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Lėktuvo Pasažieriai Žuvo Liepsnose
' * ! • •

KAI LĖKTUVAS NUKRITO, ŽMONĖS DAR 
BUVO GYVI - SAKO KORONERIS

Lėktuvo vairuotojas turėjo 19 metų . 
patyrimo lėkiojime

CLEVELAND, Ohio, geg. 25. 
— Dr. S. R. Gerber, korone
ris, padaręs tyrinėjimų lėktu
vo. nelaimės, kurioje žuvo 1.0 
žmonių, išnešė sprendimų, kad 
žmonės sudegė.

Pasak koronerio, kai lėktu
vas nukrito, jo pasažieriai dar 
Jbuvo gyvi, bet veikiausia be 
sąmonės, ir žuvo liepsnose.

Jungt. Valstijų pirklybos de
partamento inspektoriai taip
jau tyrinėjo didžiulio lėktuvo 
degėsius, stengdamiesi nusta
tyti nelaimės priežastis.

W. A. Patterson, United Air
lines kompanijos prezidentas, 
kurios lėktuvų ir jo pasažie- 
rius ištiko nelaimė, pareiškė, 
kad abu lėktuvo motoru buvo 
sustoję, kai lėktuvas atsimušė 
į žemę. Pasak Patersono, tai

Amerikos žuvaųtojai 
ruošias kovoti 

japonus
SEATTLE, Wash., geg. 25. 

— The Pacific Coast Codfish 
kompanija trečiadienį paskel
bė, kad ji pasiųs 24 tolimo šo- 
vimo šautuvus ir užtektinai 
amunicijos savo žuvautojams 
Beringo juroje, Alaskos pa
kraščiuose.

žuvautojų unijos sekretorius 
William Hicker trečiadienį pra
nešė, kad 15 japonų žuvauto
jų laivų apsistojo tik 15 my
lių atstumoje nuo Amerikos 
kranto, kad japonai atplaukia 
į Amerikos krantų, kai niekas 
nežiūri j juos ir kad jų tinklai 
išskėsti per mylias Jungt. Val
stijų vandenyse.

Pakraščių sargyba sako, kad 
dabartiniu laiku sakytoj žuva- 
vimo zonoj randasi trys Jungt. 
Valstijų valdžios laivai.

Čekai ir naciai tikisi 
atnaujinti derybas
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

25. — Čekoslovakijos premje
ras Hodza padarė pranešimų 
apie savo pasitarimų su nacių 
vadu Henleinu prezidentui Be- 
nesui ir ministerių kabineto 
politinei komisijai. Henlein ta
rėsi su savo šalininkais. Taip 
Čekoslovakijos vyriausybė, taip 
naciai paaiškino antradienį, kad 
jie tikisi atnaujinti pasitarimus 
čekų-vokįečių ginčui likviduoti. 
Pasitarimai bus atnaujinti vei
kiausia ateinantį šeštadienį.

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

pirmas toks kompanijos paty
rimas, kad abu lėktuvo moto
rai sustotų. Chicagietis lėktu
vo vairuotojas, James L. Bran- 
don, turėjo 19 metų patyrimo 
lėkiojime.

United Air Lines lėktuvas 
iš Nevvarko lėkė į Chicaga per 
Clevelandų. Antradienio vaka
re, kaip 10:07 valanda, jis per 
radijų pranešė, kad kelionė ge
rai vyksta. Aštuonias minutes 
vėliau jis nukrito slėnin tik 
astuonių mylių atstumoje nuo 
Clevelando aerodromo.

Tarpe kitų nelaimėje žuvo 
John* Borstuen, North Dakota 
valstijos republikonų partijos 
pirmininkas, kurs keliavo iš 
Washingtono namo į Alexan- 
dria, S. D.

Įsakė atidaryti pa
šalpos stotis

Chicagoj
SPRINGFIELD, III., geg. 25.

— Illinois legislatura naktį į 
trečiadienį priėmė du biliuš, 
kurie paskyrė .$4,500,000 pa
šalpai teikti valstijoj po $500,- 
000 kas mėnuo. Trečiadienį če
kiai, viso suma $329,000, bus 
išdalinti 34,000-ms šeimynų 
gaunančių pašalpų Chicagoje.

Cedillo ruošias bėg
ti į Jungt. Valstijas

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 25. — Gen. Cedillo. 
buvęs San Louis Potosi kariuo
menės viršila, paskutinėmis die
nomis mėginęs suorganizuoti 
sukilimų prieš vyriausybę, tre
čiadienio pranešimais bėgo 
Jungtinių Valstijų rubežiaus 
linkui. Sakoma, Cedillo planuo
ja lėktuvu pasiekti Jungt. Val
stijas.

500 sukilėlių pasidavė Mek
sikos vyriausybei trečiadienį.

Sumažins pašalpų 
bedarbiams Michi- 

gan valstijoj
LANSING, Mich., geg. 25.

— Kadangi Michigan valstijo
je bedarbėms šelpti fondai iš
sisemia dvigubu greitumu, ne
gu buvo nužiūrėta, kai dary
ta asignacijos, tai Emergency 
Welfare Relief komisija nuta
rė sumažinti 15 nuošimčių su
mas pinigų duodamas pašalpai 
paskiroms kauntėms. Kapoji
mas įeis galion 1 dienų birže
lio.

Areštavo štamų 
Tammany bosų

NEW YORK, N. Y., geg. 25.
— Distrikto prokuroras Tho- 
mas E. Dewey trečiadienio va-

1 . ' c Acmą-Naujienų . lelephoto
LiekahOsr^Ūnitcd Air Lines lėktuvo, kuris nukrito liepsnose ties Clevelandų. Du lakūnai, viena slaugė ir 

septyni pasažieriai sudegė

IŠ LIETUVOS
ŠIURPUS ĮVYKIS VILKAVIŠ

KIO GEL. STOTY

Vilkaviškis. Balandžio mėn. 
15 dienų, 11 vai. ateinant nuo 
Kauno greit, traukiniui pama
čiau bėgant prie traukinio 
žmogų. Visų mano kūnų išpylė 
šaltas prakaitas, kai pamačiau, 
kad žmogus atsigulė ant gele
žinkelio bėgių. Tuo laiku trau
kinys buvo gal už kokių 5 me
trų nuo jo ir mašinistas jokiu 
budu negalėjo sulaikyti trauki
nio. Nubėgus į įvykio vietų, 
buvo 
kojos 
galva 
buvo 
Vilkaviškio 
Guzulaičiui, paaiškėjo, kad tai 
yra Vilkaviškio miesto gyven
tojas Jonas Akelis, apie 29 
met. amžiaus, žudėsi dėl nevy
kusio šeimyninio gyvenimo.

matyti baisus vaizdas: 
išlaužytos, viduriai išėję, 
suskaldyta taip, kr.d ne
galima pažinti. Atvykus 

gel. policininkui

REIKALINGAS TILTAS

Prasidėjo TVA rei 
kalų tyrinėjimas

LOJALISTAI ATAKUOJA SUKILĖLIU 
UŽIMTI MIESTĄ

50,000 nacių dalyva 
vo laidotuvėse

Anužiai, Kartenos valsč. Per 
kaimų einančiame III rūšies 
vieškelyje per Salantos upę nė
ra tilto. Seniau buvęs tiltas 
per m: luno tvenkinį nugriau
tas ir pervažiuoti juo neįma
noma. Dabar kelias pasuktas 
šalia mrlunof kur reikalingas 
pastatyti naujas tiltas. Pava
sarį ir rudenį, kai upelis iš
tvinsta, pervažiuoti juo visai 
neįmanoma.

Debesuota ir niaukiasi; vidu
tinio stiprumo daugiausia va7 
karų iki šiaurės vakarų vėjai; | vienų stambiųjų Tammany or~ 
saulė teka 5:21, leidžiasi 8:13 ganizacijos bosų. Hines yra 
valandų. kaltinamas operavęs loterijų.

kare areštavo James J. Hines,

WASHINGTON, D. C., geg. 
25. — Trečiadienį prasidėjo ty
rinėjimas Tennessee Valley Au- 
thority veiklos. Tyrinėjimą 
ro bendra senato ir atstovų 
to komisija.

Buvęs TVA pirmininkas, Dr. -Padėjo smarkų puolimą mie- vanduo elektros jėgai gamin- Henlein pasakė atsisveikinimo 
Arthur E. Morgan, kurį pTe- 
zidentas Rooseveltas pašalino 
iš vietos dėl to, kad jis apkal
tino kitus du TVA direktorius, 
bet atsisakė kaltinimus smul
kiau išdėstyti, pirmas liudijo 
trečiadienį.

Dr-o Arthuro E. Morgano 
kalitnimai kitiems dviems di
rektoriams — David Lilien-_ 
thal’ui ir Dr-ui Harcourt A. 
Morganui — yra toki: kad šie 
du direktoriai teikę ^teziden- 
tui, kongresui ir publikai ne
tikslius raportus; kad jie ne
tiksliai tvarkę elektros jėgos 
programą; kad jų pareiškimuo
se kongresui ir publikai truko 
atvirumo kai dėl jėgos progra
mos; kad jie slaptai ir nevy
kusiai tvarkė TVA administra
cijos reikalus; kad jie pasidavė 
politikai ir kitiems specialiams 
interesams. ' .

Tačiau Dr. A. E. Morgan ak
centavo, kad jis niekuomet ne
kaltino savo buvusių bendra
darbių graftu.

Nori atsiimti elektros imones
da- 
bu-

Vokiečiai protes 
tuoja

HENDAYE, Francuzija, geg. iš sukilėlių ežerus miesto Tremp 
25. — Lojalistai trečiadienį apielinkėje, iš

EGER,
25. — Trečiadienį čia 
ti du naciai, kuriuos 
čekų pasienio sargyba 

> šeštadieni. Ant abiejų 
kurių imama buvo Hitlerio vainiką?.

Čekoslovakija, geg. 
palaido

mis© ve 
pereitą 
karstu 

Konrad

Neprašė Jungt. Vai 
stijų kištis į Euro

pos krizį

sto Sort, kurs randasi vakarų ti. 
Katalonijoj.

Valdžios . pranešimai reiškė 
viltį, kad lojalistai neužilgo pa
ims miestų1. Miestas buvo ap^ 
suptas. Atakoms prieš jį su
traukta ne tik ispanai, bet ir 
svetimšalių legiono kariai. Lo
jalistai turėjo naujų, neseniai 
gautų iš užsienio karo pabūk
lų.

Respublikos valdžiai elektros 
jėgos stotys yra būtinai reika
lingos, nes be jų 
nų gamybą teko 
žinti.

Taip lojalistai,

karo reikme-
visai suma-

taip sukilė-

kalbą. 50,000 žmonių minia žiu
rėjo į laidotuvių procesiją.

O Prahoje įvyko kitokia de
monstracija. 40,000 mokyklų 
vaikų, atstovavusių visas ša
lies tautas, pasveikino prezi
dentą Benes jo 54 metų sukak-

liai sako, kad mušiu atkaklu-Į įjes prOga. Vaikai sveikino pre- 
mas stiprėja. Lojalistai atėmė zjdentą savo tautų kalboms, o 
iš sukilėlių aukštumas domi
nuojančias Noguera Pallares 
kloni, tuo budu atskirdami mie-

Respublikos gynėjai jau pra- stą Sort nuo Tremp ir Llavor- 
mušė keliose vietose sukilėlių si. Sukilėliai skelbė, kad dam- 
eiles. Svarbiausias lojalistų bos ir elektros jėgos stotys 
ofensyvo tikslas yra atsiimti dar tebėra jų rankose.

prezidentas atsakė jiems jų 
kalbomis — čekų, vokiečių, 
vengrų, slovakų, rutėnų, len-

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
25. — Jungtinių Valstijų am
basadorius Francuzijai VVilliam 
C. Bullitt, trečiadienį katego
riškai paneigė gandus, buk 
Francuzija buvo atsišaukusi į 
Jungtines Valstijas, prašydama 
jas prisidėti prie Britanijos ir 
Francuzijos tikslu palaikyti tai
kų, čekų-vokiečių kriziui įvy
kus.

Sukilėliai paskandi 
no britų laivą

Nori praplėsti senat
vės pensijų įstatymų

WASHINGTON, D. C., geg. 
25. — Socialio užtikrinimo ta
ryba trečiadienį pradėjo rinkti 
medžiagą ir ruošti planus, ku
rių tikslas yra praplėsti šocia- 
lį užtikrinimo įstatymą (senat
vės pensijas), kad jis apimtų 
apie 16,000,000 asmenų dau
giau, negu iki šiol kad apėmė.

. Pailgino darbo 
valandas

Vagiui Baltajame 
Name 6 mėnesiai 

kalėti
WASHINGTON, D. C., geg. 

25. — Williarm Buchly, 57 me
tų, buvęs Baltojo Namo pašto 
klerkas, trečiadienį prisipažino 
kaltas tuo, kad vogęs pinigus 
iš pašto siuntinių. Teismas pa
skyrė jam bausmės 6 mėne
sius kalėti.

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
25. — Vokietijos pasiuntinys 
Čekoslovakijai, Dr. Ernst Ei- 
senlohr, įspėjo Čekoslovakijos 
užsienio reikalų ministerį Ktof- 
ta, jogei keletas čekų karo lėk
tuvų paskutiniuoju laiku lekio
jo Vokietijos teritorijoj. Krof-! nustato civilės tarnybos (civi^S. S. Elwood, 
ta užtikrino Vokietijos 
tinj, jogei vyriausybė 
žingsnius, kad pąnašųs 
nepasikartotų.

Eksplozijoj 25 
sužeisti

geg. 
alie-

LONDONAS, Anglija, geg. 
25. — Reuterio žinių agentija 
pranešime iš Valencijos trečia
dienį painformavo, kad Ispani
jos sukilėlių lėktuvai paskan
dino britų prekybinį laivų 
Thorpehall, 1250 tonų, Vidur
žemio juroje, pusantros mylios 
atstumoje nuo Valencijos. Vie
nas jurininkas ir vienas pa
prastas jūreivis sužeisti. Dau
giau žmonių nenukentėjo.

Aliejaus kompanijos 
sumokės $400,000 

pabaudos
WASHINGTON, D. C., 

25. — Keturiolika didelių
jaus kompanijų ir vienuolika 
jų viršininku trečiadienį sutiko 
sumokėti $400,000 pabaudos, o 
taipgi padengti teismo kaš
tus.

Šios kompanijos, kurių byla 
nagrinėta Madisone, Wis., bu
vo kaltinamos tuo, kad nusp/į 
žengė Shermano prieš trusti- 
niam įstatymui.

Aliejaus kompaniją norų su
mokėti $400,000 bausmes 
turės patvirtinti federalis 
sėjas Stone. Jis paims 
svarstyti birželio 2 d.

dar 
tei- 

bylų
FALL RIVER, Mass., geg.

25. — Dvidešimt penki asme- 
Trečiadienį Vokietijoj nys sužeisti čia trečiadienį po

karis piet, kai kilo eksplozija laive 
‘ * *' ~ ~ atgabenusiam'mūšiuose prie Suchow neteko

BERLYNAS, Vokietija, geg.

išleistas patvarkymas,
SHANGHAI, Kinija, geg. 25.

Japonų pranešimu, kinai
. --- ------ - -------- ------------ x    ---------- , — c--------------- . .
pasium Service) samdiniams darbo lai- aliejų. Eksplozija kilo aliejų iš- 200,000 vyrų užmuštais ir su- 
padarė kų 51 valandų per savaitę. Dar- kraunant. 25 darbininkai sužei-j žeistais. Kinai skelbia, kad jų 
įvykiai bo valandos Vokietijoje daugi- sti, kai kurie jų tur būt mir- nuostoliai čia siekė tik apie 

narnos, ažuot. mažinti jas. tinai 50,000 vyrų.
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NAUJIENŲ RASTINfi bus 
_ atidaryta kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.



rl

NAUJIENOS, Chicago, I1L Ketvirtadienis, geg. 26, 
------------------ --- , ■ ..... ......... ■ r

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbar, ind.
šis tas iš musu kolonijos
Apie darbus’ pas mus jau nie

kas nebekalba, nes tai tik, kaip 
sakoma, bergždžias burnos au
šinimas. Faktiškai juo tolyn, 
juo dąrbąi einą blogyn, Pąstą- 
ruoju laiku jąu pradėjo atleidi
nėti tokius darbininkus, kurie 
yra išdirbę po 25 metus.. O a- 
pie tuos, kurie vienoje vietoje 
buvo išdirbę po penkerius me
tus, tai nėra reikalo ir kalbėti: 
jie jau seniai vaikšto be darbo. 
Beje, kurie jau labai yra vargo 
prispausti, tai gauna pašalpą iš 
valdžios. Kai kurie dirba prie 
W.P.Ą. Nors ten jie nekažkiek 
uždirba, bet vis* dėlto geriau, 
negu nieko.

Pas mus, kur tik pasisuksi, 
visur nedarbas. Keisčiausias da
lykas, kad daugelis dėlei to kal
tina CIO. Dalykas toks, kad 
pernai prieš streiką plieno lie
jyklose darbai ėjo visai gerai. 
Prieš pat streiką uždarbiai bu-
vo pakelti 10 nuošimčių. Pa 
prastas’ darbininkas per aštuo-

nias valandas uždirbdavo $5.30. 
Dabar jie nieko nebepždirba, 
nes nėra darbo. -

Kai laikai pagerės, tai gali
ma numanyti, jog nebereikės 
tiek darbininkų, kaip seniau. 
Štai Inland Sįlęel kopipanija 
griauna senąsias dirbtuves1 ir jų 
vietoje stato pąujas. žinoma, 
viskąs bus įrengta pagal pasku
tinį technikos žodį. O jai reiš
kia, kad mažiau bereikės dar
bininkų, nes’ juos pavaduos ma
šinos.

Sheęt Mill kompanija samdė 
apie šešis šimtus darbininkų. 
Dirbo ten nemažas skaičius ir 
lietuvių. Kai kurie jų pusėtinai 
uždirbdavo, pors ir tekdavo ga
na snukiai padirbėti. Gana daž
nai dąrbininkas per dieną už- 
dirbdąvo nuo devynių iki pen
kiolikos dolerių.

Tie pelningi darbai jau pasi
baigė. Senoji dirbtuvė jau bai
giamą griauti, o jos vietoje y- 
ra statoma nauja. Tuo pačiu 
metu yra supirkinėjamos nau
jos mašinos, kurios pavaduos 
darbipinkus. Pabar ir visai ma-
žas skaičius padarys tiek pat,

I LIETUVĄ
Nuvyksitę greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA
columbos- •

NEW YORK. HAMBURG
DEUTSCHLAND • HANSA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 
ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 

patogią kelionę į Kauną
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 

Bremen ar Hamburgo
Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir 
imigracijos vizas jūsų Europos giminėms 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą 

arba

fhHAMBURG-AMERICAN LINE®
HpBJnorth german lloyd®
130 VV. RANDOLPH STRĘET CHĮCĄGQ, 1LL.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

kąip seniau padąrydavo šeši 
širptai. Nėra taip pat mažiau
sios abejonės, kąd uždarbiai 
bus pusėtinai nukapoti.

Suąilaukęipe naujo profesio
nalo. Būtent, šiomis dienomis 
pradėjo verstis* fotografo pro
fesija p. Petras Kolas, žinomo 
veikėjo Igno Kolo sūnus. Ten
ka pasakyti, jog Petras nėra 
šiaip tik paprastas fotografas, 
bet mašinų operatorius bei fo- 
togęąfas ęepprteris.. Prięš kiek 
laįko Chįcagps Tribūne įdėjo 
jo iip|ą paveikslą, yž kurį jis 
gavo prizą. O tai reiškia, kad 
jis yra geras* savo dalyko žino
vas.

—0—
Musų tarpe vįs dar yra keli 

pasiturį lietuviai, kuriuos de
presija nesunaikino. Tačiau tai 
nėra paprasti darbininkai, ku
rie turi duoną pelnyti savo pen
kiais pirštais. Tąi biznieriai, 
kurie ir per depresiją neblogai 
išsilaikė.

štai šiomis dienomis musų 
pasiturinčių biznierių žmonos 
išvažiuoja į Lietuvą atostogų. 
Būtent, išvažiavo ponios* Albi
na Ęarvelienė, Kotryna Kąrve- 
lienė ir Marė Šleinienė.

J*

Ponai Karveliai laiko moder
nišką valgomų daiktų krautu
vę, o p. Matas šleinis auksinių 
daiktų krautuvę. Iš New Yor- 
ko jos išvyko laivu New Am- 
sterdam gegužės 21 d. Vyksta 
pas savo pusbrolį į Kauną. Lie
tuvoje rengiasi praleisti apie 
tris mėnesius. —Kaimynas

NENUOSTABŲ, KAD 
,, TURI VIDURIU 

UŽKIETĖJIMĄ!
Ką valgote pusryčiams? Kavą, 
tbustą, gal Kiek kiaušiniu? JCą 
valgote pietums ir vakarienei? 
Duoną, mėsą, bulves? Tad ne? 
nuostabu, kad turite vidurių už
kietėjimą; galimas daiktas, kad 
negaunate ganą “rupumo.” Bet 
“rupumas” dar nereiškią kiek su- 
valgote, tai reiškia tą maisto rų- 
šį, kuris viduriuose sudaro min
kštą “rupią” masę. T? tad masė 
padeda jysų viduriams veikti.

Tad, sveiką! galvojant, reikią 
valgyti nątufalį Tiuoąipantį mais
tą. Kellogg’s AU-Brari pusryčiams 

t kaip tik duoda tą reikalaujamą 
“rupumą’’ ir, beto, viduriams 
Gamtos didį toniką, vitaminus 
BĮ. Valgykite, tuos gruzdžius, 
toustytus javinius kasdien, ger
kite gana vandens, o. gyvenimas 
•jums tikrai prašvis!

All-Bran daromas Kellogg in 
Battle Creek. Parduodamas viso
se krautuvėse.

' r ■■ '-y; , " ; ZT
Visi Waterburio ir apylinkių 
lietuviui yra kviečiami atsilan
kyti. Savo atsilankymu jų ne 
tik kapines paremsite, bet tąip 
pat turėsite progos tyrame ore 
smagiai laiką praleisti.

—J. Strižauskas, 
L. L. K. pirm.

tuvos gen. konsulas Jonas Bu
drys, ądv^ J. S. Lopatto, Penn- 
sylvanijos legislaturos narys* A. 
Januškaitis iš Scranton, Pa. ir 
Dr. A. Valybus iš Edwarsville, 
Pą. bęi buvęs SLA prezidentas 
St. Gegužis.

Prakalbos prasidės 3 vai. po 
pietų. BŲs įtaisytas ir garsia
kalbis. Taipgi kviečiame visus 
lietuvius dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų pami
nėjime ątvirame ore, Kaip ma- 
tote» tokio svarbaus parengimo 
Wyoiningo kĮonyje dar nieka
dos pebuvo.

Plymouth, Pa.
Plymoutho Laisvų Kapinių 

Draugija rengia apvaikščiojimą 
gegužės 30 dieną (Decoration 
Day). Programa prasidės 10 
vai. iš ryto kapinių žemėj. 
Kviečiame visus laisvų pažiūrų 
lietuvius dalyvauti.

—St. Žukauskas

—'J
Specialus Bargenas 

Dekoracijos DIENAI
Vartotų 

Automobilių
Nuo 350 iki 400 Karą 
Visokio Modelio ir Išdirbystės 

1936 Dodge Sedan $365-00
1935 Plymouth .... $245-00
1936 Chev. Sedan $285-00
1937 Paskard, 4 Durų Sedan.
DE LUXE, Kaip Naujas 

Pigiai Parsiduoda

Burke Motor Sales 
5001-7 S. Western Av. 
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 
Matyk Asmeniškai arba Pašauk 

Telephone GROVEHILL 3678

Ofiso TeL Boulevąrd 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th antį Hąlsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVp.

Tel. Kenwood 5107 
------------------- -- -------------------------------------------- j r-

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT ĄV£
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Waterbury, Conn.
Lietuvių laisvos kupinės
Wąterbury laisvų minčių 

žmonės 1902 metais sus*itarę. 
nupirko kelis akrus žemės ir į- 
steigė Waterburio Lietuvių Lai
svas Kapines. Tai daryti jie bu
vo priversti dėl to, kad laisvam 
žmogui mirus kunigai nepriim
davo į kapines. Dažnai tekda
vo pusėtinai pavargti,’kol paga
liau kas priglausdavo mirusio
jo kūną.

Kąrtą atsitiko taip, jog vietos 
kunigo pasidarbavimu vieno 
laisvamanio kūną atsisakė pri
imti visos kapinės. Tada teko 
kūną vežti į kitą miestą.

Tai buvo paskutinis šiaudas, 
kuris, kaip sakoma, įlaužė ku
pranugario nugarą. Laisvų 
minčių žmonės tuoj stvėrėsi 
steigti laisvas kapines. Jie nu
sipirko sklypą žemės ir kapinės 
liko įsteigtos. Draugijų atstovai 
jau per daugelį metų tvarko 
kapinių reikalus.

Šia proga bus pravartu pri
minti, jog kiekvienais metais 
kapų puošimo dieną yra ren
giamas piknikas, kurio pelnas 
skiriamas laisvoms kapinėms 
gražinti, šiais metais gegužės 
29 d. Lietuvių parke taip pat 
yra rengiamas piknikas, kurio 
pelnas* eis kapinių naudai. Pik
nikas prasidėjo 1 vai. vakaro.

Wilkes Barre, Pa.
, ip. 1

SLA 7-to apskrities metinis 
išvažiavimas įvyį# gegužės 29 
d. Valley View Parke.

šių metų išftižiavimas bus* 
skirtingas, nęgu kitų metų iš
važiavimai, nes bus drauge ir 
minėjimas Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų.

Yra pakviesti net penki kal
bėtojai. Prisižadėjo atvykti Lie

VACATION 
PARADISE
Prie pat MICHIGAN EŽERO, 

Central Avė., Beverly Shores, Ind. 
Draugai Jarušai rengia sezoninį 

ATIDARYMĄ
Gegužės-May 29 ir 30
Turi prirengę daug vietos ir už
kandžių, Nuoširdžiai visus užpra
šo atvažiuoti ir smagią! šventes 
praleisti. Šiais metais. vieta yra 
daug padidinta ir pagerinta.

Dėl atostogų kambariai renduo- 
jasi nuo $5 į savaitę ir aukščiau. 
Reikalui esant šaukite telefonu:

Michigan City 2863-3X.
LEON JARUSH.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwifę 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

♦
Dr. F. Pulsuoki Le Van 
gydytojas-chįrurgąs, x-ray 

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

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

Telefonas Boulevąrd 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Resr 6515 So. Rockvvell St.
Telephone: Republic 9723

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

2|00 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 ikį 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswiok 0597

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

fi NTANAS M. PHI LLIPy;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevąrd 4139
Pirmiau buvusi A. MasąĮskio Įstaigą

INSURANCE
(ĄBDRĄŲDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
ę Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per Ą. Rypkeyičių

1739 S. Halgted St, 
Raštinė atdara kas vaka
rai iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai.

po pietų. '

.... --... —H

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, , DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Heruiitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTĘ 0727

.................. i ■■■- ............. .

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. $ALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251Q

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
, i , Room 1230 • • .

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

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9-r-12 r.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVE.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So.- Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

I Dr, Margeris ■ 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVĄRD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330
Rę?. Hyfle Park 3395

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrięally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevąrd 7589

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kikučius 
ęlektros prįetaįęus.

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

Valandos nuo 1$—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sųperior 9454 ar Central 7464

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2?01 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californįa Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone FLAZA 2400

Garsinkitės “Nonose”
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GRAŽUS KONCERTAS VILKELIENEI PAGERBTI. 
— MIRIMAI. — PIETŲSLAVŲ KULTŪROS DAR
ŽELIS. — sėdėjimo streikas. — piknikai. 
— IŠVYKO Į LIETUVĄ MARCELINAS ŽITKUS. 
— AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO KOMITE
TO SUSIRINKIMAS. — “DIRVOS” KAVALIE
RIUS LABAI SUSIRŪPINĘS AUKOMIS. — SVEI
KIAU BUTŲ. JEI TYLĖTŲ. — DR. VITKUS VA 
ŽIUOS J SEIMĄ. — ČALIS DEJUOJA.

Sėkmingas koncertas
Gegužės 15 d. Lietuvių salė

je buvo surengtas koncertas p- 
iai Aldonai Wilkelienei pagerb
ti už jos didelį pasidarbavimą 
vietos lietuviams ir jųjų orga
nizacijoms. Dalykas toks, kad 
p-ia Wilkelienė yra gabi pianis
tė ir ji per eilę metų akompa
nuodavo visiems musų daini
ninkams. Be to, ji nemažai yra 
veikusi ir šiaip įvairiuose musų 
kultūrinėm organizacijose. Mu
zikos mokytis ji pradėjo dar 
tada, kai buvo jaunutė mergai
tė. Ji dabar yra pasiekusi pusė
tinai aukšto tobulumo laipsnio, 
šiaip drąsiai galima sakyti, jog 
nedaug tesurasime tokių žmo
nių, kurie butų tiek daug dir
bę visuomenės labui, kaip Al
dona.

Taigi, prieš porą mėnesių su
sirinko būrelis draugų ir šiaip 
veikėjų ir nutarė surengti kon
certą tai musų muzikos vetera-

lkįuid
TILIVG

Idealus flnl*R* baldams, medžio darbams 
Ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brūkšnių. Gali būti plaunamas kelis.. 
sykius, nepames žvilgesio.

------------------------KUPONAS------------------------- 
BANDYMO AUKA

Liquid Ttling_______ vienas kcnas 35c
1 brilšis  25c

Verta. 00c
VISKAS UŽ 25#

Specialių aukų puštu neslunčiame

Robertson & Co.
“T*. •/ Liqaid TtUn*”

042*44 W«ct Madlsoa SU CMttg* 
ISIS Davon Ava., Chieage .

l 434 lad 19th SU Chkagtt 
829 Davh SU Evantloa

•M. Saiik Fiflb Ava, MunnM
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

nei pagerbti. Kitokios rūšies1 
pagerbimas šiuo atveju gal ir 
nebūtų tiek tikęs, kaip koncer
tas.

Kai sumanymas liko viešai 
paskelbtas, tai visuomenėje pa
sireiškė didelis pritarimas. Iš 
visokių pažiūrų žmonių buvo 
gautas pasižadėjimas koncertą 
remti. To dėka ir į koncertą 
pasisekė sutraukti per penkis 
šimtus’ žmonių. O sutraukti 
tiek žmonių musų kolonijoje, 
lai tikrai retas atsitikimas.

Apie patį koncertą daug nė 
nekalbėsiu. Tai buvo šauniau
sias koncertas, kokį mes kada 
nors esame turėję. Mat, šį kar
tą dalyvavo visos geriausios 
musų kolonijos jėgos. Progra
ma truko per trejetą valandų. 
Vienok publikai ji tiek patiko, 
jog ji visai nenuobodavo.

Šia proga bus pravartu kelis 
žodžius tarti ir apie musų dai
nininkus, kurie tą ilgą ir gražų 
programą išpildė. Lyros choras 
po vadovyste J. Paltanavičiaus 
sudainavo trejetą dainų, kurios 
publikai labai patiko. Tas cho
ras susideda beveik išimtinai iš 
čia gimusio ir augusio jauni
mo. Tikrai galima pasidžiaugti, 
kad musų jaunimas su alstidė- 
iimu dirba lietuvių meno srity
je*

Solistų buvo visa eilė: Sofija 
Kučinskaitė, Rožė Lukoševičiu- 
tė, Stella Malioniutė, Jurgis Ma
čys, Juozas Bendleris, Petras 
Akelis, Jonas Urbonas ir vete
ranas Julius Krasnickas. Akom
panavo Biruta Zuris, Jeanette 
Jankauskaitė ir jaunuolė Mary 
Bendleriutė. Tais dainininkais 
mes galime pasidžiaugti. Publi
ka tikrai įvertino jų dainavi
mą.

Be to, buvo pasakytos ir kal- 
įbos, kurios nušvietė o-ios Wn- 
kelienės praeities darbus. Kal
bas pasakė Dr. J. T. Vitkus, 
adv. P. Chesnulis' ir K. S. Kar
pius. Programą vedė Jonas Ja
rus.

Iš šio koncerto paaiškėjo vie

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbesim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utaminkais.

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $.... ..........už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas .......................................................?.................. .....
Numeris ir gatvė .......................................................................

Miestas ir valstija ____ ............................................ .....

nas .dalykas: mes turime gabių 
jaunuolių, kuriuos lengvai ga
lėtume pas save palaikyti, jei 
tik dėtume daugiau pastangų. 
Musų jaunimo tarpe yra pusė
tinai daug gerai pasilavinusių 
muzikos srityje asmenų. Tie 
jaunuoliai ir jaunuolės niekuo
met neatsisakytų su mumis ko
operuoti, jei pas mus pačius 
butų daugiau vienybės.

Taigi, jei norime, kad jauni
mas nenutoltų nuo inusų, tai 
mes turime patys vieningiau 
veikti. Žinoma, tai nereiškia, 
kad mes jau turime išsižadėti 
savo įsitikinimų. Visai ne. Ta
čiau visada galima surasti ben
drą darbą, kurį visi galėtumė
me dirbti. Reikia tik daugiau 
tolerancijos, daugiau noro. O 
kai, pavyzdžiui, meno srityje 
pradėsime vieningai dirbti, tai 
ir su musų jaunimu bus leng
viau palaikyti glaudesnius san
tykius.

Beje, šiame koncerte dalyva
vo p-lė Ona Želvyte, kuri yra 
baigusi Oberlin muzikos kon
servatoriją. Tai nepaprastai ga
bi muzikė ir smuikininkė. Nors 
sakytą konservatoriją ji jau 
baigė, bet vis dar tebelanko O- 
berlin kolegiją. Mat, nori pasi
ruošti mokytojos pareigoms.

Mirimai
Mirė John W. Young, sulau

kęs G2 metų amžiaus. Palaido
tas liko Highland Park kapinė
se. Liko sūnūs ir trys dukterys. 
Jis buvo gimęs Lietuvoje.

Mirė Mary Sellers, po tėvais 
Kunigiutė. Ji buvo 63 metų am
žiaus. Palaidota Knollwood ka
pinėse. Laidotuvėse patarnavo 
direktorius N. A. Wilkclis.

Mirė Juozas Kulikauskas, ku
ris buvo 63 metų amžiaus. Pa
iko seserys ir vieną brolį. Ve- 
ionis buvo išlydėtas iš Šv. Jur
gio bažnyčios.

Patarnavimą suteikė laidotu
vių direktorė Della Jokubaus- 
kienė.

: < .■ £1 '4- - -
Atidarė pietųslavų darželį

Gegužės 15 d. liko atidarytas 
Pietųslavų Kultūros Darželis. 
Dalyvavo daug žmonių. Susi
rinko ne tik pietųslayai, bet ir 
šiaip kitų tautų žmonės. Atvy
ko į iškilmes ir pusėtinai stam
bus valstijos ir miesto politi
kieriai. Lietuviams atstovavo 
adv. P. Chesnulis, kuris yra 
Lietuvių Kultūros Darželio Są
jungos pirmininkas.

Paskelbė sėdėjimo streiką
National Acme kompanijos 

darbininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką. Streikuoja jau kelios 
savaitės. Atrodo, kad greit dar 
nesusitaikys. Ten dirba ir keli 
lietuviai.

Piknikai
Šią vasUrą bus daug piknikų. 

Birželio 12 d. įvyks Lietuvių 
atletikos klubo piknikas; birže
lio 19 d. Lietuvių Kultūros Dar
želio; birželio 26 d. L.R.K.S.A. 
142 kuopos; liepos 24 d. Šv. 
Jurgio parapijos; liepos 31 d. 
SLA trijų kuopų; rugpiučio 14 
d. Lietuvių Kultūros Darželio; 
rugp. 21 šv. Jurgio parapijos. 
Be to, piknikus rengia visa ei
lė mažesnių draugijų. Tokiu 
budu kiekvieną sekmadienį tu
rėsime vienos ar kitos organi
zacijos pikniką.

Išvyko Lietuvon
Šiomis dienomis išvyko Lie

tuvon Marcelinas' Žitkus. Išvyk
damas jis pareiškė, kad gal ap
sigyvensiąs Lietuvoje, jeigu ten 
busiančios palankios sąlygos.

P-o Žitkaus tėvelis gyvena 
Lietuvoje ir ten verčiasi bizniu.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Komiteto sus rinkimas
Gegužės 21 d. Amerikos Lie

tuvių Kongreso Komitetas laikė 
savo susirinkimą. Buvo atvykę 
delegatai ir iš artimesnių kolo-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ĮACME-NAUJ1ENŲ Koloj

Tai Saturnino Cedillo, 
Meksikos bunto vadas. Bun- 
tUi nepasisekus, jis turėjo 
bėgti iš Meksikos. Kur jis 
dabar yra, nežinia. Meksi
kos valdžios kariuomenė jo 
j i eško.

nijų, būtent, Akron ir Alliance. 
Buvo aptarti įvairus klausimai. 
Išrinkti liko keturi delegatai į 
konferenciją, kuri įvyks Scran- 
tone. Kai delegatai grįš, tai bus 
sušaukta visos valstijos komi
tetui priklausomų orgazinacijų 
atstovų konferencija. Ten bus 
išduoti raportai bei nustatyta 
kryptis tolimesniam veikimui.

Kavalierius susirūpino
“Dirvos” kavalierius labai 

susirūpino dėlei tų aukų, ku
rios buvo surinktos masiniame 
mitinge. Prieš aukų rinkimą 
buvo publikai paaiškinta, jog 
tai daroma tam, kad butų gali
ma išlaidas padengti. Iš viso 
aukų buvo surinkta $38.00. Iš
mokėjimai buvo tokie: salė 
$10, Naučikui už spaudos dar
utis $3.00, telegramos pasiunti
mas į Lietuvą $8.00 ir Lietu
vos Kultūros Darželiui $10.00. 
Tokiu budu iš viso susddaro 
$31.00. Kolkas seįityni doleriai 
iebėra įžde,. lįęj^dar nėra už
mokėta p. Šukiui už spaudos 
darbus. Taigi, kai visos bilos 
bus padengtos, tai komiteto iž
de liks nuo to masinio mitingo 
kokie du ar trys doleriai. Kai 
susidarys didesnė suma, tai ir 
tie likę iš masinio mitingo pi
nigai bus drauge pasiųsti į cen
trą.

šia proga bus ne pro šalį pri
minti, jog faktiškai aukų buvo 
surinkta $33.00. Tačiau Dr. J. 
T. Vitkus pridėjo penkinę pa
reikšdamas, . jog jei kiek liks 
pinigų išlaidas padengus, tai te
gul jie pasilieka Kongreso ižde 
arba tegul einaįdfiįžęlio reika
lams. To dėka $10 ir liko pa
skirta darželiui. Jei Dr. Vitkus 
nebūtų prisidėjęs su savo auka, 
tai tąsyk vos tik butų buvę ga
lima išlaidas padengti.

Tai taip buvo su tomis/ au
komis. Tačiau tas kavalierius 
drįsta įtarinėti žmones aukų 
pasisavinimu. Tur būt, jis 
sprendžia pagal save. Kaip sa
koma, kuo pats kvep’, tuo ir ki
tus tep’. Užuot kitus tiesiog 
kriminališkai šmeižęs, tegul jis 
pasirūpina išduoti atskaitas? iš 
tų aukų, kurios buvo surinktos 
jam vadovaujant.

Vis niežti liežuvis
“Dirvos” kavalieriui vis niež

ti liežuvis. Labai jau tas kava
lierius nepatenkintas J. Jaru ir 
Dr. Vitkum, kuriuos jis nuo-

lat bando niekinti. Kadangi niė-' 
ko rimto negali prikišti, tai ple
pa, kas tik ant seilės užeina. 
Dr. Vilkų jis vadina ciciliku- 
čiu. Iš to jau numanau, kiek 
tas kavalierius turi s<enso ir in-V teligencijos. <

Jarui jis primeta negramot- 
numą. Jei tokią pastabą butų 
padaręs žmogus, kuris moka 
taisyklingai rašyti, tai dar bu
tų šiaip ir taip. Bet kada kava
lierius apie “negramotnumą” 
kalba, tai išeina nei šis nei tas. 
O tai dėl to, kad jo paties kal
ba yra tikras “čapsujus”.

Nesiskundžia
Prieš kiek laiko teko kalbė

lis su p. N. A. Wilkeliu, kuris 
yra laidotuvių direktorius'. Pa
tyriau, kad jo biznis einąs ne
blogai. Sako, lietuviai paprastai 
apsirūpina. Jie priklauso drau
gijoms arba yra apsidraudę, to
dėl jiems mirus nėra vargo su 
palaidojimu.

Be to, reikia pastebėti, jog p. 
Wilkelis daro neblogą IjJznį dar 
ir dėl to, kad jis visada sten
giasi kaip galima geriau patar
nauti, ir tai daro už visai priei
namą kainą.

Dr. Vitkus važiuos į 
Scrantoną

Dr. J. T. Vitkus rengiasi va
žiuoti į SLA s«eimą. Ta pačia 
proga dalyvaus ir Amerikos 
Lietuvių Kongreso konferenci
joje. Jis buvo pirmojo kongre
so pirmininkas. Lietuvių judė-
j imą jis seka su atsidėjimu.

Dejuoja
“Dirvos” kavalierius dejuoja, 

kad “Lietuvos žinios” bėgan
čios jam už akių. Girdi, Cleve- 
andui visai pakako vieno laik
raščio.

Pasirodo, kad katalikiškų 
‘Lietuvos Žinių” atsira^mas 
skaudžiai pakenkė čalio biz-
niui. Jo redaguojamas laikraš
tis dabar susilaukė pavojingo 
konkurentd, 'IctĮ^ih ne tik gaudo 
jo skaitytojus, bet ir spaudos 
darbus paveržia. štai kodėl da
bar ir tas dejavimas.

Jei čalis bent kiek butų bu
vęs džentelmoniškesnis ir tie
siog piemeniškai nesiphidęs, tai 
nebūtų susilaukęs ir nemalo
naus konkurento. Dar laimė, 
kad iš Čalio Lietuvos valdžia 
pirko visokio literatūrinio šlam
što ir sumokėjo pusėtinai stam
bią sumą pinigų. Jei ne tas 
“sandvičius”, tai jis šiandien 
dar graudžiau vaitotų.

—Jonas Jarus

RIZIKA!
€***»»*£

Ar jautės nerangiu... bendrai nusilpusiu? Ar tenka II 
praleisti nemiego valandų lovoje... nervai “ U
nugąstauji? Ar reikia žadinti apetitas? Tad MALVAZ 11 
gali būti čia kaip tik tai, ko jums reikta. Nes tai yra H 
moksliškas MAISTAS-GĖRIMAS, turtingas maistui- U 
gaiš, gaivinančiais tais elementais, kurie padeda sveika- II 
tai palaikyti, sistemoje normalų toną. 11

Nors gali kiti produktai būti vadinami “Geras kaip V 
ir MALVAZ.” tačiau atsimink tai. kad yra trys salyk- l 

i los rųšys ir kad MALVAZ yra daromas iš.tiktai pačios
geriausios MIEŽIŲ SALYKLOS su puikiausiu k begalima gauti APYNIŲ prieskoniu. Mes gi duod^e į dovanas, kad gauti tą kokybę... tai savaimi padeda 1 MALVAZ į k’.asę.I Mėgink MALVAZ šiandien... musų rizikai Mes jsi- 1 tikinę8 kad jis suteiks malonumo ir. išgėrus kelis bute- 1 liūs, jei nepatenkintas, su džiaugsmu SO^nsime kl?? 
| vieną įmokėtą centą. Telefonuok CANal 6500 sku- 1 biam, dykai pristatymui dabar.

1 PASILAIKYK SU MALVAZ

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

VAZk°;,; S"“/:" ?ar“pint mal- 
C“ 'malv^z 1 rodrkt’’ L p«- 
sysi MALVAZ, ta, beabejonės ik 
yra daug.au sus,rupinę, saJo 
negu jūsų sveikata. Taip. Iąd, P "" 
saugok pamėgdžiojimų.

Ą ...leiik MALVAZ 
į PadžVi ji SuiasVi

MĖGINK

MUSŲ

$2-75
KARTONAS iš 24 
butelių

(50c grąžinama už

KARTONAS iš 12 
butelių............ $140
— gūžinama už tuščiui)

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORfis DAINININKES — ARTISTAT-fcS

K L A U S Y K I T E S“------------
ŠALTI MIE R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ~ TKf RrVAT
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F C Z? Iki I *• SEKMADIENĮ-__________ ' -7 IKI 8 vlt V AK*.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

May Queen
NEW CITY FURNITURE MART

PIKNIKE
RinKimas
I

............................................ .I Karalaitė
NEDELIOJ BUS RENKAMA

GEGUŽES-MAY 291 “m vietos
1938 IR GAUS

birutės grove | Gražią Dovaną
79-TH ir ARCHER I

..................KUPONAS.................
TIKTAI IKI GEGUŽES 28 DIENOSI

: Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos du 
j didelius 11 colių “chop platės”—apvalius pol- 
; miskus. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
‘•NAUJIENAS
! 1739 S. Halsted St.
• Chicago, Illinois
; Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

I
: Adresas....................................... ......... .........
: ij I; . .................................................. j

j

daug.au


BOTJEĖNIJSj CEcag^ Ketvirtadienis, geg. 26, *38

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Pvbltehed Daily Except Sunday 
The Lithuanian- Newa Pub. Con Ine.

1789. South HalsUd Street-
Telephone CANAL 8500.

by

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Ganada
$5.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
18c 
75c

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 
seKnuąuenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted St.. Chicago, 
IU. Telefonas Canal 8500.

lliBakyme kalnai
Chicagojer—paštu:

Metams ______ ___ _____
Pusei metu -4________
Trims m&nesiams  
Dviem, mėnesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus: 
i Viena kopija 

Savaitei _ _____________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago}, 
paįtu:

Metams________ _________ $5.00
Pusei metų ________________  2;75
Trims mėnesiams __________ 1.50

1 Dviems mėnesiams ________ 1.00.
Vienam mėnesiui"____________.75

i
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
i Metams _ -------------------------- $8.00
į Pusei metų __ ___________   4;00
i Trims mėnesiams _______ 2.50
■ Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderių kartu su užsakymu.

Kreivai išvagotas ir prastai suartas
Lietuvos gyvenimas pFSįHSis

— »i.————— darbą tasai kapitalas įkinkyti,
Derybos sų lenkais sklandžiai eina. — Suvažiavo į Kau- Įlcad 8er« vaisiQ duotų, štai pre- 

n% daug Lenkijos atstovų. — Lietuvos bajorai ne- . , • *1 • • . 
rimsta. — Klaipėdoje smarkiai veikia Mtlerininkai.?au ir v . .. . ... , pelną turėjo. Prekybos laivynas
— Du buvusieji komunistai su atsidėjimu dirba spaPČiai auga. Jau visai rimtai 
Hitleriui. —— Prof. A. Purenu švietimo1 ministras svajojame įsigyti bent vienas

Darbininkų ir farmerių uždarbiai
Svarstant algų ir darbo valandų biiių J. V. kongre

se, to biliaus priešai daug rašė apie tai; kad farmeriai 
nukentės, jeigu darbininkai pramonėje gaus geresnį at
lyginimą už darbą. Jie aiškino, kad pakilus darbininkų 
algoms pabrangs pramonės gaminiai, ir farmeriai tuo
met mažiau galės pirkti rūbų, automobilių, mašinų ir 
kitų daiktų, kuriuos gamina pramonė,

Bet šituose argumentuose užtylima tas faktas, kad 
ir darbininkai perka farmerių produktus.. Duona, mėsa, 
pienas^ daržovės eina j miestų rinkas. O- kas sudaro di
džiausią tų produktų vartotojų skaičių miestuose? Dar
bininkai ir jų šeimos. Kai darbininkai mažai uždirba, 
tai jie mažai perka. Todėl farmerių interesuose yra, kad 
darbininkų uždarbiai nebūtų žemi.

Kad tai yra taip, parodo ir ekonominė J. V. statis
tika. Buvęs Nacionalinės Farmerių sąjungos preziden
tas John A. Simpson, paėmęs skaitlines apie darbininkų 
uždarbius ir farmerių pajamas įvairiuose metuose, su
rado, kad tais metais, kai darbininkai visame krašte per 
metus uždirbdavo 10 bilionų dolerių, tai ir farmerių pa
jamos siekdavo 10 bilionų’ dolerių; o kai darbininkų al
gų suma nukrisdavo iki $6,000,000,000 arba $7,000,- 
000,000, tai ir farmerių pajamos neviršydavo $6,000,000,- 
000, arba $7,000,000,000.

Reikia da ir štai kas nurodyti. Darbininkų skaičius 
Amerikoje yra tris kartus didesnis, negu farmerių. To
dėl, kai darbininkų uždarbiai eina žemyn, tai jų pajė
gumas pirkti žemės ūkio produktus mažėja daug spar
čiau, negu kad' farmerių pajėgumas pirkti pramonės 
gaminius, krintant farmerių įplaukoms. Masinis nedar
bas arba masiniai algų kapojimai pramonėje sunaikina 
rinką farmerio produktams, ir jisai turi kęsti skurdą.

Taigi aišku, kad farmeriai patys sau kenktų, jeigu 
jie kovotų prieš algų kėlimą pramonės darbininkams.

palaikyti.
Tai jau ne tuščią svajonė ir 

ne vien garbės reikalas, bet gy
venimo realybė. Metai kiti ir, 
.tur būt, toksai laivas bus. įsigy
tas. Jei . . . jei tik teks ramiai 
gyventi, jei Lietuvos padangė
je nepradės rūsčiai niauktis ka
ro debesys. Ir štai šitas nujau
timas dabar verčia tas organi
zacijas gautus pelnus skirti gin- 
;klų fondui, bet ne kitiems kraš- 

privertė iŠ Universiteto, prorektoriaus pareigų pa-1 toksai didelis itivas, kuris ga- tui būtiniems reikalams, 
sitrąukti.
vim$ 
važiavimai. \ I

(Mu§ų specialaus korespodento Lietuvoje)
(Tąsa) (tvos nepriklausomybės metais

buvo' nežymus žemes Ūkio mi- 

[mokytojavo ir įsikūrus žemės CHICAGOS LIETUVIAI ROMOS KLEBONAI 
h, kviestas profesoriauti. Rodos, , NEPILDO KARDINOLO {SAKYMO 

a jis yra pievų tręšimo žinovas.
Keletą metų jisai buvo žemės 

[Ūkio Akademijos rektorium ir 
[iš čia buvo pakviestas švietimo [ 
t ministru.

Prof. Tonkūnas nei visuome
nės,. nei politikos gyvenime ak- | 
tingai nėra 
laiką buvo 
srovei.

Lietuvos 
seka V. D.

■ . Lkilusį konfliktą. Lietuvos spau-[ciškoje Vokietijoje, kur vysku-
nistai peršasi Lietuvoje į talką tasai spaudimas yra pasiekęs vos keliose eilul-se tasai ganytojiški laiškai draudzia- 
>kovoti dėl demokratijos — so- tokio įtempimo, kad prof A. konfliktas buvo pažymėtas. Da- mi bažnyčiose skaityti, bet mi- 
cialdemokratai ir Imudininkai, [Purenąs įteikė atsistatydi-1 bap Liefcųvos spaudą reikia, tik- nėtas. kardinolo laiškas Chica- 

rai mokėti skaityti ir iššifruoti, gos lietuvių bažnyčiose nebuvo 
kas keliomis kukliomis eilutė- skaitytas ir nebuvo aiškinta, 
mis žurnalisto norima pasakyti, kad parapijų ir katalikiškų 
Kartais keliomis eilutėn v s daug draugijų, parengimai nuo dabar 

[daugiau pasakoma, negu išti-[turi būti be degtinės, kad mes, 
sais straipsniais. Tai visai ne- kaipo, katalikai, privalome lai- 

I"nuostabu, kad skaitančioji vi- kytis kardinolo patvarkymų.
l Nors čia nėra visiškos naciš- 

kroniką ir labai mažai domisi, kos spaudos cenzūros, bet ka- 
I kas straipsniuose rašoma, nes | talikiškas dienraštis Draugas 

i katali- 
naują

grupės* Lietuvoje “atsimeta nuo 
komunistų”. Kaip tos grupės 
butų galėjusios nuo komunistų 
“atsimesti”, kuomet jos niekuo
met nebuvo prie komunistų 
prisidėjusios!

Demokratiškos grupės Lietu
voje dar nesudaro, formalio 
'-bloko (demokratinio fronto), 
•nors pastangų buvo tokį bloką
'sudaryti-. Bet svarbiais/ motnen- Įj 
•tais bent jų vadai moka susi-1 
įtarti ir veikti bendrai. Pav., 
kai buvo iškilęs Lietuvoje kri
vis dėl lenkų kovo 17 d. uiti- ' 
matumo, tai Lietuvos demokrą- j 
tinių srovių parinkti žmonės Į 
išleido bendrą atsišaukimą 
(“Lietuvos.. Visuomenei ir Vy
riausybei”), po kuriuo buyo 
padėti parašai Bistro; Griniaus, 
Stulginsko, Petro Leonė, St. 
Kairio, prof. Pureno ir k. Ėet [ 
^komunistai nebuvo kviečianti 
po tuo atsišaukimu pasirašyti, 
— nes komunistai nėra demo
kratinė srovė.

Komunistai reikalauja demo
kratinės santvarkos tiktai sau, [sinamas, kai jis«ai atliekamas! 
bet kitiems jie tos santvarkos ne administracijos organų^ o 
neduoda. Rusijos komunistai [kultūrai ir švietimui ugdyti 
turi visą galią savo rankose, skirtų įstaigų viršininkų, 
tačiau tenai nėra nei bendro ? Vienai progai pasitaikius jau 
fronto, nei liaudies fronto, nei buvau užsimanęs, kad daromas | 
demokratinio fronto, o yra tik- [spaudimas į V. D. universiteto 
tai Stalino diktatūra. Tos pą- prorektorių prof. A. Pureną, 
čios partijos, kurioms/ komų- [kad jisai atsistatydintų* Dabar

Kalbama apie kitų profesorių rezigna- Dėtų drąsiai nuolatinį tarp š. A- 
Motinos diena. — Ūkiškų organizacijų su- ■ ... — =

Valstybės gyvenime politiš
kos bylos visai suprantamąs 
daiktas, net teisiną sudarytos 
bausmės kartais pateisinamos. 
Bet politikoje kerštas tai tikras 
silpnybės ženklas* Ypač toksai 

[kerštas jokiu požiūriu nepatei-

(Galas)

į KĄ ŽMONES MANO

Šių metų Velykų švenčių me
tu Chicagos lietuvių parapijonų 
tarpe pasigirdo šnektos apie 
tai, buk Jo Eminencija Kardi
nolas Mundelein išsiuntinėjęs 

. , t- .laiškus visiems klebonams, įsa-daly vavęs. Jis visą L ,/ , Akydamas parapijų parengimuo-
se neturėti nei degtines, nei lor 

. . . terijos.visuomene akylai 
universitete dabar Nors Chicago, nesiranda na-

n ... *...nu ................... .

Apžvalga
*

MM

“DIDŽLAUSIA ŽMOGIŠKA 
NELAIMĖ”

Gazieta “Saulė” kerta per 
apikaklę “tikėjimiškiems kvai
liams”, kurie pilni neapykan
tos ir fanatizmo. Sako (palie
kame jos rašybą)*:

“Didžiausia žmogiszka ne
laime yra visoki tikejimiszki 
kvailei — pastoriai, rabinai 
ir kunigai, kaipo ir jų akli 
pasėkėjai. Toki žmones ne
laiko nelaiko (sulaiko? — 
laiko (sulaiko? — “N-nų” 
Redakc.) dvasiszka iszsi- 
žiavimai ir tikejimiszki sei
mai yra prąplatintojai nesu
tikimu, skriaudų, neapykan- 
tu ir fanatizmo. Tos klaidos 
žudė nuo anjžiu ir žudo da
bar mokslą brolisizko sutiki
mo..

“žmones, nežiūrint ant jtu 
veisles ir tikėjimo, o ir pa
gonys, tiki in Augszcziausia 
Esybe, bet isz priežasties sa
vo tikėjimo ir kvailybes sa
ko buk tik jie o ne kiti yra 
iszrinkti per Dievą o kiti ku
rie turi kitokL tikėjimą gau
sis i dangų o eretikai ir ne
tikėlei turi būti persekiojami 
ir paniekinti ir spirgės pek-

O '
■ ■ I. .1—1.1 ■»!■>>

“Naujienos”, kurios neprita
riančios “tikrų demokratų” de
damoms pastangoms sukurti 
stiprų demokratinį frontą Lie
tuvoje. Kas gi tie “tikri demo- 
.kratai”, kurie taip. stebisi 
“Naujįenų” nusistatynųi?

O gi pasirodo, 
.kurie 
to su 
kant, 
sako:

I

Bet “Saule” nenurodo nė vie
nos tikybos', kuri to fanatizmo 
neskelbia.

“TIKRI DEMOKRATAI”

Vienas “Laisvės” ir “Vilnies” 
bendradarbis Kaune, E. Rėza, 
rašo, kad Lietuvoje didelio nu
sistebėjimo sukelia Amerikos ra skelbęs, kad demokratiškom

gai ii’ parapijų komitetai ne
vykdo kardinolo parėdymo. 
Juk dabar žmonės darys* tokias 
išvadas: jei kunigai ir parapijų 
komitetai nevykdo kardinolo 
parėdymų, tai kam mes turime 
bažnyčios klausyti?

Tad reikalaukime, kad musų 
parapijų klebonai bažnyčiose 
perskaitytų kardinolo laišką, 
kad jie tą laišką išaiškintų ir 
pasakytų žmonėms, kad būtinai 
turime vykinti tą, ką kardino
las įsakė.

Reikalaukime, kad katalikiš
kas dienraštis Draugas taipgi 
paskelbtų kardinolo laišką apie 
blaivybę ir kad paaiškintų 
sietus. Romos katalikams', 
toks kardinolo laiškas yra 
siems privalomas pildyti.

Manome, kad šilo balso 
teks. Manome, kad klebonai

ir dienraštis 
jog su kardi- 
“baikų” krės-

Sovietų Sąjungoje yra su- [niino raštą.
grūstos į kalėjimus ir koncenjt- Prof. A. Purenąs jau iš seno 
racijos stovyklas. Ir Lietuvos žinomas kaipo, žymus kultūros 
komunistai šitą Stalino despo- darbininkas, didelis prieškari- 
tizmą pilnai užgiria. [nis visuomenės veikėjas^ žurna-

Taigi yra tikri juokai, kai listas, rimtas! mokovas, dauge- 
toks Rėza plepa, kad Lietuvos■ lio. V. D. universiteto mokslo _______ ____  ________
demokratija negalinti apsieiti leidinių redaktorius ir autoriuj I suoinenė dabar atsidėjusi seka 
be komunistų. V. D. universitete jis dėsto che-

___________ 1 mijos mokslus, yra baigęs ma-
KOMUNISTIŠKAS BABELIO tematikos ir gamtos fakultetus. I kad &a daug nepasa-1 nesiteikė painformuoti 

BOKŠTAS karą jau gimnazijoje md- k
----—---- įkytojavęs ir dirbęs mokslo dar- į T^gj, atsišaukimas į t— 

Lietuviai komunistai Ameri- bus univeršitete. Taigi moksle u^l<liuvo universitete ir švietji- 
koje pastaruoju laiku pasidarė jau ne naujokas. Prof. A. Pu- Įmo .mibistėrijOje> bet adini-|kad. lietuvių Romos 
tokie karšti Lietuvos “patrio- [ienas iš jafmų dienų ėjo kartu[ 
'tai”, kad pet aukoja pinigus į [su sociAldfemokratais. Kovose #
ginkhj fondą ir bara tuos žino- už Lietuvos nepriklausomybę h Toksai tai musų kreivai iš
neš, kurie “perdaug” kritikuo- turįs daug'nuopelnų, jo darbas vagotas ir prastai suartas gyve- naskutini«
•ja Lietuvos tautininkų mono- daugiausia ėjo kultūros dirvo- nimas. O musų spauda jj gah '«•«•«> kad tai y i 
polinę vyriausybę. Bet kauniš- je. Tai rainus) kuklus, tadrąs, atvaizduoti tik kaip sudužusio | sy*la;................................
kis komunistų bendradarbis, Ę. [sugyvenamas darbininkas ir [veidrodžio sukese. Tik sias su- 
Rėza, dabar štai ką užgiedojo: pintas mokovas. Savo mokslo kės šiaip taip sudėsčius gailinti 

, i( # t srities didelis žinovas ir šiuo bent nusimanyti, kas dedasi,.
“Lietuvos komunistų vą- metu y q universitete nepa- bet ir tai ne Visai tiksliai, nes 

das Z. Angarietis yra aiškiai mainomus mokytojas. Ir štai jįi- kartais tos šukės taip smulkiai 
savo straipsnyje pareiškęs: . • tik t d-j kad Lietuvos vals- Rra sudužę, kad sunku jas su- 
‘Yrą tik vienas keliasi, kuris tybei krįtiškQje valandoje pasi- rinkti ir tikrą vaizdą gauti.

, gąJetų palengvinti Lietuvos L,a^ visiems žinomą į tautą at- Kas čia sakyta, tai irgi tik is 
nepriklausomybės gynimą —hsišaukimą, dabar turi iš V. D. tll šukių surinkta, todėl ar gy- 
tai fašistinės valdžios paša- universiiteto aukštų pareigų pa- venimo tikrumai visiškai atitių- 
i:-: j sitraukti...- - galima net spėlioti.

Kalbaųia, kad tasai spaudi-. x. . ® .
mas eisiąs ir. dar toliau, busią š‘e,net v,soJe Lietuvoje abai 

gražiai gegužės pirmąją dieną 
apvaikščiota motinos diena. Šia 

’ proga buvo suruošta daug įvai-
'Įrištų “cento biuras” ir jo «-i kartu su A.. Purėnu net univer- K Pask^.^ ?ramoW- Vistl,r 
riguojami mažesnieji- komunis- s»*t» apleisti; Bet reikia many- į’nsll"mta ^hej. molinos var
tų šulai kalba, visai kitaip. Pav. U kad' Vargu šiokių represiją K '"P0sčlal *aun«’
'V. Andrulis aną dieną “Vilny-[švietimo ministras iinstis. . c ‘ ’
^ pareiškė- Kalbama, kad universiteto Motinos diena Lietuvoje jau

visa vadovybė ateistatidysiantii. .^i’ s*vo šaknis ilęido ir turi 
“Liętuvos klausimu mes [l<ajp, tob įvykiai sieks, dą- savo tradicijas. Šias gražias trą- 

priėmėm tą supratimą, kad ;ba>F sunkw pasakyti rdicijas visi palaiko ir tą dieną
dabar- svambiausia gynimas viena aišku, kad nei tei- šuuniar apvaikščioja. Tai kilnus 
Lietuvos nepriklausoinybės. Isin<)5 nei admi nis t racijos orga- [Paprotys gražiai Lietuvoje visų 
Bet tuli talWn»ii ar rašy- nai dgl. to afeišankimo. Jokių ij- ‘“T® Pri8‘j^- 
darni Lietuvos klausiniu, vadlJ nedaro vjgj ta atsišauki- Visa> spauda tai
daugiau kalba prieš Lietuvos pąs^ą^nsiejį net tardomi dienai- Paraše įvairaus, turinio 
vyriausybę, kaip prieš Len-1 nebuv0. Bet štai švietimo mi- straipsnių, įdėjo įvairių paveik- 

nistras' ponas prof; Tonkūnas sllb kad> kiekvienas^ savo moti- 
-atsidurė policijos pareigūno pa- prisimintų. Visos Lietuvos 
:reigose. Jei prisimenate, keli atitinkamos organizacijos tą 
mietai atgal tasai pats švietimo dieną Paminčti uoliai prisidėję, 
ministras, kilus konfbktui su čia nebuta PažiurU skir- 
:prof. Dovydaičiu. i» jį buvo iš tumo ir visi kaiP vienas’ kaiP 
V. D. universiteto profesoriaus mokTj?.ir gaIčjo inotinos dieną 
pareigų pašalinęs, bet vėliau su- Paininčjo.
sigriebta ir vėl jis universite- » » »
tan grąžintas, žinoma, visu tai Balandžio mėnesnio paskuti- 
ijvyko visuomenei subruzdus, y- n^se (hcnosc Lietuvoj įvyko į- 
pač tuomet labai jaudinosi ka- vairil* ukiškl^ organizacijų me
lą Ūkiškoji visuomenė, nes prof. tiniai. narių visumos susirinki- 
Dovydaitis vienas iš žymiausių ma^ stovnžiavimai. Viena čia 
krikščionių, demokratų veikėjų, tenlia pažymėti, kad visos tos 

Reikia tikėtis, kad ir dabar orSanj^acij.os kiek galėdamos 
visuomenė nepasiliks rami, o skyre iš savo pelnų ginklų fon- 

k fondui. Kitos šiam reikalui sky-

f

Taigi, atsišaukimas
kišką visuomenę apie 

tautą kardinolo parėdymą.
’ Kas sekė toliau? O

jog
vi-

už- 
pa-

kad tai tie, 
nori demokratinio fron- 
komunistais, kitaip sa- 
patys komunistai. Jisai

“Kiekvienas demokratas 
dėdamasis į bendrą frontą su 
koiųunistais puikiai žino, 
kad iš jo komuiusteiį nerei
kalauja) atsižadėt siaVo, bau
di n iškų( arba socialdemokęa- 
tiškų pažiūrų, kaip jis nerei
kalauja iš komunisto 
dėt komunizmo. Jų 
yra bendras — siekti 
kratinės santvarkos, 
už nepriklausomybę,
visas jėgas prieš fašizmą. 
Grupės sutinkančios dirbti 
bendrai susitarimo keliu, at
sisako nuo tarpusavės kovos.

1 Tad Lietuvos demokratams: 
ir liaudininkam^ ir socialde
mokratams nėra nė mažiau
sio. išrokavimo
munistų, kovot prieš juos, 
kaip komunistams nėra 
prasmės silpninti ta# demo
kratiškas grupes, kurio» ko
voja prieš fašizmą.... Tad yra 
nesąmonė skelbti, kad Lietur 
voj demokratiškos grupės at
simeta nuo komunistų.”
Čia pasakė aiškią nesąmonę 

pats Rėza, nes juk niekąs, ne

atsiža- 
tikslas 
demo- 
kovoti 
kreipti

šalintis ko-

gi tas, 
katalikų 

nistracijos ir teismų organuose, [parapijose viskas ėjo po seno- 
Povelykiniai parengimai 

buvo su degtinėle. Tik buvo sa-

rapijų komitetai 
Draugas supras, 
nolo parėdymais 
t i negalima.

—Romos katalikas

K LIETUVOS
LIETUVIŠKOSIOS ŠVEICARI

JOS KAMPELIS

linimas ir sudarymas demo* 
kratinės vyriausybės, Lietu
vos gynimo vyriausybes, ku
ri pašauktų visą tautą ginti 1:^. kį(į profesoriai, pasirašę tą 
Lietuvos nepriklausomybę.” atsišaukimą, kaip prof Bistrais, 
Tuo tarpu amerikinis komu- ‘prof: inž. S. Kairys gal turėsią

kijpSi imperialistus.
‘‘Tai daroma iš įpročio, 

nes taip lengviau; bet tai ne
gerai.”
Taigi tuo pačiu laiku,, kai 

Angarietis pataria fašistinę Lie
tuvos valdžią “pašalinti”, kad 
butų lengviau apgintu Lietuvos 
nepriklausomybę, tai Andrulis 
sako, kad kalbėti daugiau apie 
fašistinės Lietuvos valdžios blo
gumą, negu apie pavojų iš 
Lenkijos imperialistų pusės, 
esą “negerai”. Net daugiau. 
{Tiems, kurie dabartiniu laika 
reikalauja pirmiausia atsteigti 
Lietuvoje demokratinę tvarką,.
čikagiškio komunistų organo ;ta>P pat kolegos profesoriai _ 
redaktorius prikaišioja kuone Į;tars savo žodį ir šie švietimo jp,° _kc^ X, 
“parsidavimą lenkams”. ministro žygiai bus sulaikyti. Staučių litų. Dėl šitokių pasky- 

Na, iv tu su. jais dabar susi. įPkA Tonkūnas iš profesijos y- 1 .
1?% Pieniais. Lietu- Ginčytasi ne dėl to

rimų butą net didelių ginčų.
' i ar reikia

' Bet štai prasideda piknikų se
zonas. Aušros Vartų parapija 
pirmą savo, pikniką turėjo Vy
tauto parke gegužės 1 dieną. 
Išrodo, kad ten buvo bandoma 
laikytis kardinolo parėdymo. 
Kadangi iš anksto žmonės ne
buvo apie tai painformuoti, tai 
buvo su kostumeriais nemalo
nių nesusipratimų. Bė to, sako
ma, kad virtuvėje degtinė buvo 
butlegeriaujama.

Kitą sekmadienį gegužės* 8-tą 
dieną- buvo Visų- Šventų parapi
jos piknikas. Ten mažai cere- 
monijių, buvo daroma su kardi
nolo parėdymu.

Gegužės 22 dieną Vytauto 
parke įvyko Šv. Jurgio parapi
jos piknikas. Bridgeportieeiai 
parodė tiek “drąsos”, kad kar
dinolo laiško apie degtinės 
draudimą lyg nebūtų buvę. šv. 
Jurgio parapijos piknike šiemet 
degtinė liejosi taip, kaip, ir pra
eityje.

Taigi matome, broliai kata<- 
likai ir seserys katalikės, kac 
jei dabar nepakelsime balso, tai 
parapijų klebonų ir jų klusnių 
komitetų pasielgimu su Jo Emi
nencijos Kardinolo Mundelein 
blaivybės laišku atsitiks tas, 
jkas buvo atsitikę su prohibici- 
jjos įstatymu. Kaip žinome, pro- 
įhibieijai įsigalėjus, Amerikos 
■•žmonės taip pradėjo butlege- 
jriauti, kad iš to išsivystė di- 
džiaus’ias žmonių tvirkinimas 
ir politinė korupcija.

Tad dabar nemiegokime, rci- 
kniaukime, kad klebonai ir pa
rapijų komitetai vykintų kardi
nolo parėdymą. Koks čia baisus 
dabar žmonių tvirkinimas ir 

:parapijonų papiktinimas. Čia y- 
,ra dvigubas tvirkinimas ir* pa
piktinimas. Vienu žvilgsniu pa
piktinimas yra tas, kad girty
bė eina Romos kunigams pra- 
vadninkaujant. Antru žvilgsniu 
papiktinimas yra tas, kad kunL

!Kur susimastęs tamsus Nevėžis, 
Kai juosta juosia žaliąsias pie

vas.
Graži ir žavinga musų tėvy

nė Lietuva, čia kloniai, kalvos, 
upės, čia piliakalniai su savo 
garsia praeitim, čia viskas lie
tuvio pasakomis, legendomis 
apipinta, apdainuota ir su tais 
žavingais vaizdais, garsia pra
eitim lietuvis ir šiandien suau
gęs. Reikia tik pažinti ir žino
ti, kad musų tėvyne iš tiesų 
yra didingas ir gražus gamtos 
paveikslas. Prie gražių Lietu- 
.vos vietų tenka priskaityti ir 
šventybraščio bažnytkaimį, Sur 
viliškio valse, čia sakoma, kad 
Šventybrastis, tai lietuviškosios 
Šveicarijos kampelis. Ant auk- 
,što kalno stovi Šventybrasčio 
bažnyčia, čia senovėje vaidilu
tės kūrendavo šventąją ugnį. 
.Iš šiaurės į pietus driekiasi ty
lus, svajingas Nevėžis, iš kitos 
■pusės Brastos upelis. Nuo upe
lio vardo ir šventos ugnies pa
vadintas ir šis bažnytkaimis 
Šventybrastis. Nuo kaimo, kur 
tik žvelgsi, plačios lygumos, 
derlingi ūkininkų laukai. Bra
stos upelio krante yra palaido*- 
ti garsus 75 sukilėliai, 1863 
mt. sukilimo dalyviai, žuvę nuo 
žiaurios rusų rankos. Pernai 
Šventybrasčio apylinkės visuo- 

ir šauliai anų laikų gar- 
didvyriams pastatė di- 

paminklą, kuris dabarti- 
ir busimoms kartoms

mene 
'siems 
dingą 
nėms
primins anų laikų lietuvių did
vyrių dvasią, nes ir paminkle 
įrašyti žodžiai: “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia.” 
Ant kalno stovi apkerėję šimt
metiniai ąžuolai, šiame bažnyt
kaimy yra daug organizacijų 
skyrių. Didžiausią veiklumą ro
do jaunieji ūkininkai, kurių 
darbais ir sumanumu gėrisi vi
sa apylinkė.
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Klaidingas

II.

MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898-1927)

(Tęsinys)
SPEKTAKLIS

veža vaidilas”. Vai-“Višinskis
dilų nėra. Vaidilos atsirado.
Pašiūrė. Netikėtos, nelauktos 
kliūtys, 
kimas.

Nepaprastas pasise-*

viešėjo iš Smolensko atvykęs 
d-ras želnėrukinas, taip pat 
pas jį buvo dar iš Kretingos 
apsilankęs d-ras Jonušys, ir vi
si jie nudžiugo sužinoję, kad 
jau atsidanginome mes, pirmo
sios* krekždės, pranašaujančios 
pavasarį, nes atvežėm ir žinią, 
kad scenos artistus “veža Vi
šinskis”.

Dėl einančio Moterų Skyriaus 
'“Naujienose” jo bendradarbės 
susilaukia daug pagyrimų ir 
■net gražių komplimentų. Kiek- 
.viena pati jaučiasi, kokių komr 
plimentų verta, kokių ne. Vie
nok, bendrai imant, panašus par 
gyrimai, nieko blogo, nedaro, 
tik priduoda, daugiau ūpo ener
gijos ir drąsos, dirbti tą darbą, 
kurį žmones įvertinat

NAUJIENOS.

GRAŽI DOVANA
26 ŠMOTŲ MADINGAS SIDABRINIS SETAS 

“ROSE AND LEAF” DEL

JUNE BRIDES
ŠEKIT NAUJIENAS. NEUŽILGO PRANEŠIME KAIP JUS; 

GALITE ĮSIGYTI ŠI PUIKŲ IR MADINGĄ 
26 ŠMOTŲ SETĄ.

Iš Vedusiųjų Gyvenimo
■ Pr. Lapienę

liepos 
mėn. pradžioje su J. Juškyte.

Na, ir iškeliavome
*) Musų laimei kapelionavo tada 

Palangos progimnazijoje kunigas 
Felicijonas Juškevičius, jaunutis 
Jadvygos Juškytės pusbrolis. Tas

Ji apsiėmė mums šeimininkau- geraširdis žmogus buvo mums kre- 
1 | ditą atidaręs is savo kišenes. Iš

važiavome su Jadvyga pusėtinai į 
skolas įbridusios. Išėjo veik metai, 
kol išsimokėjome.

(Bus daugiau)

ti su ta sąlyga, kad nespirsime 
jos vaidinti. Ji buvo nusista
čius prieš scenos meną, o ypač 
prieš grimavimą. Linksmos, 
pilnos užsidegimo, nors ne vi
sai laisvos nuo rūpesčio, kelia
vome. Bet kas iš anų laikų in
teligentų veikėjų, varančių dar
bą liaudy, galėjo būti be rū
pesčio?! Šįkart musų rūpestis 
buvo ekonomiška būkle pagrįs
tas. Turėjau pinigų užtektinai 
vienam žmogui gyventi mėne
sį Palangoj. Juškytė irgi šiek 
tiek turėjo, o žinojome, jog 
teks būrys maitinti.

—Ką darysi?! — juokavome 
tarp savęs — skaitysime trupi
nėlius, kaip šykštuoliai... o už
tekti visiems galams turi... Kad; 
ir pagavėsime...

Ir iš tiesų kaip spėjome, taip 
paskui ir atsitiko. - ’ • •

Tuoj, iš pradžios dėl pakilu
sių butų kainų negalėjome ap
sigyventi man priprastam erd
vesniam Buividų bute (Dabar 
Daukanto gatvėj), reikėjo lįsti 
į daug mažesnį, Valadkos, ir 
dabar tebesantį*),.

Pas d-rą Va i neik į tuomet

L. Normantaitės pri 
ėmimas p. Marei 
Mikolaitienei

Nekartą maniau ir įsitikinus 
buvau, kad Moterų Skyrius 
“Naujienose” tikrai- yra vertas 
pagarbos, nes jo turinys’ yra. 
nekalčiausio pobūdžio, neįvel- 
tas- į jokias- politikas- bei kito
kius šių dienų nemalonumus, 
žodžiu, niekam “kornų” ne- 
mindžioja. Teikia tik tai, kas 
mums kasdiena reikalinga k. t. 
sveikatos klausimas, vaikų auk
lėjimas, švaros ir grožio palai
kymas ir t. p.

| ' |

Maistas i
I IVeda Dofa Vilkienė

kurią

• Ravina Park koncertai birž. 
30 — Pranešama, kad birželio. 
30 d., prasidės reguliariai sa
vaitiniai koncertai garsiam Chi- 
cagos Ravina Parke. Sezoną a- 
tidarys garsus dirigentas Dr. 
Arthur Rodzinski.

Praėjusią savaitę musų gero
ji sandarbininkė L. Narmantai- 
tė surengė šaunią vakarienę p. 
Marei Mikolaitienei iš Lawren- 
ce, Mass. P. Mikolaitienė yra p. 
Jono Byansko sesutė. Ji atvyko 
iš tolimo Lawrence į s'avo mo
tutės laidotuves.

Marė Byanskas-Mikolai tienė 
pirmiau gyveno Chicagoje. Ji 
buvo maloni ir smagi ir todėl 
turėjo daug draugų. Dr. Miko
lai tis tuo laiku lankė Chicago
je medicinos kursus. Jie buvo 
visų mėgiami jaunuoliai. Su 
jais draugavo ir Nannantaitė.

Progai atsitikus Narmantaitė 
sukvietė p. Mikolaitienės senas 
drauges, tarp kurių buvo Dr. 
S. Šlakis, p. P. Baltutienė, Van
da Byans'kienė, p. Daužvardie- 
nė ir Maria Jurgelionis. Gaila, 
kad Nora Gugienė buvo susir
gus. Mes pasigedome jos malo
nios kompanijos.

Vakaras buvo jaukus ir sma
gus. Ačių Normantaltei už jos 
širdingą priėmimą ir progą at
naujinti sends pažintis.

M—te

MĖGSTA STALTIESE

No. 1727 — Smagus laiko praleidimas, šį mezginį galit 
ir į laukus išvažiavus mėgsti. (

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halated St., Chicago, III.

No. 1727

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Vienok, kaip kas daro įvai
rių ir visai bereikalingų išvadų. 
Ir tai atlieka ne kas kitas, kaip 
irgi moterys, kurios turi taip
gi savo skr. “Vilnyj”. Nors 
man jo iki šiol neteko pažinti, 
bet šis pirmas patekęs į mano 
rankas straipsnelis, kurs pašvę
stas’ metinių sukaktuvių proga 
“Naujienų” moterų skr., neko
kį vaizdą piešia mano vaizduo
tėje. Nors trumpas straipsnelis, 
bet visas pagrįstas: tik pagieža 
ii- .ironiją,, .tuppk galvoj tuoin 
sumažint simpatiją visuomenes 
tarpe naujienietėms. Gražus 
moterų pasielgimas nieko sau! 
Ir dar tų, kurios' šaukia gra
žiais žodžiais visas į “bendrą 
frontą”. Be reikalo gerbiamo
sios teikiatės pasitarnauti savo 
sesėms “bloga valia”. Tai ne 
tik nesumažins įvertinimo, bet 
dar labiau pakels, nes daugu
mui žinoma, jog “Naujienose” 
bendradarbiauja moterys, dau
gumoj gana sunkų gyvenimo 
jungą velkančios moterys', o ne 
kokios nors “ponios” kaip jus 
numatot. Veltui džiaugiatės, 
kad bendradarbių skaičius mar
žas ! Pagyvensim pamatysim 
koks- bus- jų skaičius!

Be to, nevisai rimta šaipytis 
iš to, ką pačios “dievinat”. Ne
manau, kad jūsų moterys' atsi
lieka nuo madų, grožio, švaros 
ir kitų šio amžiaus “prašmat
nybių”. Daug pažįstu jūsų idė
jos moterų, kurios mielai nau
dojasi. šiais patarimais iš “Nau
jienų”, ir už tai aš visai jų( ne
smerkiu, nes mano supratimu, 
ir darbo moteris neturi būti 
apsilcidus bei nešvari, kas kei
kia jos sveikatai ir, bendrai, iš
vaizdai. Kaip to išvengti, kaip 
prie tvarkos ir grožio daugiau 
prisitaikinti, tai ir suteikia 
mums moterys, kurios apie tai 
daugiau patyrę, už ką reik būti 
tik dėkingoms, o ne smerkti.

• Aš patariu visoms moterims 
a lydžiai; sekti visus moterų ve
damus skr. “Naujienose” ir 
,nuodugniai išgvildenus jais' pa- 
’siĮią udo-ti. v: ”
.“Vilnietei?
“Naujienų” moterų, skr. aty- 
džjai perskaityti’ moterų, skr. 
.sfiraipsųį “švarumas”' kurį rąšp, 
“Ona”. Ten* tikiu, pąmatysi 
tamsta save kaip ‘-veidrodyje” 
ir daugiau nenorėsi, kritikuoti 

’*tai, ką pati brangini. Nuo savęs 
reiškiu širdingą padėką gerb. 
“Onai” už> taip teisingą straips
nelį Tai brangiausia pamoka 
“blogos' valios” moterims.

Rūta

PAPURĖLIAI ŠVENTĄ DIENĄ
(Tęsinys)

—Taip, ji katalikė. Susivedė 
jaunuose dienose. Vyras giri
ninku buvo. Gudri; mergička 
buvo ir mokėjo permatyti gy
venimą. Tas girininkas buvo 
pasiturįs. Susivedė. Bet kas iš 
to? Jai jokio gyvenimo užtik
rinimo iš to nesimatė. Meilė, 
sako, greit priblėsusi, viens an
tram likę žmones atskirai pla
nuoją savo gyvenimo ateitp Ką 
jis uždirbęs, sau taupęs. O tai 
pavyzdingas tuo atžvilgiu bu
vęs: negėrė, nerūkė. Be algos 
dar nemaža pajamų iš šalies 
gaudavęs. Taigi taupė ir skai
tė sutaupąs. Ji, mano sesuo, li
ko, jam tik, kaip ir pirmose die
nose, jo žmona. Tik 
kia. Vieną dieną ji 
jam sutaupąs padėti 
vardu, nes ji su juo
gerąsias savų gyvenimo dienas, 
vaikų neturį nežinia kas gy
venime gali• įvykti,—jai neaiški 
padėtis,—jautriai Zalutis tę
sia.—Ir, ( sąkaų* teisingai ji 
svarstė.

Jis griežtai tą syk ir vėliau 
davęs jai suprasti, kad turtas 
jo Vieno žinioj busiąs,—Gal 
skirtis manai, kad nori pinigų 
ir savo vardu turėti?—paklau
sęs ją. Taip jis jai ir pagimdęs 
.mintį skirtis. Aišku, neapsėjo 
be tam tikrų kivirčių, gyveni
mas pakripo neigiamon- zpusėn 
ir ji, priėmusi reformatų tiky
bą, gavo per teismą persiski- 
rimą. Įdomu pridurti, kad teis
me žymę rolę sulošė jo paties

kaipo to- 
priminusi 
jų abiejų 
leidžianti

žodžiai.—Aš \ vyras,—sakęs,— 
jos teisės kaip vaiko.—Teismas 
kitaip į tai pažiūrėjęs.

Bet čia išimtis, kur persisky
rė reikalą permalant. Skiriamo- 
si ten ir dėl mažmožių. Šit vėl 
mano, žmonos giminaitės vyrą 
kita paviliojusi, kad ta mokėju
si ilgus nagus užsiauginti ir 
nusidažyti, kaip čia pas mus 
daro; kad ji labiau plaukus su- 
sišiaušdavusi, kad jos luputės, 
lyg pribrendusi vyšnia, visada 
žydėjusios. žodžiu, kad ta Vė
jus gaudžiusi, jis pamylėjo ją 
ir pabėgo nuo savo doros ir iš
tikimos žmonos. Visai taip, kaip 
čia,—baigė.

—Kur tau, kaip čia,—įsikišo 
Zalutienė. Lietuvoj skiriamos! 
ir dėl kiaušinio, šit ką Lietu
vos laikraščiai rašo. Paėmusi 
Lietuvos žinias skaito:

—Neseniai jie vedė. Gyveno, 
rodos, gražioje santaikoje. Vie
ną dieną žmona išėjo pas kai
myną. ' Vyrui reikia eiti dirbti 
į mišką'. O čia norisi valgyti. 
Nesulaukdamas grįžtant žmo
nos, vyras išsivirė vieną kiau
šinį, suvalgė ir išėjo į darbą. 
Po 
na 
no 
jo 
jo
prantama,
Po žodžių stojo į darbą kumš
čiai. Ir kas iš to išėjo? Žmona 
pabėgo į tėviškę ir dabar vyrui 
iškėlė civilinę bylą, reikalauda
ma 4,000 litų,—taip pas mus 
dar nedarome,—pridūrė.

—Gyvenimas, vis moderniš
kas gyvenimas,—reiškė neva 
savo mintis Papurelienė.—Ge
riau, kaip norints, bile tik be 
vaidų.

—Čia dabar suradome tema 
kalbai. Kas skiriasi, tegu sau. 
Kitų, gyvenimu neapsimoka rū
pintis,:—tarė Zalutis.

Ir pradėjo vaišintis, pradėjo 
įvairiomis temomis kalbėti, pa
galiau skirtis ir vėl vieni ir ki- 
,ti pasinerti kasdieniniuose 
malonumuose.

kurio laiko sugrįžusi žmo- 
pastebėjo, kad trūksta vie- 
kiaušinio. Supyko, pradū- 

plusti. Sugrįžusi vyrą išdė- 
pr.skutiniais žodžiais. Su- 

nepatylėjo ir tas.

| Adresas —...... ——

| Miestas Ir valstija ...

Bukim Gražios
Rašo Madame X.

Ypatinga i patariu 
atsiliepusiai apie

Ragina kovoti prieš 
pardavinėjimą 
palaido pieno

Reguliarė inspekcija,
veda miestas arba valstija, ap
saugoja šios valstijos žmones 
prieš svorio neteisingumą. Ko
dėl tad Illinois žmonės negali 
būti apsaugoti prieš neteisingu
mą pieno kokybės?

Tokį, klausimą pakėlė Dr. G. 
J. Weigel, sveikatos komisijo- 
nierius River Foreste. kuris 
priemiestis turi; ypatingai tvir
tas- taisykles reikale pieno par
davinėjimo.

Dfi Weigel savo pasikalbėji
me su atstovu “Bureau of Re
search” išsireiškė, kad “negali 
būti atatinkamo išrišimo pro
blemos palaido arba semto pie
no, tol pakol nebus ne vien tik 
pakankama valstijos įstatimda- 
vystė tame reikale, bet vieno
das įstatymas padarytas per 
valdančias tarybas kiekvieno 
miesto ir miestelio šioje valsti- 
joje.

Vasarai artinantis, yra labai 
svarbu atkreipti ypatingo dė- 
mes'io į sveikatą. “Todėl, kad 
ligos atsirandančios iš pieno, y- 
ra didžiausias pavojus, apart 
ligų nuo nešvaraus vandens.

Pavasarinės Salotos
Rupiai supiauĘtykit salotų, lapus, 

sudėkit gražiai ant lėkštės. Surai- 
kykit agurkėlius, ridikėlius, tema
tęs ir žalius pipirus. Galit pridėti 
smulkiai supiaustytų selerų ir ža
lių svogūnų. Eilėmis gražiai sudė- 
kit ant viršaus salotų ir apipilkit 
prancūzišku dažalu arba rūgščia 
Smetona. Užbartykit druskos.

Virti Saldus Kopūstai 
ir Tuną Žuvis

negu dintų gėlimas. Tą 
gali pasakyti tos mote- 

kurios tokius čeverykus 
Pažiūrėkit į jos veidą—

Blakėms 
Naikinti

ANKŠTUS ČEVERYKAI
Ankštus čeverykai yra blo

gesni 
jums 
rys, 
dėvi.
ji neišrodo graži ir maloni,' bet 
.išsigandus ir nejauki. Avalinė, 
yra taip pat svarbi kaįp rūbai. 
■Jjei rūbai yra per maži, asmuo 
i kuris- juos dėvi nėra, liuosas, 
bet suvaržytas, nors jis ir 
Skausmo, neturi, Kitaip gi yra 
:su tais, kurie dėvi ankštą ava
linę. Jie kenčia; neišpasakytą 
įskausmą... o, kodėl? Todęl, 
'kadi jos koja išrodyt u maža ir 
graži. Ar yra tame prasmės? 
Ne,; ir dar syk, ne. Netinkamai 
pritaikyta avalinė sulaiko nor
malią kraujo cirkuliaciją, blo
gai veikia ant nervų* gadina 
kojas ir neleidžia normaliai 
vaikščioti. Patartina kiek gali
mą, vengti mažų, pigių ir blogai 
pritaikintų-, čeverykų.

ąe-

mes į tuos kurie parduoda pie
no produktus’ sako Dr. AVcigel. 
“Tuo pačiu laiku musų pilie
čiai turi būti plačiai persergėti 
apie galimybes epidemijos, ku
ri gali gimti pirkime pieno pa
laidoj formoj.”

Kalbėdamas apie padėtį, kuri 
raudasi ant vieškelių už Cook« 
County rubežių, Dr. Weigel pa
reiškė, kad problema yra tokia 
didelė, kad niekas negali būti 
padaryta be visų žmonių susi
tarimo imtis akcijos ir reika
lauti atatinkamų įstatymų se- 
kančioj sesijoj legislaturos.

Dr. Weigel toliau sako, kad 
nors tankiai tas palaidas pro
duktas galėjo būti “pasteurfzr- 
ed”, tačiau bepilstant jį jis gali 
butii ir vėl suterštas. Kaipo pa
vyzdį jis parodo įvykį kur chi
rurgai, po to kai jis saugiai 
nusivalė savo rankas besireng
damas prie operacijos, sterili
zuodamas jis, netyčia paėmė 
ką nors nuo grindų.

“Tas pats atsitinka, kuomet 
pienas eina per daugybę opera
cijų laike pasfeurization, ir vė
liaus Lieka, suterštas nesanilariš- 
kai jį pardavinėjant.”

Dr. Weigel pagyrė Bureau oi 
iResearch, Ine., kuri varo kam
paniją prieš pavojų palaido pie
no, bet kartu pabrėžė, kad tu
ri būti daugiau abelno parėmi
mo programo, kuris' reikalaus 
aštrių valstijos įstatymų šiame 
reikale ir vienodų taisyklių, ku
rios užtikrintų didžiausią sau
gumą sveikatai. Sutaisė N. G-nė

2 kvortas saldžių virtų susmul
kintų kopūstų.

2 puoduku verdančio vandens.
2 puoduku koncentruoto pieno iš 

blėkinės.
l/4 sv. sutarkuoto amerikoniško 

sūrio.
Vi puoduko miltų.
1/7 unc. dydžio keną tuną žuvies.
2 puoduku sausos duonos trupi

nių, pakepintų ant sviesto.
Sudekit kopūstus į dvigubą puo

dą, užpilkit vandens, duokit užvir
ti. Užpilkit vieną puoduką pieno, 
sudekit sūrį ir virkit iki suris iš
tirps. Sudekit miltus ir druską į li
kusį pieną, gerai išmaišykit ir supil- 
kit prie kopūstų. Susmulkinkit tu
ną žuvį, sudekit prie kopūstų, gerai 
išmaišykit, duokit užvirti.

Išimkit kopūstus iš puodo, sude
kit į patelnę arba storą molinį puo
dą, apibarstykit duonos trupiniais 
ir kopkit pečiuje 20 minučių. Tai 
maistingas, sveikas ir geras valgis.

MADOS

No. 4805—Elegantiška ir praktiš
ka suknelė. Lininis arba vasarinis, 
lengvas šilkinis materiolas pritiks 
šiai šauniai suknelei. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per kruti

Nupirk už kelis centus 
vojo siidabro (quick silverį, 
trink su minkštu muilu ir pri
tepk- to miešimo į. visus- lovos 
plyšius, arba padąryk stiprų 
skiedinį iš v.Uuijolo ir vandens. 
Paimk makotą W ištepk tuo 
skiedinių visą lovą, Tas sunaL 
.kiną. ne tik blakes, bet ir jų 
Kiaušinius.

v Jei namas jau senas ir labai, 
bLakių, apsėstas', tai reikia užda- 
inųėti’ langus- ir gerai išrukinl 
sieroj (sulpkur) durnais. Į pla
tų bliudą pripilk vandens, į vi
durį įdėdama plytą ir ant jos 
uždedama degančią sierą. Du
rys tuomet gerai uždaromos ir 
iš buto išeikite bent ant pusės 
dįenos. Sieros durnai užmuš ne 
tik blakes, bet vorus, muses ir
tarakonus-. V. Faiza čiuje,

gy- 
su-

Šeimininkėms
Šią savaitę Mėsos Taryba re

komenduoja veršieną, kurią pi
giau nusipirksit- ųegu kitų mė
są.

Veršieną galit lašinti arba 
kepti pečiuje. Labui skanu yra 
ją prirengti panašiu bildu: pa
imkit- petuką ir prikimškit jį 
nadzievone iš baltos duonos, 
pakeptų svogūnų,, pipirų, drus
kos ir 2-jų išplaktų kiaušinių. 
Jeigu norit, kad nadzievone 
butų labai skani, išvirkit tru
putį kepenų, sukalioki t, pake
pinki! ant taukų arba sviesto 
ir sudekit į nadzievonę. Kitaip 
veršieną galit kepti pečiuje su 
morkom, bulvėm ir tomatėm.

Veršienos “Cap$” galima pri
kimšti- nadzievone ir kepti pe-

nę.
Gorint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų bian- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį* pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pųsįųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Raiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu, 1739 
So. Halsted SU Chicago* DUL
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Pp. NAVICKŲ 
ATSISVEIKINIMO 
VAKARAS

Ona ir Anita Navickai ren
gia atsisveikinimo party šešta
dienį, gegužės 28'd., po antra
šu 109 Broadway, Melrose 
Park, III. Tai bus atsisveikini
mas su savo draugais ir pažį
stamais, nes pradžioje birželio 
išvažiuoja Lietuvon su Pirmyn 
choru. Kartu apvaikščios 30 
metų sukaktuves atvažiavimo į 
Ameriką.

Sako bus valgių, 
kiek kas norės. Kviečia 
stamus ir draugus. T.

Fred Rastetter, 22, su Myr- 
tle Kalėda, 19

Frederick Timms, 25, su Ade- 
lina Lapikas, 24

Frank Eabkus, 28, su Zora
Kezerle, 24

Reikalauja
Perskiru

Joseph Žak nuo Marian Žak

Gavo'
Perskiras

Martiną Kiauda nuo Rose 
Kiauda

Juozas Balčiūnas 
ir žmona išvažiuo 
ja Lietuvon

blankas. Tai bus patogus laikas 
tą padaryti.

S. Baranauskas.

• GRĄŽINO KŪDIKĮ I Mnf
VEDUSIAI MOTINAI. — Ham- HlVLVl J D {□IgJIklV
mond Šuperior teisėjas John
7. Cody atėmė nuo augintojų MlliUMllllį
2 metų mergaitę ir grąžino ją o
motinai nevedusiai Lelia Cavs,pv
33 metų amž. Motina buvo ati- /“■--------
davusi mergaitę pp. William Dabar kiekviena moteris, ku- 
Baker, iš East Chicago, Ind.,‘r^ s^aR° NAUJIENAS, gali js»- 
kurie ją augino kaip savo dūk- SYti gražų sidabrinį setą dėl ii 
terę.

Gražų Sidabrini
Budriko Radio 

Programas e Apiplėšė konduktorių —Prie 
Kedzie ir 31-mosi nežinomas 
plėšikas atėmė $18 su centais 
nuo gatviakario konduktoriaus 
George Tenclanger, 5121 S. Ro
man avenue.

Pereitą sekmadienį radio 
klausytojai turėjo malonumo 
pasiklausyti Budriko Rakandų 
ir Radijų Krautuvės leidžiamo 
prograino oro bangomis.

Programą išpildė orkestrą ir; 
Gražuolių Choras. Orkestrą su
grojo keturis šmotelius: mar-! 
šą, Gražuolių polką, Jaunimo 
valcą ir “Linksmų vaikinų” 
polką. Choras sudainavo: Atsi
menu, tave mylėjau, Vakaras 

laimės man 
mergytė ir

padare ma-Juozas Balčiūnas

GARANTUOTA!5

PILSEN KWIK KLEAN

su

Made by ONEIDA, Ltd.

— VBA

virvę

Taipgi pinigaisSiunčiu kuponus

Atsiųskit man

Adresas

Miestas Valstija

\ Kupono No. 145 Gegužės 26 d.

T■■

• RĘSTA UR ANTAI

-n-UKjD

hiifclĮjg^miiiiiiiiiiii'ii'L

kurios
jM ir

važiuoja su Pirmyn 
Choru

nėra matęs 
per 38 metus. Dabar 
progos gimtinę pama-

uOw, 
TME 
wAy

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

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

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

gėrimų, 
pažį 
R.

įgią kainą niekur negausit. 
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit Šios progos.

Šis išvažiavimas 
linksmas ir 
dainininkų 
— tai bus 
lykų, nes

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORT 9670.

Birželio 5 d., Jefferson 
Miškuose

Garsinkites “N-nose”

jokiu budu luokit kurie norėsit troku nu- 
“boisams”. važiuoti į daržą. ’

Kurie norėsit prisirašyt prie 
klubo, galėsit piknike išpildyt

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Charles Urbonas, 2
Eleanor Mandzenskis, 22

Merle Singer, 29, su Augusta 
Zakaitis, 28

Charles Dietz, 22, su Estefle 
Pluta, 20

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVE 

Maliavos, Varnįšius, - Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 iW. 63rd Street 

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Pašte Soap Cleaner
Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.
geležies krautuvninką reikalaukit Kwik Klean

Vardas ...l.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $|2"^O 
gydymas“  SCfi.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ...... . “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■9

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

Užbaigdamas šio sezono dar
bą, Chicagos 
Choras rengia 
mą Jefferson 
dienį, birželio
važiavimas sykiu bus ir išleis
tuves Pirmyn chorui, kuris,

Pas savo malevų ir

Tas piknikas bus sekmadie- 
Gadynės Chorų mergaitės loš n:, gegužio 29 dieną, Justice 
baseball su Vyrų choro “boi- Park darže prie Archer ir Kean 
sais”.

Tai bus įdomus ir negirdė-

AROUND^f

KWkceaN 
fe^CLEANER

\f M

NAUJOVIŠKOS SERVETKELĖS STALUI 'PADENGTI

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

LET

Nuo Širdies Ligos 
Mirė Povilas 
Karauskas

CRANE COAL C0MPANY
5332 So. Long- Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

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

Rastas negyvas ieloje ties 
952 W. 35th;

BRIDGEPORT. — Beeida
mas iela širdies liga netikėtai 
mirė 50 metų lietuvis Povilas 
Karauskas. Jo kūnas buvo at
rastas užpakalyje namo ties 
adresu 952 West 35th Street.

Velionis gyveno ties 3539 S. 
Morgan Street. Jo kūną poli
cija nugabeno apskričio lavo
ninei!.

Lithuanian Building Loan and Savings Association (Naujienų 
spulkos) direktorių susirinkimas įvyks ketvirtadienį, ge
gužės 26 d., 7 vai. vakare, Naujienų name.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos valdyba šaukia nepa
prastų mėnesinį susirinkimą gegužės menesį 27 dieną, 9 
vai. vak., daktarų Strikol ir Vežei ofise, 4645 S. Ashland

Žymus Bridgeporto biznie
rius p. Juozas Balčiūnas, kuris 
per eilę metų užlaikė maisto 
krautuvę antrašu 3200 S. Lowe 
Avė., išvažiuoja Lietuvon. Biz
ny jis išbuvo nuo 1904 metų.

P-s Balčiūnas yra labai pa
žangus žmogus ir ve.klus drau
gijose. Jis priklauso S.L.A. 36 
Kuopoj, Jaunų Lietuvių Kliu- 
be, Teisybes Mylėtojų Draugy
stėj, Chicagos Lietuvių Drau
gystėj, 11 Wardo Demokratų 
Kliube; yra Pirmyn ir Birutės 
Choro Rėmėjas ir Naujienų še- 
rininkas.

P-s Balčiūnas 
Lietuvos 
jis turės 
tyti.

Duktė

toks liūdnas, Nėra 
ant svieto, Išbėgo 
Jau ilgai, ilgai.

Visas programas
lonų įspūdį į klausytojus.

Ruošiasi piknikui
Budriko Rakandų ir Radijų 

Krautuvė dąbar atsidėjusi ruo
šiasi prie savo metinio pikniko, 
kuris įvyks birželio 12 dieną, 
Birutės darže, Juštice, III. Ruo
šia didelį štabą muzikų ir ar
tistų, tvarko dovanas ir prizus 
ir atlieka visas kitas smulkme
nas ryšy su didelio ir linksmo 
pikniko priruošimu. Tai, mato
mai, bus vienas didžiausių ir 
gražiausių piknikų Chicagoje.

Viskas prirengta 
Liet. Pil. Darbinin
kų Pašelpos klubo 
piknikui

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 
SIDABRINIUS SETUS

Pas Balčiūnas išvyks 27 d. 
gegužės, laivu Gripsholm tie- 

ave. Bus įdomi paskaita, kurią skaitys Dr. E. L. Sonderby. I 
Paskaitos tema yra “Kelionė aplink pasaulį“ ir bus gau
siai iliustruojama gražiajs nekrutomais paveikslais. Dr. 
E. L. Sonderby yra štabo narys visame pasaulyje išgarsė
jusios “Encyclopeadia Britanica“. Nariai prašomi in cor- 
pore ir punktualiai atsilankyti.

Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

siog į Klaipėdos kraštą. Lin
kėtina jam ir jo žmonai links
mos keLonės. Beje, jo dukra 
Alb’na taipgi važiuoja Lietu
von su Pirmyn Choru, birželio 
11 dieną.

Vyrą Choras Ruošia 
Išleistuves 
Pirmyniečiams

Tai jau gražus pinkikas sek
madienį yra užtikrintas. Lietu
vių Piliečių Darbininkų Pašel
pos Klubas padarė viską, kad 
piknikas birtų puikus.

Pirmiausia išrinko gerus dar
bininkus patarnavimui pikni
ke. į

Paskui komisija pranešė, kad 
piknike dalyvaus*Ėakar Makar 
choras, o reikia žinoti, kad tai 
bus aštuonios1 moterys, 
sveria vieną toną. Tai 
dainos gražios. /

Susircms du tymai 
traukti. Vienas tymas
Neffo iš westsidės, antras M. 
Belges iš Brighton parko.

Klubas užkvietė visas lietu- 
A. 

viskas draugijas ir klubus, vi*:- 
sus biznierius, laikraščių redak-

Lietuvių Vyrų torius ir darbininkus, ir'kvie- 
šaunų išvažiavi- čia visus lietuvius ir lietuvai- 
giriose sekma- tęs į šį didžiausią, gegužinį pik- 

5 dieną. Šis iš-'niką.
Komisija turės prirengus 

kanių 'valgių ir Jiętuviškų kil-
kaip visiems jau žinoma, išva- basų ir sūrių ir Skanaus lietu

viško krupniko ir alučio. šokė- 
žada butiijams gros Henry Neterš orkes- 

idomus. Viena, kad tra. Po žaliais medžiais paba-
parenglmas, antra liavosim ir linksmai laiką pra-i 
ir stebuklingų da- leisim. ‘

Pirmyn ir Naujos
PATTERN 1700FILET CROCHET

No. 1700—Tai įdomus stylius. Jei patinka nusinerkit. Tu
rėsit kuo pasirodyti.

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

No. 1700

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardi —

| Adresas -----------------

| Miestas ir valstija_

PETER PEN

TiK
holds

Tai bus įdomus ir negirdė- Darbininkams nuvežti trokas 
1 tas dalykas, tad 'visų chorų rė-: išeis nuo V. Nėffo svetainės 

mėjai ir pritarėjai prašomi ne- 9:30 vai. ryto, ir sustos prie 
pamiršti birželio 5 dienos, nes J California ir Archer Avė. 10 
kaip girdėt, chorų mergaites vai. ryto, o prie < California ir 
jau smarkiai rengiasi prie to 63 St. 10:15 vai. i ryto. Nevė- 
išvažiavimo ir žada 
nepasiduoti Vyrų 
Nagi, pažiūrėsime.

UAOiBS AKIO 
Obuitu&meekj. uen- 
us uave >rouQ 
ATTEkTTlOkl, 0LEAS£ 
vou eee mbqe

arba 8 asmenų.
Setas iš 6 šmotų vienam as

meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vide’čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpk it kuponus iš apgarsini
mo, kuriš kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi-

Nau- 
juos 
Ne-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

“Faun” 
Design

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

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

•FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

POLU-CM/ihUO UETTSaS —

ojould 
be

LIS“ 1

OANG- 
čjhon?

SPRINGINN
Pranešiu visiems draugams ir 

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



Ketvirtadienis, geg. 26, *38 NAUJIENOS, Chicago, ffl. ’■ R

Važiuokim į Naujos 
Gadynės Choro 
Piknikų
Dambrausko Darže. Geg, 29
Naujos Gadynes Choras vi- 

suoinet patarnavo pažangiajai 
lietuvių visuomenei. Be Nau
jos Gadynes choro neapsejom, 
ar tai butų Lietuvos nepri-

PADĖKAVONĖ
MARĖ KETVIRTIENĖ 
po tėvais Simanaičiutė.

Kuri mirė Gegužės 11-tą 
d., 1938 m., ir palaidota tapo 
Geg. 14 d., o dabar ilsis Lie
tuvių Tautiškose kapinėse 
amžinai nutilusi ir negalėda
ma atsidėkavoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir taip skaitlingai paly
dėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kalbėtojui gerb. 
Stasiui Dargužiui, p-nui Taru- 
liui ir Dęveikiui, kurie su
teikė keĮius žodžius. Dėkavo- 
jame ir p-lei Elenai Fečiu- 
kaitei, kuri suteikė specialią 
muziką ir graudingai padai
navo iš velionės pačios para
šytų eilių. Toliau dėkavoja- 
me visiems giminėms, kaimy
nams ir draugams už lanky
mą pašarvotos velionės na
muose, pareikštus žodžius ir 
suteikimą puikių gėlių.

Dėkavojame grabnešiams, 
Chicagos Lietuvių Draugijai 
ir^ Cicero Optimistų Kliubui 
už gėlių tvarkymą ir Lietu
vių Universiteto Studentų 
Kliubui.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direkto
riui Antanui B. Petkui už su
manų ir rūpestingą patarna
vimą ir tvarkų laidotuvių 
surengimą.

“Paminklai didingi... ir kry
žiai pakrypę...

Kaip liųdna, kaip nyku 
tarp jų.

Kas buvo—teženklina raidės 
išblukę,

Prislėgtos senu vainiku.” 
Nubudę liekame,

Vyras, Romaldas, Sūnūs Ro
bertas, Duktė Genovaitė.

klausomybės apvaikščiojimas, 
ar darbipinkų šventės pirmos 
gegužės minėjimas. Visuomet 
Naujos Gadynės choras daly
vavo pildyme programo ir dar 
be jokio atlyginimo.

O dar tos gražiosios opere
tės, kurias choras perstatė! 
Juk jų negalima praeiti be 
gražių atsiminimų. Ne tik at
siminimų, bet ir be tinkamo 
įvertinimo Naujos Gadynės 
choro darbuotės.

Kad įrodyti, jog tikrai mes 
įvertinam N. G. choro darbuo
tę, tai važiuokime į jų pikni
ką, 29 d. gegužės, Dambraus
ko farmoje. Girdėjau, kad bus 
dainų programas, žaislų. Prie 
to dar busią ir išlaimėjimų.

Iki pasimatymo!
Kokšių Jonas.

SLA 226 Kuopa 
Rengia Delegatų 
Pikniką 

♦»

Nori juos tinkamai ir gerai 
išlydėti

Gerą Vieta 
Atostogoms

LEONORA NORKIENĖ 
Po tėvais Ęudinaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 23 d., 4:50 vai. vaka
ro, 1938 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Kuršėnų 
parap., Vasbučių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, vieną dukterį Liu
dviką ir 5 sūnūs: Bronislovą, 
Stanislovą, Joną, Alexą, Jur
gį, žentą Stanislovą ir marčią 
Agnės ir 4 anūkus, brolį 
Antaną Budiną Amerikoje, 
brolį Joną ir seserį Olesę, jų 
šeimynas. Lietuvoj pusseserę 
Bronislavą Žukauskienę ir jų 
šeimyną, pusbrolius įr daug 
kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas 619 West* 
14th Place. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Gegužės 27 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
maldds už velionės sielą, p iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Leonoros Norkie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinę patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, duktė, Simai, žentas, 
marti, brolis ir giminės.

Laid. dir. Skudas, Tel. Mon- 
roe 3377.

SLA 226 kuopa rengia seimų 
delegątų išleidimui piknikų bir
želio 12 d., Jefferson giriose, 
"Forest Preserve”. Parankiau
sia važiuoti tai Mihvaukee avė. 
iki Central avę.; Central avė. 
pasieksite pikniką. Kuopa pave
dė valdybai šį pikniką įvykin
ti, tad ji pusėtinai darbuojasi, 
kad jį padaryti sėkmingu. Bet 
jis tokiu nebus, jeigu nariai 
skaitlingai jame nedalyvaus,

Todėl visi šios kuopos nariai, 
6-tų apskričio kuopos’ ir abel- 
nai chicagiečiai esat kviečiami 
dalyvauti šiame piknike. Kas 
gali būti geresnio, kaip išva
žiavimas į miškus, kur oras 
tyras, medžiai ir lankos žaliuo
ja, įvairios gėlės žydi? Tą die
ną niekas negali būti geresnio, 
šiame piknike susitiksit su 
draugais bei pažįstamais ir 
linksmai laiką praleisit prie 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Kviečia Valdyba.

Vacation Paradise, Beverly 
Shores, Indianoj

šių vasarų, kaip ir kiekvie
nų vasarų, bus šiltų ir gražių 
dienų, TukątųpŠjąl lietuvių, mo
terų ir vyrų, mano praleisti 
kur nors patogiai atostogas.

Vacation Paradise, Central 
Avė., Beverly Shores, Indiana, 
yra labai gerą vietą atostogauti. 
Leonas Jarušąs jau keli metai 
sušilęs čbrb ir gražiną savo VA- 
CĄTION PARADISE, Dabar jau 
turi įrengęs dideli namų bet iš 
12 kambarių ir dar 4 kambarių 
cottage. Yra visi moderniški į- 
rengimai: karštąs ir šaltas 
vanduo, vanos ir toiletąi viduj. 
Kambariai ir lovos kuošvariau- 
sįos.

Vyrų Choras šį 
Sekmadienį Važiuos 
Oak Forestan

CDASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
REAL ESTATE FOR SALE

New Yorkietis 
Svečiuojasi 
Chicagoje

VĄCATION PARADISĘ ran
dasi prie pat Michigan ežero. 
Vieta perleidimui atostogų la
bai patogi. Kas čia ilgiau pa
būva, tai netik gerai pasilsi, 
bet jr sveikatos įgyja.

Sezono atidarymo iškilmin
gas atidarymas įvyks dvi die
nas, gegužės 29 ir 30. Kas nori 
smagiai ir maloniai dvi šventes 
praleisti, lai nuvažiuoja į Vaca* 
tion Paradise.

Vacation Paradise skelbimas 
telpa "Nafiji^nose” šiandien, 
ryt ir poryt.

Apdovanosi senelius nevien dai
nomis, bet ir aukomis

Ateinantį sekipadįen|, tai yra 
gegužės 29 dieną, Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras važiuoja 
aplankyti Oąk Forest prieglau
dos senelius. Dar reikia pridur
ti, kad Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras susideda beveik iš 
tokių pačių senelių, kuriems 
važiuoja koncertą duoti.

Choristai dar žada priduoti 
tiems nelaimingiems seneliams 
dovanų, kurias paaukavo šios 
draugijos: Chicagos Lietuvių 
Draugija — 10.00 dolerių; Mor- 
nipg Star Klubas — 5,00 dole
rius ; Kruopiškių Progresyvių 
Klubas — 5.00 dolerius; ir A. 
Vasiliauskas — 5.00 dolerius.

Kurie dar mano prisidėti, su 
aukomis, prašome priduoti ne
vėliau kaip sekmadienį, 12 vai. 
dieną, nes po to choras jau iš
važiuoja.

Choras susirinks, kaip ir vi* 
sada, į dainų pamokas, Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt St., 
o iš ten visi sykiu vyks į prie
glaudą. Aplankę senelius, Vyrų 
Choras važiuos į Naujos Ga
dynes pikniką, kuris įvyks 
Dambrausko farmoje.

IĘŠKĄU DARBO tavernoj už 
porterį, janitoriaus pagelbininku 
ąrb.ą ant faunos. Esu gerai patyręs. 
2710 So, Indiana Avė., Victory 8341 

šaukite janitopių.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKOS dir
bti reptaurante įr tavernoje — Ge-: 
ros valandos. Atsišaukite. 5305 W. 
Lake St. Tel. Austin 1156.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

RĘIKALINGAS SMOGUS trokui 
drąįvinti — 2 dienąs į savaitę.

Atsišaukite laišku, pranešdami 
savo amžių ir ar vedęs. Naujienos, 
Box 833.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ii^ Įtąisąį Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČĘRĮUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
icę bąksiųs. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALųmet 5269.

—Pažįstamas

39.45 WEST 66th PLACE,. freimi- 
nįs feaįedž su % akro loto, visi 
pagerinimai — ateity pardavęs tris 
po 30 pėdų lotus turėsi gauti šios 
dįenos vįsą pardavimo kainą $3650.

ARTHUR RINCK, 
3711 We$t 63rd St.

FARMS FOR SALE

FARMĄ LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nejei-

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

$3500.00 189 AKRŲ paprasta far- 
ma parsiduoda už $1200.00. Jei tuo
jau. Turi gauti $700 pinigais apmo
kėti laidotuvių išlaidas ir skolas. 
Likusią 5%—ilgu terminu. 2 my
lios nuo miesto. Budinkai geri. Mrs. 
Osborn, Hart, Michigan.

160 AKRŲ PARDAVIMUI. 90 
dirbamos, geri budinkai, barnė, 
sailo, stuba, 9 kambariai, 27 galvi
jų, 3 geri arkliai, laukas užsėtas. 
Viską parduosiu už $6500 ir visas 
mašinas. GEO. NOGRODSKY, 

Camp Douglas, Wis.

Audrius Turauskas iš Lietu* 
vos Bockunų kaimo, Metelių 
vai., kuris gyvena Jemako, N. 
Y., įr turi garažaus biznį, yra 
atvažiavęs porai savaičių.

Apsistojo pas savo švogerį 
Jqnų Vaistuką, 2835 W. Per* 
shing Road. Norėtų susirasti 
dąugiau savo kaimynų ir pažįs
tamų. Prašo atsišaukti.

• NUSINUODIJO VIEŠBU
TYJE. — LaSąll.e viešbutyje* 
Madison ir LąSalle, nusinuodi
jo 52 metų moteriškė Fannie 
A. Smith, nuo 4437 N. Hermit- 
age avenue. Paliko raštelį sa
vo sunui Charles M. Smith, 
1236 N. State, kuriame sako, 
kad namie 1 jo laukia laiškas. 
Turinys . nežinomas, nes laišką 
suėmė policija.

Žaliuojančiam 
Ąžuolyne

MADOS

S*

&

&

&

4803

Alfonsą šuminskienė, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
27 dieną gegužės mėn., 1935 
m., sulaukus 34 m. amž., gi
mus Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio vai., Karbociznos 
kaime. .

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antajną, seserį ir švoge
rį Kazimierą ir Juozapą And- 
resiunus, brolį Joną Montreal 
Canada, seserį Marijoną. Lie
tuvoj ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries bus laiko
mos šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo Pan. švenč. (Brigh- 
ton Parke) parap. bažnyčioje, 
gegužės 27 d., 1938 m., 8 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldas.

Mes Tave, musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus at
einant!

Nuliūdę lieka:
Vyras, Seserys, švogeris, 

Brolis ir Giminės.

ONA GENDVILAS, 
po tėvais Mickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Geg. 24 d., 5:00 v, vakare, 
1938 m., gimus Vilkaviškio ap
skrity ir parap., Karalių km.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jokūbą, dukterį Floreų- 
ce, seseris Antaniną Juknie
nę, švogerį Juozapą ir Petro
nėlę Zalbos, švogerį Aleksan
drą ir jų šeimynas, du pus
brolius, Viktorą iv Kazimie
rą Mickevičius ir jų šeimy
nas, 2 pusseseres vienuoles: 
seserį Francišką ir seserį Ali- 
zą, tetą Oną Mickevičienę ir 
kitas gimines, o Lietuvoj-----
3 brolius, 2 seseris ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Keistučio Pa-r 
šalpos Kliubo,

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituąnįca Av.

Laidotuvės įvyks Sųbatoj, 
Geg. 28 d., 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Dovido par.z 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Gedvilas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt; 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekąme,
Vyras, Ųuktė, Seserys ir Kitos 

Giminės.
Ląid. dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

POVILAS KARECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg. 24 d., 193$, gimęs Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio, 
mieste.

Pąliko dideliame nubudime 
sūnų joną, dukterį Oną, po
dukrą Antaniną Pųkįs. ir šei
myną, brolienę Oną Liepinę, 
giminaičius gtąnislovą Liepą, 
Oną Jozaitįenę, Antaną Liepą, 
Kaziunę Liepienę, Petrą Ką-, 
rėčką, Uršulę Šereikįenę, 
Agotą Krikščikaitienę ir Ka
zimierą Kąreęką, o Lietuvoje 
brolį, 2 seseris ir kitąs gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Ąv.

LaidotUvės 1 įvyks Subatoi, 
Gegužes 28 d., 2:00 vai. po 
pietų, Iš koplyčios bus nųlyt 
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. , a. Povilo Karecko 
giminės, draugai įr pąžjstaml 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Supus, Duktė, Podukra ir 
kitos Giminės.

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

Tąyp ošiančių ąžuolų saulė
toj dienoj įvyko Naujienų pik
nikas, labai pasekmingas ir įdo
mus. Čia buvo šimtai žmonių 
iš visų apielinkių. Tai naujie- 
niečių prielankumas žmonėms 
ir mandagumas sutraukė to
kią skaitlingą minią.

Visi linksminosi prisiminda
mi tėvynę Lietuvą ir prabėgu
sias' Lietuvoj dieneles. Ir ištik- 
ro visa aplinkuma čia priminė 
Ųietuvą, ypatingai ąžuolai ir jų 
ošimas tarytum 
bą kalbėjo.

Toje vietoje 
paskutinį kartą 
kaip sake ponas
neužilgo vėl galėsime suplanuo
ti lietuviška dvasia kartu su 
lietuvybės vadais, kurie daly
vauja kaptu su mumis ir taria 
mums savo žodį kaipo drau
gams ir tautiečiams.

Man labai malonu, kad taip 
gražiai praleidžiau sekmadienį 
tarp lietuvių, kurie kasdien 
mus žadina per laikraštį, tei
kia mintis ir žinias visuomenės 
labui.

Tad lauksime vėl progos 
simatyti tarp naujieniečių, 
rie niekad mus neapvylė ir 
apvils.

Lietuvos kal-

aš. manau ne 
suvažiavome, 

Grigaitis. Gal

pa- 
ku-
ne-

A. Kubilius.

No. 4803 — Madniausia šio se
zono suknelė ir skrybėlė. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašytį savo vardą pa* 
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Galį* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
S. Halsted SU, Chicago, IR 

CU įdedu 15 centų ir prašau 

aMvd pavyzd; Na--------- ~

Mtarou —~----- per krutino

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)
T

(MfartM ir valstija)

MOTIEJUS SKIRMONTAS 
Gyveno po adresu 3548 So. 

Union Avenue.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 23 d., 10:35 vai. va
kare, 1938 m., sulaukęs 45 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Pavandenio mieste.

Paliko dideliame nuliudime. 
brolį Joną, pusbrolį Stanislo
vą Skirmontą ir jų šeimyną, 
3 pusseseres: Veroniką Tau- 
tavičienę, Barborą Čepulienę 
ir Jastroųskienę ir jų šeimy
nas ir daug kitų giminių. Lie
tuvoj—2 brolius Augustą ir 
Juozapą ir jų šeimynas ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Pėtny- 
čioj, Gegužės 27 d., 8:00 vai. ( 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, ‘ ‘
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Motiejaus Skir- 
monto giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, pusbrolis, brolienė, 

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

kurioje at-

■Hm

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite gauti 
reikiamų pinigų laidotuvių išlai
doms, bažnyčios patarnavimui, dra
bužiams, kapinių lotams ir t. t. 
Tuoj autinė veiklą. Nėra atidėlioji
mo. Dėl tolesnių informacijų, be 
prievolių, klauskite savo laidotų* 
vių direktoriaus arba L. T. ELLIS 
CO.-r-33 N. La Šalie—-Franklin 1593.

MIRĖ KAPINĖSE. — Nuvy
kusi į St. Joseph’s kapines ap
lankyti savo šeimynos kapa, 
staigiai mirė Mrs. S. Metzger, 
(|3, nuo 322 N. 77'th avenue, 
Mihvaukee. Mirė prie loto, ku
rį buvo nusipirkusi savo, lai
dotuvėms.

LOVBKIS BS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Baųlrietamu 
ir Pagrabams.

3316 So, Halsted Street
Tel. BOULĘVARD 7314

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

gėlininkas
4180 Archer Avenue į

Phone LAFAYETTĘ 5800 [

JUOZAPAS VA?NONĮS
Persiskyrė su šiuo pąsaulįu 

Geg. 24 d., 11:15 vai. vakare, 
1938 m., sulaukęs 32 m. ąmž., 
gimęs Chicago, III,

Paliko dideliame nubudime 
motiną Uršulę Vąznonienę, 
moterį Minnie, posūnį Ed- 
wardą ir podukrą Eleaporą, 
seserį Emilią ir švogerį Jos. 
Cassanį ir anukus Edwardą 
Cassanį ir brolį Joną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 3354 So. 
St. Laidotuvės įvyks šeštad. 
Gegužės 28 d., 10:00 vai. ryto . 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Vazno- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar-/ 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, moteris, posūnis, po

dukra ir kitos giminės.
Laid. dir. P. J, Ridikas, Tel. 
Boulevard 4089A

Ridiko 
Halsted

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

sumani šeimininkė dabar tu
ri gerų progų įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokia progų. Pasinau- 
dokit jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikįrpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti* o paskui 
juos už keletu centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rūšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Tyokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 3Q0 naujų ir vartotų karų 

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

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

Visi karąi turi musų 90. dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir .visą dieną sekmadienį. . ,-.p 

COOK COUNTY FINĄNCE
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARSIDUODA 20 AKRŲ FRUK- 
TŲ farma, prie Benton Harbor, 
Michigan, puiki apięlinkė, gera že
mė.

15 akerių įvairių f rūktų medžių, 
7 kambarių namas su elektriką ir 
vandeniu, ir kiti geri budinkai.

Vėjinė melnycia, tiktai 100 my
lių nuo Chicagos. Ežerų, ežerėlių, 
upių ir upelių, ant main kelio U. 
S, 12. Bargenas už $3250.00 arba 
mainysime ant Chicagos namo..

KAZYS URNIKAS,
4708 So. W este r n Avė..

Atdara vakarais ir nedėliomis.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklosi ir^ Pamokos

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

2040 Washington Blvd.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

i ’M’? ' *

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto. 

P. WOLTERAITIS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

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

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

iki

PARDAVIMUI 1936 Cadillac; 
yra įvažiuotas 2500 mylias.

earl THRELEKD, 
7004 So. Map,lewood Avė.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

BUSINESS CHANCER 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS 5708 
So. Morgan, gera vieta, geras biz
nis, pilnai įrengtas.

TAVERNAS PARDAVIMUI, trys 
minutėj n,uo vidmiesčio, nebran
giai. 619 Węst Madison.

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

6333 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

restaųrantas geroj vietoj, geras biz
nis. Ateik ir pats pamatyk.

1153 West 47th St.
PARSIDUODA TA VERNO biz

nis išdirbtas per 3 metus. Pilnai 
įrengtas, nebrangiai. Kambariai 
vietoj. 719 S. Western Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas, pigi renda, 7 kamba
riai viršuj, kas nori galės pirkti su 
5 kambarių fornišiais. Listas 3 me
tams. Prie didelės transportacijos. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju į 
Lietuvą.. 3862 Archer Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS dir- 
btuvių apylinkėj, kampinė vieta — 
gyvenami kambariai, nebrangiai — 
UŽ pinigus. 1901 George St.

Grąceland 1847.
SKUBIAI PARDUOSIU bučernę 

ir gro$ernę, biznis išdirbtas per 15 
metų. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 946 West 59th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGAS BIZNIS bile ko
kios rųšies, arba bizniayas lotas, 
mainyti ant 2 flatų medinio namo 
po 6 kambarius su skiepu. Kaina 
$3500.00. Biznį arba lotą galima 
priimti kaip, pirmą įmokė j imą. Ma- 
tykit tuojaus.
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue.
Tel. Grovehill 1038.

PEREINAMAS KAMPAS
Naujas geltonų plytų; 8 krautu

vės ir 16 apartmentų ir ofisai. Ren- 
da $12,000. Kaina $45,000. $10,000 
reLOUI^aMORRIS & COMPANY 
4Q06 W. Division St., 10 N. Clark St.

3585 Mihvaukee.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUuEVARD 0250.

FINANCIAL
Finąnsai-Paskolos

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Buiiding Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. CanaĮ 8887

Į 
| 
i 3

I

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kaiRoą pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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PAŠALPOS STOTYS ATSIDARO ŠIANDIEN
C Ketvirtadienis, geg. 26, '38

Šelpiamos šeimynos vėl galės gauti čekius
Springfielde legislatura jau 

nubalsavo duoti pašalpai po 
$500,000 į menesį valstijai, iš 
kp Chicagai teks apie $329,000. 
Išviso pašalpoms legislatura 
paskyrė puspenkto miliono 
dolerių, kaip tas buvo pasiūly
ta gubernatoriaus Hornerio- 
Legislaturos priimtų bilių gu
bernatorius Horneris tuoj aus 
pasirašė, ir Chicagos miestas 
tuojau galės gauti pinigus.

Kuomet pritruko pinigų, pa
šalpos stotys čia buvo užsida
riusios gegužio 17 dienų. Bet

atėjus geroms žinioms iš 
Springfieldo, šiandien pašal
pos stotys vėl atsidarys. Tos 
šeimynos, kurios negavo če
kių, dabar galės juos gauti. 
Jų buvo 34,000, ir joms išsiun
tinėta atvirutės, kad ateitų 
pasiimti savo čekių.

Tai yra vienok laikinas 
klausimo išrišimas. Majoras 
Kelly toliaus rūpinasi, kad val
stija duotų Chicagos miestui 
teisę uždėti taksus ant cigare- 
tų ir kitų prabangos dalykų 
sukėlimui pinigų pašalpoms.

Acme-Naujienų Radiophoto
A. L. (Monty) Brandon, 

lakūnas, kurs valdė United 
Airlines lėktuvų susidau
žiusį ties Clevelandu.

NAUJIENOS, Chlcafijo, Ui.

Acme-Naujienų Radiophoto
lACME-NAUJl^A V M/iu.

NEKOKIE ŠĮMET BUS METAI INDIANA 
ŪKININKAMS

Daugelis norėtų grįžti Chicagon
Pradedant nuo vakarų-ži^-. 

mių kampo Indiana valstijoj

E. II. Veblin, Douglas Air- 
eraft korporacijos pilotas, ir 
slaugė Mildred Macek, kurie 
žuvo susidaužiusiame United 
Airlines lėktuve ties Clevelan
du gegužės 24 d.

Tai vidaus reikalų sekre
torius Harold L. Ickes, 64 
melų amžiaus, kurs vedė 25 
metų panele Jane Dahhnan 
iš Milwaukee, Wis. Vestuvės 
įvyko Dubline,' Airijoj.

Pagerbta poetė 
Harriet Monroe
Jos rankraščiai ir knygos do
vanoti Chicagos universitetui 
kartu su fondu poetams remti.

Užvakar Chicagos universi
tete buvo pagerbta garsi Chi
cagos poetė Harriet Monroe, 
mirusi 1936 metais. Ji buvo 
įsteigėja ir redaktorė “Poetry” 
žurnalo ir visų poetų potronė. 
Jos žurnale savo laiku bus iš
spausdintos ir Kleofo Jurge- 
lionio angliškos eilės. Garsie
ji Amerikos poetai pirmiau
sia spauzdino savo eiles po
etės Monroe žurnale “Poetry”. 
Ji buvo daugelio jų atradėja. 
Tarp tokių buvo plačiai ži
nomas Carl Sandburg.

Chicagos universitetui užva
kar buvo įteikta dovana — 
poetės Monroe visi rankraš
čiai ir pirmųjų laidų rinkinys. 
Poetas George Dillon, kurs 
dabar redaguoja žurnalų ‘‘Po
etry”, įteikė tų dovanų, pažy
mėdamas, kad tai yra vienu- 
tinė tokios rūšies dovana, nes 
panašios kitos kolekcijos nėra 
visame pasauly. Be to panelės 
Monroe brolis William S; 
Monroe prezentavo 2/100 tomų 
poezijos ir $5000 fondui poe
tams remti sulyg petės testa
mento.

Dovanas priėmė universite
to vice-prezidentas Frederic 
Woodward.

Poetės Monroe pagerbimui 
buvo universitete ir pietus, 
kuriuose dalyvavo poetai Dil
lon, Carl Sandburg, Ford Ma- 
dox Ford ir Archibald Mac- 
Leish, taipgi daug rašytojų, 
redaktorių ir poezijos mylė
tojų.

Apdegė šešios Krau
tuvės Netoli 
Skerdyklų

300 W. 47th bloke vakar ki
lo gaisras, kuris beverk sunai
kino šešias krautuves ir su
trukdė trafikų kelioms valan
doms. Nuostoliai padaryti 
krautuvių savininkams siekia 
$40,000.

Automobilio

Suėmė Bridgeporto 
Gyventoja Už 
Moters Užpuolimą
Užklupo moteriškę miegančių 

.... su 2>/2 mėnesių kūdikiu ....
Lytinių prasižengimų biure 

sėdi įkalintas' Bridgeporto gy
ventojas, 36 metų Anthony 
Gerška nuo 3710 South Union 
avenue.

Jis kaltinamas-užpuolimu 37 
metų moteriškės Mrs. Mary 
Volinck, nuo 2314 South Ked- 
zie avenue. -Jis įsigavo vidun 
per virtuvės langų.

Moteriškė tuo laiku miegojo 
su savo 2Vii kūdikiu rankose. 
Piktadario užklupta ir jo mu
šama, Mrs. Volinck ištruko 
vienmarškinė į gatvę ir ėmė 
šaukti pagalbos. Šauksmų išgir
dę, kaimynai pašaukė policijų, 
kuri Gerškų suėmė. Moteriškės 
kūdikis nenukentėjo.

Už jaunų berniukų užkabi- 
nėjimų policija taipgi suėmė 51 
metų Gabino Sierrų, 516 W. 
79tįi Street. Areštas* buvo pada
rytas ties 7930 Normai, kur 
berniukai žaidė.

Sako. Kad Gali Kilti 
Paraližo Epidemija

Chicagos ir valstijos sveika
tos departamentai perspėja gy
ventojus, kad Chicagoje gali 
kilti vaikų paralyžo epidemija. 
Dabartiniu laiku s’usirgimų 
skaičius normalis, bet gali pa
didėti. Pernai vaikų paralyžo 
susirgimų skaičius buvo gana 
didelis vasaros pabaigoje.

Liftas Spaustuvėj 
Užmušė Darbininką

Art Publishing Company 
spaustuvėje, 2509 West Cer- 
mak Road, liftas mirtinai su
trynė darbininkų Joseph Sat, 
35, nuo 1137 Washington Bou- 
levard.

• Atnaujina miesto tiltus—Vi- 
durmiestyje darbininkai pradė
jo remontuoti ir maliavoti ke
liamuosius tiltus per Chicagos 
upę prie Wacker Drive.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]

Čia matome gubernatorių Henry Hornerį kalbant legislaturoj apie reikalų pa
skirti pinigų pašalpų mokėjimui Chicagoje, kur pašalpos stotys užsidarė. Kairėje 
matyt leitenantas gubernatorius John Stelle ir Chicagos majoras Ed Kelly. Už gu
bernatoriaus buto spykęris Louis Lcwis. ,

. ’ [ACME-NAUJIENŲ Kotui

CHICAGO. — Louis Serraille (po kairei), pas kurį policija surado plaktukų. Plak
tukų Serraille naudojo kaip įrankį užpuldinėjimui. Jis jau kartų yra sėdėjęs kalėjime.

niekas daugiau, kaip “vaikš
čiojanti” smėlio kalnai. Ir nuo 
Illinois pagal Michiganų nie
kas daugiau kai baltas vaikš
čiojantis smėlis. Tarp’ tų smė
lio kalnų randasi ir pelkynų.

Nuo Michigan į pietus, nors 
žemė nepergeriausia, bet ran
dasi gražių ūkių. Tų ūkių sa
lininkai daugiausiai augina 
kornus. Mažiau kviečių, rugių 
ir avižų. Mažiausiai miežių, 
bulvių ir linų.

Kai kurie užsiima sodinin
kyste bei daržovių auginimu, 
bet tokių mažai. Gyvulių au
gintojų, kurie vien iš to gyve
nimų darytų, irgi nedaug.

Daug verčiasi pienu
Indiana ūkininkai daugiau

siai pristato pienų į pienines. 
Prie to, šiek tiek užlaiko galvi
jų, kiaulių, avių, na, ir paukš
čių: turkių, ančių vištų ir jų 
kiaušinius pristato į turgavie
tes. Tai tik priedas prie kitų 
ūkio produktų.

Sodininkams bus prasti me
tai, nes po ankstyvo pavasario 
vėlyvos šalnos sugadino-nušal- 
dė daug vaisių. “Pyčės”, gal 
slyvos, mažiau obuoliai, vynuo
gės, žemuogės ir kitos pana
šios uogos, kurie buvo išdygę, 
nušalo.

Laike gegužės 11, 12 ir 13 
dienomis šalnos net ūkininkų 
induose vandenį sušaldė apie 
čvertę colio.

Tarp Indianos ūkininkų ran
dasi lietuvių, kurie seniau su
ko gyveninio lizdų Chicagoje. 
Vieni paliesti bedarbės išėjo, 
kiti ieškodami permainų gyve
nime ir kiti norėdami pralobti. 
Kaip rodos, jei geriau industri
jos ratas suktųsi, tai daug 
skristų į senųjų Chicagų. Prie 
to, visi naujakuriai ir todėl 
daug visokių trukumų turi.

Lietuviai ūkininkai
Man žinomi žemiau minimi 

Indianos ūkininkai, kuriuos te
ko aplankyti, šalčių
neturėjo didelių nuostolių.

chicagiečiai ūkininkauja India* 
nos valstijoje: La porte apylin-
kėj: Rašančiai, Smitai, Mocka- 
petris (su Valančiu partne
riais), Jankauskai. Valparaiso 
apylinkėj: Pranskavičius, Janu- 
ševičius, Cirulis, Burdauskas, 
Mieškienė, Poška; Lowell apy
linkėj: Naveskas ir Ivanaitis. 
Vieni geriau, kiti prasčiau ver
čiasi. Visi džiaugsmu ir vargais 
dalinasi. Kai metai geresni, 
produktingesni, tai ūkininkui 
prašvinta akys. Prastuose me
tuose turi tenkintis taip, kaip 
yra.

Kol kas iš žinomų Indianos 
ūkininkų ateitis neišrado, kad 
gali būti auksinė. Tik gyveni
mo paįvairinimas. O gal ir se
natvės sulaukimas, negalima iš 
kalno spręsti. Šen ar ten, bet 
žmogus turi bandyti savo gi- 
liukį ir pasisekimų. —J. J. P.

IŠ LIETUVOS
LIETUVA GAMINSIS IR 

CEMENTĄ

Energijos komitetas galuti
nai ištyrė ir rado, kad ties 
Skirsnemune rastieji kreidos 
sluoksniai yra pakankamai di
deli, ir čia galima statyti pir- 
mųjį cemento fabrikų. Kreida, 
pridėjus kai kurių priemaišų, 
visai tinka cemento gamybai.

Taip pat patirti žymus krei
dos klodai Akmenės valsčiuje, 
Vegerių rajone. Šie kreidos 
sluogsniai dar tebetiriami ir aiš
kinama, kiek jie tinka cemen
tui gaminti.

Dabar galutinai ruošiami prę- 
jėlai dviems cemento fabri
kams statyti. Pirmasis bus pa
statytas ties Skirsnemune ir jo 
statyba prasidėsianti dar šiais 
metais.

Kai Lietuva savo krašte ga
minį’ ir cementų, tai beveik vi
sa statybinė medžiaga bus ga
minama namie, ir jos visai ma-

dienomis žai teks įsivežti iš užsienio.
šie Tsb.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori guli dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotu^ indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko. • .

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

Auka
Frances Willard ligoninėje 

mirė Gust Koklanes, nuo 14 
North Austin Boulevard, Oak 
Park. Jis buvo suvažinėtas ne
žinomo motoristo prie Jack- 
son bulvaro ir Mason avenue. 
Ko’klanes paliko 9 žmonių šei
mynų.

JUOKAI

55i •

Kaip Kokiu Atveju
Slankius prieš sekmadienį 

mėgsta atvykti į sostinę pw.-| 
mogų. Jį bičiulis patikęs klau
sia :

—Na, ir kiek tas tau kainuo
ja?

Slankius ats:ko:
—Jei vykstu su žmona, tai 

apie 50 litu, o jei vienas, tai 
dvigubai. dienos

.....
I ACM K-NAUJIKNŲ Photo] 

vienoje Chicagos ligoninėje. Tik pirmi du iš kairės berniukai, o visos kitos mergaitės.Keturios poros dvynukų, kurie spėjo gimti nuo gegužio 1
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PAŠALPOS STOTYS ATSIDARO ŠIANDIEN
Šelpiamos šeimynos vėl galės gauti čekius

Springfielde legislatura jau 
nubalsavo duoti pašalpai po 
$500,000 į menesį valstijai, iš 
kę Chicagai teks apie $329,000. 
Išviso pašalpoms legislatura 
paskyrė puspenkto miliono 
dolerių, kaip tas buvo pasiūly
ta gubernatoriaus Hornerio- 
Lcgislaturos priimtą bilių gu
bernatorius Horneris tuojaus 
pasirašė, ir Chicagos miestas 
tuojau galės gauti pinigus.

Kuomet pritruko pinigų, pa
šalpos stotys čia buvo užsida
riusios gegužio 17 dieną. Bet

atėjus geroms žinioms iš 
Springfieldo, šiandien pašal
pos stotys vėl atsidarys. Tos 
šeimynos, kurios negavo če
kių, dabar galės juos gauti. 
Jų buvo 34,000, ir joms išsiun
tinėta atvirutės, kad ateitų 
pasiimti savo čekių.

Tai yra vienok laikinas 
klausimo išrišimas. Majoras 
Kelly toliaus rūpinasi, kad val
stija duotų Chicagos miestui 
teisę uždėti taksus ant cigare- 
tų ir kitų prabangos dalykų 
sukėlimui pinigų pašalpoms.

Acme-Naujienų Radiophoto
A. L. (Monty ) Brau don, 

lakūnas, kurs valde United 
Airlines lėktuvą susidau
žiusį ties Clevelandu.

Acme-Naujienų Radiophoto
E. II. Veblin, Douglas Air- 

eraft korporacijos pilotas, ir 
slaugė Mildred Macek, kurie 
žuvo susidaužiusiame United 
Airlines lėktuve ties Clevelan
du gegužės 24 d.

L ACMK-NAUJ V -fuiu.

NEKOKIE ŠĮMET BUS METAI INDIANA 
l ŪKININKAMS
t ___________  I

Daugelis norėtų grįžti Chicagon

Tai vidaus reikalų sekre
torius Maroki L. Ickes, 64 
metų amžiaus, kurs vedė 25 
metų panelę Jane Dahlman 
iš Mihvaukee, Wis. Vestuvės 
įvyko Dubline,' Airijoj.

Pagerbta poetė 
Harriet Monroe
Jos rankraščiai ir knygos do
vanoti Chicagos universitetui 
kartu su fondu poetams remti.

Užvakar Chicagos universi
tete buvo pagerbta garsi Chi
cagos poetė Harriet Monroe, 
mirusi 1936 metais. Ji buvo 
įsteigėja ir redaktorė “Poetry” 
žurnalo ir visų poetų potronė. 
Jos žurnale savo laiku bus iš
spausdintos ir Kleofo Jurge- 
lionio angliškos eilės. Garsie
ji Amerikos poetai pirmiau
sia spauzdino savo eiles po
etės Monroe žurnale “Poetry”. 
Ji buvo daugelio jų atradėja. 
Tarp tokių buvo plačiai ži
nomas Carl Sandburg.

Chicagos universitetui užva
kar buvo įteikta dovana — 
poetės Monroe visi rankraš
čiai ir pirmųjų laidų rinkinys. 
Poetas George Dillon, kurs 
dabar redaguoja žurnalą “Po
etry”, įteikė tą dovaną, pažy
mėdamas, kad tai yra vienu- 
tinė tokios rūšies dovana, nes 
panašios kitos kolekcijos nėra 
visame pasauly. Be to panelės 
Monroe brolis William S; 
Monroe prezentavo 2,400 tomų 
poezijos ir $5000 fondui poe
tams remti sulyg petės testa
mento.

Dovanas priėmė universite
to vice-prezidentas Fredcric 
Woodward.

Poetės Monroe pagerbimui 
buvo universitete ir pietus, 
kuriuose dalyvavo poetai Dil
lon, Carl Sandburg, Ford Ma- 
dox Ford ir Archibald Mac- 
Leish, taipgi daug rašytojų, 
redaktorių ir poezijos mylė- 
tojų.

Apdegė Šešios Krau
tuvės Netoli 
Skerdyklų

300 W. 47th bloke vakar ki-. 
lo gaisras, kuris beveik sunai
kino šešias krautuves ir su
trukdė trafiką kelioms valan
doms. Nuostoliai padaryti 
krautuvių savininkams siekia 
$40,000.

Suėmė Bridgeporto 
Gyventoja Už 
Moters Užpuolimą
Užklupo moteriškę miegančią 

.... su 2J/2 mėnesių kūdikiu ....
Lytinių prasižengimų biure 

sėdi įkalintas' Bridgeporto gy
ventojas, 36 metų Anthony 
Gerška nuo 3710 South Union 
avenue.

Jis kaltinamas-užpuolimu 37 
metų moteriškės Mrs. Mary 
Volinck, nuo 2314 South Ked- 
zie avenue. Jis įsigavo vidun 
per virtuvės langą.

Moteriškė tuo laiku miegojo 
su savo 2'/2 kūdikiu rankose. 
Piktadario užklupta ir jo mu
šama, Mrs. Volinck ištruko 
vienmarškinė į gatvę ir ėmė 
šaukti pagalbos. Šauksmą išgir
dę, kaimynai pašaukė policiją, 
kuri Geršką suėmė. Moteriškes 
kūdikis nenukentėjo.

Už jaunų berniukų užkabi- 
nėjimą policija taipgi suėmė 51 
metų Gabino Sierrą, 516 W. 
79th Street. Areštas* buvo pada
lytas ties 7930 Normai, kur 
berniukai žaidė.

Sako, Kad Gali Kilti 
Paraližo Epidemija

Chicagos ir valstijos sveika
tos departamentai perspėja gy
ventojus, kad Chicagoje gali 
kilti vaikų paralyžo epidemija. 
Dabartiniu laiku susirgimų 
skaičius nonnalis, bet gali pa
didėti. Pernai vaikų paralyžo 
susirgimų skaičius buvo gana 
didelis vasaros pabaigoje.

Liftas Spaustuvėj 
Užmušė Darbininką

Art Publishing Company 
spaustuvėje, 2509 West Cer- 
mak Road, liftas mirtinai su
trynė darbininką Joseph Sat, 
35, nuo 1137 Washington Bou- 
levard.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]

Čia matome gubernatorių Henry Hornerį kalbant legislaturoj apie reikalą pa
skirti pinigų pašalpų mokėjimui Chicagoje, kur pašalpos stotys užsidarė. Kairėje 
matyt leitenantas gubernatorius John Sielio ir Chicagos majoras Ed Kelly. Už gu
bernatoriaus buto spykeris Louis Lewis.

Automobilio
Auka

Frances Willard ligoninėje 
mirė Gust Koklanes, nuo 14 
North Austin Boulevard, Oak 
Park. Jis buvo suvažinėtas ne
žinomo motoristo prie Jack- 
son bulvaro ir Mason avenue. 
Koklanes paliko 9 žmonių šei
myną.

JUOKAI

• Atnaujina miesto tiltus—Vi- 
durmiestyje darbininkai pradė
jo remontuoti ir maliavoti ke
liamuosius tiltus per Chicagos 
upę prie Wacker Drive.

[ACME-NAUJIENŲ Foto 1

CHICAGO. — Louis Serraille (po kairei), pas kurį policija surado plaktuką. Plak
tuką Serraille naudojo kaip įrankį užpuldinėjimui. Jis jau kartą yra sėdėjęs kalėjime.

Kaip Kokiu Atveju
Slankius prieš sekmadienį 

mėgsta atvykti į sostinę pn.-Į 
mogų. Jį bičiulis patikęs klau
sia:

—Na, ir kiek tas tau kainuo- 
ja?

Slankius atseko:
—Jei vykstu su žmona, tai 

apie 50 litu, o jei vienas, tai 
dvigubai.

Pradedant nuo vakarų-žię- 
mių kampo Indiana valstijoj 
niekas daugiau, kaip “vaikš
čiojanti” smėlio kalnai. Ir nuo 
Illinois pagal Michiganą nie
kas daugiau kai baltas vaikš
čiojantis smėlis. Tarp tų smė
lio kalnų randasi ir pelkynų^

Nuo Michigan į pietus, nors 
žemė nepergeriausia, bet ran
dasi gražių ūkių. Tų ūkių ša
rvininkai daugiausiai augina 
kornus. Mažiau kviečių, rugių 
ir avižų. Mažiausiai miežių, 
bulvių ir linų.

Kai kurie užsiima sodinin
kyste bei daržovių auginimu, 
bet tokių mažai. Gyvulių au
gintoju, kurie vien iš to gyve
nimą darytų, irgi nedaug.

Daug verčiasi pienu
Indiana ūkininkai daugiau

siai pristato pieną į pienines. 
Prie to, šiek tiek užlaiko galvi
jų, kiaulių, avių, na, ir paukš
čių: turkių, ančių vištų ir jų 
kiaušinius pristato į turgavie
tes. Tai tik priedas prie kitų 
ūkio produktų.

Sodininkams bus prasti me
lai, nes po ankstyvo pavasario 
vėlyvos šalnos sugadino-nušal- 
dė daug vaisių. “Pyčes”, gal 
slyvos, mažiau obuoliai, vynuo
gės, žemuogės ir kitos pana
šios uogos, kurie buvo išdygę, 
nušalo.

Laike gegužės 11, 12 ir 13 
dienomis šalnos net ūkininkų 
induose vandenį sušaldė apie 
čvertę colio.

Tarp Indianos ūkininkų ran
dasi lietuvių, kurie seniau su
ko gyvenimo lizdą Chicagoje. 
Vieni paliesti bedarbės išėjo, 
kiti ieškodami permainų gyve
nime ir kiti norėdami pralobti. 
Kaip rodos, jei geriau industri
jos ratas suktųsi, tai daug 
skristų į senąją Chicagą. Prie 
to, visi naujakuriai ir todėl 
daug visokių trukumų turi.

Lietuviai ūkininkai

chicagiečiai ūkininkauja India
nos valstijoje: La porte apylin
kėj: Basančiai, Smitai, Mocka- 
petris (su Valančiu partne
riais) , Jankauskai. Valparaiso 
apylinkėj: Pranskavičius, Janu- 
ševičius, Cirulis, Burdauskas, 
Mieškienė, Poška; Lowell apy
linkėj: Naveskas ir Ivanaitis. 
Vieni geriau, kiti prasčiau ver
čiasi. Visi džiaugsmiųir vargais 
dalinasi. Kai metai geresni, 
produktingesni, tai ūkininkui 
prašvinta akys. Prastuose me
tuose turi tenkintis taip, kaip 
yra.

Kol kas iš žinomų Indianos 
ūkininkų ateitis neišrodo, kad 
gali būti auksinė. Tik gyveni
mo paįvairinimas. O gal ir se
natvės sulaukimas, negalima iš 
kalno spręsti. Šen ar ten, bet 
žmogus turi bandyti savo gi- 
liukį ir pasisekimą. —J. J. P.

E LIETUVOS

Man žinomi žemiau minimi 
Indianos ūkininkai, kuriuos te-

LIETUVA GAMINSIS IR 
CEMENTĄ

Energijos komitetas galuti
nai ištyrė ir rado, kad ties 
Skirsnemune rastieji kreidos 
sluoksniai yra pakankamai di
deli, ir čia galima statyti pir
mąjį cemento fabriką. Kreida, 
pridėjus kai kurių priemaišų, 
visai tinka cemento gamybai.

Taip pat patirti žymus krei
dos klodai Akmenės valsčiuje, 
Vegerių rajone, šie kreidos 
sluogsniai dar tebetiriami ir aiš
kinama, kiek jie tinka cemen
tui gaminti.

Dabar galutinai ruošiami prę- 
jėlai dviems cemento fabri
kams statyti. Pirmasis bus pa
statytas ties Skirsnemune ir jo 
statyba prasidėsianti dar šiais 
metais.

Kai Lietuva savo krašte ga
mina ir cementą, lai beveik vi
sa statybinė medžiaga bus‘ga
minama namie, ir jos visai ma-

ko aplankyti, šalčių dienomis žai teks įsivežti iš užsienio, 
neturėjo didelių nuostolių, šie ‘ Tsb.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gąli dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotu? indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko. _ • ,

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

l ACM t-NAUJIENŲ Photo] 
Keturios poros dvynukų, kurie spėjo gimti nuę gegužio 1 djenos vienoje Chicagos ligoninėje. Tik pirmi du iš kairės berniukai, o visos kitos mergaitės.
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