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ĮVYKO ČEKOSLOVAKIJOS PREMJERO IR 
NACIU VADO PRELIMINARIS 

PASITARIMAS
Čekoslovakijos, Rusijos, Francuzijos ir An
glijos tvirtas nusistatymas sulaikė Hitlerį 

pirmą kartą
geg. ,jau buvo atsisakęs dalyvauti 

kurią 
vy-

LONDONAS,- • Anglija,
23. — Premjeras Chamberlain 
pirmadienį pranešė atstovų bu
tui, kad Čekoslovakijos prem
jeras Hodza ir Čekoslovakijos 
nacių vadas Konrad Henlein 
turės konferenciją pirmadienio 
vakare arba antradienį. Konfe-)_________ ___ o_. _____ __
rencijos tikslas bus likviduoti t kų-vokiečių ginčas pasilieka ne- 
ginčą, dėl kurio pereitos sa-' išspręstas, žinios iš patikimų 
vaitės gale kuone užsiliepsno- šaltinių sako, kad Anglija dė
jo karas.

Chamberlain pasakė, kad če-į kietijos-Čekoslovakijos 
kų ir nacių deryboms pritaria 
taip Britanija, Francuzija ir 
Čekoslovakija, taip Henlein.

Vėliau, po šio Chamberlaino 
pareiškimo atstovų butui, iš 
Prahos gauta žinia, jogei Hen
lein ir Hodza turėjo /pasikah 
bėjimą. Jų pasikalbėjimas, kaip 
manoma, buvo lyg įvadas tik
rosioms taikos defybolfiš. 

Nors Chamberlain - nepasakė, 
tačiau suprantama, kad Ang
lijos pastangos paruošė Hod- 
zos ir Henleino pasikalbėjimą, 
nes prieš kiek laiko Henlein'ginklų jėga.

panašioj konferencijoj, 
jam1 siūlė Čekoslovakijos 
riausybė.

Pirmadienį atrodė, kad 
nas pavojingiausių krizių
pasaulinio karo laikų bent ku
riam laikui atslūgo. Tačiau Če-

vie- 
nuo

da visas savo pastangas Vo- 
ginčui

. taikiu budu išspręsti.
Bendra nuomonė yra, kad 

tik griežtas Anglijos, Francu
zijos ir Rusijos, o taipgi pa
čios Čekoslovakijos nusistaty
mas sulaikė Hitlerio užsimoji
mus pirmą kartą nuo 1933 me
tų, kai jis patapo Vokietijos 
valdovu. Kitos žinios sako, jo
gei Vokietijos ambasadorius 
Anglijai, von Dirkseri, užtikri
no užsienio reikalų sekretorių 
Halifaxą, kad 
Čekoslovakijos

Hitleris nemano 
problemos rišti

500,000 karių Čeko
slovakijos tarnyboj

Skubina 
pašalpos

parūpinti
Chicagai

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
23. — čekai pirmadienį jautė
si laimėję pergalių, nes jų griež
tas nusistatymas nepasiduoti 
vokiečiams ir skubi mobilizaci
ja, jie mano, išgelbėjo Čeko
slovakiją nuo Austrijos likimo. 
500,000 čekų kariuomenės ir 
pirmadieni tebebuvo tarnybo
je.

Francuzijoj ir Anglijoj gau
ta žinių, kad Čekoslovakijos 
naciai krauna ginklus, kuriuos 
gauna iš Vokietijos.

Indorsavo Hoaną se 
natoriaus vietai

MADISON, Wis., geg. 23. — 
Farmerių-Darbo Progresyvi fe
deracija, susidedanti iš devy
nių Wisconsino radikalių orga
nizacijų, pereitą sekmadienį in- 
dorsavo Milwaukee mero, Da- 
niel Hoano (socialisto), kan
didatūrą Jungt. Valstijų sena
toriaus vietai. Kadangi gub. 
Philip La Follette nėra šios 
federacijos narys, tai ji neįftor- 
ravo jo kandidatūros guberna
toriaus vietai. Kandidatą į gu
bernatorius federaciją pasirin
ko Theodore Dammanną, savo 
sekretorių.

l '
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Čechoslovakijos pėstininkai manevruose Pragos mieste. Po rinkimų Čechoslova- 
kijoj pavojus karo su naciais tapo atitolintas, bent laikinai.

Įsake priimti 4,000 ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
darbininkų Į darbą

ČEKOSLOVAKIJOS RINKIMAI PRAĖJO 
RAMIAI

Savivaldybių rinkimai suvylė nacius
PARYŽIUS, Francuzija, geg. t nedrįso triukšmo kelti. Rinki- 

23. — Pereitos savaitės gale 
Hitleris turėjo konferenciją su 
generolais, kurie paėmė Aus
triją. Jis turėjo pasikalbėjimą 
su Čekoslovakijos nacių vadu 
Henleinu.

Tačiau, nors Austriją Hitle
ris pagrobė, Čekoslovakijos jis 
nedrįso pulti. Mat, čekai mobi
lizavo savo kariuomenę. Ang
lija ir Francuzija įspėjo Hit
lerį. Nors Rusija tylėjo, bet 
jos tylėjimas sakė Hitleriui ne 
mažiau, kaip franeuzų ir bri
tų įspėjamai.

Čekoslovakijos piliečiai,
tikrinti mobilizuotos kariuome
nės, sekmadienį balsavo kaip Čekoslovakijoj įvyks birželio 
tinkami. Nacių provokatoriai 12 d.

mai praėjo ramiai.
Ir daugiau: jie su vylė na

cius. Pastarieji tikėjosi vokie
čių apgyventose apielinkėse su
rinkti 99 nuošimčius visų bal
sų. Tiesa, jų surinktų balsų 
kiekis padaugėjo 12 nuošimčių, 
palyginus su 1935 m. balsavi
mais, bet jie negavo tiek bal
sų, kiek tikėjosi.

Bendrai gi Čekoslovakijoje 
(o ne tik vokiečių apgyvento
se vietose), vyriausybę remian
čios partijos šiuose rinkimuo
se padaugino savo balsų skai-

už-'čių 30 nuošimčių.
savivaldybių rinkimai

CEKU-VOKIECIU KRIZIS DAR NEPRAĖJUSNori pranašauti orą 
ilgesnį laiką iš 

anksto
Medžiaga karui užsiliepsnoti pasilikusiVILNIUS, gegužės 12 d. —

WASHINGTON, D. C., geg.' Visų Vilniaus lietuvių uždary- 
23. —- Pfiės kurį laiką Nacio- tųjų organizapijų atstovai krei- 
nalė Darbo Santykių' T^yba^pesT^tHegKfu, 4 Lenkijos“ *Mi- 
įsakė Remington-Rand korpo-| nisterį Pirmininką, prašydami 
racijai priimti į darbą 4,000 
pavarytų streiko padėkoje dar
bininkų. Streikas įvyko 1936 
metais.

UI S. 'Gircu'it 'Court ,Nfew 
Yorke užgyrė Darbo Tarybos 
įsakymą. Tuomet Rand kom
panija apeliavo į Vyriausią ša
lies teismą. Kompanijos advo
katai argumentavo, kad jai 
teks priimti į darbą kuone 4,- 
000 darbininkų, o tokį pat skai
čių dabar dirbančių pavaryti 
iš darbo. Vyriausias teismas 
pirmadienį patvirtino žemes
niojo teismo sprendimą. 28-ms 
darbininkams kompanija dar 
turės užmokėti užvilktą algą

skun- 
pasių-

BERLYNAS, Vokietija, geg.;sadorius Berlyne, 
-23»----- Krizis, kįlęs pereitos sa-
vaitės gale tarp Vokietijos ir 
čekoslovakjos, atslūgo. Did
žiausias karo pavojus parėjęs. 
Tačiau visa medžiaga karui už
siliepsnoti pasilikusi. Galima 
laukti daugiau įvykių taipjau 
pavojingų, kaip tie, kurie iš
šaukė" pereitos savaitės krizį. 
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Taip bent mano svetimšaliai 
gyveną Berlyne. Britų 'amba-

Sir Neville 
JĮęnčĮerson, sekmadienį' sušau
kė ambasados, pareigūnų susi
rinkimą 
nutarta 
kietijos 
teris ir 
timšalių 
rodo taipgi susijaudinimą tų, 
kurie arčiausia prie gyvenimo 
sūkurio sitovi, nors pirmadienį 
iš britų ambasados mėginta da
ryti juokai.

CAMBRIRGĘ, _Mass.,...,gęg. 
23. — Valdžios ir Massachu- 
setts School of Technology spe
cialistai pirmadienį pradėjo 
bandymus įžiurėjimui, koks bus 
oras už trijų, keturių ir penkių 
dienų. Bandymų daviniai bus 
laikomi visus metus paslapty
je. Jei jie pasirodys teigiamai, 
tai ateityje tokie oro spėjimai 
bus pranešami publikai viešai. 
Valdžios atstovų, ypač ūkio de
partamento, svajonės yra kada 
nors, ateityje, pajėgti išprana
šauti oro kriptis metus iš ank
sto.

V ‘ r' * Wir susirinkime buvo 
tuojau išsiųsti iš Vo- 
ambasados šeimų mo- 
vaikus. Tai rodo sve- 
nervų įtempimą, tai

pagreitinti išsprendimą 
dų, išdėstytų anksčiau 
stam memoriale.

KAUNAS, gegužės 19 
Lietuvoje jau mėnesis trunka 
didelė sausra, kuri ūkininkams 
labai žalinga; keliose vietose 
išdegė keliasdešimts 
miško.

KAUNAS, gegužės 
Persistatė Valstybės 
tui naujas Britanijos Pasiun
tinys, Ministeris Orde ir įtei
kė paskyrimo raštus.

KAUNAS. — yidaus Reikalų 
Ministeris Leonas pareiškė, kad 
nedarbo klausimas Lietuvoje 
neaktualus. Darbo Rūmai sėk-

d. —

hektarų

SPRINGFIELD, III., geg. 23. 
— Illinois legislatūra pirmadie
nį svarstė pašalpos Chicagos ir 
visos valstijos bedarbiams rei
kalą. Prieš legislaturą stovi 
trys pagrindinės užduotys. Vie
na jų — parūpinti fondų, kad 
butų galima tuojau atidaryti 
pašalpai teikti stotis Chicago- 
je. Antroji — surasti fondų 
pašalpos teikimui visoje valsti
joje iki metų galo. Trečioji — 
perorganizuoti visą pašalpos 
teikimo darbą, turint omenėje 
tolimesnę ateitį.

Pirmai užduočiai nors dali
nai patenkinti du biliai numa
to skirti iš valstijos fondų be
darbiams po $500,000 daugiau 
kas mėnuo, negu skirta iki 
šiol. Kad gauti pinigų bedar
biams šelpti visoj valstijoj, pla
nuojama naujus taksus pasiū
lyti. Tuo reikalu biliai siūlo 
uždėti 3 nuošimčių pardavimo 
thksus ir toms reikmenoms, 
kurios iki šiol buvo paliuosuo- 
tos nuo pardavimo taksų mo
kėjimo. Norima padvigubinti 
taksus degtinei ir pakelti tak
sus alui. Be to, uždėti 3 nuo
šimčių pardavimo taksus reik
menoms įgabenamoms į Illinois 
iš kitų valstijų.

Gubernatorius Horner dar 
akcentavo reikalą, kad paskiros 
savivaldybės, kaip miestai, sa
vais taksais prisidėtų prie pa
šalpos: kad savivaldybės uždė
tų vietos taksų pašalpos fon
dams sukelti. Vieną tokį bilių 
jau pateikė legislaturai sena
torius Ward iš Chicagos. šis 
bilius prašo legislaturos leidi
mo uždėti Chicago j e ęigaretams 
taksus — ne daugiau, kaip 3 
centus pakeliui.

17 d. — 
Preziden-

Skandalas dėl šuns 
laidotuvių

(back pay). Kiti pavaryti dar- min£ai kelia darbininkų kultu-
■ ' • • • __/•  _ • 1 _ _ a.. ? TZ"

bininkai mokesčio už nedirbtą 
laiką negaus.

rini ir profesinį lygį. G. K. 
New York City, 1938-V-21 d.

Franko kaliniai 
pabėgo

Skubina priimti ai 
gų-valandų bilių

Maištas plečiasi 
Meksikoje

PERPIGNAN, Francuzija, 
geg. 23. — Pamplona mieste 
San Cristobal kalėjime,z Ispa
nijos sukilėlių teritorijoje, 1,- 
500 kalinių įveikė sekmadienio 
vakare sargybą, užgriebė gin
klus ir išsiveržė į laisvę.

Kalėjimo sargams pasiskubi
no pagalbon Franko kariuome
ne. Įvyko kautynės. Apie 600 
kalinių kariuomenei pavyko su
laikyti, kiti 900 pabėgo. Fran
ko kareiviai pirmadienį gaudė 
pabėgėlius.

Kuone visi pabėgėliai yra lo- 
jalistai, kurie buvo paimti ne
laisvėn civiliame kare.

WASHINGTON, D. C., geg. 
23. — Atstovų butas pirmadie
nį nutarė debatuoti algų-darbo 
valandų bilių tik 5 valandas. 
Atstovų buto dauguma yra pa
siryžusi priimti bilių iki an
tradienio vakaro ir pasiųsti jį 
senatui.

SAN LOUIS POTOSI, Mek
sika, geg. 23. — Pirmadienio 
pranešimai skelbė, kad Meksi
kos maištininkai, vadovaujami 
gen. Sedillo, užpuolė miestelį 
Guadalcazar. Sedillo ir jo šali
niu k jėgos 
nuo 1,500 iki 
ste Laredo, 
suimti keturi 
aviatoriai.

PANA, III., geg. 23. — Mrs. 
Ann Adams neseniai palaidojo 
Mound kapinėse, savo šeimos 
lote, šunį vardu Roxvdy. Vė
liau ji papuošė šuns kapą gė
lėmis. Dėl to kilo skandalas. 
Kai kurios kitos šeimos, kurių 
giminės ' ilsisi šiose papinėse, 
grūmoja giminių palaikus per
kelti į kitas kapines.

Bulgarijoj sugrąžin 
ta konstitucinė 

tvarka

Atšaukė vokiečius, 
kinų patarėjus

apskaičiuojamos 
3,000 vyrų. Mie- 
Texas valstijoje, 
Cedillo šalininkai

Tyrinėja automobi
lių firmų biznį

SOFIJA, Bulgarija, geg. 2A 
— Atrodo, kad Bulgarija su
grįžo prie konstitucinės san
tvarkos. Formali pakaita įvy
ko susirinkus 24-tam šalies 
seimui, išrinktam šių metų ko
vo mėnesį. Bulgarijos konsti
tucija buvo suspenduota 1931 
metais,' kai karalius Boris III 
pasisavino diktatorišką galią.

Mušė, žudė ir kidna 
pino unijistus

WASHINGTON, D. C., geg.
23. — Naciopalė Darbo Santy-1 Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; truputį vėsiau; sau
lė teka 5:22, leidžiasi 8:11 va
landą.

Įsakė priimti 164 
darbininkus 

į darbą

HANK0W, Kinija, geg 
— Japonijos .vyriausybes 
kalaujamas Hitleris atšaukė ge
nerolą von Falkenhausen ir jo 
štabą susidedantį iš 40 karinin
kų — patarėjų kinų karo va
dovybei.

23. 
rei-

Dėl tornado 4 žuvo, 
14 sužeistų

23. — Nacioųalė Darbo Santy- IVAN, Tex., geg. 23. — Pre
kių Taryba pirmadienį įsakė >užsę centralinėjė ir vakarinė- 
Kuehne Manufacturing kumpai- je Texas dalyje ir pietų*Okla- 
nijai priimti atgal į darbą 164 homoje tornado užmušė pirma-

LONDON, Ky., geg. 23. — 
Prisaikintųjų posėdininkų, teis
me generalio prokuroro asis
tentas McMahon pirmadienį 
papasakojo, kad 64 kaltinamie
ji kompanijų atstovai ir vietos 
valdininkai darė sąmokslą, ku
rio pasėkoje žmonės buvo mu-. 
šami, žudomi ir kidnapinami. 
Tai daryta tikslu neleisti ang
liakasiams į uniją rašytis. Vie
nintelis būdas, kuriuo unijos 
žodis galėjo pasiekti angliaka
sius, buvo mėtymas lapelių iš 
lėktuvų. 

/ _________
SPRINGFIELD, III., geg. 23. 

—- Illinois legislatūra svarsto 
pasiūlymą uždėti 2 centų tak
sus cigarams, ęigaretams ir ta-

SOUTH BEND, Ind., geg. 
23. — Pirmadienį sušaukta 
grand jury. Federalios valdžios 
advokatai kaltina, kad Chrys
ler, Ford ir General Motor kor
poracijos, jų šakos bei pagal
binės kompanijos yra nusikal- 
tusios Shermano prieštrustinio 
įstatymo sekcijai pirmai. Grand 
jury tyrinės kaltinimus.

Žemės drebėjimas
Japonijoj

TOKIO, Japonija, geg. 23.— 
žemės drebėjimas pirmadienį 
popiet nutraukė susisiekimą 
telefonu iš Tokio j 30 kitų 
mieštų. Kai kurių pastatų pla- 
steris nutruko nuo lubų ir sie
nų.

Policija įveikė 
pikietus Dabar

ROCKFORD, III., geg. 23.— 
Rockfordo policija pirmadienį 
užpuolė streikierius piketavu
sius Case Treshing Machine 
kompanijos įmonę. Įvyko susi
rėmimas.

Policija įveikė pįkietus ir įve
dė į dirbtuvę 150 skebų. Muš
tynėse plyta pataikė į galvą še-

NAUJIENŲ RAŠTINE bus 
atidaryta kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

darbininkus, kurie buvo sam- dienį keturis asmenis ir sužei- bakui visoje valstijoje, kad su- rifo pagelbininkui. Jis nuvež- 
domi Flora, III., dirbtuvėje, dė 14, •

■ '', š.i1’ L • -J,'''/.'-'
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teitas

kelti daugiau fondų pašalpai, tas į ligoninę be sąmones.

“NAUJIENŲ” Adm.
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ARCHYVAS, KURIAME SURAŠYTI 
MIRUSIEJI

u ■ ■■ - - - ■ ,

Kauno Metropolijos Ęųrįjos 
Archyve

Šiomis dienomis Kauno Meti 
ropolijos "Kurijos Archyvo ve
dėjas kum P, Vęblaitis. pain
formavo musų bendradarbį 
apie šiame archyve esamą ver
tingą medžiagą senų dokumen
tų pavidale, Kuri vaisduuia im 
tik Lietuvos bažnyčios istori
ją, bet kartų ir to laiko gyve
nimą. ‘ .

v

Kauno Metropolijos Kurijos 
archyvo pradžią sudarė Žemai
čių vyskupystės archyvas. Jis 
anksčiau buvo Žemaitijoje, be
ne daugiausia Varniuose. Tik 
po 1864 metų gaisro, per kurį 
sudegė dalis ir archyvo (seniau? 
si bažnyčių inventorių sąrašai), 
Žemaičių vyskupystės archyvas 
iš Varnių perkeltas į Kauną. 
Spėjama, kad per minėtąjį gai
srą greičiausiai sudegė ne tik

senį: usių bažnyčių inventorių 
sąrašai, bet ir žemaičių vyskupo 
kėpęęlįąrĮjos dokųmęųtąi iki 
1840 metu, nes iki šfo laito jo- 
kių kanceliarijos' dokumentų 
nerasta.

K:.uno Metropolijos Kurijos 
Archyve yru daūg vertingos 
med^iago§, §enų -dokumentų, 
prą(jedąi)t Vytauto pidžįojq 
|fti|ęąip, lįpčimiiSių ąteįr
fljmft, fenkoliktojo §įfntrq. 
nyčių istorinių dokumentų, tie
se, išlikę tik kelioliką. Vieni jų 
originalai ųpi^upai, kilų turi
ma tik nuorašai, Pradedant še
šioliktuoju šimtmečiu tie do
kumentai žymiai gausesni. Is- 
torįnų.L bažnyčių dokumentai 
kalbą ne tik apie bažnytinį gy-: 
venimą, bet kartu nušviečia ir 
anų dienų viešąjį gyvenimą, 
nemaža suteikdami orientacinių 
žinių rpie to meto kultūrą.

Vytauto DiiĮžįpjo pęrgamęib 
tai, Kauno Metropolijos Kuri
jos Archyve yra du Vytautę 
pergamentai. Jie abu yra sų 
Vytauto Lųtspaųdų, kuris žyr 
miąi nu trupėj ęs, Viename pęr-r 
gameųte pranešama, kad Vy
tautas prczeptųoja bažnytinės 
Ir civilinės tęisės magistrą Mo-

3Q Years Syccess! Doctor’g 
Amazing Uquid for Itching <rf 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur Uiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas .... , v .v.
pasėkas nu» nieifijimo. skausmo, raudoniu , tlCl U 1 DirmUOSlUS ZemaiCIU Vy- 
degamos, žvynuotos, ugnines Eczema. , 1 71 • ~rr

Ii pirmo sykio Žemo nešą nuostabių pa- 
geibų. Po to |o ypatingas gydymas (turi 18 | • 
skirtingų įtakingų dailų) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “Į 
koletų savaičių nuostabiai pas gydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mano vargino per 35 
metus.”

Neregimas, nedAni&tas
dienų ar naktj gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervinea ir kitokius odos įdegimus. T|k 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

palik Zomo per

kapus. Antrajame pergamen
te pranešamą, k;.d Vytautas 
žemaičių vyskupo kanaunin
kams skirią pinigų, javų ir me
daus. Ąbų pergamentai rašyti 
lotynų kalba. .

Taip pat nemaža yra vertin
gų dokumentų su didžiųjų Lie-

SAVI NAMAI

nes čia jie apdrausti iki $5,000.

... gražęsni ir rąipcsni. Jei sto

ka savų lesų, gali drąsiai krei

ptis j Naujienų Spųlką.

Čia gali pasiskolinti, gali ir sava ^utąupas be rupesnio 
pasidėti,

INSURED
TAUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 4įį 
SENATVĖJE RASI & 
PAGUODĄ.

Hqop. zęs/

Atdara nuo 8 iki S

Lithuanian Building, Luan 
and Savngs Association 

(NAUJIENŲ SPUŲKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 8600

‘■l-f."1! i T
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ANTANAS M.PHILLIPS n?""" p,,................ —v.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUĘ

Tel. Boulevard 4139
• • i " ’ . > * . . '•

. < • 
tųvoą kimigąikščįų-Lępkįjoą ką- 
r:lią (įš upjjps laikų) para
šyta įr didžjąsįįais įr Įpąžaisją^ 
antspaudais.' šia proga relįia 
paminėti didžiųjų įp mažųjų ant
spaudų skirtuipą. Mažieji ant- 
spąųdii buyp dabartinės ipu§ą 
penkių'litų rųonetos ęliidump & 
buvo 5-7 centimetrų diametro 
antraeilės vertės dokumentams. 
Tuo tarpu didieji antspąųc|gi 
bubo 5-7 centimetrų diametro 
ir buvo dedami ant ypatingai 
gvapfeių dokpmtmtm

Ąpghyvp seniausių Lįętųvot 
jp hąžpyŽių steigi: mųjų paštų 
p|rą. Jie greįpįpusiai bus pra
žudyti gaisrų.

Bažnyčių inventorių sąrašai. 
Archyve daug yra žemaičių 
vyskųpystęą bažnyčių invento
rių tąpąšų, pradedant šešiolik
tuoju šimtmety- Iš šių sąrašų 
matyti žemaičių religinė ir kul
tūrinė būkle- Bažnyčių invento
rių sąrašu sudaro tokia ver
tingą istopinv medžiagą, kuri 
yra svarbai šaltinis Lietuvos 
istąpijąj, kad juos, kartu ir vi
są senąją arobyviją reikėtų at- 
spr.ugdiuii/ nGS esamieji 
dokumentai yra unikumai ir 
jiems žuvus mes nustotume 
svarbių praeitie liudytojų,

Valančiaus kanceliarija. Ar
chyve yra žemaičių vyskupo 
kanceliarija. Pačių pirmųjų vy
skupu kanceliarijos nėra, nes, 
kaip minėjome, jos greičiausiai 
bus gaisro sunaikintos, 1364 
m. žemaičių vyskupystės kan
celiarija yra nuo vyskupo np- 
mipc.to Gintuos laikų, nuo I840 
metų. Vyskupas nominalas 
Gintila būva Valančiaus pirrpa- 
takas. Taip pat yrą ir vyskupo 
Valančiaus kąncęliarija. Joje 
yra išlikę keletas Valančiaus 
rankraščių, kurie iki šio laiko 
dar nespausdinti.

Baudžiauninkai be metrikų. 
Nors bažnyčios Lietuvoje pra
dėtos steigti labai seniai, tik į- 
vedus katalikybę, tačiau gimL 
mo metrikos jose pradėta ra
šyti gana vėlai. Apie septynio
liktojo amžiaus vidurį.metrikos 
pradėtos rašyti visose bažny
čiose. Kai kuriose bažnyčiose 
gimimo metrikos pradėtos ra- 
šyti kiek .anksčiau, pvz., Kra
žių bažnyčioje J580 m., Joniš
kio parapijos bažnyčioje—159U 
metais. Tai bene bus pirmosios 
parapijos, anksčiausia pra
dėjusios rašyti m e t r i k a s. 
Taip pat kiek anksčiau 
metrikos pradėtos rašyti šiose 
parapijose: Rietavo—nuo 1613 
metų, šilavos—nuo 1624 m., 
Salantų—1631 m., Ylakių—•
1642 metų.

KodėJ anksčiau nebuvo ra-; 
somos metrikos, tai greičiau
si:! dėl to, kad tais ląikais me: 
črikos nebuvo reikalingos. Liau 
cĮią, bąųdžjauninkąi pębųvo lai-? 
komi pilnateisiais žmonėmis, o 
tik darbo jėga. Jiems nereikė
jo tarnauti kariuomenėje, ne-, 
tyrėjo teisės dalyvauti vąlsty- 
bjniame gyvenime, tąd niekąs 
jų mptrjkų nereikalavo. Bajo
rai, didikėj tais laikais grei
čiausiai buvo užrašomi valdinė
se įstaigose.

Septynioliktojo amžiaus vidu
ryje vyku^įejį karąį, matyti, 
įtikino, kad metrikos yis dęlto 
reikalingos, Užtat nuo to laiko 
dauguma badyčių jąu pradedi 
rašyti metrikus. Šio meto meL 
rikųose vįsadą bųdavp įrąšpmas 
Rcą bftudžiąųnjnEo, Kas pę.

Ęažnyįiy ųžfĮariijėjima ist«- 
rlifit Rusų priespaudos mętąįs 
Lietuvoje pradėtus uždarinėti 
bažnyčios. Jose rusai matė Ije- 
lųvybės skleidimu, dėl to ne
gailestingai ĮiRvįdayo, Bažnyčių 
uždarinėjimo visa istorija šjąm 
dipp yru Kaimo Metrppoiijps 
furijos archyyę, Uždarinėji
mas pradėtas į metus, po 
pirmoj p sukilimo.

Įsakoma vartoti rusų kalbą. 
Nuo Lietuvoje katalikybės įve
dimo visą laiką bažnytiniai dor 
kumęntaj buvo rašomi lotynų 
kalba, Mergaičių pavardės bur 
vp rašomos SU lietuviškomis 
priesagomis (su ąitėmis). Len
kų kalba bažnytiniai dokumen
tai praduti rašyti devyniplik-

tojo amžiau^ pradžioje ir rašy- 
tįfiki 1848 m. 1849 metalą Mu
ravjovas įs^ką. yisųs oficiąli- 
mųs raštus rašyti rusų kalba. 
Bet oficialiniais raštais supras
tą ne tik susjtąšinėjimas su 
valdinėmis M
metrikų rą^ymąs,1 TTąd pųo tų 
metų bf.žnyįimm dokumentai 
jau pradėti rašyti rusų kalba.

.'■■"■■■'j;

Su dokumerttąis aprišalui va
zonai ir svilinamos žąsys. To
liau kun. P. Rėklaitis pąpąsa- 
kojo apįe liudhą, daugę)iQ ar
chyvų likimą, pąu^ musų ar
chyvų žuvę nečupęstjnpų žmo
nių sųnąikmti. Ypąč jų nema
ža sunaikino dvarininkai, tuos; 
archyvus laikydami beverčiais. ! 
Buvę atsitikimu, kad dvarinin-! 
kai archyviniais dokumentais 
svilinę žąsis, kitį juos panau-j 
doja aprišti gėlių puodeliams.1 
Toki aąmepysp archyviniuose 
dokumentuose nemato gyvena
mojo ’ momento muteriąlines 
naudos, dėl to juos negailes
tingai paikiną,

Pasitaiko kartais^ kad vie
nas kitf^ klebonai šąvp neap
dairumo dėka taip pat sunai
kina archyvinę medžiogą. Ta
čiau kurija visds įpareigoja 
saugoti archyvinę y medžiagą ir 
pastaruoju metu tokio peapdaį- 
rumo veik nepasitaiko, ,

Visų Lįetųvos gyventoją pa
vardės. Kurijos- Archyve esa-

laikų. Be to, jos visos surašy
tus parapijomis, |ad bet kokį 
patikrinimą Yiew ar kitos pa
vardes labai apsųpkipa. Dabar 
archyvas turi visų Lietuvoje 
egapaų pavardžių sąrąšųs. Juos 
ga'YO iš Pavardžių Atliętuvini- 
jno Komisijos. Sąrašuose sura
šytos ne tik esamos pavardės, 
bet pažymėta kiek šeimų Lietu
voje su tokią įr. tokia pavarde 
yra. Bene gausiausios pavardės 
bus Petrauskų ir Kazlauskų. 
Petrauskų JJetuvoje yrą 1219 
šeįpų, Q ĘązĮauskų 1240 šęimų.

mupse metrikuoš^bei jų pųo- 
rąšųpse, savaimę aišku, yrą su
rašytos visų Lietuvos gyvento-; 
jų pavardės ir vardai. Ne tik 
gyvųjų, bet ir mirusiųjų. Ta
čiau norint tas visas pavardes 
išskaityti, reikėtų labai daug
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LIQUID 
TILING

MODERNAS FINIKAS”

—--------------—KUPONAS,------------- :------
BANDYMO AUKA

L|qu|d TH|ng -......... — vienas kenas 35c
1 lu-ušis ......— -----—.......... - 25c

Illeąlns flplšt)8 balijąppų medžio darbams 
Ir girnoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 
..brūkšnių, Gali būti plaunamas kelis.. 

sylfips, nepames' žvilgesio.

Verta, COc
VISKAS UŽ 250 

Specialiu aiiKų pftįtH nesĮuIičlaino

uS-°-
i342-M West Uadhon Si., Chlmg» 

2616 Devon Jį

1 929 Da.ls St. Ev«n«tū<___

Atdąra Ketvirtad- ir šeštąd. 
vakarais iki 9 p. $4.

R

i

;• I I . 1 .
Kląusykitę mąsli Liętąvių radią programų šęštafliepio vakarais

7 vai. vakaro iš )¥. H. F. C, stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
P. ŠĄLTIMIERAS.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yafds 2510

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS

.7 So. Dearborn St.
Room 123Q

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Nąmų Tel.—Hyde Rar^ 3395 

kal¥zaretšky
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, U|.arninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Pfospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA, IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

: AMBULANČ;E-
1 DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sq. Hermitage Avė. 
4447 South FąirfieĮd Avęnue

Tel. LAl'AYETTE 0?27 
..................J ■ ...............■y-9        i .-...ii 

T \ 1 Z koplyčios visose
' -L_J 1 Chicagos dąlyse

'■ r"*......1... 1, .-'.'L"!! .L.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos . ■ ■ . k

Ąmhulance 
Patąrną vi
lnas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

s. P. MAŽEIKA
3319 Ljtuanica Ąvenue

Yards 1139 
Yąrds 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
{SKYRIUS? <2-44 Eąst lQ8th Stręet Tel. Pulhnai) 1270

..u '.y-;------- i • , ..........................    —

ĄLBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginią 0883

......... A. M. PHILLIPS J r .
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevąrd 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė.
1410 South 49th Court

Phope Grovehill Q142 
facero Phone jCįcero 2109

.............. . .. T"7"l".r"7,;-:7T ■z—"1.. ji , ‘"u

J. LIULEVIČIUS
4348 gp. Californią Avenue Phone Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
3354 So. Hąlstęd Street Bęulevard 4089

' ~T

JUOKAI
Moterys

Senps geros pažįstamos Susi
tiko gatvėje.

—Tiesiog netikėtina, kokia 
tu, iš tikrųjų, graži moteris,— 
kalba Marijona,—kaip šauniąi 
atrodai, koks tavo protingas 
veids, kokia maloni visa iš- 
vaizda^—ir iš tikrųjų, aš ma
tau šiandien pirmą kartą tave 
tokiąą gražią!

—Na, ir kaip tų .tokią išva
dą priėjai.

Marijoną juokauja:
Matai, vakar vienas bičiulis 

pasakė man, kad aš tiesiog 
neatskiriamai panaši į tave,

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH 
755 ffest 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:3p 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4410 SO. MTCHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginią 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURQA§ 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

Ūpo 2—4 įr nųp 0—8 y?L Vftkąm 
Rez|deąpi]&:

8939 SQUTP CpAREMON? Ay$ 
Valandos — o— Į0 A M- 
Nedelloj pagal sutarti.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physjcal Thęrapy 

and Midwife 
6G30 So. Western 

Avė., 2nU floor 
lleiplopk 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninčse, 
d p o (į g ’ massage 
eleetrie treatmeni 
ir magnętįc blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padarimąi dykai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamį; 1431-Į434--Tęl. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephane: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwe|l St.
Telephonp: Repųblic 9723

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jųsų gąrantayimas.

Opįometrically Akių Specialistas
Palengvina ąĮdU įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj ųno, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminąviipas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkrdipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto i|ci 8 v. 
Neaėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kalnas pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phpne Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIŲ GYPYTOJAS

Tel. Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių pįrptųvė K ^^56 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4f nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Dr, F, Rylsūclp Lc Vgp 
GypYTDJĄSrCĘIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien ?-4 ir 6-9 vak. 

1957 W- Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

24Q0 WEST MADISQN STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr, A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040 

Valandos nup 2 ikį 4 vai. p. p.
4735 S. We$tęrp Blvd. Ųąf. p3fįl-3Ql6 

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

dr/štrikoi® 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVE,

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
■ DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartu

T Dr, Mąrgeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nųp 1Q r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tęl. Qffice Wpntwprth 6330
Rez. Hyde Pąrk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vąįką ligą gydytoja
6900 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 61ĮĮ

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Qerai lietuviams žinoma^ per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gycįo staigias įr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-Rpy įr kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 1Q-t-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal ŠUO
Rezidencįjps telefonai: 

Superior 9454 ' ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ąyę. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VĄLANPQ3 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet įr į|uq 7 įki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuę |Q įki 12 
valandai dieną.

Phonę MĮPWAY 2880

Telefonas Yards 0994 *' • ♦

Dr. Maurice Kahn
4631 {SOUTH ASpLĄND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 įki 12 die^ą, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

GYDYTOJAI ĮR 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 

Sereaomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Cąlįfprpią Avenue

Telefonas RepuhUc 7868

------------------?- --------------------------------------------------------------------------------

I. J. ZOLP Phpne Boul. 52Q3
164(3 West 46th Streęt Boų|evąjd 5566
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MUSŲ SKAITYTOJAI

Lietuvos Valdžios Padaryta Klaida
Sužinojau, kad Lietuvos vals

tybė yra prisiuntus musų Chi
cagos majorui Gedimino Ordi
ną ir taip pat rengiamasi jam 
kažkoks įteikimo bankietas. 
Kas jį rengia, dar aiškiai nėra 
pasirodę. Yra didelė nuostaba, 
kad Lietuvos valstybė kaipo 
tauta matė reikalą įteikti majo
rui Kelly Gedimino Ordiną, ir 
nieks nežino už ką ir kas tokią 
rekomendaciją Lietuvos valsty
bei yra įteikęs. Chicagos Majo
ras nėra užsitarnavęs jokios 
pagarbos nuo Lietuvos* valsty
bės. Jis nėra prisidėjęs nė dar
bais, aukomis, arba nėra parė
męs lietuvių kultūrą ir lietuvių 
organizacijas. Jis buvo kviestas 
labai daug kartų, kad dalyvau
tų lietuviškuose dideliuose pa
rengimuose, bet visados yra ig
noravęs lietuvių pažangą ir jų 
darbus*. Vėliausias įžeidimas, 
kurį kuone kiekvienas lietuvis 
gali atminti — kaip Dariaus- 
Girėno nenuilstamas komitetas 
dirbo tą didelį projektą dėl tų 
dviejų didvyrių. Majoras Kelly 
buvo kviečiamas net keturis 
kartus, bet komitetas susilaukė 
nuo jo sekretoriaus laišką, kad 
“the Hon. Edward J. Kelly is 
out of town” arba “previous 
engagement does not permit to 
altend your affair.”

Kai prisiartino paminklo ati
dengima diena, tai komitetas 
turėjo įteikti miesto majorui tą 
lietuvišką skaudžią ir gedulin
gą dovaną, bet Majoras Kelly ir 
ią svarbiausią lietuvišką dieną 
ignoravo. Tad gal už tai Lietu
vos valstybė jam davė Gedimi
no Ordiną, kadangi nedalyvavi
mas tame didžiuliame parengi
me, kuriame dalyvavo per 60,- 
000 lietuvių, pareiškė, kad mie
sto galva nematė reikalo padėt 
apvaikščioti tą lietuvišką ir pa- 
trijotišką darbą. Kas gali į šį 
klausimą atsakyti — vien tiktai 
lietuviai Chicagoje ir pareikšti 
savo protešto žodį prieš Lietu
vos valstybės žygius!, kadangi 
toksai pasielgimas parodo, kad 
Lietuvos valstybė nekooperuo
ja su Amerikos lietuviais, arba 
neatsiklausia lietuvių visuome
nės, kam panašus ordinai turi 
būti įteikti. Jeigu Lietuvos val
stybė nemato panašiuose igno
ravimuose Chicagos lietuvių į- 
žeidimo, tai išvada gali būti tik 
ta, kad tie įžeidimai Lietuvos 
vyriausybės yra užgiriami. Ka
dangi nereikalingas ir neužsi
tarnavęs žmogus gauna Gedi
mino Ordiną, tai šis žygis yra 
labai lietuvius supykinęs ir 
90% lietuvių Chicagoje pareikš 
nepasitenkinimą Lietuvos val
džia. —Skaitytojas

l ACAIB-N AUJlEJ'i V Butu J

CHICAGO. — Dr. /Herman N. Bundesen, Chicagos 
sveikatoj tarybos prezidentas, turi tikrą “saliamonišką 
problemą“ išspręsti. Būtent, kas yra tėvas dvynukų, ku
rie yra pavainikiai vaikai. Du vyrai tvirtina esą dvynukų 
tėvai. Abu jie yra vedę.

Lietuvos Naujienos
Per Degtinę Draugas Del Girtavimo Nete

Nuvarė į Kapus 
Savo Draugą

ko Gyvybes

APRIBUOTAS IŠTEKLIUS NAUJU 1937 SERVEL
’l , '

GAS REFRIGERATORS
Dabar

PARDAVIMUI! .50.001 AR DAUGIAU’.1 pvus
1 *-“,s.s.vg ”
■ ReiriSeTa^OTl^

SKAITYK ŠIAS VIRŠ VERTYBES!
Model No. Kainos Dabar tik Sutaupysi
H-500 (5 kub. pėd.) $229.50 $179.50 $50.001
H-600 (6 kub. pėd.) 263.00 211.50 51.501
H-800 (8 kub. pėd.) 298.50 247.50 51.00)
H-1100 (11 kub. pėd.) 418.00 350.50 67.50

Šią Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos .ir remiamos

LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 
TREČIA KLIASA

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet arrižtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aąuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripšholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aąuitania”.

Prie visu , čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą. < ,

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

Jurbrrko valsčiaus, Mikutai- 
čių kaime dauguma ūkininkų 
mėgsta gaminti naminę degti-, 
nę, o kai policija juos suima ir! 
patraukia teismo atsakomybėn J 
prasideda intrigos, peštynės, 
kerštavimai visiems tiems, ku
riuos įtaria' įskundus policijai. 
Štai Jonas Krikščiukaitis su 
Kleopu Laurynu varė naminę 
iegtinę. Policija sugavo įtik 
Kleopą Laurynaitį, o Jonas 
Krikšč'ukaitis pabėgo. Pasta
rasis bijodamas gresiančios di
delės bausmės liepė Laurynui 
jo neišduoti, nes kitaip bus blo
gai. Bet Laurynaitis nenorėda
mas tik vienas pHeą at
sakyti, Krikščiukaitį išdavė, ko| 
•pasėkoje abudu buvo Jurbarko 
py linkės teismo skaudžiai nu

bausti. Jonas Krikščiukaitis už 
tai baisiai užpyko ant Kleopo 
Lauryno ir jų santykiai pasi
darė labai įtempti. Jonas Krikš
čiukaitis buvo labai kerštingas 
žmogus ir specialiai buvo pas 
savo brolį kalvį užsakęs paga
minti muštynėms įrankį, kuriuo 
rengėsi nukirsti Lauryną. Atė
jus Velykoms, Krikščiukaitis 
atėjo į surengtas pas Antaną 
Laurynaitį vakaruškas. Besi
linksmindami ir bevaišinant va
karėlio dalyvis Juozas Girdžius 
pasigėrė ir netyčia užkalbino 
Joną Krikščiukaitį. Tuomet 
Krikščiukaitis pareikalavo, kad 
šeimininkas išmestų Girdžių 
laukan. Tai matydamas, Kleo
pas Laurynaitis užstojo Girdžių 
ir jį gynė nuo Krikščiukaičio. 
Buvo beprasidedančios peštynės, 
bet susirinkę vyrai įsikarščia
vusius mušeikas išskirstė. Bet 
Krikščiukaitis nenurimo. : Pa
matęs veidrodyje, jog jam su
kruvintas veidas, nieko nesa
kydamas prisiartino iš užpaka
lio prie Laurynaičio ir šiam 
smogė pasigamintu įrankių į 
galvą. Nuo smūgio Laurynaitis 
susmuko ir neatgavęs sąmonės 
tuojau mirė. Po įvykio Krikš
čiukaitis, išreikšdamas savo ne
apykantą, grasino užmušti ir 
velionio Laurynaičio žmoną. 
Deja, tai jam nepavyko pada
ryti, nes >fuoj policija jį suėmė. 
Kauno apygardos teismas už 
šią žmogžudystę Joną. Krikš
čiukaitį nubaudė 8 metais 
kiųjų darbų kalėjimo.

Raseinių apylinkės tardyto
jas patyrė, kr d Raseinių ap
skrities ligoninėje mirė nuo 
sunkaus kūno sužalojimo Ado- 

imas Smitrius. Tuo ir butų pa- 
I sib^igė. Tačiau tardytojui pa
rupo sužinoti tos mirties prie- 
žąstį, tuo labir.u, kad nei-ve- 
lionies giminės, nėr artimieji 
nereiškė Smitriaus mirtimi jo
kio susidomėjimo. Kvotos me
tu vis .dėlto paaiškėjo, kad šios 
Smitriaus mirties kaltininkas 
esąs ramus, itikiši, kad mirties 
priežastis ir neiškils aikštėn. 
Bet tardytojas tįįąj visą išaiš
kino. Kvotos mėtų paaiškėjo, 

”fkad pereitais metais lapkričio 
mėn. Smitrįup £u*Vlądu Bagdo-; 
nu ir kitLis girtavo viename 
Betygalos ręstorane. Smitrius 
pavadino Bagdoną piemeniu ir 
išstūmė ' laukan •• sakydamas: 
“eik ganyti kiaulių“. Išstumtas 
laukan Bagdonas baisiai užsi
gavo, užuot ėjęs namo jis laukė 
išeinančio iš restormo Smit
riaus. Kai Smitrius ėjo laukan, 
prie jo prišoko Bagdonas ir kix4 
to kietu daiktu i galvą, nuo ko 
Smitrius krito žemėn. Nugabe
nus Smitrių į ligoninę, kitą die
ną buvo atėjęs Bagdonas ir su 
Smitrium susitaikė. Kauno apy
gardos teismas 1 Bagdoną nu
baudė 4 metais ąunkiųjų darbų 
kalėjimo. ■

DAUG ŽIEMKENČIŲ REIKĖS
ATARTI \

Kuliai. šioje apylinkėje šie
met žiemkenčiai nepaprastai 
iššuto. Daug kur matyti visai 
juoduojančius žiemkenčių plo
tus. Jau dabar ūkininkai prade
da žiemkenčius atarti. Jų vie
toje reikės sėti vasarojų ar ką 
kitą, šios žiemos padariniai že- 
maitį-ukininką privertė rimtai 
susirūpinti duonos ištekliumi 
ateinantięms metams.

* USB

oim

Night and Morning
’ Promote a Clean, Healthy Condition
Dėt Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite kėlėt g lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale far Infant ar Adult At all Druggists. i
Writ»for Frt* Ey* Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

sun-

GAMTOS IŠDAIGA

u-Eržvilkas. Kovo 30 dieną 
kininko Felikso Juškio karve 
atsivedė telyčaitę, kuri yra tik 
su trimis kojomis. Trūksta kai
rės pryšakinės kojos. Pastebė
tina, kad telyčia kitų trukumų 
neturi, auga sveika ir linksma. 
Musų apylinkėj toks atsitiki
mas negirdėtas ir žiūrint keis
tai ir liūdnai atrodo. v

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus 
lite gauti augštos rųšies 
gers sidabrinius setus. ;

r. '.r r” •' ■■ ■■ ; '

Štai /
• Mes laimingi gavę iš Electrolux Gas Re- 
ioT7erat°r bendrovės apribuotą naujutėlių ( 
, . v lnelU ELECTROLUX refrigeratoių

s aicių tad dabar ir perleidžiam jums že- i 
irAnn . ? kainos, jums sutaupant j

Mokėkite! štai jūsų didi prųga įsigyti : 
nau ingą moderną gesinį refrigeratorių— 
be nusidėvinčių juodumų ar trukšmą d a-

Kodėl Gaunate Tą Didžią Progą!
rančių dalių “thrift-flame” kuro ekonomi
ją, dėka kurios turėsite menkas išlaidas 
per metų metus; standžios konstrukcijos 
ilgam amžiui pasilaikyti. Tyli gaso refri- 
geracija palaikys maistą saugiai. .

Nepraleiskite šio bargeno! Pamatykite 
musų gražių naujų 1937 Servel Electrolux 
Refrigeratorių paradą šiandien!

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

^Siiniiihiiii..... . .................. n............ .  <
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Baletas — Dainos -- Šokiai
* ' * - ' _ _ J . • , * 1

new City D ■ Ir n I Ir AI 
Furniture Mari ■ ■ HLllIUC i

GEGUŽES-MAV 29 DIENA, <938
BIRUTĖS GROVE - 79th ir ARCHER

■ Širdingai Kviečiame Atsilankyti. — Busite Maloniai Nustebinti, i 
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garsinkite; “naujienose

NAUJIENOS
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
\ visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie

tuvoje.
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

.i .... .... ..

• GARSINKITES “NAUJIENOSE”
į, ...'t; i ..i------------------------- ~ —-------------------- —-------------

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTith the best to choose from theee days, em- 
ployere favor the person whc is most attrso* 
tlve. In businees lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody sugers from this 
offensive condition at some time or otner— 
many tnore regularly than they thi .k. Fermen- 
tation of fooa particles akipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Deeaying 
teeth and poor digcstion also cause odors.

The quick, pleasant way to Improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha’ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomee sweet and agreeable. 16 
-v<l.i not offend othera.

If you value your job and your friends, UM 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Laro* 
l>crt Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others«Check 
halitosis with LISTERINE

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choiceingredi* 
whipped to 

amazing creami- 
ness in the ><— 
Kraft Mir- f C. 
adė Whip



1

i-

f

NAUJIENAS, CHcagO, JH Antradienis, geg. 24, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PobUshed Daily Ezcept Sunday 
The Lithuanian New» Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscrlytion Ratas:
$8.00 per year to Conada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicago je—paltu;
Metams ----- -----------------
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesini

Chicagoje per išnešioto jus:
Viena kopija_________
Savaitei ................ .....
Mėnesiui ------

$8.00 
4.00 
2.00 
150 

,75

. 8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose. ne Chteagoie 
paštu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų ________________  2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams _____ — 1.00
Vienam mėnesiui __________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ___ —....— ____$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _______  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

4.00

Hitleris nusigando
Pereitos savaitės gale visa Europa įtemptais ner

vais laukė, ar neužsidegs naujo karo gaisras. Netoli nuo 
Čekoslovakijos sienos ėjo didelis Vokietijos kariuome
nės judėjimas, ir Anglijos valdžia net tris kartus teira
vosi Berlyne, ar ta kariuomenė nėra mobilizuojama 
prieš Čekoslovakiją. •

Jausdama pavojų, kitoje pusėje sienos, čekų vyriau
sybė pasaukė prie ginklo 60 ar 70 tūkstančių vyrų iš at
sargos. Amerikos keleivių pranešimai sakė, kad į visą 
pasienio ruožtą Čekoslovakija prigabeno daug ginklų, 
rengdamasi atmušti Hitlerio pulkus, jeigu jie. bandytų 
veržtis savo kaimyno žemėn. .

Šitie pavojingi pasiruošimai Vokietijoje ir Čekoslo
vakijoje prasidėjo, besiartinant vietinių savivaldybių 
rinkimams Čekoslovakijoje ir po to, kai čekų pasienio 
sargyba nušovė du zudetus (vokiečius), kažin kokiu 
tikslu važiavusius dviračiais nakties metu tokioje vieto
je, kur judėjimas buvo laikinai uždraustas.

Tačiau praėjo šeštadienis ir sekmadienis be naujų 
“incidentų”, ir taika centralinėje Europoje paliko nesu
griauta. Hitleris ne tik neužpuolė Čekoslovakijos, bet 
per savo ministerį Prahoje pranešė, čekų vyriausybei, 
kad Vokietija nesiruošia siųsti savo ginkluotų jėgų Če- 
koslovakijon.

Kodėl vokiečiai nurimo?
Todėl, kad Francuzija, Britanija ir Sovietų Sąjun

ga aiškiai ir griežtai Berlynui pasakė, jogei vokiečių 
įsiveržimas Čekoslovąkijon reikš karą ne tik su šita ma
ža respublika, bet ir^su ^didžiomsioms valstybėms. Hit
leris ir reichswehro (vokiečių armijos) vadai- nedrįso 
iššaukti jas į kovą!

Taika tapo išgelbėta demokratinės Čekoslovakijos 
pasiryžimu gintis nuo užpuolikų ir didžiųjų valstybių 
pasiryžimu tai demokratijai padėti. Tokiu pat budu gali 
būt sulaikytas, fašizmas nuo agresingų žygių ir ateityje.

Tokiu pat budu galėjo būt išgelbėta Austrija nuo 
Hitlerio okupacijos. Bet, deja, Austrijoje demokratija 
jau buvo pasmaugta klerikalinių fašistų rankomis, ir 
naciams atėjus Austrijos nebuvo kas ją gina.

Tokiu pat budu, kaip Čekoslovakija, galėjo būti ap
ginta nuo ginkluoto fašistų įsiveržimo Ispanijos respub
lika. Jos demokratijai netrūksta pasiryžimo kovoti; bet 
jai ateiti pagąlbon atsisakė kitos valstybės.

Tačiau Čekoslovakijos apgynimas nuo Hitlerio, gal 
būt, įkvėps daugiau drąsos ir pasitikėjimo savim visose 
Europos šalyse, kurioms rupi taika. Tuomet Berlynui ir 
Romai nebesiseks taip lengvai Europą terorizuoti, kaip 
iki šiol.

teikė pagalbą Lietuvos Social
demokratų Partijai, kuri pir
mutinė iš visų Lietuvos srovių 
pasisakė už Lietuvo# nepriklau
somybę. Jie, be to, dėjo aukas 
įvairioms kultūrinėms Lietuvos 
įstaigoms (Mariampolės Reali
nei Gimnazijai, kultūros ra
teliams ir t. t.) paremti; jie 
gausiai aukojo lietuviams Vil
niaus krašte ir Klaipėdoje.

Na, o tas* žmogelis tauškią, 
kad socialistai “kratėsi kaip 
pikto Šašo tautiškumo žymių**. 
Kodėl jisai šitaip per akis me
luoja?

Jo pasaka, kad tarp tautišku-1 
mo idėja kenkianti tautišku
mui, parodo, kad jisai nesiži- 
na ką plepąs. Juk be tautišku
mo negali būti tarptauliškumo. 
Net pati Lietuvos nepriklauso
mybė yra paremta tautų apsi
sprendimo principu, kuris yta 
tarp tautiškas. Jeigu kitos tau
tos! šito principo nepripažintą, 
tai Lietuva niekuomet nebūtų 
galėjusi pasiskelbti nepriklau
soma valstybe.

Piktas šašas sociali#tų akyse 
yra ne tautiškumas, bet tokie 
žmonių mulkintojai, kurie po 
“tautiškumo” priedanga skie
pija žmonėms fašizmą. Vienas 
šitokių mulkintojų yra Vytau
tas Sirvydas.

IEŠKO SLAVŲ

SSSR iš naujo ginkluojasi KAUNAS NERAMUS
(Musą specialaus korespondento)

didinti karines pajėgas, bet 
kartu ir jas kitaip perorgani
zuoti.

Štai SSSR įvertindama karėj 
aeroplanų reikšmę i* suskato 
oro laivyną net iki dešimties 
tukstąnčią aeroplanų, padidin
ti. šiokiam reikalui tai jau ne 
milijonai, bet milijardai turi 
būti skiriami.

Viskas karui
Ir tame ginklavimosi sūku

ryje visai nematyti ir net rienu-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Apžvalga
4B

TREČIA DARBIEČIŲ 
PERGALE

Papildomuosiuose atstovo 
rinkimuose į parlamentą Lich- 
field apygardoje laimėjo Brita
nijos Darbo Partijos kandida
tas C. C. Poole, už kurį buvo 
paduota 23,586 balsai, prieš G. 
B. Craddock (“nacionalį dar- 
bietį”), gavusį 22,760 b.

Šiuose rinkimuose balsai, pa
duoti ui Darbo Partiją, padi
dėjo 3,395, (palyginti ŠU visuo
tinų rinkimų rezultatais), tuo 
tarpu kai balsai, paduoti už 
valdžios kandidatą (“nacionalį 
darbietį”) nupuolė 729.

Tai jau treti iŠ eilės papildo
mieji 
lijos 
džią.

rinkimai, kuriuose 
socialistai sumuša

‘‘PIKTAS ŠAŠAS”

Ang- 
val-

Vytautas širvydukas 
kad por vizą savo gy venimą

rašo,

kad likti 
pasiduoti 
aistringai 

darysią*

Slaviškų Tautų Sąjunga 
Amerikoje (The Slavio People#’ 
Alliance of America) kviečia ir 
lietuvius prie jos dėtis. Ji ža
da rūpintis jaunimu, teikti pa
galbą prekyboje, pramonėje ir 
darbe, kovoti su nedarbo blo
gybėmis ir saugoti savo senolių 
tradicijas.

Tikslai pagirtini, bet kodėl 
lietuviai turėtų dėtis prie sla
viškų tautų Amerikoje? Lietu
viai nėra slavai.

NESILIAUJA KANDŽIOJĘ 
“PIRMYN” CHORĄ 

---- Ūkiu, u*'1-' 
•> ,------- v41* ..

Komunistai nesiliauja slavo 
vietiniame organe kandžioti 
“Pirmyn” chorą, kuris rengia
si šią vasarą važiuoti į Lietu
vą. Pirma jie stengėsi išpusti 
politišką burbulą, sakydami, 
kad savo kelione į Lietuvą tas 
choras “patarnaus fašizmui”; 
o dabar jie sako, kad chorui 
nebusią progos Lietuvoje nie
kur dainuoti. Bet, girdi, jam 
(chorui) ir nerupi, kokiame 
programe , ji#ai dalyvaus: 
“Jiems rupi kas kitas”.

Ką šitokiomis insinuacijomis 
komunistai tikisi pasiekti, sun
ku suprasti. Ar nebūtų geriau, 
kad jie rūpintųsi savo reikalais 
ir paliktų kitus žmones ramy
bėje?

■ ■■I ■>!—

Amerikoje musų socialistai 
“tautiškumo žymių kratėsi kaip 
pikto šašo ir musų žmonėms 
skiepija tarptautiškumo ‘gra
žybes*. *’

Tai melas ir ignorancija. So
cialistai pirmutiniai ėmė leisti 
Amerikoje lietuvišką dienraštį. 
Jie daugiau, negu kitos sravės 
paskleidė liaudyje lietuviško# 
literatūros, pastatė scenoje ne
suskaitomą daugybę teatro vei
kalų lietuvių kalboje, surengė 
tūkstančius koncertų, prakalbų 
ir paskaitų.

Kai pasaulio karo metų Lie
tuvos žmonėms reikėjo pagal
bos, _ tai socialistai ir jų simpa- 
tizatoriai surinko jiems per 
Lietuvos Šelpimo Fondą daug 
daugiau aukų, negu tautinin
kai per savo Gelbėjimo Fondą. 
Lenkams užpuolus Vilnių, so
cialistai rengė (vieni arba kar
tu su kitomis srovėmis) milži
niškus protesto mitingus, dėjo 
aukas ir ragino publiką, kad 
aukotų. Soęialistai nuolatos

■

(Tęsinys)
Nepasitenkinimas režimu
Esamu SSSR režimu viduje 

yra didelis nesitenkinimas. Į ar
miją įtraukiant vis didesnius 
žmonių rezervus tuo pačiu toji 
nepalanki Stalino režimui nuo
taika auga pačioje armijoje. 
Juk faktas^ kad Moskvoje jau
veikią Slapta radijaus stotis, 
kuri kas vakaras žinias teikia.

Tokios radijaus stoties atsi
radimas Maskvoje labai daug 
sako. Tatai tos lenktynės gink
lavimosi srityje ne visoms vie
nodai valstybėms eis į sveikatą. 
Vienos finansiniai gniuždomos, 
kitos iš vidaus silpninamos.

Betgi visas gyvenimas Euro
poje eina tokia kryptimi, kad 
vargu gali atsirasti tokia pajė
ga, kuri sudarytų įsdsiubavusių 
aistrų lygsvarą ir tasai ginkla- 
vimasis turėtų nutrukti. Taip 
beveik panašu, kad Anglijos įr 

[Italijos galimas susitarimas tik 
i dar labiau vers kitus ginkluo
tis.

Juk tasai susitarimas taip iš
rodo, kad kad vokiečiam# ne
bus naudingas. Tai jie turės 
būti kame nors kompensuoti, 
arba dar labiau šoks ginkluo
tis.

Politiniai susitarimai
SSSR ši sutartis lygiai visai 

nieko nesiūlo ir tik ne jos nau- 
Įdai daroma, čia galima tik vie
pia laukti ir tikėtis, kad tiek 
I Vokietija, tiek SSSR pradės vi
sai atvirai viena kitai grūmoti, 
arba, arba ... teks joms tar
tis ! j

O visi politikoje susitarimai 
daromi tik ' kitų sąskaitom 
Tarptautinėj ępolitikoj e nėra 

kurie savo 
(įaįytų ; bet kokias 
f Siamę buržuazinio

kurie Pa
kelti gal-

Ryškėja Kauno gyventojų 
veidas. Vieni jų šių įvykių ei
goje jau iš anksto mėgina pa
slėpti, užmaskiruoti, 
lojaliu visa kam ir 
aklam likimui, kili 
kalba, planuoja ką 
kaip reiksią kovoti 

i Bet yra ir tokių, 
bar aukštai pradeda
Vas ii? vieni jų nekantriai lau
kia pagalbos iš Berlyno, o kiti 
iš. Varšuvos^ Jų kalbos darosi 
drąsesnės, veiksmai ryškesni, 

jaučiam® kokių net pretfedru-|TrfMal Kaunas. Jame nestinga 
svetimų valstybių tikrų agentų.

Jei tik gyvenimas galėtų sa
vo politiniu veidu visai laisvai 
išryškėti, daug atsirastų gyvu
mo ii’ tame pasireikštų tikrieji 
Lietuvos draugai ir jos prie
šai, bet dabar visa tai tik kau
ruose rateliuose diskusuojama, 
kalbama. O spauda vos apgrai
bomis apie visa tai rašo ir ra
šo nedrąsiai, smagiai apkarpy

ti ta. Bet vis dėlto dienraščiai 
vos spėja išeiti, jau tuoj jie iš
perkamų

Kaunas įyvas, Kaunas budi-

Margumynai

Kur Pasirodė Pirmas 
Vaikų Vežimėlis?

Pirmas vaikų vežimėlis bilvo 
padirbtas 1780 metais penkto
jo Devonshire kuhgaikščio dūk- 
terei Georginai Daratai Caven- 
dish, Anglijoje* Tuo pat metu 
vežimų dirbėjas padirba dar du 
vežimėlius—jie visi ir šiandien 
rodomi Chatsworth pilyje, kąip 
retenybės. Įdomu, tai, kad aiv 
glų įstatymai sako, kad vaikų 
vežimėliai—perambulatoriai tu
ri važinėti gatvėje, ne šaligat
vyje. To įstatymo šiandien nie
kas neprisilaiko, bet jei kas 
partrauktų tieson aukles, teis
mas nubaustų ... Angliškai ve
žimėliai vadinasi perambulato- 
riais, iš lotyniško veiksmažo
džio “perambulare”—pasivaži
nėti, Kartais vadinama ir iš 
prancūziško “bassinet”—dėlto, 
kad dažnai vežimėliai būdavo 
pinti iš karklo arba iš nendrės. 
Anglijoje kas metai bent 50,000 
vaikų vežimėlių išmetama; da
lis jų, gal būti, perdirbami, pa- 
tasiomi ir vėl vartojami jei ne 
vaikams vežioti, tai prekėms iš 
krautuvės ir turgaus parsivež
ti...

tokių geraširdžių, 
sąskaiton ( 
nuolaidas. ) 
pasaulio santvarkoje tarptauti
nėje politikoje vyrai išimtinai 
tik grynas egoizmas. Ir visos 
daromos sutartys kompensuo
jamos silpnesnių valstybių są
skaitoje.

Tai visais atvejais SSSR ten
ka tik savo karines pajėgas 
stiprinti.

I

Ispanijos įvykiai
Tai mes ir vėl iš naujo 

vime akivaizdoje naujo ginkla
vimosi. Pereiti metai taip pat 
#lihko ginklų pajėgų didinimu. 
Visų valstybių biudžetuose ka
riuomenės reikalams skiriamos 
lėšos daugiau kaip dvigubai iš
augo. Šių metų jau pradžia sa
ko, kad tos sumos vėl iš nau
jo turi dvigubintis.

Be to, Ispanijos įvykiai rodo, 
kad karo ginklų pabūklai per 
tuos metus tiek panaujėjo, kad 
jau kas buvo seniau, net vos 
prieš metus atgal štai staiga pa
seno.

Barcelonos bombardavimas 
čia daug kam akis atvėrė. Juk 
Barselona buvo bombarduoja
ma iŠ 5—6 
aukštumos! 
aukštumoje 
žiūrimi. Gi 
vos iššauna 
aukštį. Vadinasi, tie aeroplanai 
zenitiniu 
kiami.

Tiesa, 
nys yra 
tokia bamba pataiko į numaty
tą taikinį, tai pasėkos tikrai pa
sibaisėtinos !

Tai šie reiškiniai verčia visų 
armijų generalinius štabus rim
tai susirūpinti ir karo pabūk
lus iš naujo peržiūrėti, kitaip 
juos sutvarkyti ir naujus įsigy
ti. Čia jau tenka vėl naujų lė
šų šitiems naujiems ginklams 
ieškoti.

Tai Ispanijos vidaus karas 
parodė, jog reikalingi nauji 
ginklai. Bet ne tik nauji gink
lai, bet kartu ir naujai pamo
kyti karui žmonės. Atseit, jau 
iš nauja iškyla reikalas ne tik

s to-

tuksiančių metru 
Iš žemės tokioje 
aeroplanai vos į į- 

zenitinės patrankos 
2—3 tūkstančius

patrankų nėra pasie-

iš tokio aukščio taiki- 
labai sunkus, bet jei

akysi atsiveria ir jau liaujasi 
džiūgavę fašizmo laimėjimams.' 

Nakties apuokai kinkas dre
bina ir bailiai dairosi, kas čia 
bus rytojaus dieną, kokį vadą 
teksią garbinti, jei jis lik gar
binamas Įeisiąs.

Kaunas neramus. Kaunas 
jautriai pergyvena paskutinių 
dienų fašizmo'triumfą!

Jau daug kas pradeda su
prasti, kad Lietuvai tikrai fa
šizmas, — tai mirti#!

Kaunas neramiai delbia akis 
į Prancuiją ir iš tenais, iš te- 
nykščios demokratijos laukia 
išganymo. Kaunas akylai seka, 
kas demokratijos fronte deda
si. Kas seniau atsidėjęs tą de
mokratiją spiaudė, dabar gy
vai seka tos demokratijos jė
gas. Skaičiuoja, skaitliuoja, 
dėsto, žinias renka kaip toji 
demokratija auga, stiprėja.

Jau dabar butų visai nuošir
di ir SSSR sąjungininkė, bet 
brS tyčia tenais piktas genijus' 
tiek daug blogo ir- pesimizmo 
pasėjo, kad nė tikras demokra
tijos priešas tiek bloga čia ne
galėtų patarnauti. O jei lik da
bar demokratijos santvarkos 
valstybės galėtų ir drįstų su
drausti neklaužadą fašizmą, 
jei jam nurodytų jo tikrąją 
vietą, kiek tai butų džiūgavi
mo, kiek tai staiga jos jėgos 
pakilių, kiek ji 
kų įsigytų...

Bet likimas 
šiuo laiku to 
negirdėt. Kas 
dienos afektais
tai regėdamas skuba slavo vei
dą paslėpti ir jau galvoja, ren
kasi kuriam vadui pirmoje ei
lėje teks šaukti valio.

Kaunas nerimauja, Kaunas 
kalba, Kaunas galvą suka, Kau
nas drūčiai susirūpinęs ryto- • i • t - * rr * * i i • ' «

lių. Tai kažkoksai pamišimas 
irasidėjo. Mikliausių žmonių 
protai įkinkyti į šį darbą.

■ r
Visa žmonijos energija į šį 

velnišką, pragarišką darbą į- 
kinkyta. Jei visur didinama 
mes ūkio produkcija, tai ji 
dinama tik tam, kad karui 
tiktis butų galima armijas 
maitinti. Jei tobulinamos ir 
dinamos susisiekimo priemo
nės, tai jos gerinamos tik tam, 
kad sparčiai, greitai ir ūmai 
butų galima armiją viena aki
mirka iš vienos vietos į kitą 
pei kelti. JaU pradžios mokyk- Įj^aunas atsidėjęs steką Europos 
lo#e einama mankštos kūno ne- r įv.ykius. O visuose tuose įvy
tais sumetimais, kad sveikas L įUQse džiuginančio labai ma- 

i jaunimas augtų, bet kad jisai Į- j^panįjQS fronto gau- 
iš mažų dienų butų įuošiamas nani0& ne Yjsaį linksmos žinios, 
karo leikalams. Šešiolikos me- Vyriausybininkai traukiasi. Ma
tų jaunuoliai jau nokomi gin-Hvoje tikrai tragingai užsibai-

i v, , .. , . gė Staline priešų byla, kuri tik-
’ kažkoks įdu kimas meškiškai patarnavo Euro-
, prasidėjo. Los reakcijai. Prancūzijoje

l ašėkite nors ii SSSR spau- frankas< krinta, vyriausybė sto- 
! patirsite^ kiek čia rašoma, | vį netvirtomis kojomis. Angli

ja tikrai provokatoriškai delsia 
ii mažoms valstybėlėms maža 
gero siūlo. Tai visai nenuosta
bu, kad tokių faktų akivaizdo
je pesimizmui atsiranda daug 
vietos. Visai nenuostabu, kad 
Hitleris be jokio šūvio įsibro
vė į Austriją ir tenais kaip tin- jaus diena. Kaunas akylai seka 
karnas diktuoja savo tvarką, ir stebi kariuomenes pasirodan- 
Dabar Lietuvoje jau daug kam čius gatvėje buriu#. —P. B.

ze- 
di- 
iš” 
iš” 
di”

naujų šimpati-

dą ir patirsite kiek čia rašoma, 
skatinama mokytis karo moks
lą. SSSR visose armijos dalyse 
vėl1 iš naujo sustiprinta politi
nių komisarų institucija, tai y- 
ra ne kas kita, kaip karių po
litinės ištikimybės sekimo insti
tucija.

Juk arhiijos vienas ir geriau
sių privalumų — tai jos klus
numas. Todėl ši politinių ko
misarų institucija didinama, 
stiprinama, kad visais atvejais- 
nepąsireikštų prieštaraujanti 
dvasia.

Susiklausymas, drausmė, klu
snumas pirmoje vietoje!

Šiokia dvasia skiepijama ir 
kitų kraštų karių latpe ir be
simokinančios jaunuomenės 
tarpe, žmogų# visai niviliuoja- 
mas.

Viskas karui, tai vienas iš 
vyraujančių šukių! —G. Į.

(Galas)
......................./. 1 ,r .Į-7 M Į,..,,

ĮVAIRENYBĖS
Kas Yra Pilkas Ginta

ras ir Kur Jis 
Užeinamas

“piikas ginta- 
ir mažesniais 

rastas šmotas, 
centnerį. Dau- 

gintaro” jve-

“Ambergis”, arba “pilkas 
gintaras” yra tam tikra pilka 
riebi medžiaga, užeinama ju
rose; joje matomi gelsvi ir rau
doni ruožai; dėl kilmės buvo 
labai daug spėliojimų. Panaši 
medžiaga randama banginių 
žarnose—manoma^ kad tai yra 
tų juros milžino vidurių rak
štis. Užeinamas 
ras” didesniais 
šmotais—buvo 
svėręs beveik 
giausią “pilko
žarna į Angliją iŠ Basamos, bet 
to daikto nemaža randama 
prie Kinijos, Japonijos, Rytų .ir 
Vakarų Indijos, Afrikos, Bra
zilijoje ir Grenlandijos -pakraš
čių. Kvepia maloniu žemės kva
pu ir vartojamas parfumų ga
myboje. Mokama apie 180 už 
unciją, vadinasi—apie 5,800 li
tų už kilogramą. Azijoje ir Af
rikoje “pilkąjį gintarą” var
toja vaistams.

lemia kitaip ir 
drąsaus žodžio 
linkęs lik tos 

gyventi, visa

IS LIETUVOS
Iš Panemunio apy

linkės gyvenimo

© Lietuvoje dabar yra 1,602 
dvarai, kurie turi daugiau 100 
hektarų žemės. Iš viso Lietuvo-į L. 
je yra 287,380 ūkių su 4,318,- 
514 hektarais žemės. Dvarų že
mės sudaro tiktai apie 6 pro
centus. •

ROKIŠKIS
Prabėgo pamažu Velykos— 

pavasario ir atgimimo švente. 
Prabėgo su pavasariška nuo
taika, su atgimusia dvasia, su 
atgimusiais darbais ... Na, o 
kai prabėgo, tai nė neverta apie 
jas rašyti. O be to, rašant 
apie jas, reikėtų man širdį su
sigriaudinti, kad mintys nuo
sekliau bėgtų* reikėtų kelius 
puslapius “Lietuvos Ūkininko” 
prirašyti, kad viską išdėsty- 
čiau, viską parašyčiau: kiek 
dar žmonių gyvųjų tarpe yra, 
kiek jau į “aną pasaulį” vie
šėt nuvažiavo, kiek į teismu# 
vyks, kiek yra su kiaurais “pa
kaušiais” ... ir t. <t. Na, bet tiek 
ta!
■ Noriu čia surašyti tik kelias 
paskutiniu laiku įvykusias ži
neles, kelius ūkininkų pageida
vimus ir kL Pradėsiu nuo Pa
nemunio apylinkės “centro”— 
valsčiaus:

—Valse, s-bė išsiuntė gyven
tojų žiniai raštą, kuriame pra
nešama, kad 'valsčiaus tarybos 
nutarimu yra panaikinta 12 
III rūšies kelių.

—Darant Panemunio Smul
kaus Kredito D-joje reviziją, 
rasta daug padarytų klaidų 
(“Kaip vienas grojo, taip visi 
šoko...” — pasakė vienas na
rys).

-Kvetkuose sugautas vagis, 
norėjęs “pasisavinti” kunigo 
grudus.

—Čedasuose manoma įsteigti
Laisvamanių E. K. D-jos

skyrius. Sveikintinas darbas!
—Suvainiškio turguose įvai

rus asmenys pardavinėja kon-j 
Tsb. trabandines prekes. Dainai u- yra

kininkai į turgų atveža nedai- 
gios sėklos dobilų.

—Kai kurios organizacijos 
keliose apylinkės vietose suda
rė futbolo komandas. Sekma
dieniais vyksta rungtynės. Gai
la, kad jose nematyti džentel
meniškumo.

—Gyventojai gausiai aukoja 
“Ginklų Fondui”. Iš suaukotų 
pinigų valsčiaus gyventojai 
pirks kariuomenės reikalams 
ginklų.

—Panemunio valsčiuje vaisė, 
s-bė dar nejsteigė viešosios bi
bliotekos. Neįsteigė gal būt, dėl 
to, kad šiame valsčiuje yra 6 
restoranai, 1 degtinės parduo
tuvė ir apie 8 vyninės. Esant 
tiek restoranų, vyninių, kultū
rinis darbas ir be viešosios bi
bliotekos, pakankamai gražiai 
vyksta...

—Kavolių apylinkės gyvento
jai pageidauja, kad butų įsteigi 
ta čia pašto agentūra. Dabar 
korespondencija tenka atsiimti 
iš Suvainiškio ar Čedasų, už 
12-13 km.

—Suvainiškio miestely dar 
nėra mėsos priežiūros. Mėsos 
verteivos—žydai, mėsą parda- 
vinjėa įtartino sveikatingumo.

—Jau šešeri metai, kaip ant 
Kavolių-Vilkolių III ruš. kelio 
tebestovi kunigo ūkio kluonas. 
Reikėt jis nugriauti, nes nes
ant keliu susisiekimo, žmonės 
važinėja po laukus.

—Ūkininkai skundžiasi, kad 
už gyvulių odas gauna nevieno
das ir mažas kainas. Gerai bu-r 
tų, jei odas pirktų “Lietūkis”* 
mokėdamas vienodas ir dides
nes kainas. /

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pafios Naujienos
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K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS VEIKLA

a. O tai 
vau j a tikrai

sięs pats išgelbėti, žmoną ant 
aukšto užmušęs ir padegęs na
mą išėjęs į laukus. Manęs, kad 
žmonos lavonas sudegs kartu 
su namu ir bus paslėptas nusi
kaltimas. Kauno Apygardos 
Teismas Vasiliauską, 38 m. 
amžiaus nubaudė kalėti ligi gy
vos galvos, o šilianskaitę* 34 
m. amžiaus, aštuoneriais metais 

imo.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 MetamsLietuvos Padangėje
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NEPAVYKO PASLĖPTI DI
DELIO NUSIKALTIMO

Daugų vaisė; Korlįškių k. gy
ventojai pernai gegužės 5 d. 
pametė kaimyno Vyčio Vasi- 

’liausko gyvenamą trobą degant. 
Nubėgę gesinti rado smarkiai 
Jiepsiiojantį stogą. Trobos lan- 
'gai ir "durys atidaryti, o. tro
boje lopšyje guli dviejų metų 
kūdikis, nė vieno > gi suaugusio 
nrmuose. Netrukus atbėgo iš * I
Jaukų ir Vasiliauskas. Kaimy-j 
nai žinodami, kad Vasiliauskai; 
.blogai 
kur 
kas. 
kad 
ant
stogas nudegė ir lubos prade
gė, ant krosnies nukrito jau 

; gerokai tpdeįęs Vasiliauskie- 
.nės, lavonas. Kaimynai lavoną' 
tuoj išnešė laukan, o gydyto
jas. ekspertas pripažino, kad 
ji pirmiau buvo užmušta ir tik; 
paskui apdeginta.

Tardomas Vasiliauskas prisi
pažino, kad jau ketverius me-( 
tus gyvenęs artimuose santy-j 
kiuose su kaimyne Mare ši-; 
lianskaite. Ji nuo jo jau ir kūdi
kio laukianti, .žmona apie tai

waukeganiečiai rengiasi šauniai 
pasilinksminti; jie net dvi die
nas žada Mitchell’s* farmoje 

i “barn dane.e” turėti. Drauge su 
-kitomis organizacijomis tuos 
šokius rengia Waukegano Lie
tuvių Kultūros Draugija.

Nėra abejonės, kad netrukus 
• veikimas kolonijose pagyvės: 
bus surengta visa eilė piknikų 
ir išvažiavimų.
Roselando Liėtuvių Kultū

ros Draugija
Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugija birželio 2 d. laikys su- 
ehigan Avė. Visi nariai yra 
brinkimą adresu 10413 S. Mi- 
kviečiami susirinkime dalyvau
ti. Bus ir trumpa programa: *1š 
Chicagos atvyks finansų sekre
torius P. Milter ir vieė-plimi- 
ninkas K. Augustas*

Be to, birželio 121 d. įvyks 
draugijos piknikas Rossis dar
že (130 ir Cottage Grove). Iš 
biznierių jau gauta keli prizai. 
Jie teks tieitt^ kurie turės lai
mikį.

Waukegana Lietuvių Kul
tūros Draugija

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugija drauge su kitomis 
vietos organizacijomis rengia 
“Banį Danee” šeštadienio ir 
sekmadienio (gegužės 28 ir 29) 
vakarus. Šokiai yra rengiami 
Mitchell’s farmoje, Box 34, N. 
Lewis Avė.

Visi waukeganiečiai esate 
kviečiami atvykti ir smagiai 
laikę praleisti.

žinojusi ir jam prikaišiodavu 
si. Žmonos nekentęs. Taręsis 
su šilianskaite kaip žmoną pa
šalinti ir su ja susituokti. Rei
kėję skubiai Veikti, kad niekas p— 
nesužinotų, jog Šilianskaitė sunk, darbų kalėj i 
laukia kūdikio.,. Jos patariamas — 
vieną savo vaiką išsiuntęs į 
laukus,, kitas buvo išėjęs į 
mokyklą, o nu.žąjj manėsi spė-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pina., 

9257 So. Cattage Grove Av6.£ J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituauica Ava.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
83rd St; A. Kaulakis — tarto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis— kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas. —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis-— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J, P. 
Poška—draugijos kvotėjas 8133 
So. Halsted St., Tel. Vįctory 3687 
§ez. 6504 So. Artesian Avė. tel.

emlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.L. M. Norkus

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

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

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

sugyvena, klausinėj o, i 
Vasiliauskienė. Vasiliaus- 

išsisukinędamas atsakinėjo, 
gali būti į laukus, o gal 
aukšto kanapes mina. Kai

pusėtinai tolimos kolonijos far- 
meriai domisi musų draugija* 
yra labai malonus. Jis’ rodo, 
jog Chicagos. Lietuvių Draugi
ja juo tolyi\ juo labiau darosi 
populiariška ir tarp toliau gy
venančių lietuvių.

Buvo susirgęs Jonas 
Degutis

Pereitą savaitę nesveikavo 
musų draugijos iždininkas Jo
nas Degutis. Dėlei ligos jam te
ko kelias dienas ir lovoje pagu
lėti. Buvo prisikabinusi “fliu”.

Dabar drg. Degutis jaučiasi 
gana gerai. Jį prižiūrėjo Dr. 
Mon tvidas.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1988 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas • 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbipinkas; Miss. He
leri Chapas. 4403. So. Ąlhany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 , 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- ’ 
yette 0559. Finansų RaŠt.; Mrs. 
Mary ,Warnis. 3838 So. Kedzie 
Ave>. Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 w. 40th piace. Kont. 
Rašt.; Leonas KlimaviČia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct, Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44 th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirmą sekmadienį 12 vai. d. 
Hollywood sVet., 2417 W. 48rd 
St., Chicago, 111. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

Grįžo pirmininkas
Kaip žinia, musų draugijos 

pirmininkas K. Kairis buvo iš
vykęs į amalgameitų (siuvėjų) 
konvenciją, kuri įvyko Atlantic 
City ir truko visą savaitę. Iš 
konvencijos jis grįžo tik pereik 
los svaitės gale. Reikia pasa
kyti, jog siuvėjų unija yra vie
na pažangiausių ir gal pavyz
dingiausiai tvark 
dėlto, kad jai v
gabus žmonės. Didžiausias kre
ditas tenka prezidentui Hill- 
man, kuris ir per sunkiausius 
laikus sugebėjo ugdyti organi
zaciją.

Nors dabar pramonėje pasi
reiškia lyg ir savotiška depre
sija, kuri yra palietusi vijAą 
kraštą, vienok siuvėjų unija 
gana tvirtai laikosi. Ji per per- 
eitus metus ne tik nesusilpnėjo, 
bet kaip tik priešingai, dar — 
labiau sustiprėjo. Iš raportų 
paaiškėjo, sako drg. Kairis, kad 
daugelyje vietų pasisekė suor
ganizuoti unijas.

Šiandien amalgameitai yra 
viena tvirčiausių unijų visoje 
Amerikoje, štai kodėl su ja 
skaitos*! ir labai įtakingi val
džioje žmonės. Pavyzdžiui, kon
vencijoje kalbėjo Darbo Sekre
torius, Miss Perkinš, New YoP- 
ko majoras La Guardia, angliai 
kasių unijos prezidentas John 
Levvis ir kiti. Net pats prezi
dentas Roosevelt’as prisiuntė 
konvencijai telegramą. Telegra
mos skaitymas, anot drg. Kai
rio, sukėlęs tokias ovacijas, ko
kių niekuomet netekę, girdėti. 
Lewis’o ir La Guardia kalbos 
taip pat buvusios sutiktos su 
nepaprastomis ovacijomis.

Vienu svarbiausiu nutarimu, 
kokį padarė konvencija, tenka 
laikyti šį: daryti spaudimą, kad 
CIO ir Amerikos’ Darbo Federa
cija padarytų taiką. Tačiau to
kia taika bus gailina tik tuo 
atveju, jei Federacijos vadai 
nebandys diktuoti, kaip jie da
rė iki šiol. Vadinasi, turės tar
tis’ kaip lygus su lygiais.

Musų organizacija susido
mėjo ir farmetiai

Chicagos Lietuvių Draugija 
priklauso nemažas skaičius far- 
merių, kurie daugiausia gyvena 
Wisconsin ir Miehigan valstijo
se. Tai buvę chicagiečiai. Į 
draugiją jie įsirašė prieš keletą 
metų. Nors jie ir išsikėlė kitur 
gyventi, vienok iš draugijos ne
pasitraukė. Vadinasi, pasiliko 
jos geri patrijotai. Tai liudija, 
kad jie yra pasitenkinę draugi
jos’ teikiamu patarnavimu.

Tačiau tai vis atskiri (armė
nai* kurie gyvena įvairiose vie
tose. Bet šiomis dienomis iš ga
na stambios lietuvių ūkininkų 
kolonijos buvo gautas pasiūly
mas steigti ten kultūros draugi
ją, kurias nariai priklausytų 
Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Laiško autorius sako, jog ne- 

- mažas* skaičius farmerių įsira
šytų į draugiją, jei tik organi
zavimo darbas butų tinkamai 
pradėtas vykinti.

Tai visai naujas klausimas, 
kurio direkcija neturėjo dar 
progos aptarti ir spręsti. Ar bu
tų praktiška to darbo imtis, ta
tai galėtų tik paaiškėti plačiau 
patyrinėjus. Reikėtų daugiau 
patirti apie sąlygų palankumą 
tokiai draugijai gyvuoti.

Vienok jau pate faktas, kad

Iš draugijos pastoges
Pavasario mėnesiai yra gana 

nepalankųst sveikatai. Tais mė
nesiais paprastai žmonės dau
giau serga, daugiau miršta. 
Mat, per žiemą žmonėms ten
ka daugiau viduje būti. Jie ne
gali išvažiuoti į laukus* į miš
kus, kad ten tyrame ore galėtų 
laiką praleisti bei saulės spin
duliais pasinaudoti. To dėka 
žmogaus organizmo atsparu
mas ligoms sumažėja, štai ko
dėl į pavasarį ir ligonių dau
giau atsiranda. Per pirmuosius 
kelis šaltus mėnesius, taip sa
kant, užgyventa per vasarą 
sveikata pradeda ihehkSti ii? li
gos lengviau prikimba.

Tą faktą gerai žino ne tik vi
sos apdraudos kompanijos, bet 
ir šiaip žmonės iš savo patyri
mo.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
šių metų kovo mėnuo buvo vie
nas iš blogiausių mirčių atžvil
giu; mirė daugiau narių, negu 
paprastai buvo galima tikėtis. 
[Bet užtai balandis buvo visiai 
geras: tik du nariai temirė. Pa
gal apdraudos kompanijų iš
dirbtą mirtingumo, lentelę, mir
čių nuošimtis musų organizaci
joje tą mėnesį buvo visai že
mas.

Kiek galima numanyti, gegu
žės mėnuo bus irgi palankus: 
iki šiol tik vieną mirtį teturė
jome. Taigi, bendrai imant* 
mirtingumas musų organizaci
joje yra normalus. Jei vieną 
mėnesį mirčių pasitaikė itin 
daug, tai kitais mėnesiais’ mir
tingumas žymiai sumažėjo. To
kiu bildu pasireiškęs narių nuo
stolis liko išlygintas.

! Kalbant apie ligas, tenka pa
sakyti, jog paskutiniai keli mė
nesiai buvo visai normalus. 
Proporcionaliai imant, ' ligonių 
turėjome maždaug tiek pat, 
kaip ir kitais melais tuo pačiu 
laiku*

JUOKAI
Taip šaudo....

Bevaikščiodami po žmones,, 
mes išgirdom vėl eilę naujų is
torijų apie garsųjį Vulfą Knipr 
ciką. Štai, pirmoji jų? kai vie
ną kartą Virvyčių šaulių būrio 
vyrai išėjo už miesto pasimank- 
štyti,. šaudymu.; kur huyęsrne- 
buvęs, su maišeliu ir lazda at
sirado Vulfkė. šaulių būrio va
das, gerai žinojęs Vulfkę ir 
gerbęs jį dėl sąmoningų juokų, 
liepė paduoti Vulfkei šautuvą. 
Nors ir kažin kaip Vulf
kė atsikalbinėjo negalįs šau
dyti, skauda pilvą, gelia galvą, 
bet 'vis dėlto jį įprašė keliskart 
iššauti. Pirmasis suvis pralėkė 
toli už taikinio ir Vulfkė pasa
kė: “Šitaip šaudo mus polici
jos viršininkas.” Jam liepė šau
ti dar kartę. Bet ir antrąkart 
šūvis nepataikė į tikslą, “šitaip 
šaudo musų viršaitis”—pridū
rė Vulfkė. Pripuolamai trečia
sis šūvis pakliuvo į taikinį, ir 
Vulfkė išdidžiai pareiškė: “0 
šitaip šaudo Vulfkė Knipci
kas !.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
*

NOW! A Westinghouse at this

INSURANCE
(APDRAUDA)

į!

ii? /ii Kės

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

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

SU PILNU MAISTO UŽLAIKYMO 
ĮRENGIMAIS

Didelis 5 kubiškų pėdų ŠEIMININKĖS Modelis, taip kaip 
parodomas. Turi NAUJĄ ekstra didumo šaldytuvą, Tempe
ratūros Reguliatorių, Apsaugos Zono Indikatorių ant durų, 
naują pastumdomą lentyną, įbudavotą vaisiams sandėliuką 
ir naują mėsai laikyti skrynutę (užlaiko mėsą šviežesnę il
gesnį laiką). Taipgi naujos patobulintos ledaunyčaitės, jau 
ketvirti metai Westinghouse patogumui.
Pamatyk tą sensacinę vertę refrigeratorių šiandien.

SUTAUPO MAISTĄ... SUTAUPO LAIKA... SUTAUPO PINIGUS... VIRTUVIŲ PATIKRINTAS

Westinghouse ir visus kitus gerus Elektrinius Refrigera 
torius geriausia vieta pirkti pas Budrikę, kur iki metų 
laiko neimama jokių palūkanų, ar knygų vedimo lėšų.

MEAI-KeEPER I $159.00

* *EATKESPER

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmihinkas, 6504 
So. Rockvvell St.; Adam Subaitis 

l —vice-pirmį, 1947 String St.; 
• Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019

So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4848 o. Wasbtenaw Avė,; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 84th PI.; A. Subąitis, A. 
?amevičią ir P. Augustinas — 

rustees.

Grąžino Kojas
Kartę vaikai susirinko prie 

upės, sukišo kojas į vandenį ii’ 
šūkauja. “Kur mano kojos?— 
klausia vienas.—“Ne, čia Jonu
ko kojos.” “Na, dabar susimai
šė musų kojos vandeny” ... iy 
t. t. Ėjo pro šalį Knipcikas, bar
zdelę kasydamas, ir pamatęs 
taip šūkaujant vaikus, kreipė
si į juos: “Palaukite, aš kiek
vienam grąžinsiu jo kojas, o tą, 
kuris jr s sumaišė—smarkiai 
nubausiu.” Taip pasakęs, Vilio
kė irgi įsibrido į vandenį ir 
kad patrauks lazda visiems per 
kojas—vaikai tuojau pašoko 
kiekvienas su savo kojomis.

Budrike Rakandu ir
Radio Krautuve

3409-17 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 7010
' Sena Ledaune Yra Išmainoma
t Jūsų Sena Radio Yra Pataisoma Už 50c.

Pilnų apdraudę auto- 
mohikams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandą
nuę vagiu 
langą 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičią 

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

po pietų.

4a»i»

Garsinkite “N-nose”

Veikimas kolonijose
Dabartinais laikais gal yra 

vienas’ iš nepalankiausių ką 
veikti. Žiemos sezonas pasibai-

BUDRIKO PROGRAMAI
WCFL 970 k1, nedeliomis 7:30 vakare

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

KUPONAS
TIKTAI IKI GEGUŽES 28 DIENOS

Su $iuo. kuponu ir 44 centais gausit šiuos du 
didelius 11 colių “chop platės”—apvalius pol- 
miskus. Jškirpkit kuponą it kreipkitės į
NAUJIENAS

j 1739 SA Halsted St.
j Chicago* Illinois
: Jei užsjsakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

®įaskių vakarų salėse rengti nega
lima. Piknikams ir išvažiavi
mams oras kolkas dar nėra pa* 
lankus. Bent iki šiod jis buvo 
labai blogas, — lietingas ir šal
tas. Dėlei to šiuo tarpu kultū
ros draugijose lyg ir apsnūdi
mas: mažai kas’ teveikiama, 
nors vienur kitur šis tas ir da
roma. štai gegužės 15 d. Keno- 
slia Lietuvių Kultūros Draugi
jos choras surengė labai sėk
mingą koncertą, kuris pritrau* 
kė svečių ir iš tolimesnių kolo
nijų.

Kita sekmadienį ir šeštadieni

Buy gloves wtfh wh«t 
lt seves

tš*
tVMf»> -Oe _. M .

i“. .«

Adresą?.

Vardas.

LIST6RINE 
TOOTH PAŠTE
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NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, geg. 24, 193S

Diena Iš Dienos

Jo- 
na-

Išleistuvių Vakarėlis 
žemokslaitei

Šį vakarą, gegužės 24 d. 
niškiečių draugų Šalkauskų
muose, 1118 East 65th g-^vė, 
įvyks išleistuvės p lės Emilijos 
žemokslaitės, kuri šį penkta
dienį su Naujienų Ekskursija 
išvyksta Lietuvon. P-lė žemok- 
slaitė yra dar jauna mergina, 
labai draugiška ir buvo veikli 
narė Joniškiečių — L. K. Kliu- 
bo. Tad, Joniškiečių draugų bū
relis šia proga atsisveikins su 
Emilija ir palinkės jai laimin
gos kelionės pasiekti savo tė
viškės miestelį Žagarę.

Šių žodžių rašytojas p-lės 
žemokslaitės tėvynėje neseniai 
lankėsi ir buvo nuoširdžiai vai
šinamas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Fred Schalk, 36, su Harriette 
Balicki, 23

Matthias Batutis, 23, su Al
bina Woods, 20

Anthony Benedetto, 24, su 
Veronica Doveiko, 20

Ernest Blozis, 24, su Julia 
Rentauskas, 19

Charles Galkus, 42, su Rose 
Kentrus, 32 •

Albert Suma, 28, su Estelle 
Mažeika, 21

Peter Zienis, 32, su Theresa 
Plečkaitis, 27

Alfred Hosmer, 22, su Bette 
Markus, 20

Pasikorė ant Kapinių 
Tvoros

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
I

Jauna Lietuvaitė
Pianistė Skambins
Koncerte “Peoples” Radio Pro

gramas Linksmins Ra
dio Klausytojos.Rytoj vakare, Kimball

Ant Northsddės Calvary ka
pinių tvoros pasikorė 38 metų 
vokietis Arthur Faust. Iš jo ki- 
šeniuose rastų dokumentų spė
jama, kad jis buvęs įskųstas 
valdžiai už nelegalį įvažiavimą 
Amerikon.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU ® 
BRANGU INDU SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponų 
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.

Leoną Davis-Deveikiute
Rytoj vakare Chicagos “Mu

zikos Centre” — Kimball salė
je, ((prie Jackon ir Wabash, 
studio 521) skambins jauna bet 
talentinga lietuvaitė pianistė 
Leoną Davis-Deveikiutė.

Ji bus viena dalyvių progra- 
me, kurį ruošia Bertha Marion 
Fitzek, žymi Chicago^ piano 
mokytoja. P-lė Davis-Deveikiu
tė skambint* Rach’o “Concerto 
F Minor” ir Čaikovskio 
certo B. Major”.

Jaunoji pianistė yra 
Petro Deveikio, 4059 
Jackson Blvd., kuris yra 
Kazimiero Deveikio, energingo

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien antradienį, 
7tą valandą vakare, iš stoties' 
W.G.E.S. girdėsis reguliaria 
Antradienio radio programas, 
kurio leidimu rūpinasi .Peoples 
Bendroves Krautuvės, 2536 
We.it G3rd Street ir 4183 Ar
cher Avenue, • > 

t <■

Pranešame, kad šios dienos 
programo pildyme dalyvaus Sa
bonių šeimyna/ A. čiapas, 
Peoples .Parlor Trio ir kiti, ku
rie yra gerai prisirengę gra
žiai pavaišinti radio klausyto
jus su rinktinom dainelėm ir 
savo maloniais balsais.

Tarp dainų bus smagios nąu- 
zikos ir įdomių pranešimų, ypač 
iš Peoples krautuvės Gegužės 
mėnesio didžio išpardavimo. 
Radio klausytojai, nepamirški
te patys pasiklausyti ir kitiems 
priminti. -

O žuvo gaisrininkas — Bege- 
sindamas gaisrą popierlo san
dėlyje ties 3227 South Kedvale 
avenue, žuvo ugniagesys David 
VValsh, 920 Newport avenue. 
Kiti trys ugniagesiai vos nenu- 
troško nuo dūmų. Guli St. An- 
thony’s ligoninėje.

3 Malone pradėjo kalėti—Va
kar Wiliiani II. Malone pasida
vė federalei valdžiai ir pradėjo 
dviejų metų kalėjimo terminą 
už nemokėjimą income taksių. 
Malone vienu laiku buvo Il
linois valstijos mokesčių komi
sijos pirmininku.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setų

“Con-

duktė 
West 
brolis

Rep. xxx

Kapų puošimo 
pasilinksminimas 
Maręuette.Parke

die-Sekmadienį gegužio 29 
ną Marguette Parke bus Deko ■ 
racijos dienos celebracija, ku
rioj dalyvaus Amerikos legiono 
vietiniai postai su “drum and

lesniąją mokykla p-lė Beveikiu- bugle divizijomis. Bus paroda.
te pasišventė muzikos studi
joms ir mano toje srityje su
kurti sau karjerą. Atsižvelgiant 
j jos gabumus, galima <‘u“ti, 
kad jai pasiseks.

Bus lošimas. O pasilinksmini
mas pasibaigs šokiais gatvėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Dienos laiku tą dieną bus 
golfo, teniso ir kitoki turna-

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

• V* JC4.A

Rytojau^ koncertas prasidės i mer^a* Marąuettc Parko pievo- 
y K.lse*

FILET MEZGINIŲ KAPA LOVAI

FILET CROCHET PATTERN 1338

No. 1338—Štai gražus mezginys kapai. Gal ilgai užims 
jį numegzti, bet jis amžinai išrodys kaip naujas.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

No. 13.38

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė —

| Adresas ......................

| Miestas ir valstija _

8:15 vai. vakare.

■/K

Foto
I. A. 

1,000,000 
birkštys.

Moon demonstruoja kaip galima atlaikyti 
voltų elektrą. Pro jo pirštus eina elektros ki-
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CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6-75

Perkant 5 Tonus ar baugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

npnnt

AROUND^f
KftiRKEEM
t^CLEANER^

pu*'

Pas savo malevų ir

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN
Pašte Soap Cleaner

Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
ehameliuotą ar varmšiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.
geležies krautuvninką reikalaukit Kwik Klean

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 
SIDABRINIUS SETUS

Šmotų

“Faun” 
Design

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais «.,..99c
3-jų ir 2-jų Šmotų Extra Setai 99c su 6 kup.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šj Vertingą Kuponą
JSITČMVKTT! Prašome aiškiai išspausdinti sayo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

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

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais*......-..............................

Atsiųskit man .............................................................. -.........................
•l r

Vardas ...................................................-.................... —....... -.............. -

Adresas

Miestas ...............

Kupono No. 143

Valstija ...........................

Gegužės 24 d.

QUBEPZ

NO L&W9 
OF 

GRAVITV 
k HE53E/

are

Got, 
out

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl (> 

'arba 8 asmenų.
Setas iš 6 šmotų vienam as

meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, vide.’čiūs, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti. Šie šeši
tai kainuoja Tiktai 99 centus. 
Iškirpk it kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t 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. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE

VŲ KRAUTUVĖ 
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumįjingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street 

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $^£.50
GYDYMAS....... ~................ ŠC H-00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1 00 
Ekzaminaclją įskait. vaistus I ’

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

Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA

. 750 West Slot Street
' A. A. NORKŪS, Savininkas

Tel. VICTORY 0670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

į.



Antradienį geg. Ž4, j&g

Iškilmes Tautiškose 
Kapinėse Dekoraci
jos Dieną, geg. 30

■^■"215—J-J

Visi tomis iškilmėmis labai 
susidomėję

Viąi ęhicągųs laisvieji lietu
viai be pažiųrų skirtumo šiais 
metais kažin kodėl labai susi
domėję ąp vaikščiojimu Lietu
vių Tautiškose Kapinėse kapų 
pupšimo arba Dekoracijos die
noję. šie metai nėra jubilie
jaus motai, bet visur kalbama 
tik apie važiavimą į kapinės 
rųetinen jų iški|piėn.

Gal būtį, kad Chįcagos lie
tuviai ląbįau pradėjo jausti rei
kalą gfliviųtį ęayp pažangias 
idėjas, tvirtinti pažangios min
ties pusę, atsilaikyti prieš pa
gedusių klerikalizmo ląįkiųąi 
iškilusią bangą.

Tąine dftlyke suitaria visi, ku
rie nebėgioja kųpigėlįanis rau
ku bučiuoti, netarnąuja kąip° 
klapčiukai įvainųogę bažnyti
niuose “pašventinimuose”, ir 
nęsako kalbų, išaųgštinančių 
bągotus klebpnus Už jų mokė
jimą daug pinigų susikrauti. 
Taigi čia sutaria visi senųjų 
laikų gerieji “tautiečiai”, nors 
ir pasidalinę dabar į keletą po
litiškų partijų. Jie visi atsime
na, kad jie kitą syk sykiu dar
bavosi prie steigimo ir augi
nimo mpsų laisvųjų kapinių, 
būtent Lįetuvįų Tautiškų Ka
pinių. Jip atsimena, kad kitą 
syk laisvųjų kapinių naudai 
aukavo ir dirbo ir adv. F. Bra- 
čųlįs, ir J. Dimša, ir A. Olšev- 
skis, ir Juozas Elijošius, ir M. 
Tananevičiųs, ir B. Balutis, ir 
J. Bagdžiunas-Bordęn, ir St.

MADOS

No. 4804—Išėjimui suknelė. Graži 
ir elegantiška. Sukirptos mieros 10, 
12, 14, 16 ir 18 didžio.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prąšppąe Iškirpti paduotą blaų- 
kutę ąrną priduoti pąyyzdžic 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mų. LaHkus reikia adresuoti: 
Naujienos Pakęra Dept., 1739 
So. Hąlsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattero Dept. 
17$$ Halsted St., Chicago, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atdųsti man pavyzd} No------ - --

Miųroa T—— —

(Vardas ir ppvardi)

* (Adresas)
«... .... ............... .

Danta, ir nabašnikas graborius 
Povilas Mažeika, jr Kl. Jurge
lionis, įr Fortųnatas Bagočius 
iš Bpstonp; ir V. Andrulis, ir 
P. Grigaitis, ir Dras K. Drau
gelis. Ne visi jie šiandien gal 
pesutaria partijų dalykuose, 
bet visi brangina gražų bendro 
darbo vaisių — Lietuvių Tau
tiškas Kapines — ląįsyps mių- 
tįęs parpinklą. .

Dalyvauti Tautišku Kapinių 
apvaįkščįojjmc šiąis metais at
sidėję rengiasi įr “komunistai” 
ir “tąutininhai” įr “socialistai”, 
p taipgi ir katalikai, kurie ne- 
bębučiųpją klebonams rankų.

Rietuvių Tautiškose Kapinė
se laukia visų gražus naujas 
vaizdas. Tai naujas kapinių 
ofiso trobesys, dabar jau labai 
dailiai apsodintas pątogiais me
deliais ir eglaitėmis. O taipgi 
nauji įr lapai dailus vartai jau 
be kryžiąps arpa svastikos žen
klo viršuj. Per dvidešimt sep- 
tynius metus Lietuvių Tautiš
kos Kapinės kasmet ėjo gra
žyn. O šiais metais gal didžiau^ 
šią šuolį padarė, pagražėjusios 
iš priešakio ir viduj. Prie to 
visko kiekvienas atsilankęs į 
apvaikščiojimą už mažą auką 
gaus amžinam atminimui la
bai puikią jubiliejinę Lietuvių 
Tautiškų Kapinių knygą. Jeigu 
į kapines tą dieną atsilankys 
tiek žmonių, kiek knygos ko
pijų yra išspauzdįnta, tai kny
gos vėliau gal ir nebebus ga
lima gauti.

Todėl visiems reikia būti 
Lietuvių Tautišku Kapiniu ąp- 
vaikščiojime gegųžjo 30 dieną.

Dąrgyvąs.

• Trpkas sutrynė kūdikį — 
Pieno trokas ties 2118 $tewąrt 
avenup, North Chįcągoje sutry
nė metų apižiaųs kūdikį Ęo- 
nald Conn, WPA darbininko 
Cecil Conn sūnų, - 2000 22ųd 
avė.

JURGIS KĄRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 22 d., 9:30 valandą 
vak. 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs lyiariampolės ąp- 
skr., Mauručių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Pąliko dideliame nubudi

me dvi seseris: Magdaleną ir 
Kotriną, brolį Joną ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
cziaųs koplyčioj, 2314 'Wr- 23 
Place. Laidotuvės įvyks Tre
čiadienį, Gegužės 25 d., 8:30 
vai. ryto is kopi., į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurio
je atsipus gedulingos pamąl- 
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Vjsi ą. a. Jurgio Karaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątarnąviįną ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sęserys, Brolis ir gįipipęs.
Ląid. Rir. Ląchawicz ir Su- 

nai, tel. Canal 2515.

PETRON&LČ YĄSAITIENČ 
Gyveno po adresu 551| Cotta- 

gę Grove Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 22 d., 11:50 vai. vak. 
1938 m., sulaukus 40 f. amž., 
gimus Žygaičių parap., Sarti
ninkų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 rp.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Liudviką, dukterj Alice ir 
sūnų JEdvardą, pusseseres, 
pusbrolius ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas randasi 
I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks tre- 
iadienį, gegužės 25 d., 8:30 v. 
ryto iš koplyios į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petronėlės Yasai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čianti dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duk|ė, Sūnūs, Pusse
serės, Pusbroliai ir giminės.

Laių. dir. I. J. Zolp, Te Į. 
Bouleyprd S$03.

»<«<»■

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

CHICAGO. — Automobilius susidūrė su sunkvežimiu 
(trobų) ties 7300 W. Lawrence Avė. ir padegė apartų- 
mentinį namą.

Keistučio KL ieško 
Naujų Narių;
Ruošias Piknikui

.. , ———i?,' -.

Į£vj®čia programni
?', ?• * yJ->r?r

Dabartiniu laiku vyksta Kei
stučio Kliųbo riau j ų narių va
jus. įtaikė vajaus nauji nariai 
priimami palengvintomis sąly
gomis. Darbuojasi vajininkai- 
kopkursantai ir kiti eiliniai 
kliųbo nariai. Kąs įrašys pen
kis naujus narius, tam kliųbąs 
§utęiks gražią ir brangią do- 
yaną.

Pąsidąrkųpkitpe kęistutiečįai 
ir pasistenkime gauti kuo dau
giausiai narių. Tuo pagelbčsi- 
me sau, kliubui ir suteiksime 
naudą patiems naujiems na
riams, užitikrindami jiems kliu- 
bo paramą nelaimūs atvejyje.

Gegužes 19 d., pas p. Saka- 
lįeųę įvyko pikniko komisijos 
susirinkimas, kuriame paaiškė
jo, kad piknikui suruoštas ge- 
pas ir įdomus programas. Da
lyvaus Kanklių mišrus, Vyrų 
ir Roselando Aido chorai ir 
J. Kepstavičiau$ Havana trio. 
Tąi nauja, ir gera daipininkų 
grupė, kurią bus įdomu išgir
sti. Kliubiečiams pripienąm 
stengtis kuo daugiausiai pla
tinti serijas ir neišparduotas 
gražinti kliųbųi. K, Yųrgap.

‘ T -------- ~ ----*--------

SKOPUS PINIGAI 
lAipOTŲVIV ląpAIDOMS! 

jyiusų lengvu planų jūs galite gauti 
reikiąmų pinigų laidotuvių išlai
doms, bažnyčios patarnavimui, dra
bužiams, kapinių lotams ir t. t. 
Tuojautinė veikla. Nėra atidėlioji
mo. Del tolesnių informacijų, be 
prievolių, klauskite savo laidotu
vių direktoriaus arba L. T. ELLIS 
CO — 33 N. La Salle—Frąnklių |593.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlfa Vestuvėms. Bankietamp 
ir Pagrąbams.

3316 Šo. Halsted SĮręęt
Tel. BOULEVARD 7314

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, ųan- I 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- I 
mams.

GĖLININKAS I
4180 IPhone LAFAYETTE ' 5800 Į

URBA

NAUJIENOS, Chięągo, IJL

Rytoj Chicagiečiąi 
Renkasi Pagerbti 
J. Byanska

Buošia bafikie.lų Birutes 
■. Vylėjui.

Rytoj, puošnioje Syręna sa
lėj, prie 4270 Archer Aye., Bi
rulė rengia bankietą pagerbi
mui savo vedėjo inžinieriaus 
J. Byapsko penkių metų dar
buotės chore įr tarp Chicagos 
lietuvių. Nėra abejonės, 4<ad 
chicagiečiai atsilankys įr lup
ini parodys, kad įvertiną jo 
darbuotę ir Ipomi priduos jam 
energijos lįnksniin|i GlpcUgos 
pul)lįką ir ateityje.

Bus ir Šokiai.
Apart gardžių pįetųj svečiai 

dar galės linksmai pasišokti, 
drąugiškąi pasikalbėti įr pa? 
miršti per keletą valandų kas
dieninį monotonišką gyvenimą. 
Taigi, visi pas Birutę, kuri lau
kia jus pavaišinti įr tikisi sp 
visais pasimatyti bei kurtų pa
gerbti pilnai užsitarnavusį bi
rutės vedėją Joną Byaųską.

- —D. M.

Liet. Pilięęių-Darh, 
Kliubas Ruošiasi 
Gegužinei

Lietuvių Piliečių Dąrbiųįnkų 
pąšąjpos Kliubas stropiai ruo
šiasi gegužinei, kurį įyyjys šį 
sekmadieni, gegužės 20 d-, Jųs- 
tice Parke, prie Ąrchęr ir Keąn 
avenųęsi Girdėtis, kad piknike 
susirepąs du viryes traukimo 
tymai. Walter Neffo yyestsidės 
tymas trauks prieš Ęeigos Ęrįg- 
toų Parko tymą. Pamatysim 
piknike, kuris tymus Įjųs drū
tesnis.

Parengimo proga nauji na
riai bus prįįmami kliųbąų pa
žemintomis įstojimo mo|<esti- 
timįsi S. Baranauskas

ę Susiginčijus, hąpde nužu
dyti — - Susiginčijo su vyru, 
Mrs. Marįe jhpmąs JO, 4^0 
4839 Rpscpe streęį? bapdjį pusi? 
žudyti išgerdaipa nuodų. Ji gu
li apskričio ligoninėj. Pasveiks.

uase

JUOKAI CLASSIFIED ADS
Subobėjęs Viršaitis

Valsčiaus viršaitis labai my
lėjo savo žmoną, q toji jo žmo
na kišosi į vyro valdžios reika
lus, lyg kokio didelė ponią, Ji 
galėdavo atleisti ir priimti vals
čiaus sargus, išduoti ar neiš
duoti kam neturto liudijimus, 
pąvąt’yti ar Įiėpąvaryti ką prie 
kelio tąįsymo. Prįę Vulfkęs ke
lis kartus kreipėsi vą|gtięčiąi 
ir prašė kaip nors atvęsįį subo- 
bčjusį viršaitį į “gerą kelią”. 
Vulfkė, kalbėdamąsįg sų vir
šaičiui stengėsi jį įtikinti dau
giau jjepasiduoti bobųs sijono 
v: Idžiai. Kai išlepintą viršai- 
trenė jau daugiau neįstengė ve
džioti savo vyro už nosies, ji 
stengėsi sužinoti, iš kur papų- 
tč tas jai nepalankus vėjelis. 
Ir sužinojusi, kad tai padarė 
Vulfkė, viršaitįenė nusitvėrė į 
savo nagus Vulfkės pačįą.

Vulfkė buvo pratęs dažnai 
užeiti į svečius pąs viršaitį. 
Viršz.itienė taip padąrė, kad 
Vulfkė ątsiyestų pas juos į 
svečius ir savo pačią. Kai vie
nąkart Vulfkė sėdėjo su pačia 
nąmie ir juokavo, pati ėmė mei
lintis prie Vųlfkės ir, žavėdama 
jį sąvo akutėmis, šitaip tarė: 
HKląuyyk, teų ant sienos ma
čiau pakabintą balną .,. At
nešk jį, c.š noriu pažaisti.” ^ie- 
ko blogo nemanydamas, Vulf? 
kę tuojau atnešė balną- Moteris 
uždėjo vyrui balną ant nugaK 
ros ir kamanomis pažabojusi 
Vulfkę, atsisėdo , ant jo. Ir tuq 
metu, kai Vulfkė strakalioja 
kambąry ir bliovė lyg asilas, 
linksmai nešiodamas jį apžergus 
šią sąvo pačią, viršaitięnė at? 
sįvędė savo vyrą prie Vulfkės 
durų įr parodė jam per raktų 
skylutę. Viršaitis, pamatęs tok 
vaizdą ir kvailai strakąliojanr 
tį Vulfkę, plyšo juokais.

Pagalįau viršaitis neiškentė
tir ^riukšmipgąi atidaręs duris 

rįlitelijo^^Vulfkė, ai, ai,’ai! : 
ką tf.i panašu!” O Vulfkė, ne 
kiek nesusigėdęs, atsakė: “Na, 
įr gerąį! Ponas viršaiti^ savų 
akimis matėte, kas su manim 
buvo. Dėl to ir daviau jum§ 
patarimus, kąd nesųsijauktu- 
rpėt šitokio pažeminimo. O atr 
vįrąį pasakius, mums tokie žai
dimai d? r įmanomi • • • męs pra^ 
ąjįį žmonės ir pa§ sąvę namuo? 
se gąhm darytį ka tinkami,— 
nįekam žalos nebus ... Kitaą 
reikak s, kai valdžios vyrams 
jų pačios uždeda balnus ir pa- 
sižaboja ... tuomet iš valdžios 
pasidaro tik bobinčius .. .

Viršaitis išklausęs Vulfkę, 
pasidarė atsargesnis ir daugiau 
pedąvė papįaį kišti nosies 
vo reįkMns.

sar

Gerai Ąpskąjčiavo 
kompPMtfiFiusKartą kompozitorius d’Ai- 

hertas buvo pakviestas skam
binti į vieno kunigaikščio rū
mus. Pakviestieji svečiai juo 
bųyo lubaį sužavėti. Kunigaik
štis taip P^t- Ęet kadangi ku
nigaikštis buvo šykštus įr no
rėjo iš honoraro šį tą sutau
pyti, tm NS, pasikliaudamas 
mngiko kuklumu', pakaušė d’- 
Alberta:

—Pasakyk, maestro, ka jus 
labiau Yartmatč 'tūkstantį mar
kių honoraro ar dįdįjį mano rū
mų ordeno kryžių?’

pribertas, į kunigaikštį 
žvelgdamas;

—Ąr leisite, jūsų didybe, su
žinoti kiėk didysis kryžius kai
nuoja?

—Na? apie 150 markių.
—P’Ąlbertas šypsodamasis

baigią;
—Tada, jūsų didybe, aš pra

šyčiau didžiojo ordeno kryžiaus 
ir IBusipję 850 markiu hono
raro i

Atsargumas
—Tpycli, jųjt aš jau galėčiau, 

gauti leidimą automobiliui vai
ruoti, ąš z jąų tUFiH pakanka-, 
mąį ąmžiąus.

-r-lų tai fajp, bęt musu au- 
tomobilis dar ne!

•*-*><9 l ■ IĮ ® ‘V
PERąojtfĄL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU SAVO TfiVO ANI- 

CĘTp PEMĘSKIO 58 m. amžiaus, 
>aeina iš Šiaulių suriuą Juozo 
Dembskio ir Marų

Kas žinote meldz 
teriai JUZEFĄ L 
?ulaški St., Hamtramčk,

WAp<TED-FEMAUE Dar oimnkių Reikia.
REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 

jrię skuduru skirstymo. 1642 Besly 
2oųrt arti North And Elston.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

_ius Ju__ , 
onos Žubow.
;įu pranešti duk- 

2419

SELŠMENAMS nepaprasta proga 
prtpppdiniams batams ųžsf * 
rinkti. Pamatyti Mr. Gaines, 
Hamilton, 18 South Dearbom S t.

mus 
'otel

FURNJSHED RQpMŠ—TQ RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON fornišuotas kambarys 
šiltąs vanduo. Gerąs patarnavimas. 
310į W- §9th St. $į.&Q į savaitę.

FURNITURE-FIXTURE F0R §ALĘ

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokįo didžio su 
CoU Baksais įr sinkom. Taipgi što- 
rų £ikčeriuš dėl bite kurio 'biznio 
įskaitant svarstykles, pegiątęriųs ir 
iče baksiųs. Cašh arba ant išmpker 
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SO^THEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CAįLųmef 5269.

AUTOS—TRUCKĮS FQR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— lokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusį pas—

COQK CGUNTY FINANCĖ 
COMPANY 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų įr vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kąrą 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 užtikrina
me, kad sutaupysime jums Šimtus 
dolerių.

VĮ§į kąrąį turi inusų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rąnkpipigiųs, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Kęsyąrbu kųf gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdarą kas vakarą iki 9:30 M* 
ir visą dieną sekmadienį.

CQQK CQUNT¥ FINANCE 
COMPANY

1340 Wes| 63H Street 
ties Loomis.

LIETUVIS PAĘDUODA PUIKIUS 
VĄ^TOTPS AUTOMOBILIUS 

$5;QQ ijnpkęB—kiti ąųt įšmpkėj' 
Priimsiu jūsų seną auto.

P. WOLTERAITIS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 13Ž9.

įmo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS dir
btuvių ąpylipkėj, Kampinė vieta — 
gyvenami kambariai, nebrangiai — 
Už pinigus/1901 George St.

Gracęland 1847.

PARDAVIMUI TAVERNAS 5708 
So. Morgan^ gerą vieta, gerąs biz
nis, pilnai įrengtas.

‘ TĄVEĘNĄS PARDAVIMUI, trys 
minutės nuo vįdmiesčip, nebran
giai. @19 West Mądison.

TAVERNAI, seniai įsteigtas, ge
rai įrengtas. Tikras pirkinys. Po 
2 vai. popiet.

633Ž So- Ashląpd Avę.

$60Q NVPĘĘKA NAUJĄ
Priežastis

$600 NUPERKA NAUJĄ moder
ną męsos njarketą, gerai išdirbta. 
Priežastis—liga. |tenaa $20.QO.

IW vM 5l-st gt.

PĄĘDĄVIMUI TAVERNAS ir 
restauranfas geroj vietoj, gerąs biz
nis. Ateik ir pątą pamatyk.

i. _.i

to lofo, visi 
pardavęs tris

3945 WEST 66th PLACĘ, freimi- 
nis katedž sų % 
pagerinimai — atei,, _
po 30 pėdų lotus tųręsi gauti šios 
jienos visą pardavimo kainą $3650.

GUASSIFĮED 
SKELBIMUS 
” BASTIN® PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI 

7;3Q VAL VAK.

' vai. vakaro. 
TeL CANAL 8500

t SALE 
vimui

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

8p ir 78 akerių, viena parąidupda, 
o kita įsįmaino ant Chicagos namo.

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica- 
gos, prię vieške|įo, beveik nauji 
budinkai, elektra, maudynės ir U- 
bai gera žęmę. Kreipkitės tųojaųs
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Westerų Avenue 
Tėl. Grovehįl 1033

TIKTAI $500 RANKPINIGIŲ
Perka moderną sųnparlop 2 penkių 

[aro 
. _ - . - ną5,000.

LOUIS MORRIS & COMPANY 
4006 W. Division St., 10 N. Clark St. 

3535 Milwąųkee.

kambarių apartmentinį namą; g; 
šildymas; 2 karų garažas; p ii 
kaina tiktai $<r ‘

$7,450 SKUBAM PARDAVIMUI 
Mfidernąs flątis plytinis;

sųn-pąrlor; uždaryti porČiąi. platus 
lofas.arti 65-toš ir Wasntenaw. 
$l,50Q pinigais arba mainyti.

jvTąKoIi REALTY CO.
2532‘ W. 63rd St.

Hemlock 8300

FAĘMS TOK 
Ūkiai Pardavimai

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chįpagos. Daug pinigų nerei
kia.

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Aye,

172 paprastas ir gyvulių ūkis; ge
riausias pieno ūkis krašte. 2 se
tai namų su $5000 parne. Viskas— 
įskaitant tėam,' 8 karvės, kiaulės, 
įrankiai—už $7,500. Terminais. Liga 
verčią pąrduoti. J. Stanley Hanson, 
Hart, Mičh. Del smulkmenų rašyk 
arba atvyk čia.

SCHOOLS

UŽDARBIAUK BESIMOKINDA
MAS AŲTČ MECHANIKO amatą. 
Body, fender, praktiškas sagos dar
bas; gana darbo. Federal Auto En 
gineering School.

20*iQ Washington Blvd.

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Pa tania vilnas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDĘNGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEBT MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS d^l 
gėlynu ir žolynų specialiai sumaišys 
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu? 
Šelis 25c; 5 bušeliąi $1.0Q; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį ųž pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

cnahues GAVCUS 
6100 Sp. Statę Street. 
Tel. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DAĘAĘ 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
iųų. 25 njetąi patyrimo. Blękoriųs |r 

§togu dengėjas.
Leonas Roofing Co, 

3750 WALLACE BTREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
FinansaĮrPaskolos

... JEIGU KEIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodąme ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 Sp. Halsted Street

SKOLINAI PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje it 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų, 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAĘ SAVINGS 

AND f.QAN ĄSSOCJATJON 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

I

i 
I 
I s

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIĘNOSĘ

JEI IEŠKOT
BARMENŲ

SKĄITYĘIT
NAUJIĘNĄS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 5500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.



Antradienis, geg. 24, 1938

Naujienų Piknikui Diena Buvo Graži Federak‘Valdžia
ir Buvo Gražus Piknikas Iš tos sumos Chicago gausianti $325,000

po

Jus manęs klausiate ką datą daugelį Chicagos/"veikėjų, o

Chicagos miesto taryba nu
tarė Įsteigti “Chicagos Naujo“Sidabro-Marškiniai”; žadą nu

žudyti Rooseveltą šimtmečio” komitetą, kurio' už
daviniu bus tęsti, tą darbą, 
kurs buvo pradėtas su Pasau- 

Federalė valdžia vakar su(lio Paroda, tai yra, ak'stinti 
slaptųjų agentų pagalba pra- Chicagos pilietinį ir biznio vei-

NAUJIENOS, CMcago, fll
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Tyrinėja Nauja 
Fašistų Organizaciją

“Naujo šimtmečio” 
Komitetas 
Chicago j

Patarimas Namų 
Savininkams 1937 
Taksų Reikalu

VALSTIJOS LEGISLATUROS BUTAS PRI 
ĖMĖ $500,000 PAŠALPOS ĮSTATYMĄ

■ -- ■

Tai buvo puiki diena.
Ir tai buvo puikus piknikas.
Visi stebėjosi kaip tai nau- 

jieniečiai pataikė išsirinkti to
kią dieną savo piknikui. Dau
gelis intarė, kad naujieniečiai 
turi kokią nors slaptą komu
nikaciją su Jehovą. Kaip-gi jau 
taip sako, vakar lijo ir gal ry
toj lis, o šiandien ir šilta ir 
gražu ir saulė visą dieną spin- smarkiai 
di.

Dvi vietos 
busy per visą 
ir šokių salė. Prie baro poniai 
Julei Augustienei net ranka, su
tino nuo dažnaus “mušimo” 
centų į registerį. O šokių sa
lėje prakaitavo Jurgis Stepona
vičius su savo muzikantais ir 
šokdino šimtus jaunuolių.

Negalima pasakyti, kad čia 
šoko ir seni ir jauni. Kitą syk 
ir šokančių senių matydavos. 
Dabar nebesimatė, šoko tik 
musų vaikai, gražios chicagie- 
tės lietuvaitės su lietuvukais. 
Na, ir žinoma vis tai buvo 
derniški” amerikoniški šokiai 
su “swingais” ir kojų mali-

Bent šiame piknike seniams 
ne šokiai rūpėjo. Jiems dau
giau rūpėjo viens su kitu pa
simatyti, senus laikus atsimin
ti, atnaujinti draugingumą ir 
viens kitam “sveiks” pasaky
ti.

Virtuvėje ponios 
ir Rypkevičienė su 
relėmis Lelija ir 

i “šinkavo”

Pataria mokėti pirmą dalį 
protestu

Esu priverstas atsakyti į šį 
svarbų klausimą per lietuvišką 
spaudą, kadangi pavieniai at
sakyti užimtų daug laiko ir e-

rnu.

buvo labiausia 
dieną, tai baras

Šmotelienė 
savo duk- 
Olga gan 
dešras su 

kopūstais ir lietuvišką kugelį. 
Į dienos pabaigą pritruko vis
ko. .

dėjo tyrinėti neseniai susiorga- klumą. Chicagos majorui yra1 nergios, kad tinkamai butų ga- 
, nizavusią amerikietiškų fašistų pavesta tą komitetą sudaryti. • ^ma išaiškinti taksų mokėjimo 

Sidabro-Marški-, Majoras jau pakvietę į komite- klausimą.
tą daugelį Chicagosrveikėjų, o '^1S man^s klausiate ką da- 

. . tame skaičiuje it keletą lietu- su 1937 metl* taksais? Ar
tyrinėjimą pradėjo v įmokėti ir kaip mokėti? Aš no-

kuriuos V1 - iriu patarti, kad mokėtumėte
“Ist Installment,” bet įstatymai 

i “faituot” kartu

organizariją “ 
nių Legionas”.

Valdžia 
pasiremdama faktais, 
apie fašistus parūpino įvairios

Illinois valstijos legislatura 
vakar padare žinksnį pirmyn 
prie laikino Chicagos bedarbių 
šelpimo suirutės sutvarkymo. 
Legislaturos atstovų butas 142 
balsais prieš O priėmė patvar
kymą, skiriantį visai Illinois 
valstijai po $500,000 kas mėne
sį ekstra pinigų šelpimo reika
lams ($4,500,000 iki metų pa
baigos).

Vakarop musų jaunuolis Juo
zas Žukas pradėjo savo juokin
gų žaismių programą su mo
teriškomis dresėmis vyrams ir 
kitais juokingais sumanymais. 
Perstatė panelę Lietuvą Julę 
Kazlauskaitę pašypsoti, o Nau
jienų redaktorių Drą P. Gri
gaiti pakalbėti.

Kada diena baigėsi, visi jau
tėsi labai smagiai. Gaila buvo 
kad ji baigėsi ir reikėjo

mo- žiuot namo.
Piknike buvo keletas 

stančių žmonių — iš visos 
cagos kampų,

va

Lietuvis Kasėjas 
Mirė Nuo Gaisre 
Paneštų Žaizdų
Užmigo berūkydamas cigaretą

Sekmadienį vakare Cook ap
skričio ligoninėje mirė senas 
lietuvis angliakasys? Matas Mik
na. Jis mirė nuo žaizdų, kurias 
panešė gegužės 13 d., viešbuty
je ties 306 North Halsted St.

Velionis matomai gulė lovon 
berūkydamas cigaretą, ir užmi
go. Nuo cigarete lova užsidegė. 
Skaudžiai apdegęs M. Mikna 
buvo nuvežtas ligoninėn, bet 
ten kelias dienas pasikankinęs 
užbaigė gyvenimą.

Matas Mikna per ilgą laiką 
gyveno Johnson City, III., kur 
dirbo anglių kasyklose. Keletą 
metų atgal atvyko Chicagon, ir 
nutarė čia apsigyventi. Dirbo 
viename anglių sandėlyje. Tik
rai nežinia ar velionis turėjo 
giminių Chicagoje ar ne, bet 
spėjama, kad čia gali būti sū
nūs ar vienas-kitas tolimesnis 
giminaitis.

Velionio kūnas randasi Cam- 
beris Funeral Home koplyčio
je ties 435 South Halsted streel 
(telefonas IIAYmarket 7772), 
kur šįryt įvyks koronerio in- 
kvestas. Giminės* ar velionio 
draugai yra prašomi kreiptis 
tuo adresu sutvarkymui velio
nio laidotuvių ir kitų reikalų.

R.

LDD 4 kuopos 
Nepaprastas 
Susirinkimas.

Ketvirtadieni, gegužės 26d., 
West Side svetainėj, 2344 W. 
23rd Pi., bus bendras visų na
rių susirinkimas. Kaip LDD 4 
kuopos, taip LSS Centralinės 
kuopos nariai kviečiami daly
vauti.

Yra atvykęs “Naujosios Ga
dynės” redaktorius drg. Stasys 
Strazdas. Jis praneš kai ką 
svarbaus ir įdomaus. Svečias 
nori išgirsti ir iš chicagiečių 
keletą žodžių.

Susirinkimas prasidės 7:30 
punktualiai. Vėliau choras turi 
repeticiją toje pačioje svetai
nėj. Ateikite visi į šį bendrą 
pasikalbėjimą-susirinkimą.

LDLD 4 kp. Rep.

• Mirė nuo cigareto —18 me
tų mechanikas Joseph Tokarz, 
4546 McDowell avenue, žuvo 
kai iš jo lupų iškrito degantis 
cigaretas ir įkrito į skauradą 
gazolino, kuriuo plovėsi ran
kas. Jaunuolis mirtinai sudegė.

pažangios organizacijos ir as- ® Gros nacių uždraustą muzi- jums leidžia
menys buvę grupės mitinguose.1 ką— šestadieitįtChicagoje pra- protestą, kad jūsų taksai yra 
Tie asmenys tvirtina, kad kai 'skies vokiečių pažangios orga- nelegališki.
kurie kalbėtojai atvirai grąsi- nizacijos Gerinau Amer’can Yra prirengtos tam tikros
no nuuždyti- prezidentą Roosc- League for Culture konvencija. blankus ir nebūtų pro šalį jei
vejtą. Vienas net pareiškęs, kad Eyga turi apie 200,000 narių. 

Sesijoje bus grojama muzika, 
kurią naciai uždraudė ir bus 
skaitomos Heinrich Heine’s ei
lės, kurių negalima skaityti Vo
kietijoje. Viena konvencijos se
sija bus pašvęsta pagerbimui 
Kari von Ossietsky, žymaus so
cialisto, kuri;* neseniai mirė.
e Rado kūdikį ‘ lipėj — Dės 
Plaines upėje, netoli Riversjde,

jis pats Rooseveltą nužudys, 
jei niekas kitas neapsiims to 
padaryti. Vienas tų mitingų 
įvykęs Chicagoje, kur “sidab- 
ro-marškiniai” turi skyrių.

Legioną suorganizavo vienas 
William Dudley Pelley, 1931 
metais North Carolinoje. “Mar-

tuk-'salas” yra vienas Roy Zachary. 
Chi- Legiono tikslas esąs “išgelbėti” 

priemiesčių ir Ameriką nuo komunistų ir žy- III., rasta kūnas* apie vieno mė-

Chicagos miestas iš valstijos 
reguliariai gauna po $1,900,000, 
o iš naujai paskirtos sumos 
gauJ apie $325,000, taigi viso 
dabar iš valstijos gaus apie 
$2,225,000. Kiti pinigai, $117,- 
000 bus paskirstyti kitiems 
Illinois miestams ir apskri- 
čiams.

kiekvienas taksų mokėtojas ją 
padarytų. Tas protesto blankas 
galite gauti Trcasurcr’s Depar
tamente, o kurie gyvenate ma
no apylinkėje, galite kreiptis 
prie manęs, kur jums maloniai

i patarnausiu nemokamai. Tokie 
protestai kartais daug reiškia 

klausime, ir mano nuo- 
yra ta, kad kiekvienam 
mokėtojui verta juos 

mokant pirmą mokesčių valstijos pinigai gegužės mėne
siui išsibaigė, o miestas savo

monė 
taksų 
teikti 
dalį.

Prie $1,900,000, gautų iš val
stijos, miestas pagal pirmes- 
nius patvarkymus turėdavo 
pridėti apie $1,000,000 savo pi
nigų ir bendrai finansiuoti be
darbių šelpimą. Krizis kilo, kai

“Liuksusų” taksai
Su $325,000 trukumo nebus 

galima užpildyti, bet Chicagos 
majoras Edwar<l J. Kelly no
rėtų gauti iš valstijos teisę už
krauti mokesčius* ant cigaretų, 
cigarų ir kitokių “liuksusų”— 
“prabangos daiktų” ir tokiu 
budu sukolektuotus pinigus 
naudoti pašalpai. Miestas tų 
mokesčių negali dėti be legis- 
laturos tam tikro leidimo. Ar 
tą leidimą pasiseks gauti, dar 
negalima pasakyti, bet majo
ras Kelly skuta po Springfieldą 
agituodamas! legislaturos narius 
ir traukdanias juos savo pusėn. 
Norėdamas pasigerinti guber
natoriui, su kuriuo pereitais 
nominacijų balsavimais smar
kiai kovojo, Kelly neva remia 
IJornerį dabartinėje sesijoje. 
Majoras tiki, kad Hornerio gru
pė, kuri legislaturoje turi di
džiumą, jam už “kooperavimą” 
atlygins su teise uždėti po 2c. 
mokesčių ant cigaretų ir įvai
rius kitus mokesčius ant teatrų 
bilietų, ant grožio salionų, au
tomobilių, viešbučių, etc.

net iš “tolimos” Westville.
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Stephcn Funsten, 19 me
tų vaikinas, kurs vežė kartu 
su kitais 16-kos metų mer
giną Jane Tinling į ligoni
nę, ir susidūrus automobi
liams tapo užmuštas, o kiti 
sužeisti. Jie visi prieš tai 
girtuokliavo tavernoj.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

LILY PONS, pagarsėjusi 
dainininkė, kuri susižiedavo 
su orkestro dirigentu Andre 
Kostelanetz. Prieš kiek laiko 
ji išvyko į Europą.

nėšio amžiaus kūdikio. —Charles P. Kai. dalies negalėjo parūpinti.
..........................................................................---------------------- ................................................... ......... ...
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l ACME-NAUJIENŲ Foto!

GIRTUOKLIAUDAMA su jaunais vaikinais tavernoje, šešiolikos metų mergaitė Jane Tinling (pirmas pavei
kslas kairėje) išgėrė nuodų. Vidury tai taverna, kurioj vaikai girtuokliavo adresu 8428 Vincennes avė., o deši
nėje tavernos savininkas Louis J. Uec'kcr, kurs tapo areštuotas. Išgėrusią nuodų merginą vaikinai skubiai vežė 
į ligoninę, bet pakeliui susidaužė su kitu automobiliu, ir visi jaunuoliai tapo sužeisti, o devyniolikos metų drai- 
veris Stephcn Funsten tapo užmuštas.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Federalė valdžia ateisianti 
pagalbon

Chicagai ir kitiems miestams 
į pagalbą šelpimo srityje žada 
ateiti if federalė valdžia. Sena
tas netrukus pradės svarstyti 
įnešimą prie jdu autorizuotų 
pinigų pašalpai pridėti dar 
$50,000,000 ir juos tuojau pa
dalinti valstijoms ir miestams 
tiesioginiam bedarbių šelpimui. 
Tam tikrą dalį tos sumos gau
sianti ir Chicago.

Galimas daiktas, kad Illinois 
legislatura šioje sesijoje pradės 
pagrindiniai > keisti šelpimo 
tvarką valstijoje. Pirma iš re
formų gali. būti aukščiau mi
nėta teisė Chicagai uždėti ciga
retų ir kitokius mokesčius, ku
ri butų pritaikoma ir kitoms 
Illinois vietoms. Antra, tai per
organizavimas dabartinės šelpi
mo administracijos. Dvi komi
sijos, viena iš jų paskirta gu
bernatoriaus Hornerio, padarė 
nuodugnų Illinois administraci
jos tyrinėjimą ir atrado, kad 
ji netinkama, eikvoja daug pi
nigų ir šelpimo darbą netvar- 
kiai atlieka. Abi komisijos siū
lo administraciją panaikinti ir 
jos vieton autorizuoti kitokią 
įstaigą.

Pinigai iš valstijos busią pri
duoti Chicagai ketvirtadienį. 
Iki tam laikui miesto bedarbiai 
gaus maistą iŠ šelpimo stočių ir 
federalės valdžios įstaigos Fe- 
deral Surplus Commodities 
Corporation, kuri supirkinėja 
maisto produktų perviršį iš 
rinkos kainų palaikymui, o vė
liau tuos* produktus dalina be
darbiams.

Šiandien Darys Dvi 
Operacijas J. Puišiui

German Deaconess ligoninė
je, 54th ir Carpenter, šiandien 
bus daromos dvi operacijos p. 
Juozui Puišiui, nuo 6221 So. 
Winchestėr avenue. Viena ope- 
rr cija biis aklosios žarnos- 
apendikso, antroji tulžies.

J. Puišis yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos narys ir senas 
birutietis. Linkiu jam operaci
jas laimingi i pergyventi ir 
gretai pasveikti.

VBA

• SPROGIMAS NORTHSI- 
DfiJE. — Northsidės skalbyk
loje Fidelity Latmdry Service, 
4868 N. Clark Street, vakar 
anksti rytą įvyko sprogimas.

Liekanos automobiliaus, kuriame jauni vaikinai vežė 'mergaitę Jane Tinling į ligoninę. Jie visi prieš tai gir
tuokliavo tavernoje, kur mergaitė priėmė nuodų. Jų autombbilius įvažiavo į kitą automobilių ir jų draiveris Step- 
hen Funsten tapo užmuštas, o kiti sunkiai sužeisti. Tai kas atsitinka, kada jauniems leidžiama girtuokliauti ta
vernose.

, Sudaužė visus įmonės langus ir 
įvarė daug baimės apylinkės 
gyventojams. Sprogimo prie- 
žaštis buvo dujos.




