir lenkai prieš čekus
VARŠUVA, Lenkija, geg. 22. 

— Lenkijos vyriausybė šešta
dienio vakare įsakė savo pa
siuntiniui Čekoslovakijoje pa
reikalauti, kad Čekoslovakijos 
vyriausybė paaiškintų, kodėl ji 
koncentruoja kariuomenę Len
kijos pasieniu.

Mat, pranešimai pasiekė Var
šuvą iš Teschen, Čekoslovakijo
je, kur gyvena namažai lenkų, 
kad čekoslovakų kariuomenės 
judėjimas ten pastebėtas. Be 
to, lenkams pranešta, jogei če
kų valdininkų šeimos krausto
si iš Lenkijos pasienio j šalies 
gilumą.

Jau kurį laiką lenkai varė 
agitaciją Čekoslovakijoj, reika- 

Japdami^. nacių pavyzdžiu, Če
koslovakijos lenkams autono
mijos. Tas fakt: s, kad dabar, 
opioje čekams valandoje, lenkai 
reikalauja pasiaiškinimų iš Če- 
koslov; kijos, interpretuojama, 
jogei jie, nežiūrėdami Francu
zijos ir Britanijos pastangų, 
linksta remti Hitlerio Vokieti
ją

Apšaudė Madridą
MADRIDAS, Ispanija, geg. 

22. — Ispanijos sukilėlių arti
lerija : pšaudė Madridą šešta
dienį. Į miestą paleista daugiau 
kaip 200 šovinių. Viena grana
ta pateikė į Venezuelos konsu
latą ir užmušė fduardo L6ųa- 
no, vicekonsulo brolį, ir tris 
kitus asmenis. Viso 20 žmonių 
užmušta, o 30 sužeista.

kr.d jos ir Britanijos kartojamu Hitlerio pareiškimu,

laikyti naujo Europos karo už-

Maištininkai veikia Užsakė 13 naujų ar-
Maksikoje mijai lėktuvų

WASHINGTON, D. C
. —. ^2. — Jungt. Valstijų karo de-

Sedillo vadovaujamų maištinin-'rtamentas šeštadienį paskel-i VnViWinQ
1 be, kad jis atidavė kontkratąp1JOS v°kieclus-

Mek-SAN LOU1S FOTOSI 
sika, geg. 22. — šeštadienį gėn.

geg.

nuleidus, krip vokiečių kraujas 
liejasi. Spauda akcentuoja įspė
jimą čekams, kad “valanda yra 
rimt.”.

Paties feldmaršalo Gocringo, 
Hitlerio pirmo leitenanto, dien
raštis “Essen National Zei- 
tung”, daro “paskutinį atsišau
kimą” į čekus, k: d jie paliautų 
kruviną terorą prieš čekoslova-

VERTAS DĖMESIO 
PILIAKALNIS

kų lėktuvas numetė į miestą 
keturi: s bombas — arti rumu,|^e^ Aircraft kompanijai, Buf- 
kuriuose laikinai apsigyveno 
prez. Cardenas.

Tarp valdžios kariuomenės ir 
maištininkų įvy^o susirėmimas 
prie Rio Verde. Vyriausybinin- 
k' i išvaikė maištininkus. Dvi
dešimt maištininkų užmušta, 
15 sužeista ir 80 suimta.

falo, N. Y., pastatyti 13 nau
jausios konstrukcijos kero lėk- 
’ tuvų. Lėktuvai kaštuos karo 
departamentui $3,168,265.

Jungt. Valstijos 
pipirų šalis

NEW YORK, N. Y., geg. 22.

Chicagai ir apielinkei fede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja; • ■ <

Giedra; šilčiau.

Pasak departamento atstovų, _ WTiam,H. Hine, New Yor- 
dėka jų yp. tingos konstrukci- ko vertelgų organizacijos pir- 
jos, šie lėktuvai lengvai pra- mininkas sako, kad Jungtinėse 
lenks greitumu bet kurį dabar Valstijose kas metai suvrrto- 
esantį tarnyboje karo lėktuvą jama 34,000,600 svarų pipirų, 
bombonešį. Jie pralenks dabar Tai yra trečia viso suvartoja- 
v: rtojamus Jungt. Valstijų ar- mo pas' ulyje pipirų kiekio da
rnios naujojo tipo lėktuvus — lis. Ir dabartiniu laiku New 
skrajojančias tvirtoves •j— ir, Yorko sandėliuose yra padėta 
pajėgs išvystyti 400 mylių per 22,000 tonų pipirų.
valandą greitumą. | * —i_________

---- • Lenkija prie savo pasiunti- 
• Kaune įvyko Lietuvos aku- nybės Lietuvoje jau paskyrė ir 
šerių suvažiavimas. Lietuvoje karo atašė pulk. Mitkievč-Zols- 
dabar yra apie 500 akušerių. toką. *

Taraldžiai, K; majų valsč. 
šiame sodžiuje J. čepukonio 
sklype yra piliakalnis, kuriame 
stovi nuo ' neatmenamų laikų 
kryžius. Pilic.kalnis vadinasi 
Kapų kalnu, šis pavadinimas ir 
užsilikęs kryžius liudija ten 
buvusias praeitame šimtmetyje 
kapinės, nes kasinėje.nt šį pilia
kalnį dar ir dabar iškasama 
žmonių kaulų, šukių ir net se
nų pinigų monetų. Tai vertes 
moksliško tyrinėjimo piliakal
nis.
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ADVOKATAIir atsa-

st.

... gražesni ir ramesni. Jei sto-

ptis i Naujienų Spulką.

begul€da- 
susipešė.

(Galas)
j,v »i/|i įiii.iieiA»įi.į>iiĮli.»n

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Ofiso Tel Vizginta 6686 
Resldence TeL BEVERLY 8244

Įvykiai šiandien einą tokiu 
tempu, kad atsakymo į 
klausimus neteks per 
laukti. t

Pilną apdraudę auto- 
mobįjįarns
Apdraudę namų nuo 
ugnies
Apdraudę
Apdraudą
Apdraudė
Apdraudą

Dr. F. Pulsticki Le Van 
GYDYTOJAS-CHItJURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damcn Hemlock 6099

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

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas BrUnstfick 0597

nuo
8039 SOUTH CLARĖMONT aVM 

Valandoj —U—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

į "■ ■=====±±±===3=

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

j and Midwife
6630 So. VVeštėril 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
paderimai dykai.

■ttrfci.*.,1...L:'iii thf .ant

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016

nepalai- 
kykit man tai per> bloga, bet aš 
jaučiuos Visai įgerai.

rakandų 
ttUo vagir 

temgų 
gyvasties

gausite

>w - i..... ... I ■

Pirmadienis, geg. 23, 1938
OttM M. Bodertra 4914
DR. BERTASH 
756 West 35th St

Čęr. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso vaUhdoė ftUb 1-3 huo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Ilež. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Hcnwood 5107

K. P. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 Ni Dearbofn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
1
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofisę valandos:
-4 lt nuo 6—8 vėl. VakMt© 

Rezidencija:

į AUME-NAU.IIENŲ FotO 1

SHIRLEY TEMPLE, pa
garsėjusi kino artistė, žaid
žia Palm Springs, CaL
•di.'ij* •i>;si. t . ? '->-n 1 : ■ -i'. 'f-

Negerai Pasidalino
Naktį du vaikai, 

mi vienoje lovoje, 
Motina klausia:

—Kas atsitiko?
—Petriukas pusę 

mė.
—Na, tai kitą pusę tu u& 

imk ! t
—Kad jis savo pusę viduryje jCįį* ™ niTVIntTT TG 

užėmė; o man dusu naliko iš JLHV* !• 1zU1NLHJ1j10

j j Valandos:
Namų įfiVa?--033^CSo"CHal7terSt 7~9 rrto kasdien. Ned. 9-12 ryto

V. Kauneckas

Europos politika
(Tąsa)

Švedija: “Gera dirva kapita
lam?.”

Šveicarija: “Vienas pačių 
saugiausiųjų kraštų pasaulyje 
kapitalams/’

Turkijai “Be vilties, išski
riant koncesijas.”

Vengrijai “... Politiškai — 
be pasitikėjimo; tačiau saugu
mas kapitalistams pareina nuo 
to fakto, kad kaimynai neleis 
Vengrijai elgtis neprotingai ir 
kad tokios rūšies mėginimai 
sujungtų Mažąją Santarvę ir 
didžia?ias valstybes. Taigi dir
va kapitalams palanki.

Vokietijai “Galimi yra poli
tiški neramumai dėl labai že-

pasiekė gyventojai; bet tai tau-

ta, kuri nežiūrint paskutiniųjų 
laikų Įvykių, išlaikė savo vie
nybę, įrodė savo pastovumą ir 
kuri galima laikyti patenkina
ma dirvą kapitalams.”

Šitaip buvo žiūrima į daly
kus 1928 metais. Įdomu, kad 
Lietuvą šios knygos autoriai 
darė priklausomą nuo Sovietų 
Rusijos ir abelnai Baltijos val
stybes laikė faktinai Rusijos 
priedėliu, vesdami iš to savo 
nepasitikėjimą. Toks sprendi
mas mums atrodo ne ekono
miškas, bet jau grynai politinių 
antipatijų Rusijai diktuojamas. 
Rusijai tačiau skiriama ekono
miškai kaip malėme pilnas pa
sitikėjimas.

Pažymėtina yra labai neauk
šta nuomonė apie Lenkiją ir
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tinė” valdžia, anglų konserva
toriai leido Ibetijos pusiasaly į- 
sigalctl Vokietijai ir Italijai, 
kurios kėsinasi į britų koloni
jas, į jų “imperijos kelius”.

Tokios politikos pernelyg jau 
aiški žala — ir negarbė — ke
lia šiandien Anglijoj prieš ^se
nuosius metodus” svarbią vie
šosios nuomonės dalį. Kokia 
bus, kuo pasireikš Etiropos rei
kaluose “naujoji politika”? Ar 
tebetęs Anglija, toliau savo ne
garbingą, finansinių pajėgų jai 
diktuojamą, reakcijos šulo
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—-Tai ko jis Tėkė? Juk jam 
dantų neskauda.

—-Nė. Bet Jis už mane davė 
ištraukti dant|* Aš jam už tai 
žadėjau duoti litą...

KrautiiVėjė
Pirkėjas:—Noriu 

kaklių.
Pardavėjas:—Ar 

kias nešiojate?
Pirkėjas:—Nė, aš 

rių.

INSURANCE
(APDRAUDA)

užėmė; o man pusę paliko iš 
abiejų kraštų. 

........ .
Bet Kada

—Kuriomis Valandomis 
Viršinihkas priiminč j a ?

—Jei nemenka suma, tai bet 
kada.

SAVI NAMAI
MALONESNI

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti, nes čia jie apdrausti iki $5,000.
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TAUPYK, kol 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI /?* 
PAGUODĄ.

Atdara nuo 8 iki 8

vargiai galėtumei tvirtinti, kad 
po 1928 m. Šis nesUsitupėjęs 
diktatūros kraštas ekonomiškai 
Ir politiškai butų bent kiek 
konsolldavęšds.

Sprendimą apie Vokietiją 
nuo to laiko teko iš pagrindų 
revizuoti. Tačiau mes matėme, 
kad kai kurie City finansinin
kai nenustoja ir šiandien tebe- 
reiškę Hitlerio Vokietijai nė tik 
stiprių simpatijų, bet ir naujų 
kreditų. Padėdami jai ginkluo
tis, Anglijos kapitalistai vado
vavosi įsitikinimu, kad reika
linga sudaryti stiprus barjeras 
prieš tariamąjį Rusijos pavo
jų. Ar nėra mėgiamiausias Hit
lerio prakalbų motyvas, kurio
mis jis užsieny svarbiausia 
kreipiasi į anglų ausį, kad jis 
gclbstįs Vakarų Europą nuo 
“pasaulinio komunizmo”? “Ma
skvos” baimė iki šiandien stip
riai tebeveikia ne tik konserva
torių publiką, bet ir šiaip pla
čius anglų visuomenės sluoks
nius, nuteikiamus atatinkamos 
spaudos. Sir Norman Angell 
viename savo straipsnyje sako: 
“Kol labai stipri neapykanta ir 
baime Rusija^ ir^jos komuniz
mui (ar komunlžMO^) biiš to
kie galingi jausmai tokiai stip
riai viešosios nuomones daliai, 

vesti jo- 
kaip tą, 

vedė nuo

JUOKAI
Tikras AlViritfdąs
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X gydytojas šukitoka SU sa
vo seną pae|jėtii§. ir meiliai ją 
klausią i

—Na, mieloj ų i kaip 
gyvuoji?

Pacijentė nusišypso
ko:

—Pohe, gydytojau,

Pasidalino Skausmą
—Štai tau žadėtieji du litai j 

Elenute. Na, kaip sekasi pas 
dantų gydytoją? Ar labai skau- 
dėjo?

—O, mrma, kad tu butum
. > . , J. ♦

girdėjus, kaip Petrukas rėkė!

raštinėje 
per A, RypkėVičių

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

po pietų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

savo ran-

Lithuanian Buiiding, Loan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ ŠPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8500

r

ANTANAS M. PHIILIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
nvi/' A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia |0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

kios kitos politikos, 
kurią ji visą laiką 
1931 metų.”

London City turi
koše visas reikalingas priemo
nes, kad tą komunizmo baubą 
nuolat ir apsčiai Anglijoje pe
nėtų. Reikia tačiau pabrėžti, 
kad pastaruoju metu, įvykių 
blaivinami, platus, net pačių 
konservatorių sduogsniai ima 
Anglijoj suprasti, kad jeigu 
Anglijai ir jos užjūrio nuosa
vybėms — jos duonai — gtę- 
sid pavojus, tai ne iš komunis
tų “pasaulinės revoliucijos’* — 
Maskvos procesai tai pakanka
mai įrodė, — o nuo Berlyno- 
Romos-Tokio ašies, kuri komu
nizmu labai grubiai stengiasi 
pridengti s»avo pernelyg aiškią 
politiką. Todėl į Rusiją vėl į- 
mama Anglijoj palankiau žiū
rėti. Deja diplomatinėj šachma
tų lentoj jos vertė, po didžiųjų 
šaudymų, katastrofiškai nu
smuko.

Atėjusi 1931 m. valdžion An
glijos konservatorių partija tu
rėjo progos, drauge su U.S.A., 
ktiri pati pasiūlė tuomet savo 
talką, galutinai sulaužyti dar 
tik pradedantį rodyti nagus ja
ponų imperializmą. Bet bevely
ta leisti japonams užgrobti 
Mandžuriją, negu priimti neiš
vengiamą kare bendradarbiavi
mą su Sovietų Rusija. City įga
liotiniai beveliju atiduoti vis
ką Tokio, tikėdamiesi vėliau 
“džentelmeniškai” susitarsią dėl 
meškos kailio, — kad tik ne
reiktų nieko duoti Rusijai. Del- 
tokios trumparegės politikos 
Šiandien D. Britanija rizikuoja 
prarasti Kinijoj didžiąją dalį 
savo investuotų ten 225 milijo^ 
nų svarų ir stambią rinką savo 
eksportui. Siekdami įvairiais 
šunkeliais Franko pergalės Is
panijoj, kad tik nepasiliktų ten 
teisėta, bet biznyje gal mažiau
nukalbama, tariamai “bolševis*
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AlfBULANCB> Hieną ir naktį
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage AvC. 
4447 South Fairfield Avenue

> Tel. LAFAYETTE 0727
.........................................' ...................................................... i l.l lilli! Į i- -.1 į ! II I ,1 ■ , ,

T A 4 koplyčios visose
J—1 V- X Chicagoa dalyse

I . ...

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

• Ofiso Tek CENTRAL 1824 
iNFamų Tel.—įlydė Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatof nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAIKlausykite musų Lietuvių radiO programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro’ iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

u P. ŠALTIMIERAS.
. .4 .................... .........................

. . -------------Jį.-.. > ---- - --- ----------------------

Laidotuvių Direktoriai

8

LIETUVIAI

n

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
Koplyčias 

Visose miesto 
dalyse

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street ' Boulevard 5566

Š. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Phone Grovehill 014?
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Courl

; P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai_______
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredotnls ir nedėk pagal Sutartį 
Rez. 6631 So. California AVenue

Telefonas RepubDc 7868

NARIAI 
Chiciigos,, 

Cicero ‘
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically. Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia tnažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys Atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

. Kiti,.Lietuviai Daktarai

‘ Dr. Margeris ■
3325 So. Halsted Si.

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

Šventadieniais tik susitarus ;
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wehtworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6909 So. Halsted St.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal Susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

I »i ■■■ ■■■■ ■ ■

popiet ir 7—9

KITATAUČIAI

LACHAWICZ Ht SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

—---------- *'11 ■■■"■*———1-------------------------------------
ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS

4704 So. Western Avė. _ Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: huo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nėdėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Režidencijoš telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILt.
OFISO VALANDOS

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

Phone MlbWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
•-Vš - - -

d
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NAUJIENOS, Chicago, UI

SPULKOSPavasario darbaiPusantro Aukšto Namas
Namai

arbaSAVO NAMAS

av

GARAŽE

kar

MALONUM.

«

rūkete

Pirko — Pardavė

vedama speciale agi- 
namų įsigijimą, bu- 

skirtingose miesto 
priemiesčiuose laiko

/orECONOMY and 
SATISFACTION we 

Doubk lėsted/DoabkAdion/

BAKING fkV POVVDER

ma- 
ant

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

•n naudingos.

Full Pack*««No Slack FUlin^

Anastazija Markus pardavė 
ant W. Fulton St., prie S. Ca- 
lifornia Avė.

Pasikeitus Šalyje ekonomi
nėms sąlygoms, bankams pa
liovus duoti pastovias paskolas 
ant namų, spulkos pasidarė 
pirmaeilėmis įstaigomis namų 
savininkams ir pirkėjams. Se
niau į spulkas buvo žiūrima 
daugiau kaipo į taupymo įstai
gas, o kada prirei kodavo sko
lintis, tai pirmiausia visi bėg
davo į banką, kad galėtų gauti 
“tcreit” — pastovų morgičių. 
Tiktai negalėdami gauti gana 
daug arba visai bankui atsisa
kius duoti paskolą, būdavo 
kreipiamasi į spulkas kaipo pa
skutinė išeitis, šios gi norėda
mos uždirbti nuošimčius tau
pytojų padėtiems pinigams, bū
davo beveik priverstos duoti 
paskolas ant prastesnės rūšies 
namų. Gal būt ši buvo viena iš 
pagrindinių priežasčių, kad 
daugeliui spulkų prisiėjo gana 
skaudžiai nukentėti. Vienok 
nors bankai gaudavo geriausias 
paskolas, o spulkos prastesnes 
ir tai nesirado spulkų, kad prie 
blogiausių aplinkybių nebūtų 
galėję išmokėti taupytojams 
nors 50 nuošimčių, kuomet už
sidarę bankai labai retas kuris 
tiek galėjo išmokėti. O tai dėl 
to, kad bankų operavimo kaš
tai buvo nepalyginamai didės-

Čia atvaizduotas “colonial” pusantro aukšto namas 
su gyvenamaisiais kambariais pirmame aukšte ir mie
gamaisiais antrame. Per kai kurį laiką, ypač vidurinėse 
valstijose toks namas buvo išėjęs iš mados. Paskuti
niuoju laiku vėl šiuo planu daug pradedama statyti. 
Tikrumoje šioksai planas teikia savotiškus paranka
mus: pirmiausia pigiau atsieina konstrukcija, _  gali
ma statyti ant mažesnio loto, daugiau palieka tuštumos 
prie namo papuošimui medeliais arba gėlėmis bei dar-

Paskutiniais keliais metais 
kas sugebėjo nusipirkti, tiems 
gailėtis neprisieina, nes namai 
pigesni vargu kada galės būti. 
Suprantama tie, kuriems pasi
taikė pirkti seniau, spekuliaci
jos laikais, depresijai užėjus 
buvo priversti nukentėti. Bet 
jei jie tuos pinigus butų laikę 
bankuose arba įdėję į bonus 
ar morgičius — ar daugiau bu
tų laimėję?

tenka matyti du kaimynu šalia 
vienas antro su lygiu didžio 
jardu, iš kurių viąnas turi iš
sidabinęs įvairiais žalumynais, 
o antras senom blėkinėm, at
matom, mcdgalais ir t.t. nerei
kalingas čia aiškinimas, kokį į- 
spudį kaimynai iŠ jų gauna. 
Tad bukime pavyzdingi kaimy
nai.

šiandien dalykai pasikeitė. 
Spulkos liko geriausiomis sko
linimo įstaigomis. Jos pasimo
kino iš praeities nepasisekimų. 
Todėl viena už kitos stengiasi, 
kad tik s.ipriau apsisaugojus 
nuo panašių įvykių. DeS^ar išsi
rūpinama sutaupų apdraudą 
pasiduodama po griežta val
džios kontrole, ir paskolos pa
sirenkama kuo saugiausios.

Dabar spulkos pasidarė lygi
nai svarbios ir reikalingos kaip 
taupytojams, taip ir skolinto
jams. \

... laukdami už 
kampo... į beveik milijonu krau
tuvių kur cigaretai parduodami 
jūs rasite tų draugišką baltą 
Chesterfield pakelį.

Kas turi savo nuosavybes, tai 
tiems pavasario metu netrūksta 
darbo. Prie kiekvieno namo ar 
jis butų senas ar naujas, mu
ro ar medžio — šiuo sezonu 
netrūksta darbų. Vidaus deko
ravimas, iš lauko pusės medi
nių dalių maliavoj imas, porčių 
bei tvorelių sutaisinėjimas 
kiekvienam būtinas*. Kurie turi 
šiek tiek tuščios žemės prieky^ 
je ar užpakalyje namo, dabar 
tinkamiausias iąikas tą žemę 
padaryti sau kuo naudingiau
sia. Priekyje namo gražus tvar
kus žolynėlis ir vienas kitas 
medelis priduoda namui ir pa
čiam savininkui malonumo ir 
pasididžiavimo. Užpakalyje — 
“jarde”, vasaros metu galima 
padaryti “naminį rėjų” su ma
žais* kaštais, o tik reikia suma
numo ir darbo. Užuot nepro
duktyviai laiką aikvoję parkuo
se ar miškuose, daug naudin
giau būtų griebtis lopetos, ša
kės, grėblio ir imtis darbo savo 
“jarde” — tai bus mankšta, pa
sinaudojimas saulės spinduliais, 
išbandymas savo gabumų, pro
ga planuoti ir pagaliau pasiten
kinimas* savo darbo produktu. 
Juk visai nedideliame “jarde”, 
sakysime, 25 per 25 pėdų plote, 
galima užsiauginti keliolikos 
rūšių gėlių, kelių rūšių reika-

MALONUMO cig^el°

Rrtdio Programa
GkaclMookl 

Andke KostllanlIZ-

X) JS.M.S T AY LOK 
PmjlDouglas

Praėjusią savaitę Chicagoje 
ir apylinkėje namų parduota 
936 už $2,160,051; morgičių pa
daryta 662 už $5,209,343; nau
jiems namams statyti leidimų 
išduota 29, statyba atseis $557,- 
100.

Palyginus šių metų statybą 
su pereitų metų tos* pat savai
tės, pasirodo sumažėjimas ant 
pusės. Tai pasėka naujai pasi
reiškusiu nedarbo arba manda
giau pavadinus — “resesijos”. 
Pažymėtina, kad šiais metais 
statybos kaštai šiek tiek suma
žėja, — aplamai apie 7 nuo
šimčius. Mat, statybos medžia
gų išdirbėjai susiprato, kad no
rėdami padaryti didelius pelnus 
ant produktų, jie privedė prie 
to, kad visai sumažėjo pareika
lavimas. Todėl ir “susimylėjo” 
bei kainas kiek apkarpė.

Jos Mozen 
Antano spulkos Cicero, III.

Stanley Petrulis pirko L^pns

nuosavybes Chicagoje 
priemiesčiuose: .

Joseph ShikŠius pirko nuo 
Victor Lucas ant S. Parnell av. 
prie W. 35 St.

Elizabeth Balsaitis pardavė 
ant S. Parnell Avė. prie W. 30

Chicagoje jau per eilę metų 
yra įsigyvenusi tradicinė “na
mų įsigijimo savaitė” — “own 
your home week”. Paprastai 
ta savaitė yra rengiama kas 
metai Coliseume namų paroda, 
spaudoje 
tacija už 
davotojai 
dalyse ir 
atdarus publikai naujus pavyz
dingus* painus, demonstruoda
mi Vėliausius pagerinimus, pa
darytą progresą namų planavi
me ir statyboje. Tūkstančiai 
žmonių lanko parodą arba pa
vyzdinguosius namus ir teirau
jasi, studijuoja kas naujo, kas* 
gero yra įvedama. Daugelis ir 
turinčiųjų savus namus* pasi
naudoja šiomis progomis, kad 
galėtų gauti pavyzdžius ir sa
vo senus namus sumodernizuo
ti, pagerinti.

Ne vienas pasakys, kad tas 
viskas yra daroma dėl biznio. 
Žinoma. Bet kas nėra dėl biz
nio? Vienok ne vienas džiau
giasi gavęs progos' tokiu budu 
ganėtinai užinteresuoti, kad ga
lėtų gauti geresnį supratimą a- 
pie įvairias budavojimo medžia
gas, apie naujus pagerinimus, 
apie kaštus pirkimo ir finansa
vimo.

Apie 90 nuošimčių žmonių 
turi įgimtą geismą, ilgėjimąsi, 
kad kada nors, kokiu nors bu
du įsigyti savo pastogę, kad 
tapti valdovu savo lizdo. Daž
niau baimė, negu neišteklius 
daugelį sulaiko nuo pirmo žin
gsnio. Tad tokios agitavimo sa 
vaitės, ., du^ ne
vienam galimybes atsiekti savo 
idealo.

Turėti savo namas, jei rimtai 
ir praktiškai įsigytas, prisitai
kant pagal savo turtą, uždarbį 
ir mokėjimo išgaliąs — niekam 
nėra apsunkinimas bei našta. 
Ypač šeimos su mažais* vaiku
čiais, kuriems pageidaujama 
daugiausia laisvės, privatišku- 
ino, vietos žaidimui — ar 
zai tenka vargo ‘ pernešti 
nuomos gyvenant?

Nėra reikalinga, kad iš 
to įsigyti puošnų naują namą. 
Tinkamoje apylinkėje, nors ir 
senesnis ir mažas duos daugiau 
malonumo, negu puošnus mo
mentas. Laikui bėgant, su rū
pestingumu ir triūsti galima 
daug kas pagerint, su moder
nizuoti ir kuomet pilnai išsi
mokėjęs, tai galima ir apie ge
resnį pagalvoti. Nes nuomuo- 
jant kąs mėnesį už sumokėtą 
nuomą tik “rasytė” palieka at
minimui, kada apsipirkus savo 
kiekvieno mėnesio padarytas 
mokestis eina pirkimo sąskai
tom Už keliolikos* metų išsimo
kėjęs žmogus pasijaučia nepri- 
klausomas. Nedarbui ar ligai 
užklupus nereikia drebėti, kad 
savininkas atneš “notas” išsi
nešdinti. ,

Praėjusią savaitę Cook pa
viete rekordavimo knygyne pa
sirodė šios lietuvių pavardės 
kaip pirkusių bei pardavusių

Lietuvių Budavojimo skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė 
'Naujienų Spulka) yra narė 
Federal Home Loan Banko, 
turi apdraudą ant s*utaupų iki 
$5,000. Kiekvienam taupytojui 
ir vartoja grieščiausią atsargą 
daryme paskolų; yra vedama 
atsakomingų ir patyrusių di
rektorių ir viršininkų, raštinę 
laiko atdarą kas dieną nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Pa
sidėti sutaupąs ar reikale pa
skolos visuomet galima kreiptis 
į spulkos sekretorių T. Rypke- 
vičių Naujienų name.

žovėms. Pigiau atsieina apšildymas, nes miegkamba- 
rius, kuomet nereikalinga, galima laikyti nešildytus, 
turime daugiau privatiškumo visuose kambariuose ir 
visame name gaunama daugiau šviesos. Šio namo kaina 
yra $5,500.

Chesterfields pagaminti is geriau* 
šių sudėtinių kokius cigaretas gali 
turėti . . . lengvi nunokę namie* 
auginti tabakai, aromatiški turkiš
ki ir gryna cigar et o popiera.

Chesterfield’s lengvesnis geresnis 
skonis jums suteiks daugiau ma
lonumo negu bile kitas cigaretas 
kuri kada nors

■ > , - ■ ■'
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Louis Karpis pirko ant S 
Eggleston Avė. prie 112 St.

Joe Jankauskas pardavė 
Daukšai ant S. Sacramento 
prie W. Marųuette Rd.

Florence Balsis pirko nuo 
Genevieve Zelnis’ ant S. Tolman 
Avė. prie W. 70 S t.

Anna Banga pardavė ant S. 
Wallace St., prie W. 110 St.

Rudolph A- Vaselle pardavė 
ant W. 95 St., prie S. Vander- 
pool Avė.

Arthur Markus pirko ant S. 
Harding avė. prie W. 32 St.

Pasirodo, kad ne visi lietu
viai laukia “geresnių laikų”, 
bet pirkliauja nuosavybėm ir 
tuoini patys sau laikus pageri
na.

■ - - ■.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuo jaus 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.

K1TCHEN
MOOK

Ll VING
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Nėšeriirii įvykusi Amalga- 
matėrf Clbtairig Workers lini
jos konvencijai Atlantic City, 
N. J., priėmė rezoliuciją^ ku
rioje išreiškiama pageidavimas, 
kad kaip galint greičiau įvyk
tų taika tarpe C. I. O. ir Ame
rikos Darbo Federacijos.

Šilk prasme kalbėjo konven- 
cijoje ir umjosi prezidentas

Sidney Hillman. Tai yra reikš
mingas dalykas, kadangi Hill- 
manaš yra vienas svarbiausių
jų fetišo bendradarbių ir pa
tarėjų iiidustrinės orgabizaci- 
jos komitete.

rtrftiidtf liž tdiką viešai ko
voj b tik intetnaciohal Ladiės 
Gartriėftt Wbrkets ir jos pre
zidentas bdbirišky. Taigi dabar 
jau dvi stambiausio^ tub'silivliį 
sąjdrigbsi rbikdlutija taikos dar
bininkų judėjime. t

SSSR iš naujo ginkluojasi
s - '-t -,»■■■- > ■ *>’."

- i— ----------------------------------------i——i—

(Musij Specialaus korė^onderito)
M « » ♦
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AJėriftųojafičioš žinios
----- Į—........... ................ ' ir jų neišmanė. VyHrid$ias ir 

(Musų specialaus korespoflento Liėtiivoje) gal jį gyvenime karžyglškifeu-
—..  ......... sias darbas buvo tai savo vadui

Alištrijoš nepriklausbmybės f ilgina net su tokiu btlSittltl H- laiku sušukti valio ir štaį jku 
pterądlmds Lietuvoje , sudarė j kimu apsiprasti ir skuba daryti jie dabar iš anksto rūpinasi, 

savo išvadas, arba tikčidil tahis kdd kitam busimam vadui taip 
skaityti visąs padarytas savo pat laiku sušuktų — valio. Pa* 
“riūodemeš” prięš lenkus, ai* vėluoši, dattg ko nustosi. Tokių 
vokiečius1 ir kiek jie galėsią dabar yra nemaža, 
kteiaftaetris ątėjtitiamš prišitai- .. _.
iiiritf, tiek jų turtas it jie p'a-' Rar‘ū RHų . .‘“T duga 
tys išliksiu sveiki ir gyvi. stiprils pdSiryz.ritas ir floras -• 

žinoma, taif, jau gdlvojė tie °
kiškiai, kurie gyveno vien tik <labat ii-eina gmčai, kalbos... 
vadų liūliuojamomis mintimis —B.

Darbininkų dalyvavimas pelnuose
Vienas rėpublikonų korigrešiiianaš, Arthūr H. Van- 

derberg (iš Michigand valstijos), siūlo,,kad pramonėje 
butų j vestas darbininkų dalyvavimas pelnuose. Jisai sa
ko, kad kapitalizmas neišliks gyvas; jeigu jame nebus 
padaryta reforma.

Pastabėtina, kad tas kongresmanaš yra žinomas, kai
po vienas aštriausių Roosevelto Naujosios Dalybos kri- 

• tiku. To dėka, jisai pasidarė tam tiktuose sluoksniuose 
labai populiatus žmogus.

Tačiau ir jisai pripažįsta, kad kapitalizmo sistemai 
gręsia žuvimas, jeigu jisai nebus reformuotas.

Jo mintis; kad pelnų neprivalo pasiimti vieni kapi
talistai, yra, be abejonės, teisinga. Jų pravedus prakti
koje, butų padaryta stambus žinkšnis progreso keliu 
ekonominiame krašto gyvenime. Bet nuo žodžių iki 
darbo dažnai esti ilga distancija.

Apžvalga
NAMŲ STATYBA DANIJOJE

Dariijos socialdemokratinė 
vyriausybė pateikė parlamen
tui įstatymė sumanymą, ku
riuo skiriama po 10 milioiįų 
kronų kasmet per šešerius die
tos, kad butų duodamos pa
skolos vietinėms savivaldybėms 
ir kooperacijoms pigių gyvena
mųjų namų statymui miestuo
se. Paskolos bus duodamos su 
ta sąlyga, kad namų rendos 
butų prieinamos neturtingoms 
šeimoms.

šis namų statybos įstatymo 
sumanymas buvo paruoštas po 
to, kdi speciali parlamento ko
misija padarė platų tyririejimą 
gyvenimo sąlygų visoje Danijo
je. Įstatymo sumanyme tarp 
kitko siūloma nukapoti ren- 
das skaitlingoms šeimoms. Šei
moms šu triihis vaikais ma
žesnio kaip 16 metų amžiaus 
siūloma numušti rendos 30 
nuošimčių, šeimoms šu 4 vai
kais — 40 nuoŠ.

Panašus namų statybos įsta
tymas jau yra priimtas Švedi
joje, kurios vyriausybė irgi su
sideda iš socialdemokratų.

I I »'M II I M M>

Tai toks šiandie yra komu
nistų vadų nusistatymas, kurio 
net patys komunistai nenori

PATRIOTIZMAS PRIEŠ 
DEMOKRATIJĄ

Vienas komunistų lyderis 
aną dieną parašė:

“Lietuvos klausimui mes 
pMėmėm tą suprdtimą, kad 
dabar svarbiausia gynimas 
Liettivos Hepriklaušomybės^ 
Bet tūli kalbėdami ar rkšy- 
dafni Lietuvos klausimu, 
dauginti kalba prieš Lietuvos 
Vyriatistybę, kaip prieš Len
kijos imperialistus;

“Tai daroma iš įpročio, 
ries taip Įehgviau; bet tai ne- 
gėtai. Juk klausantis darėsi 
įSpudlš, kad/ gyniirias Lietu
vos nepriklausomybės mums 
kaip ir antraeilis dalykas.” 

čia peikiama tie (komunis
tai), kiiHe “iš įpročio” kalba 
prieš Lietuvos vyriausybę. Tas 
koniunis<ų lyderis, vadinasi, 
bando Smetonos vyriausybę ap
ginti nuo kritikų, kurie reika
lauja; kad ĮJetuvoje butų at- 
steigta demokratinė santvarka. 
Jam “patriotižmas” neleidžia 
už demokratiją kovoti!

Kažin, ar publika patikės to
kiu jų patriotizmu, kuomet ji 
labai gerai atsimena netolimos 
praeities laikus, kada tie pa
tys musų komunistų* lyderiai 
juokus* krėsdavo iš “buožių 
respublikos”, — riors tais lai
kais Lietuvoje buvo žniohių 
renkama valdžią ir liaudis tu
rėjo pusėtinai daug laisvės.

Bet su dabartinių komtlhistų 
“patriotizmu” yra faiėda ta, kdd 
jisai yra be pagrindo. Lietiitei 
pavojaus iš lenkų plisės yte, rie 
tiek dėl Varšuvos pUsiryžiriio 
Lietuvą užk&riauti, kiek jos 
planuose pavergti Lietuvį eko
nominėmis, diplomatinėmis!, po
litinėmis it kultiiribėftiiš pitfe 
monėmiš. Tai pasiekti lepkdi 
stengiasi iŠ OrO it iš VidštaŠ.’ 
Kokiu budti Lietuva gali tdi at
remti? Tvittii paširyžibtti aistis 
tautos.

Bet tas pašityžitįias iiėgali 
pilnai pasireikšti, kol pačioje 
Lietuvoje žmonės yte visokiais 
budais spaudžiami it VatŽoidi. 
Todėl, visų-pirma, tat! btil 
grąžinta laisvė LiettivOš Žmo
nėms.

Antra ve£taš, jėigtl Liėttiyį 
užpultų ginklilota lėrikį jegd,’ 
tai ir tokiame atšitikihiė ja 
bus mažai viltifeš atsiginti,* jėt- 

itybeS ptieŠakyjė ątovėš 
ytlatišybė; kaip ddbšt- 

tinė, kuri neiiiti tfatigttdt&s 
žmonių pasitikėjititti. IŠiaitėinė, 
kas atsitiko su Atisiltljd; kai 
jai pagrąsino gitiklii Hitl^£idt 
šušniggo vyriausybė pasidavė 
be pasipriešinime)! Thd tatpd, 
jeigu Austrijoje fcdtų gyvates 
demokratinė valažid; tai Jį. Ėė 
abejonės, butų iki pkškmiiib- 
sios gynusi kraštį Hilo iidčlį 
antplūdžio.

Bet komunistei šėko, kdl 
Smetona su Miroilti įjigiiišl Lie
tuvą, jeigu tik “mėš” jieihs bu
dėsime. Jie liepia Sa^8 Šalinin
kams mažiau kritiktibti tą dik
tatorišką vyriausybę, b' daii- 
giau ją remti. Tai reiškia,’ kįk 
komunistai jau persimetė į fa
šizmo pusę — prieš demokra
tiją. Iš vienos kraštutinybės . 
kitą!

tokia v 
tinę, kuri

ŠŠSR iiiektiOte taip iiesigyrė, 
taip šsivO gdliirga armija. Kiek
viena proga visokiose iškilose 
te iškilmėse ją dėmonsttavd. 
Tiek priėški ir ŠŠSR dratigai 
Šią pdjėgą rimtdi įvertino te 
daug jai korttplimentų šakė. 
Tikrai, SŠŠR armija išoriniai 
gtežidi ir irhpdriūojdnČiai atro
dė. Titeėklme galvoje, kad 
SSSR armiją padėjo organizuo
ti VdkietijoS rėicbsveraS. Vo
kiečiai iŠ seno geri specialistai 
armijas orgdhizudti. Versalės 
sutarties spiriami; vokiečiai tu
rėjo nusiginkldcti ir tik voš 
Šimto tuksiatičių ginfelddtų vy
rų galėjo tupėti sdvO kariuome
nę. Tai karių tarpe atsirado 
dadg bedarbių, kurie Savo pa
tyrimą ir rtibkšlą pasiūlė SSiŠR.

Vokiečių instruktoriai
ŠSSR šią progą gerai išnau

dojo. Jų armijos žymi vadų da
lis, tame skaičiuje jau sušaudy
ti Tuchačevskis, Putna, Ubare- 
vičius buvo baigę Vokietijos 
generalinio štabo akademiją.

Hitleriui įsigalėjus, šie vokie
čiai SSSR armijos instrukto
riai turėjo geruoju arba piktuo
ju išsinešdinti, žinoma, išsky
rus tuos, kurie įstteašė į komu
nistų partiją;

Turčkiitee gąttefe (fed 
liucijos metii btetešit) fe-- — 
mijos kdMriiŪkiį btivb dkug iš
žudyta, d kiti .stettte pabėgo. 
Tuo budu SSŠTt drttiija pasili
ko be sumatelų; gete! patyrusių 
ir išmokslintų tedį. Šią spragą 
užkišo vokiški khizėriniai in
struktoriai.

Bet kai raddoiibji driiiijd pfe- 
dėjo bruzdėti ir siekti iįtivėfšti 
Stalino režimą, tdi vėl iš fidtijb 
daug još gėtiį vadtj buvo šil
ini ta siiŠUtidyta, kiti į kalėjimą 
padėti, b ttetl višdl iŠ aripijoS 
iŠVyti. tai te vėl iš hdiįjo ššsh 
armiją riėįękb įėtei išprdšilitij 
kteilhklibtų karių.

revo- 
o ar-

lik pte daitet
W susigriebia, juo labiau, kad 
ktarią jtai 4 dO fiteį feųstei 
beldžiasi. ,brifei’ didėlė ri- 
gitdfclid, kdd to gtalriidfete 
gidii jdtifilžHd štetų į iterių fdd- 
kyidriš*, ė.yįtečj ritinėti jos tf d- 
vidėijbš. Lygiui ttid pdčitt teičiti 
kilo štiiddiiymdė §SSR dtriilją 
itoš tfetai pddididtl iki pus
trečio tajlijddci tf ididė šikaičiii- 
je d^iribijd pttkėlti įki dėšliii- 
Hėš itikšlatičių riStebjdHų.
„ itod taeteis ŠŠŠR tritejo 
360,obb tatečlvių, Jdli .iikū tete-

pasibbiaiš. Ęurb’poš ir dalinai 
Azijos tarpvalstybinio gyveni
mo politikės raida įšakmidi rė
do, kad ŠŠsh paškutiriiu ntetu 
praradusį! pdsitikėjiiiią StipriUi 
izoliuojairid. Jei draugų neten
ka dahg iš kite Ištikti. Paskuti
nių mėtų Anglijbs politika ryš
kiai Sako; kad ji dato visus Žy
gius. kad tik nusikračius bet 
kokios SŠSR ateityje paslaugos, 
kaipo nepatikimo partnerio. 
Vokietijos politika taip pat ro
do, kad vokiečiai visai nedvi
prasmiai rtiošiasi SSSR pulti. 
Vokietija visą ką dabai* dato, 
tai nėra kas kita, kaip tik pa
siruošimas busimam karui siu 
SSSR.

Tiktai tais sumetimais vokie
čiai sudorojo Austriją, dabar 
siekia sugromuliuoti Čekoslo
vakiją, įkelti tvirtai kojas į 
Baltijos valstybes ir žymiai su
stiprinti savo įtaką Balkanuose. 
Savo ruožtu, Anglija stiprina 
per Italiją savo įtaką Tolimuo
se Rytuose ir Afrikoje.

šiuo budu Anglija nori at
siekti tai ramiu budu, ko Vo-' 
kietija siekia ruošdamasi karui.

Ginklavimosi pabludimas
Prancūzija,'SSSR šąjiinginin- 

kė, iš vidaU^f veiklairia taip, 
kad butų ver&iairia SSSR drau
gystės išsižądbtly

Šių faktų akivaizdoje SŠSR 
ir dvigubina stete armiją. Jau 
šių metų pabaigoje SSSR tai
kos metams turės lygiai tiek 
ginkluotos pajėgos, kiek itei-tū 
turi Prancūzija, Vokietija te 1- 
talija. šių laklij akivaizdoje 
teiika laukii, kad k ilos valsly- 
bbši teiį» pąt Savas kdriubmėhės 
pTddes tadliiti.

ŠibkŠai ^takldviiildši lėbkiy- 
biavirii^ beta višlėitiš lygtis te 
viėnod: i pajėgus. ,l('.i Anglija 
bėšlgikiljbdama seteią lėšas iš 
šavb težeteų, tdi Vokietija vi
sti lai itrid iš apyvaf'ibš kaųita- 
ių Ii* Ulė’ p’dčlti. tevb gyvehtbjuš 
žymiai skriaudžia.

Lygiai taip pat ir Italija tik 
iŠ kitui* skoljntąisi pinigais ga
li savo ginkluotų pajėgų skai
čių, didiiiti. .

SSSR turi dUtig Helšiiaud&ų 
težįrvų, bet jbs Vidaus veJ&bte 
ųbiltika tokia, kad armijos di- 

, dliilmias turi rausti diktatūros 
pldjėgtimą. ? t

(Buš daugiai!)

didelį įspiidį. Šuadgę te* maži, I 
Vyrai te moters; civiliai ir ka
riai šį įvykį įvairiais biidais ap
taria ir apie jį kttiba. tlienraš- 
čiai voš Spėja išeiti te tabj juos 
išperka. Austrijos likimb įspū
džiai ,Žia Lietuvoje dar sutirš
tinti įvykusiu pafteiitėš atsiti
kime. Viėtfojė vietoje ptie len
kų dėmarkllriijbš lietuvių pa
sienio skfgyboš riiiŠadtas lenkų! 
kareivis. Ta§ai lėhkų kareivis 
jau liuŠaiitas Lietuvės valdomo
je teritorijoje ir iitiŠautas tuo- 
inetu, kai jisai Šaudė J musų 
Sargybą. Dabar lėbkal dėl šito 
įvykio Ltteopoje Stikelė didžiau- 
Ši4 tėtikŠmą. Jie Ėbl-opb's spau
doje paskelbė aliarmuojančias 
žirtldš biik Llėtate Sutraukusi 
savo kariUbmėnę Lėtikijos pa
sienyje it štai piilšiįĮ lenkus. 
Jau kaip kaš iŠ artihių žmonių 
gyvenančių svetur štai į Kauną 
skambina saviesiems klausda
mi ar karo veiksmai, jau Lietu-1 prašė vyriausybę, kad ji siiteik- 
v°jė prasidėjo. Lenkijos spau- Į<aj kurių lengvatų iš UzSie- 
da šėlusiai puola Lietuvą ir dtsiiankiuSiėinš
gesina, kad reiksią pamokyti lietuviSmd. MinisteHų Kabine- 
Kauną ir taip jį nubausti, kad dtšižvfelfe6 į tuoš 1)agei(tevi. 
jišai sudrebėtų. Lietuvos oku-1 h. ; lc
puotame Vilniuje net šio įvy-L,, 
kio daryta demonstracijos. h

Visa tai is esmės nėra kas ki- Ministerių Kabinetas nutarė 
ta, kaip tik lenkų provokacijos, atleisti hdo vizų Mokesčio už- 
Lcnkai jau ne vieną Lietuvos sį^UiU0’se gyvenančius, Lietuvos 
sienų sargybinį yra nušovę ir piliečius ir lietuvius, kitų vals- 
dėl to niekieno taip nesijaudin- tybiy piliečius. Į Lietuvą įva- 
ta. Buvo ir tokių atsitikimų ir žiavimo ir susisiekimo lengva- 
seniau, kad ir lietuviai buvo foms gauti svečias turi turėti 
pašovę lenkų sienos sargybinį, su saįvįmį atitinkamo Lietuvos 
bet tuomet lenkai jokio ermy- i<onsiuiato liudijimą su fotogra- 
\derio nėra kėlę. O dabar, ma- fjja> Taip pat nutarė atleisti 
tote, vokiečių Hitleriui be j<>l<ioĮnuo įvažiavimo rinkliavos auto- 
šuvio aneksavus Austriją ir len
kams norėtųsi Užimti visą Lie
tuvos teritoriją, tdi Sėrii jų troš
kimai, o dabdr lyg atrodytų ir 
atėjo patogus tfidiiičntas, nes 
Europos vals'tyfeš tokiems įvy
kiams sudradsti liko bėgėto ne
rangios.

Taigi lciikU pasipitteįls bajd- 
faš dūksta te Člą iteip tik tasai 
nėiaimiiigaš įvykis Ui lėrikU 
jksteėivib budėjimas. Pati pta- 
džid visdi lyg butų panaši į Ė- 
iiopijčs iįalU Užpuolimą. Visų 
šįd atsilikimų akivaizdoje pi; 
gU šalį Jsivdižduoti LiėtUvbs 
ždib’bių pėtgyveiiiteittš', o ypač 
Itefeė.

JUb Idbiau plinta čia visokį 
^Ūridąl; Ldd SpUUdii ebrizutbs 
šilteteyta mažai tuose įvyLiub- 
šė tai^htabjasi, b vĮštį Ėtitepos 
stačių tedijiis viŠ š'kfeibid rietii- 
mias žinias.

Tarptautinėje politikoje ma
žiau orientuoti jau bukštauja, 
kad hlėjęš lailta^ vokiečiams su 
viskio atšiskaityii ir Eurbp'ki sa
vo tikrąjį kbmštį parodyti. 
Jiėins jau vaizdiibjąši; Ited Liė- 
iuvii viena savo likimui pfeilik- 
la greitai busianti tie tai lenkų, 
iib thi voLibčių bžithta. Kiti jau

jau bukštauja,

LieMvos Padangėje
^M*^””** ' ' -' I

Lietuvoje 5,000 orga
nizuotų verslininkų

Lietuvos Lenkijos valstybės 
smukimo laikais ir vėliau Rusi
jos vergijoje lietuvių tauta te
turėjo tiktai du luomus — uki-

Lengvatos užsienio 
lietuviams Lie

tuvoje
Lietuvos nepriklausomybes 

sukakttlVėmš ruošti komitetas

1,300,08(1 gliikitibtų vyrtį, iiii- 
ri^ dribrif* riėrited p’aditariti 
^k .dvigiitai.

Jėlkd gi šitaip dhrbtad?

jei Itetteš kiltų
Pihta^iišid tdį; jau kaip lita

vo Šdkytii, kękymiliai rauddbb- 
ji ririrrijd dėkai jėri įsivėlimo į 
jidiiHkų Žyftiiąi yta nukėnteju- 
st Ji yte dfetekllsi žytaių, eitet*- 
gto tol,

Adite, . ŠŠSft dl^kidi numato, 
kad jfei kates kils,' ta'i jdi tėkš 
griifhtlš Viskis itddtaiš. 0 j ės

įioO kitafeifų. tai iškila rfcika- 
kš' tiifįtl vlsdi s^ilštbvias ar- 
mijas

ar-
i Tėlltritlėriė fintuose, Kau

kaze, VakarudŠe ir visais kitais

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Prof. Hirsh Yankehvitz, rusų mokslininkas, kuris da
bar gyvena Miami (Floridoje) su savo “pasaulio laikro
džiu”. Laikrodis' parodo laiką bet kurioje pasaulio dalyje. 
Laikrodį padarė pats prof. Yankehvitz.

mobilius, užsieniuose gyvenan
čių Lietuvos piliečių, kurie tu
rės Lietuvos piliečių ir lietuvių, 
kįtų valstybių piliečių, kurie tu
rės Lietuvos konsulatų liudiji
mus ir atitinkamo konsulato 
pažyiiiėjiiiią , apie deponuotą 
kčirisdlato įiažyinėjimą apie de
ponuotą korisiilate garantiją 2,- 
ČdO litų suniai. Toks pažymėji- 
tiias turi kilti įteiktas įvažiuo- 
jdfit tai Liėttivod muitinei, pei* 
kiirią svečias įvažiuoja. Jei įva
žiavęs su atitOttidbiliu svečias 
norėtų iŠvažiiioti per kitą mui
tinę, tdi įvdŽiaviiiib muitinei a- 
pie tai ttiri iš ilhkšto pranešti, 
niirddyddmdš išvažiavimo mui
tinės patediriimą.

fe tb, ftiinisterių Kabinetas 
ittiterė užsieniuose gyvenan- 
iiėtaš Lietuvos piliečiams ir lie- 
ta^ikiiiš, kitų valstybių pilie- 
čiahlš, važiuojantiems Lietuvos 
geležinkeliais ir turintiems su
sisiekimo lengvatoms gauti liu
dijimus šiais metais gegužės 
rugsėjo, mėnesiij laikotarpyje 
teikti db% nuolaidą nuo visų 
kihsiį ptigtindįnid tarifo, o ak
tyvieji špotto ddlyliai ir paskir
tų kblttmjų spbrtd vadai, bir
želio, liepbs ir tegįiiučio mėne
siais važiudjąųtlėji Lietuvos ge
ležinkeliais III klase, vežami 
nemokamai. Užsierliečiai spor
tininkai, norintieji Važiuoti ge
ležinkeliais III klasė nemoka
mai, ttiri turėti nemdkomą var
dinį bilietą. Nemokamas bilie
tus išduoda Gelėžlnkblių Valdy
tei, pristačius jai Kūno Kultu- 
rdš Bitinų atitinkamą pažymė
jimą SU sportininko fotografi
ja.

Užsieniuose gyvenantieji Lie
tuvos piliečiai ir Lietuviai, ki
tų valstybių piliečiai, turintieji 
Lietuvos konsulatų liudijimui 
važiuodami šiemet gegužės — 
rugsėjo mėn. laikotarpyje tarp
miestiniais autobusais, gaunat 
25% nuolaidą, o važiuodami 
garlaiviais — 50% nuolaidą 
nuo pagrindinio tarifo. Kadan
gi Lietuvoje važinėjimas ir taip 
nėra labai brangus, tai su šio
mis lengvatomis užsienio lietu
viams jau bus visai pigu pd 
Lietuvą važinėti. Tsb.

■■KskMual

lietuviai darbininkai turėjo sau 
darbo ieškotis užsieniuose. Lie
tuvos miestuose buvo įsiviešpa
tavę kitataučiai — rusai, žydai, 
lėiikai. Visi lengvesni ir pelnin- 
gėsrii darbai ir veršiai buvo 
svetimųjų rankose. Atgavus Ne
priklausomybę, pradėjo augti 
ir lietuvių miestiečių gyvento
jų skaičius. Dabar daugely 
mieštų lietuviai sudaro gyven
toj ų daugumą — tai valdinin
kai, amatininkai, darbininkai, 
laisvųjų profesijų žmonės. Nors 
gana sunkiai, bet lietuviai pra
deda įsigalėti ir pramonėje, 
prekyboje ir amatuose.

Lietuviai pramonininkai pre
kybininkai ir amatininkai yra 
susidėję į vadinamą verslininkų 
sąjungą. Kaune įvyko metinis 
įos.Aąiungos skyrių atstęvų. su
važiavimas. Iš pranešimų suži
nome, kad verslininkų sąjunga 
dabar jau turi 57 skyrius su 
5,000 narių. Dar ne visi vers
lininkai yra į sąjungą įstoję. 
Tokiu budu matome, kad lietu
vių jau gražus būrys verčiasi 
pramone, prekyba ir amatais. 
Verslininkų tarpe gana daug y- 
ra buvusių amerikiečių lietuvių.

matuose dar yra daug ir 
darbo pinigingesniems ir suma
nesniems žmonėms. Lietuviams 
versliu inkam si tenka gana sun
kiai konkuruoti su žydais.

Verslininkų sąjunga jau prieš 
keletą metų yra įsteigusi pre
kybos mokyklą, kartą jau bai
gė didokas būrys jaunų žmonių 
ir ėmėsi prekyboje dirbti. Są
junga leidžia du laikraščius — 
“Verslą” ir “Amatininką”.

šiemet verslininkų suvažiavi
mas buvo gaila triukšmingas. 
Bitvo reikšta nepasitenkinimo 
valdybos silpnu veiklumu. To
dėl visa valdyba atsistatydino 
ir buvo išrihkta iiaūjd. Šiaip ar 
taip1, lietuviai verslininkai Lie
tuvos ekonominiam gyvenime 
jau sudarė gitria didelę jėgą.

Tsb.

DZŪKŲ SENOVeS DIE
NOS LAZDIJUOSE 

IR SEIRIJUOSE

šią vasarą Lazdijuose ir Sei
rijuose ruošiamos dzūkų seno
vės dienos. Dienų programa su
daryta labai plati, įvairi ir įdo
mi. Svarbiausias senovės dienų 
programos* punktas bus paro
dos. Jose bus atvaizduoti seno
vės lietuvių darbai, ūkio įran
kiai, liaudies meno dirbiniai, į-% 
vairus audiniai, ir kita. Iškil
mių metu bus parodyti dzūkų 
šokiai, dainos, vestuvės, ir kiti

Senovės dienoms ruošiasi 
jaunimas, ūkininkai, darbinin
kai ir kiti gyventojai. Lazdijų 
ir Seirijų miesteliai 
puošiasi, tikėdamiesi 
daug švedų.

tvarkosi, 
susilaukti' 

TsK
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DRAUGIJŲ SĄRYŠIO DIDELES 
PRAKALBOS

MCKEES ROCKS, Pa. — Ge
gužes Š d. Draugijų Sąryšis bu
vo surengęs prakalbas Lietuviu 
baŠalpines faraugystes. svetainė
je. kalbėtojais buvo: J. Ballru- 
Žaitis, S. llakariaš ir Janina 
feucjžinskaitč,, nesėhiai grįžus iŠ 
Sovietų Rusijos. PraKalpoms 
pirmininkavo Sąryšio prežiHeii- 
tas F. Rodžeris.
J. Bhltnlšdičio paskaita — 

“Lietuviai naturališki 
deniokratai”

' Pirmuoju kąlbetbjii buyd i. 
Bąltrušaitis. Skaitė paskaitą a- 
pie įvykius Lietuvos — Lėriki- 
jos pasienyje, bei sakytų įvy
kių, kaip jau visiems yra žino
ma, Lenkija buvo pasiuntus 
Lietuvai ultimatumą ir grūmo
jo karu; Pfėlfegėhtaš ^isus tuos 
įvykitlš plačiai apibudino, pa
siremdamas Lietuvos* laikraš
čiais ir Lietuvės valdžios ofi 
daliais pranešimais.

» f v - .

Visa, ką prelegentas kalbėjo, 
buvo gana įdomu, tik vieno da
lyko mano “glumna” galva ne- 
įstėngė stigrotnuUvbti, — tai 
gerb: BalttUšaičio naujo išradi
mo, kad “Lietuviai yra natura- 
liški demokratai”. Kalbėtojas 
datydamas išvadas iš savo pa
skaitos Ir baigdamas savo pra
kalbą attejų atvejais kartoj d, 
kad “Lietuviai yra hatUrališki 
dembktatai”.

Tą “nąturalįšką .lietuvių de
mokratiškumą” reiktų suprasti 
pagal gerb. Baltrušaičio aiški
nimą taip, kad lietusiai yra iŠ 
ptigirhlieš demokratai. Ir kdlpb 
tokie, tai lietuviai yra dėmb- 
ktatiškfcshi už" kitas* visas tau
tas. Tai čitindi tiktai turėtų bū
ti lietuvidiiis pasldidžiavimąš, 
kad musų tauta yra “naturališ- 
kai demokratiška”.

Žinoma, Baltrušaitis pateikė 
ir šiokių tokių faktų, kodėl 
“lietuvių tauta yrk tiaturališkai 
deiflbkratiška”. Štai kodėl mes 
eSUmė nUtUtališkal demhkrdtiš- 
ki. Lietuvių tanioje hera dva
rininkų arba geriau pasakius 
nebuvo lietuviškų dvatinihkų ir 
kitokių visokių turtuolių. O jei 
ir buvo, tai tie turtuoliai dva
rininkai buvo kitataučiai. Lie
tuvių tautos lietuviškumą išlai
kė tik paprasti kaimiečiai — 
biėdniokai. Kalbėtojas tvirtina, 
kad lietdvial ir žiloje senovėje 
buvę demokratiški:

Kalbėtojo pagrindiųė , mintis 
apie lietuvių “naturališką” de
mokratiškumą, jei d§ tėlsihgai 
suprantu, tai ta, kad lietuviai 
neturi dvdririihkų dldžitlilį kd- 
pitdlisttį Vadinasi; turtd dėiho- 
kratija.

Klausytojai vaduojantis, gerb. 
Baltrušaičio tnintimis, kad “lie
tuviai yra UaturaliŠki demokra
tai”, turėtų jaustis, jog lietuvių 
tauta yra nulipinta iš visai 
sldtthfgč) molio, negu kitos tau
tos.

( Bet ar iš tikrųjų taip yra? 
Jei mes demokratiją rtiatubsim 
pagal tautos turtą< tai demo
kratiškiausios tautos turėtų bū
ti Afrikos taiitdš*, kuriiį gyven
tojai yra neturtingi ir svetimų 
tąutų išnaudojami. O dėl lietu
vių denlbkratišktllrto, tdi aš ne
žinau, at gėrb. Baltrušaičiui y- 
ra Žirtorha, ąt iv, zad dar mu
su laikais “naairališkai demo- 
krdtiŠkbj” Lteluvbjd, jei iiki- 
hihko Šunuš iidrčha^b apsives
ti su iabndite, arba kumečio 
dukteria; tai tarpe Ukklihkų kil
davo didžlaUšias skandalas. Ar 
tai tas Ir yra “hdtiiraUškai de- 

. mokha tiška”?
Man rodos, kad lietuviai ite- 

ddugiatt nehiažiau yra demo
kratiški, negu kitos tautos: De- 
Hidkraiijh 0d iarptaiitinis pa- 
dara& Maii fotiotei, kad tokio

dalykd vistfi dera, kaip “tiatU- 
rališkas demokratiškumas”.

S. Bakanų kalba ir 
rėžoilūcija

Antruoju kalbėtojų buvo Š. 
Bakandš. Jisai savo kdlb'blė pa
lietė Lietuvos ddbeiidlrię keltiš
ką padėtį. Nutdtiė; kad išrikai 
nesitenkins atšteig’tritt diįdoiild- 
tinių ryšių, bet , ib šiėkš ddtig 
toliau, kad gdlčių pdgrbhti vi
są Lietuvį* KrilikUvb tddtihlh- 
kų valdžią; Hutodydamaš kal-

pagrįšlrib Llėttivdlj tdi įdš tkti- 
tininkiiŠ rhdosi tokių “kaHtŲ 
patrijolį”,’ kdfife škliiilhdši pri
sirašyti ptiė lėrikį otgarilzači- 
jų Kaune; Kad lenkaitis! tižėmus 
Lietuvą, tokie patrijotai nė tik 
kad pasiskelbtų tiktais lenkais, 
bet jie galėtiį šii lenkų ginklo 
pagalba lietuviilš valdyti.

Kalbėtojo ndbriiįiė. Lietuva 
galėtų geriau ir sėkmingiau ko
voti prieš lenkų pasinio j imą 
pavergti Lietiivą, jei ten butų 
a įsteigta demokratinė tvarka ir 
sudaryta koalicinė valdžia.

Po BtikanO kalbos prakalbų 
vedėjas F. Rodžeris perskaitė 
rezolitifciją, kuri reikalauja at- 
steigii demokratinę tvarką Lie-

koalicinė valdžia.

P-lės Joninos Budžinskaites

stivo

veHėjdš F. Bbdžėrisi perstatė 
vieŠįi^Į įl-lį* Jbriiiių Budžinskai- 
tę, kdM k&iįlb' komunistų kal
bėtoja važinėja šii prakalbų 
maršrutu ir kuri neseniai yra 
grįžus iš Sovietų Rusijos.

Panelė Budžinskaite jau yra 
apie 25 metų amžiaus, turi ge
rą iškalbą, turi rusišką akcen
tą ir iš jos kalbos susidaro į- 
spudis, kad ji Rusijoj yra lan
kiusi agitatorių iriokyklą ir yta 
neblogai paruošia staliniškai 
propagaildai varyti.

Įspūdžiai
Kalbėtoja,. pradėdama

kalbą pareiškė, kad papasako
sianti savo įspudžitiš iš Lietd- 
vos, Lenkijos, Vokietijos ir So
vietų Rusijos. Esą per Vokieti
ją ir Lenkiją pervažiavusi, Lie
tuvoje išgyvenusi 3 mėnesius, 
o Sovietų Rusijoj esanti išgy
venusi net 3 metus.

Pirmiausiai pradeda nuo Vo
kietijos*. Bet apie Vokietiją ma
žai ką ir pasakė. Tik tiek, kad 
jinai važiuodama per ją suži- 
ndjdš, kad tbn yra didelis var
gais, trumpa maisto ir kad Vo
kietijos žmonės tegali gauti per 
savaitę laiko tik 3 kiaušinius 
ndsipirkti. O vienas kiaušinis 
kainuojąs vieną markę, o mar
kės vertė esanti lygi Amerikos 
ddleriui. Vokietijoj estą įvesta 
maisto kortelės.

Ji mačiusi Vokietijoj viešo
se vietose užrašus, kad mėsa 
valgyti eSą nesveika. Tai esą 
daroma todėl, kad Vokietijoj 
stoka maisto, o ypačiai rieba
lų. Pasek kalbėtojos, vokiečiai 
vien tik bulvėmis

Lenkijoj
Kalbėtoja sako, Kdcl Važiuo

jant per Lenkiją visur mdtosi 
vargas ir badas. Bet įvažia
vus zį Varšuvą, ji indčlUši ba
daujančių vaikų butoids besiba
stančius iš vietos į Vietą Ir pra
šančius išmaldų iš praeivių.

Varšuvoje viešpataująs ne
darbas, kaip ir kitbdšb Lenki
jos miestuose. Lerikijoj ėsą 
įvestos maisto kortblės ir Var
šuvoje yra labai sdnku maištb 
gauti. (

Tai toks trumpai siitradknlš 
musų kalbėtojos JšįnidŽiai iŠ 
Lenkijos.

MfeMi’BtS, Tbdn. — $enoviškds pietinių valstijų pd- 
įifbtys: jdtinavedžiai turi išsigerti iš taiitės.
-■i r • r i " ‘t — —. .. r .a.i.r . ................................................................................................■ ■ '

noja ir pasirodo, kad darbinin- 
- kas iš savo uždarbio jokiu bu- 
' du negali pramisti.
ifj Kalbėtoja' mums užtikrina, 

Kaune. Ir pareiškia; kad Kau-j ,^e^!,V0^e darbininkai ir 
nr.s yra gražus; moderniškas iį valstiečiai tr i tik duona ir drtl- 

........... ; ' - i ska tesimai'tina, nes kitką fa-

Lietuvoj
Dabar jau musų 

pasiekia ir Lietuvą, 
kalba pirmiausią

kalbėtoja
Su savb.
apsistoja ■'

švarus miestas, prilygstąs gra- 
žiėmšieiriš Etiropbs didihies- 
čiams. Esą daugybė gražių na
mų, daugybė gėlių ir viskas • 
gerai prižiūrima. Kaune esą 
maisto pakankamai ir Lietuvo-. 
je nesą maisto koptelių, kaip 
kad yra Vokietijoj ir Lenki
joj.

Bet kada musų kalbėtoja iš
važiuoja iš Kauno miesto ri
bų, tai jau ir pamato didžiau
sią vargą it skurdą. Kalbėto
ja mums phptsdkbjb, kad Kau
no užmiestyje žmones ntiplyšį 
ir suvargę baisi vaikščioją pb 
sniegą. 
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Kalbėtoja pdšaikojsl, k£td Lie
tuvos žmonės, b. ypačiai val
stiečiai, esą ajpkrąuti nepake
liamais mokesčiais ir muitais. 
Kalbėtoja davė ir pavyzdžių, 
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už ką Lietuvos žmonės turį mo
kėti mokesčius ir muitus. Duo
kim sau, ūkininko kumelė at
sivedą kumeliuką. Ūkininkas 
kumeliuką turi užregistruoti it 
kainoj a keli litai. Karvė atsi- 
vėda teliuką; taip pat reikia 
užregistruoti. Arba ūkininkas 
ką atsiveža į turgų. Pirmiausia 
turi valdžiai užmokėti už savb 
įvežmus produktus.

Kalbėtoja daug pavyzdžių 
mums nurodė, kaip Lietuvos 
valdžia lupa visokius mokes
čius iš žmonių.

Ji mums papasakojo ir dpib 
Lietuvos valstiečių siikilibią, 
kuris buvęs labai žiaurioiniš 
priemonėmis nuslopintas.

Prisiminė ir apie Lietuvos 
bedarbius. Lietuvoje esą įves
ta bedarbiams pašalpa. Bet ta 
bedarbių pašalpa negauną geri 
darbininkai, o ji tik šnipdms 
tenkanti.

Lietuvoje esą pilna visur šni
pų ir provokatorių.

Apie darbininkų uždarbiui
Papasakojo ir apie darbinin

kų uždarbius Lietuvoje. Paėmė 
kaipo pavyzdį medžio industri
ją. Medžio industrijoj darbi
ninkas aplartir i tik 3 littis te
uždirba per dieną.

Kalbėtoja, pasakiusi apie dar
bininkų uždarbius, tuojau pa
darė palyginimus, kiek kas kai-

ktl-

šakoti iš Llėtuvtiš, įtidurė, kad 
gal kas iš čionai susirinkusių 
iiėnoreš tikėti tais mano fak
tais iš gerosios ir blogosios pu
sės. ’-Bėt tie, kurie netiki ma- 
nti f; ktais, yra. fašistai arba 
fašistų šalininkai”.

Tai tai! ir ar^dmeritasl
Sovietų Rusijoj

Kalbėtoja, pabaigils savo
bų apie Lietuvą, pradeda tnuriiš 
pasakoti apie Sovietų Rusiją. 
Tuojau prieš musų akis pasi
rodo visai kitoks paVeikslas; 
arba gėriau bUs pasakius, tik
ro darbininkų rojaus pavėiks- 
1[ s. Nors tame Sovietų Rusi
jos kalbėtojos nupieštame pa
veiksle matosi šiek tiek ir juo
dų taškų (dėl tų nelabųjų troc- 
kistų; visokių šnipų ir kenkė
jų), bet tas 
bia Sovietų 
paveikslo.

Pirmiausia
Sovietų Rusija buvo atstatyta 
iš pelenų it gridvesių ir kad 
yra nugalėjusi baltagvardie
čius ir svetimų šr.lių imperia
listus. Paskui pradėjo' mums 
pasakoti, kad Sbviėtų Rusijoj

ri€ kiek neniišttil- 
Rusijos gražumo

ji primirtė,

. I

šištų valdžia pasiima.
Baigdatha savo Įspūdžius pa- visi dirba ir nėta bedarbių.

MEfilKEEPEft

Rdtefetdji; pdsišąka, tad ji 
pati dltbusi' prie kasimo pdžę- 
rrtHiiiJ 'ttiiięfliį. Bet ji tenai lik 
kokių madinį b'įierA^uš.

Pradeda mums pašaktiti, kiek 
it ktik.ie džitįinitikai Uždirba. 
PMšitodd; kad ito Sovietų Ru
sijoj nėra uždarbiu lygybės. 
Vieni uždirba daug daugiau,’ ki
ti daug mažiau.

Kalbėtoja mums išaiškina, 
kodėl nėra tenai tos lygybės, 
ir tai pasirodo, kad dėl tos pa
prastos priežasties kaip ir ka
pitalistinėse šalyse. Vaidinasi, 
reikia skatinti darbininkus dau
giai! padalyti it mokytiš grei
čiau bei gėriau darbų atlikti. 
Skirtumas tik tas, kad kapita
listinėje šalyse darbininkų pa
gaminti produktai terika kapi- 

Šbvifetų RtiSijoj 
pžičhj darbiUirikų

JUOKAI
• ' **.

Maftsittttfttftfe hisi&IiiMaji
—žinai, Orint; per’ prfsktitL 

nį katikių balių mali' net sep
tynios kdukėš pasisakė mane 
mylinčios,—giriaši Mdfyte sa
vo drdugėi.

—Viskas tas niekiu,—pučiasi 
drdtigė,—nidnė viena kauke net 
kalbinti prašydama, kad fiš už 
jtJš tekėčiau.

talištariis, o 
daroma dėl 
gerovės.

daugiau)
—. Reporteris.

■liną i., i. n.i i ■ — , —

GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi, 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautlides; kurto* 
skelbiasi Ndiijtendse.

We$tinghouse at this

SU PILNU MAISTO UŽLAIKYMO /
ĮRENGIMAIS į /

Didelis 5 kubiškų pėdų ŠEIMININKĖ^ liibdęlis, taip kaip I
parodomas. Turi NAUJĄ ekštfą didūmo saldy tuvį Tėmpe- ®'/ I
ratiiros Reguliatorių, Apsaugos Zono Indikatorių ant durų, / I
naują pastumdomą lentyną, įbudavoią vaisiam^ sandėliuką f I
ir naują mėsai laikyti skrynutę (užlaiko mėsą šviėžesnę ii- / /
gesnį laiką). Taipgi naujos patobulintos ledadnyč&itėS, jau [ f ' /

• ketvirti metai Westinghouse patogumui, , . ~/
Pamatyk tą sensacinę vertę refrigėratorių šiandien. /

SUTAUPO MAISTĄ... SUTAUPO LAIKĄ... SUTAUPO PINIGUS... VIRTUVIŲ PATlfcfctNTAS

Westinghouse ir visus kitus gerus Elektrinius Refrigera- 
toritis . geriausia vieta pirkti pas Budriką, kur iki metų 
laiko neimama jokių palūkanų; ar knygų vėdlmb lėšų.

Budriko Rakandu 
Radio Krautuve

3409-17 SO. HALStED STREET TEL. BOULEVAitb 7()i0
s Sena Ledaurie Yrą Išmainoma

, : Jūsų Sena Radio Yra Pataisoma Už 50c.

I

BUDRIKO PROGRAMA*
WCFL 970 k. nedeiiomis 7:30 vakare

WAAF 920 k. petnyčiomis ir nedeiiomis 4 vai. po pietų
WHFC 1420 jk. ketvergais 7 valandą vakare

....... ...KUPONAS..........I • 1
TIKTAI iki GEGUŽES 28 tllfeNdŠ

: Sti. šiuo kuponu ir 44 centdljs gausit šįiip^.dų ;
• didelius lt coliuį. “choc.,plates”-^byaliii$ pol- ; •
; miškus. Iškirpkit kuponą it kreipkitės į
i N Ą u i i Ė N A Š
Į J.739 S. riūlsted St.
; CHicago, Illinois

Jei užŠiSfikyhit.per paštą, pridėkit 15c perslun- Į 
timo išlaidoms padengti ;

Adtešas

; VdrdaŠ

Chicagos tiraugijų, 
Kliubij Valdybos

1938 Metams

METAMS yi-a -seksai:-Pttm; Juo
zas Jankaitis, Vice-Pirm Artį- 
nds. Zolis, Fin. Rašt. .Aaolf Janę- 
liurfas; vProt. Rašt. Wtfi. Evans; > 
Ižd. Rašt. David Baron; „Iždo jęlo- 
bšjhi; P. Tamanatlskfis ir A. stat- 
kęvičius. Visokiais reikalais kreip
kitės t5a‘S prot, i-tišt. arba, susir
gus duokit greitai jafn žfhią. kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kyto jūs. Jo antrašas: Wtrt. Evans.

1010 <— 8th St., ROcfcfOrdt III. arba 
pašaukite per telefonas Main_5928.

HŲMBORUDT PARK LIETUVIŲ
POLITlkOS .KtlUBO VALDYBA
1988 METAMS: Walskis—pirm., 3341 

Etfėffcrėėti AvČ., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Aye.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia , Avė., tel. Humboldt 
2285; S.. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

JAUNŲ LIETUVIŲ., AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS; J. Rūta — pirm., 

5141 Šo. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
Sof Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. tašt., 35SI4’. So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierluš, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623^ So. 
Emerald Avė.; F. Kūnevi&a —- 
apiekunas kasos, 3201 Greeri St.; 
K. ‘Valaitis—apiekunas ligonių,

,7104’jSo. Emeralcl Avė.; W. Dule- 
. yi^Uį-korespondentas.. Laiko su

sirinkimus kas menes; pirmą pen
ktadieni, 7180 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

DRAUGI- 
NDO LIE- 
AUGIJOS

kah&airiė sąstate- Pirito.. 
nAs SjĮidęhtaš; lyuS^. So,. & 
yičė-pirrti

_____ „ State St.; 
ike Šitokti, 115— 
iii. RaŠt.y^Franas 

Sb. Ejbrooke 
Aye.; Sekt, ižd.—rStaŠy^ Yurčius, 
209 — E, 107tli Št; Iždo Glob.— 
Waltėt Stūknriaš; Petras Krasaus- 
Kiš;. MatŠalkū —Kastas Remutis; 
Skyrįaįlš Kasteri (1$. — • Magdalena 
Šūdėnta.s; AtštOVŪS ; Lietuvių 
Kon^rpsą — Antaiias Norbutas, 
1083 W. 10$fd Št. Draugijos su- 
SiririklftiSi kas tfMūjb hfenesio pir- 

lV04i3VSo:

GARFlEtD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir motJErų paSAlpinio 
KLIUBO VALDYBA 193R M.: Pir^

Geoide M.ėdfil^iškaš, 283 .Central 
Avė.; Pirrii. Pakelto. Frhrtk Sta- 
nipnis, 3950 ,,Gladys Avė.;, Plot. 
Rašt. MAry Medalinskas, 233 Sę. 
Central Avė.; . Fin. Rašt. Chaš. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vinčėhtaš Mimikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos .Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th $<L, 
Juozas Bruchtis, 8887 W. Polfc St; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Ųunderson A ve.,. Bervvyn, THt; 
Maršalka Juozapas Zubn-’dčinš. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. MArgėris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

ŽAGARIEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas,,1947..N-, Clevelfcnd 
Av., Chič^oTjil.; ftrrfi. p^ęlbi- 

/ ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W.
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė Sofija Ambrosąitė, 
11781 So. indianft, AVė.’,’ Chicago, 
jll.: , Fin&nsų ,, .RaŠtlhinfcė Una

ŲškuraitK ,1829, North tlearbtim sftJifeja 

Rarriašąū^detiė, 1218 South Inde- 
pėhdence Blyd.iu ChteMgb, jlLt.Ita- 
šierka—F.AmbrbzIenf, 11731 S. 
Indiana Ąve„ Ch’<o; Maršąlkd—

pondbntaš — Juozas Bltlfekas, 1414 
So. 49th Coutt, CleėrSrtll.: Ka
sos.. Globėjai—JUbžaž Keturakis. 
1525 So. 51st Avė., Ulbėto,’ lu.; 
Stepm* WHkas 852 West 88

Susirinkimai laikomi tiėftfr fitki 
| mčnėshkMd kettfttfc tfedtfl&iįnl 
pirtrik vkhttd# pdpiet Hollywdod 
fcvut&Itlėte, 8417 48rd St, UM- 

I1Į»____ ’ . ' t

flarsinliites “NntoseT
■



NAUJIENOS, Chicago, ID. Pirmadienis, geg. 23, 1938

Sofija Ambrozaitė 
Išvyko Clevelandan

Chicagos lietuvių gražuolė ir 
žagariečių Klubo numylėta se
kretorė p-lė Sofija Ambrozaitė, 
11731 S. Indiana Avė., suba- 
toj išvyko j CIeyelandą, kur tu
rėjo dalyvauti savo brangios 
draugės vestuvėse. Vestuvės 
turėjo įvykti gegužio 22 dieną. 
P-lė Sofija labai apgailavo, kad 
dėl šios priežasties nebegalėjo 
būti Naujienų piknike.

St. Masonui Darė
Akių Operacijų

Praeitą savaitę tapo padary
ta akių operacija Stasiui Ma- 
sėnui, 3230 So. Lowe Avė., se
nam Naujienų skaitytojui.

St. Masėnas drbar guli “Eye, 
Ear and Nose Hospital”, kam
pas Peoria ir Adams. Jo akys 
sugedusios nuo perstiprios švie
sos dirbtuvėje. J. A. S.

ATVAŽIUOJA IŠ 
LIETUVOS

Per Naujienų laivakorčių 
skyriaus patarnavimą atvažiuo
ja iŠ Lietuvos Leoną Helen Bur
bulis laivu Gripsholm, kuris iš
plaukė iš Gcthenburgo gegužio 
16 d. ir rtplauks New Yorkan 
gegužio 25 d. 1938. Atvažiuoja 
pas seserį ir švogerį George 
Gėdėkis, 4109 S. Montgomery 
Avė., Chicago.

Apie jos atvykimą Chicagon 
pranešime vėliaus.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Antanas Paulus, 24 metų, su
Alice Paskier, 23 metų

Juozas Norkus, 23 rn^tų, su 
Anastasia Gable, 22 metų

Joseph Madužis, 20 metų, su 
Rose Bartus, 24 metų

Gavo
Perskiras

Mary Pantalionis nuo Mike
Pantalionis

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
. BRANGU INDU SETĄ

KORESPONDENCIJA
■ 7 « ! .i — ....

Gary, Ind.
Šio miesto ekskareiviai lietu

viai sutvėrė Amerikos Legijo- 
no Vytauto Didžiojo postą 289.

Nauja lietuvių posto valdy
ba išrinkta iš sekančių legijo- 
nierių: N. Valasina, komendan
tas; J. Butkus, . pirmas vice- 
komendantas; J, Yuraitis, ant
ras vice-komendantas; J. A. 
Greikis, adjutantas; A. Einikis, 
finan. oficieriuti; J. Terlečkis, 
Service officer; J. Laurinčius, 
chaplain; V. Grigalis, sergeant- 
at-arms; B. Stukonis, historian; 
J. Lekarauskas, Americaniza- 
lion officer.

Minėto posto valdybos insta
liacija įvyks gegužės 19 d., š. 
m., vietos lietuvių parapijos 
salėje. Posto pirmą valdybą in
staliavo David Grand, distrik- 
to komendantas. Apeigose da
lyvavo vietos anglų 4 postų ko
mendantai.

Prie šioj o lietuvių posto ga
lės priklausyti lietuviai ekska
reiviai ir iš Indiana Harbor, 
Ind. Reikia tikėtis, kad minė- 
las postas bus naudingas visai 
šiai lietuvių kolonijai, ypatin
gai vietos lietuviams vetera
nams.

Laiko bėgyje galėsime turė
ti artimus ryšius ir bendradar
biauti su kitų micsitų bei kolo-

. ........... . ......... i........... ......... ■ ..................«

Dr. Graičunas
-----------  ' Į -Yll, - -f ..I - ■ ■■

TVERKIME ŠVIETIMO
TVIRTOVES LIETUVOJ

Tverkim švietimo-kulturos1 
tvirtoves Lietuvoje, kur visiems 
piliečiams ir atvykųsiems pa
sisvečiuoti butų šilta, jauki 
vietelė. Tai yra, steįgkime 
Liaudies Namus, kuriuose rąs- 
tųsi erdvi svetainė sueigoms, 
knygynas, skaitykla ir radio 
kambarys. Tokius Liaudįes Na-' 
taus žada įsteigti Lais. Etinės! 
Kultūros ' Draugija—Kupiškio 
skyrius, šis darbe s jau prade-! 
tas, jay yra įsikūręs Liaudies 
Namo Statybos Fondas ir jau 
tame Fonde randėsi suvirš po
rą šimtų litų. Liaudies Namo 
statyba trupučiuką trukdosi; 
mat, dar neužbaigta sutvarky-' 
ti Laisvų Kapų * reikalas, nors 
pinigai jau sukelti ir tik lau
kiamas! pavasario, kad dailia, 
tvirta tvora aptvėrus, sargui 
namuką pastatyti ir medžių- 
krumokšlių prisodinti. j

Mano demėsis šiais metais 
bus atkreiptas sukelti keletą 
šimtinių doleriais, kad greičiau 
prisiartinti prie re: lybės,—prie 
statybos Liaudies Namų.

Amerikos lietuvi-lįetuvė, įsi
vaizduok: Suvirš 200 skyrių 
Laisv. Et. Kult. Dr-jos yra į- 
sikurę Lietuvoje ir jai tie sky-

Pradėkim darbą rimtai. Ku
piškėnai jau žygiuoja ir aukos 
Įplaukia Liaudies Namo statybai 
i Lietuvos Kupiškyje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

nijų lietuvių Amerikos Legijo
no postais. —Adv. N. Valasina.

Atviri koncertai 
bus visa vasara

6 -

Chiccgos publika galės veltui 
klausytis geriausios muzikos.

Chicagos muzikantų federa
cijos prezidentas ponas James 
C. Petrilld praneša, kad jau 
yra surengtas nemokamų kon
certų programas visai vasarai

riai paskubės- sutvarkyti stei
gi: mus Laisvus kapus, privęs 
rie tvarkos knygynus ir tąjį 
darbą nuveikę, taip kaip Ku
piškėnai, toliaus griebsis staty
bos švietimo-kulturos * tvirtovių1 
t. y. Laiudies Namų, tai į penk-^ 
mėtį triko susilauksim 200 tvir
tovių—ne pilakalnių, bet švie
timo-kulturos tvirtovių. Ir su
laukę laimingai 25-metinės su- 
kalūuvčs Lietuvos -Nepriklau
somybės sukaktuves švęsim iš
didžiai, ir iškilmingai, kaipo pil
nai sąmoningi, pribrendę ir už
sipelnę pagarbos nuo kitatau-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

v Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setusr*.

Su 6 Kuponais „„99c
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

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
• ■ u- '• - *'• ■"

PASKIAUSIOS MADOS SERVETKELĖS

J1FFY CROCHETED DOILIES PATTERN 1669j -

pradedant liepos 1 dieną ir 
baigiant rugsėjo 5 dieną va
kare. Kaip ir pernai, tie kon
certai bus atvirame ore, Grant 
parke. i

Pildyti tuos koncertus pasi
žadėjo daugelis didžiųjų or
kestru, turinčių bent po 75 
muzikantus. Beveik kiekviena
me koncerte dainuos pagarsė
ję Amerikos dainininkai. i

Tarp didžiųjų orkestrų, ku
rios duos šiuos koncertus, yra 
sekamos: ■ i

Chicago Civic Opera orkes
trą, Moterų Simfonijos Orkest
rą, Chicago Philharrrionic Or
chestra, Jerzy Bojanowski ir 
jo orkestrą, Izler Solomon ir 
jo orkestrą, A. F. Thaviu ir 

i jo benas ir daug kitų.
Šitie koncertai bus duodami 

kasdien Grant parke, o penk-

č.u, kurie dar yis į mus lietu
vius žiuri su nepasitikėjimu ir 
noru pavergti mus savo globon, 
tai yr. prrversti vergauti sve
timai galingesnei valstybei. Ne
sulauks !

Mes lietuviai, nors kai kada 
r gana aštri i susikivirčijame 
tarp savęs, bet rimtam darbui 
stojus prieš musų akis, tai pa
miršę kivirčius ■ ateinam vieni 
kitiems t Ikon ir darbą nuvei- 
kiam. Manau, kad ir į š: darbą, 
statybos švietimo-kulturos dar
bą, visi stovim kaip vienas ir 
sunešime po plytelę pastatysi
me kiekviename b: žnytkaimyj 
Liaudies Namus'

Ką mums, amerikiečiams-lie- 
tuviams, tas reiškia, po dole
rį vieną-kitą sumesti tokiam 
kilniam-garbingam drrbui. Kur

6 didelius peilius už ............................. $1.49
6 didelės šakutes už ........................   1.19
6 sriubos šaukštus už ............................ ..... 1.19
6 salotom šakutes už ............................. 1.19
6 arbat. šaukštukus už ............................. 79č
6 Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirnkit Šį Vertingą Kuponą ■
JSTTĖMYKTT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antraša. 
kad išvenerti nesusipratimu siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. *

No. 1669—Vietoj staltiesės dabar vartojamos stalui 
kloti šios praktiškos servetkėlės.

pa-

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

No. 1669

čia {dedu 10 centų ir,prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Į Vardas ir pavardė

Į Adresas ................

| Miestas ir valstija

tadieniais ir sekmadieniais 
dar ir trijuose kituose par
kuose, o būtent, Garfield par
ke, Lincoln parke ir Jackson 
parke. Visi galės jų klausytis 

; veltui. Tie koncertai kasdien 
I prasidės 8 vai. vakare. Pasku- 
| tinę dieną bus du koncertai, 

vienas po piet, kitas vakare.

Pirkite savo apielinkės 
krat.fiivpsp

yra noras, ten randasi ir budai 
surasiti Lėšų. Jei mes sugebė
jom milijonus dolerių suaukau- 
ti bažnyčioms, kurį: s padova- 
nojom kitataučiam^ tai sau 
Liaudies Namus kiekviename 
bažnytkaime pasistatyti suge
bėsime, tik reikia ištvermės, no
ro, entuziazmo, o svarbiausia, 
tai aiškaus supratimo tikslo ir 
kokia nuuda iš to visiem lietu
vių tautos nariams.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gvvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir.pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidom^ padengti, arba išviso $1 14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais .....................................

Atsiųskit man ........... ..... ........................... ........ ......... -.........................

Vardas ..........................................................................-......................... -
I

Adresas ........................ . ......—. ...........................    —
\

Miestas ...........................   Valstija ............................

Kupono No. 142 Gegužės 23 d.

’jiL

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, butępt: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
Įdezertui valgyti, šie šeši Šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo. kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Panlina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

. MOVING
Perkraustom forničius, pianis ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve- 

i žani j farmas it kitus miestus.
žema kaina. Musų Darbas ga- 

į .a ntuotas. Taipgi pristatėm an
glis į viąas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

........... i i i l ' i i i.............................

Y A N A S
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš- 
dirbiniąi, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd> Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinki les “N-nose”

DAILY
BUSINESS
directoryĮ

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO .

TVARKOJE ‘ -

• FOTOGRAFAS'

C0NRAD
FOTOGRAFAS ‘ 

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

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

• LIGONINEI 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS .......................ŠCn.OO
LIGONINĖJE .................. SU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .L...... $15-00
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama ........ »
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Q0 
Ekzaminacija įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARR HOSPITAL 
1900 So. Kedzle Avė., Chicago. 

Tel. Lavndale 5727.

• RESTAilRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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



PirmadieniĄ gėg. ISftg____________

ILLINOIS DARBO PARTIJA ŠAUKIA 
KONVENCIJĄ

NAUJIENOS, Chicago, ID. 1

■ift'i t t į a r.

Nominuos Kandidatus Valstijos Ofisams

CLASSIFIED ADS. Į

Illlnojatts Darbo partija jati 
pfadėš gyvuoti lt veikti.

Tik ką gavome pranešimą 
nuo partijos sekretoriaus Geo
rge A* Meade^, kad birželio 
18 dienai yra šaukiama Illi- 
nojaus Darbo Partijos konven
cija. Šios konvencijos uždavi
niu bus nominuoti kandida
tus į visus valstijas ofisus.

Pakvietimas dalyvauti kon
vencijoj yra pasiųstas . pen- 
kiem šimtam unijų, kurios pri
taria Darbo Partijos organi-
zavimui.

Darbo Partijos konvencija 
susirinks subatoj, birželio 18
dienų adresu 174 N. Ftanklin kratų ir republikonų.

Šokių kontestas
McKinley Parke

Šioj savaitėj nuo gegužio 23 
dienos McKinley Parke, prie 
39-tos ir Western, prasidės šo
kių kontestas* kurs pasibaigs 
gegužio 27 dienų didele šokių 
švente arba “festivalu”.

Kontestantai galės rodyti 
savo gabumų visokiuose šo
kiuose, kaip tai “tap”, baleto, 
amerikoniškuose “sųuare” ir 
tautiškuose įvairių tautų šo
kiuose. Kontesto laimėtojams 
bus duotos sidabrinės trofijos.

Įstojimui į kontestų reikia 
išpildyti blankų, kurių galima 
gauti pas ponų M. R. McLean* 
McKinley parko supervizorių.

Garsinki tęs “N-nose”

MADOS

Norint gauti vieną Ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
tutę arba priduoti paVVzdŽic 
numerį pažymėti mierą if aiš
kiai parašyti savo vardą pa^ 
Varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 Centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Sauiienos Pattern £>ept., 1739 

>. Halsted St., Cbicagd* Iii.

st., Chicagoj, tai yra Interna
tional Ladiėš’ Garment Work- 
etš salėje.

Prirengiamas darbas įteigi
mui Darbo Partijos Illinois 
valstijoj jau - buvo varomas 
pet du metu. Organizatoriai 
maho, kad dabar atėjo laikas 
veikti.

Nominavimas Darbo Parti
jos kandidatų į visus valstijos 
ofisus yra reikalingas dabar, 
kad pradėjus rinkimų agitaci
jų prieš rudenį. Gaytisi užtek
tinų balsų skaičių šiais metais,
Darbo partija 1939 -tais ir 
1940-tais metais jau bus ofi- 
cialė partija, tokia kaip demo-

“June Brides” 
gaus puikų 
prezenta

Jauni žmotiės, o ypatingai 
mergaitės renkasi birželio mė
nesį savo vestuvėms. Tikrai, 
tai yra gražiausias mėnuo, ma
lonių svajonių įsikūnijimo lai
kas.

Tas mėnuo jau ateiha ir mes 
vėl turėsim daug laimingų 
“June Brides”.

Ir reiks joms prezentų* Bū
tinai. Kokį prezentų joms pirk
ti, tų jau apgalvojo Naujienų 
biznio vedėja, p-ia Maria Jur- 
gelionienė, kiiri jaunų nuota
kų reikalus taip gerai supran
ta ir atjaučia. Tai .bus nuota
koms reikalingiausias dalykas, 
o būtent dvidešimt šešių daiktų 
valgomojo stalo setas, nepa
prastai puikus ir gražus, susi
dedąs iŠ šaukštų ir šaukštukų, 
peilių ir peiliukų. Fasidabravi- 
mas Ą4. Garantija 25 metams. 
Ir tie šaukštai yra apskriti, mo
derniški, o šaukštų ir peilių 
koteliai turi rožių ir lapų gra
viūras; Tai bus labai brangin- 
tinis setas, kurs suteiks kiek
vienai nuotakai didėlį ir ilgų 
malonumų.

Bet tų “Bose ahd Leaf” setų 
jus galėsite duoti nuotakai tik 
kartu su Naujienomis, Prie 
naujos metinės Naujienų pre
numeratos reiks pridėti tik $4, 
ir tuomet gausite ir Naujienas 
per metus ir tų puikų sidabrinį 
setų. Tik tas vienas setas yra 
vertas daugiau negu jus mokė
site už prenumeratų ir setų.

Už kelių dienų apie tai pa
matysite paskelbimų Naujieno
se.

ALEKSANDRAS KA1ENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

(gegužės 21 d., 3:00 vai. ryto, 
1938 m., gimęs Šiaulių apsk., 
Žagarės parap., Daukšių km.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Pętrai- 
tikę, brolį ir brolienę Kazi
mierą ir Oną Kaiertus if šei
myną, pusbrolį ir Švogerką 
Pranciškų ir Julią Adomai
čius, 3 pusseserės Silzaną 
Byahskas ir švogerį Joną, A- 
polohia Valentinavičienę ir 
švdgerį Joną, Barborą Vičienę 
ir švogerį Kazimierą ir jų šei
mynas, ir gimines, Lietuvoj 
brolį Juozapą, seserį Oną ir 
gimines.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanįca 
Avė. Laidotuvės įvyks Antra
dienį, Gegužės 24 d., -8:00 v. 
ryto iš namų į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bUs 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Kale
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Brolis, Brolienė, Pus
brolis, švogerką, Pusseserės, 

švogeriai ir Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

, . [ACME-NAUJIENŲ Photo]
LONDON, KY. — Šiomis dienomis , čia prasidėjo kriminališka byla. Kaltina

mi yra 69 asmenys (jų tarpe kasyklų operatoriai ir šerifų deputatai, tuo, kad jie 
kliudė angliakasiams organizuotis, šibš nuotraukos yra iš teismo.

Policija darbuosis 
parduodant tikėtus

Kada ateis į jūsų biznio vie
tų policininkas, neišsigąskit. 
Jis jums norės parduoti tikė
tų į metinį policininkų paren
gimų, kurio pelnas eina už
muštųjų policininkų našlėms 
ir našlaičiams. Tai yra vertas 
jūsų parėmimo reikalas. Su 
nupirktais tikėtais jus galėsit 
pamatyti įvairius policijos 
kon (estus dr pasįrpdyipus Glii- 
cagos policijos “Field” dieno
se, liepos 3, 4 ir 10, Wrigtėy 
Field ir Comiskey Park sta
dionuose.

iŠ LIETUVOS
EGZ1EKVIJOS — KELIAS Į 

NEDORĄ

Taujėnai. Aplinkoje labai ma
doje užpirkti egzekvijas už 
“kenčiančias dūšias”, žinoma, 
jeigu egzekvijos praeitų mal
dingoje nuotaikoje, butų puse 
bėdos* bet užpirkę egzekvijas 
tuoj griebiasi kuo daugiausia 
prisisunkti alaus. Atvažiavo iš 
bažnyčios, tada “Dieve* padėk” 
ir geria putojantį alų bent dvi 
paras! Ir ko tada nepridaro! 
Pačios “dievobaimingiausios” 
davatkėlės taip paleidžia lie
žuvėlius į darbų, kad padores
niam žmogui net šlykštu klau
syti ... O kiek prisiskaldo ant
ausių, pridaužo indų bei langų, 
tai, tur būt, nė patys nežino.

Ir šiomis dienomis viename 
kaime sočiai įkaušę “maldinin
kai” pradėjo smarkiai triukš
mauti’ ir net susimušė.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUV1V IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite gauti 
reikiamų pinigų laidotuvių išlai
doms, bažnyčios patarnavimui, dra
bužiams, kapinių totams ir t. t. 
Tuojautinė veikla. Nėra atidėlioji
mo. Dėl tolesnių informacijų, be 
prievolių, klauskite savo laidotu
vių direktoriaus arba L. T. ELLIS 
CO.—33 N* La Saite—Ftanklin 1593.

LOVEIKįS Įsas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKINfNKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So, Halsted Street

Tel. BOŪLEVarD 7814

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

, ' mams. 
GĖLININKAS • ;

4180 Archer Avenue

JUOKAI
Kepta Višta ir Virti Kviečiai

Vienas pirklys, keliaudamas' 
į Ryga, sustojo tame miestely, 
kur gyVeno Vulfkė, pakelės 
smuklėje. Smuklės šeimininkas( 
padavė pirkliui kepta vištų, du i 
kiaušinius ir sriubos lėkštę, o 
jo arkliams—šieno plekų. Ruoš
damasis- kitų i rytų kelionėn, 
pirklys kreipėsi į smuklininkų: 
“Aš atsilyginsiu grįždamas.” 
Taip pu sakęs; -jis ir iškeliaVo. 
Po trijų'’mČAešitį pirklys Vėl 
užsuko p*as smuklininkų, kuris 
jam vėl patiekė vištų, du kiau
šinius ir sriubos lėkštę, o ark
liams atnešė šieno. Rytų pirk
lys ir sako: “šeimininke* kiek 
aš tau skolingas?” Šeimininkas 
atsake: “Sąžiningai juokuojan
tis, musų sąskaita gana sudė
tinga, bet jeigu jus besiderėsi
te, mes lengvai susitarsime. Na, 
duok dvidešimt litų, ir ke
liauk sVeikas»... Daugiau aš iš 
tavęs neprašysiu nė cento. Tik
tai jus privalote kiekvienąkart 
apsistoti pas mane* kai prake
liausite pro šį miesteli. Gerai?

Pirklys, nemažas sukčius ir i J V- 'šykštuolis, nustebęs suriko: 
“Atsiprašau, pone! Gal jus iš 
proto išsikraustėte?! Už porą 
vištų ir už keturius kiaušinius 
—dvidešimt litų. Ar pasiuto!” 
Smukliniskcs tuojau pasiprie
šino: “Aš jau jums sakiau, kad 
musų sąskaita labai sudėtinga 
... Norite, jums paaiškinsiu ir 
viską suprasit. Jus pamatysite, 
kad. be reikalo prieš mane ske- 
ryčiojate!.. * Jeigu ta višta, 
kurią jus prieš tris menesius 
suvalgėte, butų dėjusi kasdien 
po kiaušinį, tai per mėnesį 'mes 
būtumėm turėję pusę kapos 
kiaušinių. O jeigu mes būtu
mėm tuos kiaušinius padėję po 
perekle, šiandien turėtumėm 
tiek ir tiek, viščiukų, o viščiu
kai, suaugę į vištas, butų taip 
pat pradėję dėti. <. Pridėkime 
dabai" tai, ką jus suvalgėte pas 
mane grįždami iš Rygos* ir 
leiskime, kad po to jau praėjo 
trys metai, — gausime didžiau
sių vištininką. Jus puikiai su- 
pn.ntate, kad iš tokio vištinin- 
ko galima uždirbti kelis šimtus 
litų. Bet aš žmogus geras ir 
taip toli\neisiii: užmokėkite tik 
dvidešimt litų.

Ginčas Užsitęsė ir abU krei
pėsi į teismą. Teisėjas kažkodėl 
palaike smuklininko pusę ir pri
teisė pirkliui sumokėti jam, 
dešimt litų. Kažkas pasigailėjo 
pirklio ir patarė jam kreiptis 4 
gudrųjį Vulfkę Kapeiką.'. Pirk

lys tučtuojau nubėgo pas Vulf- 
kę ir jam viską papasakojo. 
Vulfkė, ne kartų bylinėjęsis* 
žinąs teismų tvarką, pasistengė 
kid bylą peržiūrėtų antrąkart. 
Paskirtąją dieną ir valandų 
Vulfkė pavėlavo ateiti į teismą. 
Bet įbėgęs, visas sušilęs, jis 
nusilenkė teismui ir atsiprašė: 
“Dovanokite, aš sugaišau ... 
Mat, turėjau daug darbo. Vie
nas mano kaimynas man pa- 
skolijo pūdą gražių kviečių. Aš 
tuos kviečius išviriau, paskum 
sumaliąu ? pasčj au* Dabar ti
ki uosi gražaus derliaus.

• *

Tuomet teisėjas, išgirdęs 
Vulfkčs plepalus, kreipėsi į su
sirinkusius: “Ponai, ar girdite? 
šitas liudininkas sėja virtus 
kviečius. Argi virti kviečiai iš
dygs?”

Vulfkė atsakė: “Argi iš kep
tų vištų ir virtų kiaušinių gali
ma užveisti šimtus vištų. Iš 
krikščionio už porą perkaru
sių vištelių ir ketvertą kliugah- 
čių kiaušinių jus reikalaujate 
dvidešimt litų?!”

Taip Vulfkė pririeto teisėją* 
kuris sprendimą pakeitė ap
gautojo naudai. Dar ir šian
dien mus kaime žmonės kalba 
apie šį Vulfkčs protingų liudi
jimą.

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

CLASSIFIED ADS.
niji im iii mi» ......................  niiiiiiįM

FersoNal
,,Asmenų Jęško      .

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI drau
go švaraus pasivedimo ir tinkan
čio prie biznio* mylintį ramų ir 
švarų gyvenimą. Esu našlė ir turiu 
savo biznį. Dėl platesnių informa
cijų atvažiuokite: J. L., 815 West 
59th St* Chicago* III.
i iii k

HfctP iVANTED—MALĖ 
. DarpirtiųkųReikia

SfiLSMENAMS nepaprasta proga 
ortopediniams batams užsakymus 
rinkti. Pamatyti Mr. Gainės, Hotel 
Hamilton, 18 South Dearborn S t.

J.. "
f CLASSIFIED 

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais huo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
tai. vakaro.

TeL CANAL 8500 I
VteMa.irrT!—r ~i utf

FOR RENT—IN GENERAL 
, ; z Renda^-^febdraĮ. _a, t ,, 
ANT RENDOS STORAS 6Ž48 So.

Campbell Avė., prie 63rd St. tin
kamas bile bizniui.

CHĄS. URNICH, 
4708 So. Westetn Avė.

FuĖNišDed RoOMs—TO

RENDON fofniŠuotas kanibarys. 
Šiltąs vanduo. Geras patarnavimas. 
2100 W. 59 St. antros lubos

RENDON KOTELIO KAMBA
RIAI. 3310 Lowe Avė. 1-as aukštas

FURNITUKE-FIKTURE FOfe SALĖ 
Ji; Jta^Į , ggr^vlyiiĮ.

IŠPARDUODAME BARV FlK- 
ČERIŲS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir širikpm. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile ktttiO biznio 
įskaitant svarstykles, registerius it 
ice baksius. Cašh arba ant išmokė
jimo. Pamatykite miis pirm nėgu 
pirksite kitur; , .

S. E. SOStKEĮM & SONS 
1915 SO. STATE ŠTREET 

CALumet 5269.

AUTOS—TRUęKS FOR -SALE 
Ąutmojiiiaii ir

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mų— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANGĖ 
COMPANY 

ties 1340 West 63rd Št
Virš 300 naujų 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 už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtiktiha- 
mė, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai tufi mūšų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, rties priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir Visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCĖ 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

-----  . ... ■ ..... , - ■ ■■ y— ■

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jh$U seną auto.

P. WQLTERAITIS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.
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MISCELLANEOtJS FOR SALĖ
_ _-,-K ?,

. PRAtušTINIMO IŠPARDAVI
MAS; 4928 Milwąukee Avė. Ant
radienį, gegužės 24, Pradžia 8 vai. 
ryto.

■■t.l.Įglii,. , ...   UI............... ..  » I ■ I i

BUSINESS CHANOES

GROSERNfi :— Delicatessai, ge
rai išdirbta vieta. Keturi gyvenami 
kambariai. Nebrangiai, $650 pini
gais. 1700 West 51st St.

PARDAVIMUI BARBERNE. .iš
dirbta 30’ metų. 632 W. 18th St.

PARDUOSIU arba mainysiu, ar
ba priimsiu pusininką į labai gę- 
rą taverną prie E. 63ra Št. Vieta 
verta $5000.00, parduosiu už $3000 
nes viena negaliu laikyti arba mai
nysiu į rėsortą ar ūkę. Gera pro- 
?a. Atsišaukite laišku ar ypatiškai.

441 E. 63rd St. huo 12:00 vai. die
ną iki 1 vai. nakties.

Tel. Fairfax 8196.

TAVERNAS ir PACKAGE sto
re, geriausias kampas prie South 
Side. Proga atsakančiam asmeniui.

Wentworth 7100.

PARSIDUODA tavernas geroj 
vietoj, geras biznis, priežastis tu
riu du taverns. Savininką matyki
te nuo 10 iki vėlumos nakties, 6614 
Wėstern Avė;
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RĖAL ESTATEFOR SALĖ

r, r. -
2 ūkė?, 3000 piginus, negu kiek 

vertės yra.
80 ir 78 akerių, viena parsiduoda, 

o k,itą įsimaino ant Chicdgos namo.
Ūkės apie 50 mylių huo Chicą- 

gos, prie vieškėlid, beveik nauji 
budinkai, ėlektfk, riiatidynės it la
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie • <. ■ ■
NAMON F1NANCĖ and REALTY 

6755 South Weštėrn Avenue 
Tel. Grovehill 1038

— . ..— jį, , ■ , ,

TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ 
Perka moderną sunbaflor 2 pėnkių 
kambarių apąrtmentinį namą; garo 
pildymas; 2 karų garažas; pilna 
kaihė tiktai $53000. . , _

LOUIS MORAIS & COMPANY 
4006 W. Divisioh St., 10 N. Clark St.

3585 Milwaukee;

SAVININKAS turi greit parduoti 
5 akrų miško nuosavybę (600 pė
dų frontdge prie didžiojo Viekelio). 
Gerą dėl taverno, restaurantp, ar 
piknikams .daržo. Pilna karna 
$5500.00. Reikia įmokėti likųąi, ter- 
n^ihąis. 1739 So; Halsted St., Bbx

REAL ESTATE TO EKCHANGE

UKUDJU SAVO didelį dalį 
vy^vingos žemės prie grįsto vieške- 
io, arti 95-tos gatvės ir Golf Club, 

83x331 pėdų $25.00 įmokėti—tiku
sią lengvais terminais. Pilna kaina 
$425.00. Nieko neskaitys ūž garan
tijos polisą, Tai didis bargenas. Pa
matykite, 1739 Sd. Halsted St. Bėx 
831.

$7,450 SKUBAM PAĖDAviMŲt
Modernas du flatis plytinis; 5-5; 

;un-parlor; uždaryti poręiai, platus 
,dias,nrti 65-tbs it Wašhtenatv. 
D,500 pifiigais arba iriaihyti;

MĄNOR REALTY GO. 
253Ž W. 63rd St.

Hertildfck 8300

BRIGHTON PARK

Turi būt parduotas tuojaus 
pigiai 2 flatų mūrinis neimąs, 
pirmas karštu vandeniu ap
šildomas, yra garažas, gražioj 
vietoj*

šaukite
PROSPECT 1057.
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FARMS FOR SAtE

> ■ y - y
FARMA LA PORTE, INDIANA 

Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei
kia.

F. WOLTERAITIS 
4618 So; Western Avė.

_______— ---------------- 1— ---------------------------------- ----------------------------------—

MAŽOS FARMOS
Vienas blokas nuo 95-tos gatvės, 

po $100.00.
$25.00 rankpinigių—likusią ter

minais.
1739 So. Halsted St., Box 829.

172 paprastas ir gyvulių ūkis; ge
riausias pieno ūkis krašte. 2 se- 
tąi namų su $5000 barne. Viskas— 
įskaitant team, 8 karvės, kiaulės, 
įrankiai—už $7,500. Terminais. Liga 
verčia pąrduoti. J. Stanley Hanson, 
Hatt* Mieh. Del smulkmenų tašyk 
arba atvyk čia.
, iiiiin»i<iiiiinr i, nf ............................. i ■»
SCHOOtŠ AND INSTRllCTtONS 

Mokyklos ir Pamokęs
UŽDARBIAUK BESIMOKINDA

MAS AUTO MECHANIKO amatą. 
Ūddy, fehder, praktiškas šąpos dar
bas; gana darbo. Federal Auto En 
gineerįng School.

2040 Washington Blvd.

BUSINESS SERV1OB 
7^7 7 Dfedię Patarnavimas , 

Tel. Vittory 4965. .
STOGDENGYSTfi IR BLEKOS 

DARBAI
35 Inetai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvųš išmokėjimai, 
jei horitė. ,,. . ,
BRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET MSB CO.
8216 So. Halsted Street.

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

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.
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FINANCIAL
Finansai-Paskoles

....JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų sp.ul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais ištuokė j imais. 
Lithuanian Building Loan and

Saviugs Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Firmų Morgičių Chicagoje ir 

aDielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
t bf Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

r-r-T-a

DABAR
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAOARSINKIT 
SAVO BAROENtlS

S’AUJIĖNŲ
GARSltfiMUS

Visi Skaito*.
• .
fAlAŪRlt litis TtlOJAtl
CANAL 8SOT

mus duodame gert nuo- 
laidą.
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MAJORAS KELLY NORI BEDARBIUS 
ŠELPTI IŠ CIGARETŲ TAKSŲ

Turi progos gauti iki $10,000,000 į metus iš 
“liukso” taksų.

Ne be reikalo majoras Kelly 
pritarė gubernatoriaus llornc- 
rio sumanymui duo’i iš valsti
jos iždo tik po pusę miliono 
dolerių kas mėnuo, o išviso 
$4,500,000 bedarbių šelpimui. 
Mat, majoras Kelly nori, kad 
gubernatorius iš savo puses 
pritartų majoro norams turėti 
atskirą Chicagos taksavimą.
Tą tiesą uždėti ant chicagiečių 
naujus taksus bedarbiu šelpi
mui turėtų duoti Chicagos 
miestui Illinojaus legislatura.

Majoras Kelly senai vis siū
lo uždėti taksus ant cigaretų. 
Dabar jis pamatė progą tą 
sumanymą įvykinti. Jis nori,

cagos miestas imtų po 2 centu Išrodo, kad legislatura yra 
taksų. Iš tokių taksų majoras palinkus duoti Chicagos mies-
sako surinktų į melus po ke- 
turius milionus doleriu Ir 
majorui paklusnus aldcrmo- 
nai galėtu skirstyt- tuos k e tū
rius milionus kaip jiems ir 
majorui geriau patinka.

Illinojaus legislaturoj Sprin- 
gfielde senatorius I). T. Wood- 
ward nurodė, kad dabartinė 
pašalpų administracija aik- 
voja be galo daug pinigų visai 
be reikalo ir visai ne bedar
bių šelpimui. Pašalpų admi
nistracija dabar yra pavesta 
komisijai, kuri vadinasi 
inois Einergency Relief

III- miestas 
Com- žiau

pat peikė tą administraciją ir 
reikalavo, kad ji butų panai
kinta. Woodward ir Gregojy 
pašalpų administracijos neti- 
kumą yra Plyrę nuodugniai. 
Walter Grcgory tuos dalykus 
tyrinėti buvo paskirtas guber
natoriaus Hornerio.

tui teisę rinktis taksus pašal
poms, kaip to nori majoras

i įf

[Kelly. Taksai butų uždėti ne 
tik ant cigaretų, bet ir ant 
daugelio kitų daiktų, kudie 
butų paskaityti prabanga arba 

j liuksusu. Taksai butų uždėti 
ant teatro tikėtų, ant grožio
parlor, ant akinių, ant auto
mobilių pataisymų, ant vieš
bučių kambarių ir ant tokių 
butų ir ofisų, kuriuose yra į- 
vesta oro šilumos reguliacija. 
Iš tokių visų taksų Chicagos 

jau surinktų ne ma-
kaip dešimti milionų do-

protestas prieš 
kruviną darbą ir 
lietuviu bankietas 

**■ I

Tuo tarpu, kada Lietuvos 
konsulas Daužvardis galvą su
ka, kaip prikabinti majorui 
Kelly Smetonos medalių, Chi
cagos darbininkai rengiasi 
prie protesto demonstracijos 
gegužio 29 dieną. Tą dieną su
kanka metai nuo kruvinu 
skerdynių, kurias surengė ma
joro Kelly policija South Chi- 
eagoje. Majoras Kelly tuomet 
griežtai atsisakė atšaukti po
liciją, kuri buvo išanksto pri
sirengus prie darbininkų žu
dymo. Daugybė darbininkų 
buvo sužeistų ir dešimts už
muštų prie Republic Steel 
dirbtuvės vartų, kuomet juos 
pradėjo šaudyti užsipelniusio 
Smetonos ordeno majoro kon
troliuojami policininkai.

bus protestas ir demonstraci
ja prieš nekaltų žmonių krau
jo liejimą, už ką daugiausia 
kaltas yra majoras Ed. Kelly.

Po to konsulas . Daužvardis 
tikisi sušaukti lietuvius į ban
ketą majoro Kelly pagerbi
mui. Bus labai žingeidi! pama- 
tyli, kokie bus tie lietuviai, 
kurie drys tame bankete pasi
rodyti.

—Plieno Darbininkas,

Įžanga 1 centas 
pamatyti cirkų

Gegužio 26 ir 27 Bridgcporte 
bus Fcllowship Ilouse cirkus.
Įžangos bus lik vienas centas. 
5 vai. vakare bus cirkaus pa
roda po Bridgcportą, 7 vai. 
vakare “Side Show” ir ranku 
darbo paroda Fellovvship na
muose ant 33 place, o 8 vai. 
vakare programas. Tai kas 
nors nepaprasto. Ateikite su

Risis Illinois valstijos 
čempionas

Šiandien vakare White City 
arenoje risis vienas iš labiau
siai pasižymėjusių jaunųjų 
ristikų, būtent, Ruffy Silver- 
stein. Tai Illinois valstijos 
čempionas. Risis jis su Jcrry 
Mceker iš HonolUlu, atseit, 
IIawajų Salų.

Kita pora ristikų irgi bus 
nemažiau svarbi. Būtent, risis 
vokietis Rudy Stronberg su 
švedu Olaf Olsonu.

Pasaulio čempionas
Midget Fischcr, kuris yra 

laikomas pasaulio čempijonu 
pusiau sunkiojo svorio, susi- 
rems su Waltcr Palmer. Pa
starasis yra vienas iš labiau

siai mėgiamų ristikų Chicago- 
je. Be to, jis yra labai geras 
imtyninkas.

ImtynėM įvyks kitą trečia
dienį, gegužės 21 d., Rainbo 
Fronton arenoje (Lawrence 
avė. ir Clark st.).

• Pravartu čia bus priminti, 
kad tai gal bus vienos iš svar
besnių imtynių šį sezoną.

JUOKAI
Tai Buvo Nepakenčiama

—Kodėl tu, pagaliau, atsisa
kei nuo sužiedotuvių su Zuza
na?

—Kadangi jos papūga, kai 
: š jau norėdavau atsisveikinti, 
vis rėkdavo: “Dar truputį pa
būk, Henrikai.”

—Na, bet juk čia nėra nieko 
blogo, juk jūsų sužiedotuvės 
visiems buvo žinomos!

—Taip—bet juk mano vardas 
visai kiti s!kad nuo pakelio cigaretų Chi-, missrdn. Walter Gregory taip lerių į melus.

IACME-M AUJ1EN Ų Fotui

Gegužės 29 dieną Chicagoj vaikučiais.

f ACME-NAUJIENŲ FotOk -:

Didžiausias Kanados laivas “Lc Moyne” grūdams vežti Calumel upėje prie grudų elevatoriaus, Taktiškai tai yra didžiausias los rųŠicsŠVEICARIJA — šveicarų komanda, kuri daro pratimus su specialiomis 
kanuolėmis lėktuvams šaudyti. laivas visame pasaulyje.

BOARO OF TRADE BLDG,

MORRISON HOTEL
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