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Chicaga Nebeturi Fondų Pašalpai
$9,000,000 SENŲ CHICAGOS BILU 

NEUŽMOKĖTA
Illinois valstijos iždinė taipgi mato deficitą

SPRINGFIELD, III., birž. 2. 
— Illinois legislatura svarsto 
pašalpos teikimo klausimus. 
Ketvirtadieni legislaturos at
stovų butui duota informacijų 
apie visos valstijos ir apie Chi
cagos finansus.

Apie Illinois valstijos finan
sus papasakojo Sam Nudelman, 
valstijos finansų direktorius. 
Pasak jo, prieš keletą savaičių 
valstija turėjo iždinėje $20,- 
621,331. Nuo dabar iki birže
lio 30 d. 1939 m., jo departa
mento apskaičiavimu, laukiama 
dar $77,400,000 pajamų. Taigi 
viso susidarys $98,021,331.

Po visų išmokėjimų, kurie 
jau dabar yra matomi, iš mi
nėtos 98 milionų dolerių sumos 
valstijos iždinėje pasiliks $8,- 
575,314. Bet, pareiškė NudeT- 
man, iš šios sumos $4,500,000 
legislatura jau paskyrė pašalpos 
reikalams pereitą savaitę. Dar 
nužiūrėta keletas asignacijų Sa
liuose, kuriuos dabar turi/le
gislatura. Ir kai figos-išlaidos 
bus sudėtos 4 Vieną. sUmą, tai 
numatoma, kad valstija turės 
birželio mėn. 30 d. 1939 metų 
$2,549,686 deficito.

Reiškia, gatavų fondų, jau 
surinktų arba numatomų su
rinkti pinigų, nieku budu ne
išteks pašalpos reikalams.

Karas smaugia 
Japoniją

TOKIO, Japonija, birž. 2. — 
Karas Kinijoje japonams kaš
tuoja po $5,000,000 kasdien. 
Ekspertų apskaičiavimu iki šiol 
jis kaštavo $2,000,000,000.

Japonijos gyventojai moka 
aukštesnius taksus, o sutaupo- 
mis perka valdžios bonus iš
leistus karo reikalams. Jie dir
ba ilgesnį laiką, dėvi sinteti
nius drabužius ir išsižada va
dinamų prabangos dalykų, ku
riais naudodavosi pirm karo.

Japonijos kreditas nusmukęs. 
Jungt. Valstijose, kur japonai 
perka daugiausia reikmenų, 
jiems tenka pirkti už cash lėk 
tuvus, amuniciją, aliejų, med
vilnę ir reikalingas mašinas.

Tuo pačiu laiku japonams 
tenka mokėti palaukos $316,- 
000,000 paskolai, kurią jie ga
vo Jungt. Valstijose pirm ka
ro. Prie viso to Japonijos eks
portai sumažėjo 20 nuošimčių, 
o reikmenų kainos pakilo.

Gi Vokietija ir Italija, Japo
nijos talkininkės, kreditų jai 
suteikti nepajėgia, nes joms 
pačioms cash yra taip reika
lingas, kaip Japonijai.

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

Giedra; truputi šilčiau > po
piet; saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:19 valandą.

Chicagos padėtį apibudino 
meras Kelly. Jis pareiškė, kad 
Chicagoj miesto vyriausybė ne-- 
nori dėti naujų taksų pašalpos 
reikalams. Tačiau Chicaga sten
gsis pakelti viską, tik ne nau
jus real estato ir pardavimo 
taksus.

Chicagos finansai yra pras
tesnėj padėty, negu valstijos. 
Robert B. Upham, miesto komp- 
trolierius, liudijo atstovų bu
tui, kad dabar, einamuoju mo
mentu, Chicaga pasilieka neiš
mokėjusi $9,000,000 bilas, ku
rios jau turėjo būti išmokėtos. 
Teisybė, Chicaga turi rankose 
$44,000,000 cash. Bet tos sū
rios yra senai paskirtos spe- 
cialiams reikalams ir jų nega
lima suvarttoti pašalpai.

Upham painformavo legisla
turos narius, kad Chicaga nuo 
1928 iki 1937 m. prarado $17,- 
000,000, ba nepajėgė iškolek- 
tuoti tokią sumą taksų. Jeigu 
Chicaga pajėgtų iškolektuoti 90 
nuošimčių taksų, tai ji neturė
tų deficito. Tačiau 1936 metų 
taksų teiškolektuota iki šiol 
tik 74 nuošimčiai, o su 1937 
metų taksais dalykai, atrodo, 
bus dar prastesni, nes biznis 
atslūgo.

Taigi ir Chicaga neturi fon
dų pašalpai.

Prancūzai pirks 
Jungt. Valstijų 

lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

2. — Atstovų buto aviacijos 
komiteto nariai paskelbė ket
virtadienį, kad vyriausybė yra 
nutarusi praktiškai • padvigu
binti oro laivyną iki balandžio 
mėnesio ateinančių metų. Da
bar Francuzija turi 1,400 ka
ro lėktuvų, o balandžio mėne
sį tikisi turėti jų 2,600.

Oro laivynui padauginti yra 
paskirta $94,500,000. Iš šios 
sumos $24,300,000 bus išleista 
Jungtinėse Valstijose. Išlaidos 
eis mašinoms pirkti, kurios yra 
reikalingos Francuzijos lėktu
vų dirbtuvėms.

Vidurines mokyklas 
baigia 1,400,000 

mokinių
WASHINGTON, D. C., birž. 

2. — Apšvietos departamento 
atstovų pareiškimu šiemet vi
durinių Jungt. Valstijų moky
klų ir kolegijų kursus baigs 
1,420,000 mokinių. IŠ to skai
čiaus vidurines mokyklas už
baigs 1,250,000 mokinių, o ko
legijų kursus tarp 160,000 ir 
170,000 studentų.

National Youth Administra- 
tion šiais metais šiiteikė finan
sinės paramos 326,000-čiams 
mokinių. Pašalpos suteikta 
226,000-čiams vidurinių moky
klų mokinių, 98,000-čiams ko
legijų studentų ir 2,600-ms stu
dentų, kurie, baigę kolegijų 
kursus, tęsė studijas toliau.

Tai Anglijos karaliaus sargyba paroduoja Londone.

Japonija ištirs Jung
tinių Valstiją skundą

TOKIO, Japonija, birž. 2. — 
Trečiadienį Jungt. Valstijos 
įteikė japonams protestą dėl to, 
kad jie nebeįleidžia į užkariau
tas Kinijos teritorijas, fų tar
pe į Nankingą, amerikiečių. 
Ketvirtadienį Japonijos vyriau
sybė užtikrino Jungt. Valsti
jas, kad ji pasiųs į Kiniją spe
cialią komisiją patikrinti ame
rikiečių nusiskundimus.

Į japonų komisiją įeis armi
jos pulkininkas ir du užsienio 
reikalų ministerijos valdinin
kai.

Rusai priėmė anglų 
planą Ispanijos 

reikalu
LONDONAS, Anglija, birž. 

2. — Sovietų Rusijos atstovai 
sutiko ketvirtadienį priimti an
glų planą taikomą svetimša
liams kariams iš Ispanijos iš
traukti. Rusų delegacijos pa
tarėjas S. B. Kagan pareiškė, 
kad sovietai reikalaus griežtos 
sausumos ir jurų kontrolės pla
ną vykdant. Jei po 40 dienų 
ištraukimas savanorių iš Ispa
nijos neprasidės, tai kontrole 
Ispanijos rubežių automatiniai 
nupuls.

Eksplozija kasykloj 
užmušė 6 anglia

kasius
SCRANTON, Pa., birž. 2. — 

Volpe Coal kompanijos kasyk
loj ketvirtadieni kilo eksplozi
ja. šeši angliakasiai užmušti, 
dviejų pasigendama, o šeši ki
ti skaudžiai apdegė. * -----—r. „

Senatas nusileido 
prezidentui

WASHINGTON, D. C., birž. 
2. — Nusileidimas prezidento 
Roosevelto reikalavimui Jungt. 
Valstijų senatas ketvirtadienį 
nutarė nevaržyti vyriausybės 
rankų vykdyme programos, ku
ri taikoma bizniui ir pramonei 
gaivinti.

Lojalistai numušė 
12 sukilėlių lėk

tuvų
HENDAYE, Francuzija, birž. 

2. — Ketvirtadienį didelis skai
čius sukilėlių" lėktuvų, italų ir 
vokiečių išdirbyštės, mėgino 
užpulti lojalistus. Pastarųjų 
lėktuvai puolė sukilėlius. Įvyko 
smarkios kautynes padangėje. 
Dvylika sukilėlių lėktuvų nu
mušta. Lojalistai pražudė pen
kis savo lėktuvus.

Sukilėlių prąnešimais ketvir
tadienį, jie sulaužę pirmą lo- 
jalistų liniją apgynimui Valen- 
cijos. Tačiau vėlesnės žinios 
nepatvirtino šio pranešimo.

Metalo darbininkų 
daugiausia be

darbių
SPRINGFIELD, III., birž. 2, 

— John Biggers, pereitų me
tų cenzo administratoriaus ra
portas rodo, kad cenzo ėmimo 
laiku Illinois valstijoj bedar
bių buvo 339,307. Iš to skai
čiaus 130,942 bedarbiai buvo 
tie, kurie praeityje dirbo me
talo pramonėse. Reiškia, meta
lo darbininkų, kaip paskiros 
grupės, buvo daugiausia bedar
bių.

Privertė vėl samdyti 
darbininkus

MANILA, Filipinų Salos, bir
želio 2. — 500 ginkluotų vyrų 
atlankė Antipolo Hacienda, 
Pampagna provincijoje, ir pri
vertė dvaro menedžerį vėl pri
imti į darbą rendauninkus, ku
rie buvo pavaryti. Filipinų pre
zidentas Quezon įsakė merę 
konferencijai areštuoti asme
nis, kurie turėjo ryšių su sa
kytu įvykiu.

Quezon grūmoja pavartoti 
armiją, jei bus reikalas, “tai
kai ir tvarkai palaikyti”.
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45 girių gaisrai
QUEBEC, CanadaT bir^. 2. 

— Dabartiniu laiku Quebec 
provincijoj 1,000 žmonių ge
sina 45-kis miškų gaisrus. Sau- 

'sra ir vėjąiiplečia gaisrus.

Streikas likviduotas 
Rockforde

ROCKFORD, III., birž. 2. — 
Trečiadienio vakare automobi 
lių darbininkų unijos nariai 
nubalsavo užbaigti streiką J. I. 
Case 'įmonėje. Ketvirtadienį jie 
sugrįžo į darbą. Įmonės vedė
jų ir unijos atstovų derybos 
nustatys sutarties smulkme
nas.

Iš 1,500 Case dirbtuvės dar
bininkų apie 1,200 priklauso 
automobilių darbininkų unijai. 
Kiti 300 priklauso arba ADF 
arba visai nepriklauso organi
zacijai. Del to, kad šie 300 ne
moka duoklių automobilių uni
jai, ir kilo streikas. Automo? 
bilių unija yra dalis CIO.

Kinai protestuoja 
beginklių žmonių 

žudymą
GENEVA, Šveicarija, birž. 

2. —- Ketvirtadienį Kinija at
sišaukė į pasaulį — per Tautų 
Sąjungą — kviesdama pavar
toti efektyvias priemones ir su
laikyti japonus nuo žudymo ci
vilių gyventojų, jų tarpe mo
terų ir vaikų, lėktuvų atako
mis Kinijos miestams.

Atsišaukimas išleistas ry
šium su paskutiniųjų dienų ja
ponų lėktuvų atakomis Canto- 
nui, kuriose 2,000 žmonių bu
vo užmušta ir daugiau nei 5,- 
000 sužeista.

$360,000 bausmės 
aliejaus firmoms

MADISON, Wis., birž. 2. — 
Teisėjas Patrick T. Stone pa
skyrė 13-kai aliejaus stambių
jų kompanijų ir 11-kai jų vir
šininkų bausmes sumokėti 
$360,000 ir padengti teismo 
kaštus suma $25,000. Sprendi
mą teismas paskelbė ketvirta
dienį. Kompanijos buvo kalti
namos tuo, kad dalyvavo są
moksle perdąug iškelti savo 
produktų kainas.

Tarp nubaustųjų kompanijų 
yra Socony-Vacuum Oil Co., 
Standard Oil Co. of Indiana) 
Empire Oil and Refining Co., 
Shell Petroleum Corporation, 
Sinclair Co. ir kitos.

Rekomenduoją lyties 
pamokas bažnytinėm 

mokyklom
NEW YORK, N. Y., birž. 2. 

— United Lutheran Synod of 
New YoFk raportas, prieš įvyk
siant tos bažnyčios konvenci
jai Rochestery, tarp ko kita 
rekomenduoja, kad bažnytinė
se mokyklose, vadinamose Sun- 
day Schools, butų dėstomos ly
ties pamokos (sex ins<truction).

Ispanai sulaiko bri- 
tų-italų paktą

LONDONAS, Anglija, birž. 
2. — Britanija ir Italija pada
rė sutartį. Sutartis pradės veik
ti, kai italai ištrauks kariuo
menę iš Ispanijos. Bet ispanai 
nepasiduoda Mussoliniui, taigi 
Mussolini neištraukia savo ka
riuomenės iš Ispanijos, o dėl 
to britų-italų sutartis neįeina 
galion.

Reikalauja kongre
so tyrinėjimo radio 

pramonei
** - - z"**

WASHINGTON, D. C., birž. 
2. — Komunikacijų komisijos 
narys, George Payne, ketvirta
dienį kreipėsi į atstovų buto 
tvarkos komitetą prašymu pa
daryti nuodugną radijo pramo
nes tyrinėjimą.

Audra užgavo pietų 
Angliją ,
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LONDONAS, Anglija, birž. 
2. — Anksti ketvirtadienį 100 
mylių per Valandą greitumo vė
jas užgavo pietų Angliją. Gy
vybei gelbėti laivai turėjo ne
mažai darbo gelbėdami žuvau
toj us. Karo laivai buvo pasių
sti gelbėti jachtas Weymouth 
ir Plymouth pakraščiais.

Nutarė padidinti 
fondus viešiems 

darbams
WASHINGTON, D. C., birž. 

2. — Jungtinių Valstijų sena
tas ketvirtadienį nutarė asig
nuoti viešiemsiems darbams 
$965,000,000 daugiau, negu bu
vo nužiūrėta tiems darbams 
originaliame biliuje.

Rusų-kinų sutartis 
nepasirašyta

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 2. — Sovietų Rusijos at
stovas ketvirtadienį paneigė 
žinią iš Rigos, kad rusai ir ki
nai pasirašę neseniai sutartį, 
pagal kurią rusai teiks kinams 
daugiau paramos kariauti su 
japonais ir kad už tai rusd7( 
gaus specialių privilegijų Ki
nijoje.

PITTSBURGH, Pa., birž. 2. i 
— Sustreikavo 1,400 vietos 33- 
kių didžiųjų kepyklų trokų šo
ferių. 2,400 darbininkų, dirban
čių kepykloms viduj, neteko ir
gi darbo, šoferiai reikalauja 
pakelti jiems algas po 5 cen
tus valandai.

IŠ LIETUVOS
NELAIMINGAS ĮVYKIS

ŠEDUVA. — Velykų, antrą 
dieną Pakalniškių Vyčas ir Ži
linskas važiavo dviračiais į ar
timiausią kaimą pasiskolinti 
lempų mokyklos salės apšvie
timui, kurioje rengė vakarą. 
Pakalnėn pirma važiuojąs Vy
čas apvirto, o Žilinskas visu 
smarkumu užsigrudo ant ap- 
virtusio. Po griuvimo Žilinskas 
buvo nustojęs sąmonės.

Tuoj parvežtas iš Šeduvos 
gyd. Paturskis patarė ž. kuo- 
skubiausia vežti į ligoninę. Pa
nevėžio apskrities ligoninėj bu
vo padaryta operacija ir ras
ti vidaus organai sutrukę tri
jose vietose. Po operacijos ne
laimingasis tris dienas pasikan
kinęs mirė.

Velionis buvo rimtas, blaivus, 
darbštus ir gabus 17 metų jau
nikaitis, su pasiryžimu ir ener
gija pradedąs ūkininkauti tėvų 
iš dvaro gautame 10 ha kel
muotame žemės sklype, esan
čiame Daukantų km., Šeduvos 
v.

IV. 25 d. velionis buvo paly
dėtas į Sidabravo bažnyčią, 
kur jį atlydėjo ir Labos JUR 
su šaVo vėliava. Bet vietos kle
bonas kun. Andriejauskas vė
liavą iš bažnyčios paprašė iš
nešti, nes bažnytinė vyresnybė 
neleidžianti, nepažįstamų vė
liavų į bažnyčias. Velionį žmo
nės gražiai palaidojo.

SALANTAI. — Gegužės 3 d. 
Salantuose buvo jomarkas. Vie
name restorane, Gedgaudiškių 
km., Salantų v. ukin. L. A. pei
liu mirtinai subadė Sendrauską 
Juozą, 22 m. amž., iš Bargalio 
k., Salantų valsč. Sendrauskas 
tuojau mirė toj pat vietoje. 
Reikia pažymėti, kad Salantuo
se yra keturi restoranai ir vie
nas degtinės monopolis, o nė
ra nei vienos skaityklos, nei 
knygyno, išskiriant šaulių bū
rio knygyną, kurį mažai kas 
žino. Čia dažnai pasitaiko mir
tinų muštynių. Reikia nešti į 
kaimą kultūrą, nes mes dar te- 
beskendim tamsoje.

Kinams nepavyko 
japonus apsupti

SHANGHAI, Kinija, birž. 2. 
— Kinai mėgino apsuptį kele
tą tūkstančių japonų, vadovau
jamų gen. Kenji Dohara, prie 
Geltonosios upės. Kinų žygis 
nepavyko. Dabar kinams pa
tiems gręsia pavojus, kad juos 
apsups japonai prie Kaifengo, 
paskutinio barjero japonų ofen- 
syvui linkui Hankowo, dabar
tinės kinų sostinės.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Skandalas dėl aukų
Kai kilo tarp Lietuvos ir 

Lenkijos ginčas, tai įvairios or
ganizacijos lietuvių kolonijose 
suskato rinkti aukas Lietuvai 
ginti. Neatsiliko ir musų did
miesčio organizacijos. Kovo 
mėnesio gale Richmondo daly
je Lietuvių Muzikališka Bend
rovė surengė protesto mitingų, 
kuris publikos atžvilgiu buvo 
gana gausingas. Ir tai nežiū
rint to, kad jis buvo rengiamas 
skobomis. Mitingas priėmė ke
lias rezoliucijas, o taip pat rin
ko aukas Lietuvos nepriklauso
mybei ginti. Iš viso buvo su
rinkta $350. Rengimo išlaidai 
padengus, liko per $300. Tie pi
nigai yra Muzikališkos bendro
vės globoje. v

Dabar gali kilti klausimas, 
kodėl tie pinigai vis dar tebe
laikomi bendrovės ižde? Daly
kas tokis, kad musų kolonijos 
tautininkai yra pasidalinę į dvi 
grupes. Viena grupė priklauso 
kupstuojantiems tautininkams, 
kurie yra pasirengę pildyti vis
ką, ką Smetonoj pakalikai pa
liepia, o kita grupė susideda iš 
vadinamųjų progresyvių tauti
ninkų. Pastarieji juo tolyn, juo 
labiau nuo visokių Smetonos 
kavalierių pradeda šalintis. Jie 
sako, jog iš “apsmetonintų” ka
valierių tik išrūgos bepasiliko. 
Progresyviuosius tautininkus 
labiausiai paveikė spaudoje pa
sirodęs atsišaukimas į Lietuvos 
tautą, po kuriuo pasirašė buvu

sieji Lietuvos prezidentai, 
premjerai, ministrai ir šiaip 
stambų# visuomenes veikėjai.

Labai nekokį įspūdį padarė 
ir kitas nuotykis. Tuoj po pro
testo, mitingo buvo sumanyta 
surengti bankietas. Planuoja
ma buvo rengti negausingą 
bankietą, bet labai svarų. Bū
tent, kviesti daugiausia įtakin
gus vyrus; miesto majorą, žy
mesnius teisėjus ir t.t. Žinoma, 
vyriausiais kalbėtojais buvo nu
matyti Lietuvos pasiuntinys iš 
VVashingtono ir generalis kon
sulas iš New Yorko. Manoma 
buvo, kad tuo budu pasiseks iš- 
populiarizuoti Lietuvę bei su
pažindinti kitataučius su tomis 
skriaudomis, kurios liko pada
rytos musų tautai.

Prasidėj o susirašinčj imas, 
kurio pasėkos buvo visai neti
kėtos: generalis konsulas visai 
atsisakė bankiete dalyvauti, o 
Lietuvos pasiuntinys pastatė iš
lygą, kad jis dalyvausiąs tik 
tuo atveju, jei bankiete nebusią 
nieko prisiminta apie dabarti
nį lietuvių — lenkų ginčą.

Kai gegužės 19 d. p. J. V. 
Grinius raportavo apie susira
šinėjimo pasėkas, tai visi labai 
nurtcbo. Grinius dar pridūrė, 
jog visą susirašinėjimą vedęs 
p. C. S. Cheleden.

Kada Lietuvos atstovai vaidi
na bailių kiškių vaidmenį, tai 
aiškus daiktas, jog nebeliko jo
kios prasmės bankietą rengti. 
Juo labiau, kad ir pats bankie- 
to tikslas butų buvęs supažin
dinti, kitataučius su tomis prie
žastimis, dėl kurių Lietuva per

Nėra Stipresnės įstaigos Dėl i
TAUPYMO |

M TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

ę Atsargos Kapitalas (reserve) $100,000.00

/- Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOKĖJOM JS n/
DEVIDENTO /O

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERALI
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION i

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS i

keliolikę metų atsisakė su Len
kija palaikyti normalius santy
kius.

Netrukus po to (vykusioje 
konferencijoje liko nutarta 11 
balsų prieš 3 (vienas susilaikė 
nuo balsavimo) surinktas au
kas kolkas laikyti bendrovės 
ižde. Narių susirinkimas vien
balsiai užgyrė tą nusistatymą.

Progresyvieji tautininkai sa
ko, jog aukos buvo renkamos 
Lietuvos nepriklausomybei gin
ti, o ne į kokį ten ginklų fon
dų. Kai visa sjtuacija geriau pa
aiškės, tai tam tikslui tos au
kos ir bus sunaudotos. O kol
kas jos pasiliks bendrovės ižde 
ir niekas jų nelies.

Kai šis protesto mitingas taip 
puikiai nusisekė, tai vienas pa
bėgėlis iš sklokos kumštelėjo 
ščyrain stalincui į pašonę ir pa
reiškė: "Matai, drauguti, čia ti
krai geras gišeftas; reikia tik 
progos nepraleisti, štai musę 
Brooklyno f rentai susikolekta- 
vo apie pusantro Šimtelio, tai 
kodėl mes negėlime to padary- 
ti? Argi mes jau tokie molio' 
Motiejai, kad nepasinaudotu
mėme šia puikia proga?”

Po to parengimo stalincal 
tuoj Šoko rengti protesto mi
tingą Tautiškoje svetainėje, Mi
tingas buvo garsintas ant visų 
kampų ir per radijo. Tačiau 
žmonių buvo skystokai, o aukų 
tesurinkta $24.80. Kada pasi
dengė rengimo išlaidos, tai liko 
tik $3.80.

Progresyvieji tautininkai da
bar juokus krečia iš savo kon
kurentų. Girdi, jijs pelnėte tiek, 
kaip Zablockis ant muilo, ir 
turėjote pasitenkinti trimis šim
tais centų, o mums liko trys 
šimtai dolerių.

Tai tokios tokelės su aukų 
rinkimu musų didmiestyje. O 
kas bus toliau, tai pagyvenę pa
inu tysėme vėliau. —Kapsas

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New 
Yorke Praneša:

metųLietuva, švęsdama 20 
Nepriklausomybės sukaktuves, 
nori klek galima dideliam 
tautiečių skaičiui, nežiūrint ka
me jie begyventų, suteikti pro
gą pasidžiaugti kartu su savo 
broliais Lietuvoje visos tautos 
laimėjimais. Todėl Lietuvos 
Vyriausybė nutarė atleisti nuo 
visų mokesčių užsienyj gyve
nančius Lietuvos piliečius ir 
lietuvius', kitų valstybių pilie
čius, be to, teikti gegužės — 
rugsėjo menesių laikotarpyje 
šias keliavimo lengvatas:

1. Duoti 50% nuolaidą nuo 
visų klasių pagrindinio tarifo, 
keliaujant visais Lietuvos gele
žinkeliais ir garlaiviais, ir 25% 
nuolaidą keliaujant tarpmiesti
niais autobusais.

2. Aktyvieji sportininkai Tau-! 
tinėje Olimpiadoje ir paskirų 
kolonijų sporto vadai birželio, 
liepos Ir rugpjūčio mėnesiais 
Lietuvos geležinkeliais trečia 
klase keliauja nemokamai,

3. Atleisti nuo įvažiavimo 
rinkliavos automobilius. Besi- 
vežantieji automobilius turi į- 
mokėti G. Konsulate užstatą 
$335.00 sumoje, kad grįždami 
iš Lietuvos automobilį išsiveš.

Lietuvos piliečiai, norėdami 
pasinaudoti pirmam paragrafe 
suminėtomis lengvatomis, turi 
pristatyti G. Konsulatui Lietu
vos pasą ir dvi fotografijas. 
Lietuviai ne Lietuvos piliečiai 
be svetimos valstybės paso ir

fotografijų dar turi pristatyti į- 
rodymą, kad jie yra lietuviai. 
Tokiu įrodymu gali būti lietu
vių kalbos mokėjimas bent žo
džiu, lietuviškų draugijų narių 
liudijimai arba tų draugijų re
komendacijos. Lengvatomis ge
riausia pasirūpinti tuo pačiu 
kartu, kai prašoma vizos. Ant
ram paragrafe minimi aktyvie
ji sportininkai liudijimus gaus 
iš Tautinės Sporto Vadovybės 
Kaune.

Nugriaus šimtametę Lūšną,
ALOVĖ. jPrie gražios Dzūki

jos gamtos kaskart prisitaiko 
ir gyvenimas, štai, Alovės baž-! 

ii • • • y i • i i •>

Ofiso Tek Boulevard

DR. BERTASH
756 West 35th St

E LIETUVOS
Atšalę Orai Vargina Ūkininkus

ALOVĖ, šioj apylinkėj daug 
kur ūkininkai turėjo mažai 
pašaro ii* net žiemą po trupu
tį pabaigė. Kovo menesį, atši
lus orui, visi apsidžiaugė, kad 
greit galės išvaryti gyvulius į 
ganyklą. Bet tas džiaugsmas 
virto dideliu liudnumu. Pa
skutiniu laiku orai taip atšalo, 
kad nustojo sprogę medžiai ir 
augusi žolė. Dėl tokio oro 
daug vargsta ūkininkai, o dar 
daugiau gyvuliai. Nors žolė 
vos lenda, bet jau daug kur 
ganosi gyvulių bandos. Vargs
ta gyvulėliai, peša seną žolę, 
ginasi nuo bado. Visi stebisi 
tokiu pavasariu. x

Reumatizmo Priešas

nytkaimis prieš kiek laiko ne- (O£1foo^a?^Ut>n?Sdl-3^6:M%30 
turėjo nė vieno žmoniško par Nedėliomis pagal sutartį, 
stato, o dabar jau visur išdy- Rez* 
go gražus, tvarkingi trobesiai J  ______ —_______  - r
Buvo likusi tik viena pusiau ofise TęL Vlrginia 0036 
medinė, pusiau mūrinė lūšna, • Residenqe TeL BEVERLY 8244 
kuri stovėjo viešoje vietoje. DR. T. DUNDULIS 
Dabar jau ir jai atėjo galas, 
nes atgyveno savo amžių, susi-J 
traukė į kupstą ir netinka prie 
jaunų Dzūkijos trobesių. Ba-* 
landžio pabaigoje ją nugriaus 
ir ant jos vietos vėliau bus 
pastatytas gražus namelis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—6 vai. vakarę 

Rezidencija;
8939 SOUTH CLAREMONT ĄVE 

Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

@
 Skausmas rankose, ko

jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainudja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 

.................. —JN. Taylor Avė., Oak 
Park, Iii. Telefonas Village 5591

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife
Western

. Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6*9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. 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—12 r.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St
Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
' Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LININIEMS BALTINIAMS ARTISTIŠKAS IŠSIUVINĖJIMAS.

Norwood,Ma^s.
v. Margumynai

Pavasariui užėjus tiek vietos, 
tiek ir apylinkių miestai bei 
miesteliai pradėjo rengt pikni
kus. Organizacijų tikslas pasi
daryt šiek tiek grašio. Iš pava
sario keliuose piknikuose teko 
dalyvaut. Jie pasirodė labai 
skysti publikos atžvilgiu. Kame 
to priežastis, tai nėra žinios.

Ma:F;. valstijoj veikia nuo se
novės keistas įstatymas, kuris 
sekmadieniais draudžia šokius. 
Per pastaruosius 5—4 metus 
nelabai kas to paisydavo: pik
nikų salėse šoko ir niekas to 
nedraudė, nor§» ir neturėdavo 
leidimo. Bet pereitais metais ir 
šiemet šokius pradėjo trukdyti. 
Rengėjai pasisamdo muzikan
tus, išgarsina, o policija už
draudžia šokius. Tas daug pa
kenkia piknikams.

So. Bostone ir Cambridge, 
Mass., organizacijoms jau ne
duoda leidimo alų pardavinėti 
savo parengimuose ir išrenda- 
votose svetainėje. Sakoma, kad 
spaudimą darą saliunų savinin
kai, kurie turi leidimus alų 
pardavinėti ištisus metus. Mat, 
saliunčikams biznį nutraukia.

Mass. valstijos socialistų ap
skričio komitetas* rengia pikni
ką rugsėjo 24 
Montello, Mass
sekmadienį, dvi dienas. Prašo
me kitas organizacijas tomis 
dienomis piknikų nerengt. Visi 
dalyvaukit socialistų apskričio 
rengiamame piknike.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
133-čia kuopa laikytame s*avo 
posėdyje gegužės 22 d. tarp ki
lų dalykų pasipirko Naujosios 
Gadynės šėrą. Taip pat paauko
jo J. Stilsono užbaigimo teismo 
bilų fondan 5 dolerius. Lietu
vių Darbininkų Draugijos 27-os 
kuopos Naujosios Gadynės pre
so fondan aukojo 5 dolerius. 
P. Kručas Naujosios Gadynės 
preso fondan na ūko j o 5 dole
rius. Iš viso 20 dolerių. Jeigu 
visi kiti miestai po tiek aukos, 
tai susidarys nemaža suma pi
nigų Naujosios Gadynės jstai-

!5 dienomis 
šeštadienį ir

CUTVVORK LINENS PATTERN 1754
No. 1754—Ant plono lininio materiolo šis išsiuvinėjimas 

išrodo labai elegantiškai. Nepatingėkit turėsit kuo pasirdyti.

r i
| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1754 *

1739 So. Halsted St., Chicago, III. *

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No....................... j

| Vardas ir pavardi |

| Adresas ...... |

| Miestas ir valstija ------

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A^BULANGE.; -
a DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitag’e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

_________  Tel. LAFAYETTE 0727 _________ 

4 koplyčios visose 
—J- Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero '
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Š. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wesjtern Avė. Phone Virginia 0883

- A. M. PHILLIPS
3307 Lituanicb Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Wcstėrn Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 357^ 

- 1 - ■ 1 1 J I J "."-'J-— ———T-—  ...U' I "

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7' So; Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, 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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomefrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
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. Speciali 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 Boulevard* 7589 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 Wcst 35th St. 
kampas Halsted *St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos . Lietuvių Daktarų 

______  Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Dr. Margeris, / 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD .8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde 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. 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. 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 kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 pięt ir nuo 7 ikj 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telophone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”



Penktadienis, birž. 8, 1988 NAUJIENOS, Chicago, fil
■ ■ ■ ■ ■ —>-

PITTSBURGH’O- N.\I JIICNOS
• ____ - ■  

SLA 3-io APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

Povilas Dargis Pa
skirtas Direktorium

AMBRIDGE, PA. — Gegužės 
22 d. APLA. svetainėje įvyko 
SLA 3-čio apskritiem kuopų 
pusmetinis suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo 12-ka kuopų 
su apie 40 delegatų.

Apskričio prezidentas p. J. P. 
Milleris dėl ligos negalėjo daly
vauti suvažiavime. Taip pat vi- 
ce-prezidentas V. Virbickas ne
galėjo atvykti, tai suvažiavimą 
atidarė apskričio sekretorius S. 
Bakanas apie 2 vai. po pietų, 
paskirdamas į mandatų komisi
ją J. Gatavecką, 128 kuopos 
delegatą, J. A. Rūką, 86 kp. de
legatą ir Oną Trišką, 169 kp. POVILAS DARGIS

Sovietų Rusijoj darbininkai 
sulaukę 60 metų amžiaus einą 
į pensiją ir gauną kas mėnesio 
po 340 rublių. Sovietų Rusijos 
automobilių dirbtuvėse vienoj 
dirbą 35 tūkstančiai darbinin
kų ir pagaminą kas 3 minutės 
vieną automobilių, kitoje dirb
tuvėje dirbą 50 tūkstančių dar
bininkų ir lenai pagaminą kas 
2 minutės vieną automobilių.
Sovietų darbininkai su lėk

tuvais važinėjasi:
Tačiau Sovietų Rusijos dar

bininkai vietoj automobilių 
vartoja aeroplanus važinėdami 
į darbą, arba taip sau norėda
mi kur išvažiuoti. Sovietų Ru
sijoj darbininkams esą leng
viau nusipirkti aeroplaną, negu 
čionai Amerikoje automobilių, 
— kalbėtoja pasakojo. Tik ne

prastų, nes ji nevaranti agitaci
jos prieš žydus.

Svyruoją savo sveiko kuda
šiaus neišneštų

Kalbėtoja pasakė, kad jei jus 
parvažiuotumėte į Sovietų Ru- 
•*iją ir jus tenai imtumėt svy
ruoti, abejoti apie trockistų nu
sikaltimus, apie Sovietų Rusi
jos teismo teisingumą, “tai jus 
savo sveiko kudašiaus neišneš- 
tumėt”. Bet kalbėtoja vistiek 
nepasakė, kas tenai su tokiais I 
“svyruojančiais” atsitiktų. Tik | 
tiek galima numanyti, kad to
kiems butų tikrai bloga tenai.
Džiaugsmo demonstracijos 

dėl trockistų pasmer
kimo mirti

Kalbėtoja pasakojo, kad So

vietų Rusijos darbininkai ren
gę demonstrancijas ir reikalavę 
mirties bausmės visiems troc- 
kistams. O kada trockistai bu
vę pasmerkti mirti, tai buvu
sios . surengtos milžiniškos 
džiaugsmo demonstracijos- vi
duryje nakties. Mat, tuo laiku 
buvo pranešta per radiją, kad 
trockistai turės mirti. Girdi, 
darbininkai ir darbininkės šluo
stėsi džiaugsmo ašaras, kad tie 
bjaurybes buvę nubausti. Klau
sydamas gauni įspūdį, kad jei 
Sovietų Rusijos raudonoji ar
mija butų supliekus vokiečių ir 
japonų armijas, lai tokio 
džiaugsimo nebūt buvę, koks 
buvo dėl sušaudymo trockistų.

Palaikykite bendrą frontą, 
vykit lauk trockistus ir

skaitykite komunistų 
spaudą

Kalbėtoja pasmerkusi troc
kistus graudeno susirinkusią 
publiką, kad darbuotųsi dėl 
bendro fronto ir vylų lauk iš 
organizacijų visokius “užsimas- 

ikavusius trockistus”. Vadinasi, 
dirbkite dėl ‘‘bendro fronto”, 
bet vykit lauk iš organizacijų 
tokius darbuotojus-, kurie neti
ki aklai Stalino neklaidinga e- 
vangelija. Taip pat kalbėtoja 
ragino skaityti vien tik darbi
ninkiškus laikraščius. O tie 
“darbininkiški” laikraščiai, a- 
not kalbėtojos, — tai “Laisvė” 
“Vilnis” ir “Daily Workeris”. 
Kiti visi laikraščiai tai tik 
šlamštai.

Kalbėtoja baigdama savo kal

bą dar kartą publiką įspėjo, 
kad jei kas iš* klausytojų suži- 
niai ar nesužiniai netikėtų jos 
kalba apie trockistus, tai tokie 
žmonės esą šnipų ir fašistų 
draugai arba net patys esą fa
šistai.

Pasiklausius p-lės Budžins- 
kaitės kalbos, gauni įspūdį, kad 
Sovietų Rusijoj visai negalima 
savistoviai protauti ir pareikšti 
nors ir mažiausią abejonę apie 
Stalino neklaidingumą.

Atrodo, kad s'taliniškas ko
munizmas yra atmieštas rūšis- 
ku nacionalizmu ir kad Sovie
tų Rusijos “rojus” yra tik dėl 
rusų ir kad kitų šalių komu
nistai tenai nėra pageidaujami.

. —Reporteris

delegatę.
Dienos tvarkos vedėjais vien

balsiai buvo išrinkti pirminin
ku J. K. Mažukna ir sekreto
rium S. Bakanas. Kol manda
tų komisija sutvarkė mandatus 
suvažiavimo vedėjas J. K. Ma
žukna pakvietė Aleksandrą 
Vainorių, seną SLA darbuoto 
ją, tarti kelis žodžius.

šiame suvažiavime įstojo j 
apskritį 2 naujos kuopos, bū
tent: 93 kuopa iš Heidelberg, 
Pa. ir 169 kp. iš Ambridge, Pa

Iš suvažiavimo tarimų yra 
pažymėtini šie: nutarta, kad 
apskritis apmokės kuopų, pri
klausančių prie apskričio dele
gatų kelionės Jėšas į SLA. Sei
mą, skiriant iš apskričio iždo 
po $10 kožno delegato kelionei. 
Nutarta, kad apskritis ir vėl 
imtų iniciatyvą surengti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
vių minėjimą ir sukviestų drau
gijas*, kad sudarytų bendrą ko
mitetą. i .‘-a

Paimta apkalbėjimui “Tėvy
nės” pagerinimo klausimas. Pa
reikštas pageidavimas, kad ki
tas SLA Seimas nutartų įvesti 
į “Tėvynę” anglišką skyrių, ku
ris pagelbėtų musų jaunimui 
arčiau susipažinti su SLA rei
kalais, ir kartu jis galėtų pa
reikšti savo mintis organizaci
jos reikalais*. Taip pat išreikš
tas pageidavimas, kad SLA ki
tas Seimas paliktų “Tėvynę” po 
senovei savaitiniu laikraščiu.

šiomis dienomis “Radio Dai
ly”, spausdinamas New Yorke, 
pranešė, kad Povilas Dargis li
ko paskirtas direktorium sveti
mųjų kalbų radio programų 
(Radio stoty W.W.S.W. Pitts
burgh, Pa.), Director of foreign 
programs.

Svetimų kalbų mokėjimai 
;uteikė p. Dalgiui galimybe 
ižunii šias atsakomingas direk 
uriaiib pareigas. Be šių parei 
,ų, p. Dargis užima atsakingą 
valdišką vietą Allegheny ap 
skrityje Pittsburgh, Pa.

Povilas Dargis prieš 12 me
tų atvyko Amerikon tiesiai į 
Pittsburghą. Čia studijavo Pitts
burgho Akademijoj (Academy) 
kalbas ir Suquesne universitete

Lietuvoje p. Dargis yra bai- 
gimnazi- 
Lietuvos

universitete Kaune.
Povilas Dargis Lietuvoje yra 

daug dirbęs jaunimo organiza
cijose, ypačiai “Kultūros” bū
reliuose. Būdamas Šiaulių vals
tybinėje gimnazijoje redagavo 
moksleivių laikraštį “Klasės 
Draugą”, taip pat bendradar
biavo “Lietuvos Žiniose” ir 
“Šiaulių Naujienose”.

Čia Amerikoje irgi dirba vi
suomeninį darbą. Yra daug pri
sidėjęs prie suorganizavimo

pasakė, kiek Sovietuose atseina 
automobiliai ir kiek aeroplanai.

O kodėl Sovietų Rusijos dar
bininkai vietoj automobilių per
ka orlaivius ir orlaiviais važi
nėjasi, kalbėtoja mums ir apie 
lai labai gerai išaiškino. Sovie 
lų Rusijoj esančios ilgos žie
mos, nesą tokių gerų kelių kaip 
ionaj Amerikoje, tai su aulo 
obiliais nesą taip gerai važi- 

ietis, kaip kad su orlaiviais.

Valstiečiai turį atsargai 
maisto 4 metams

Kalbėtoja mums viską išaiš
kinusi apie industrijos darbi
ninkų laimingą padėlį Sovie 
tuose, neužmiršo nė valstiečių. 
Papasakojo, kaip valstiečiai te 
nai laimingai gyveną, kaip jie 
esą tenai turtingi ir laimingai 
gyveną, kaip jie esą tenai tur
tingi ir laimingi. Ir kad vals
tiečiai lenai nebiją jokių gam
tiškų ar kitokių pavojų, nes jie 
turį “zapaso 
metams.

Kas yra tie ifrocklstai
Kalbėtoja pabaigusi aiškinti 

apie Sovietų Rusijos darbiniu

Metinis suvažiavimas nutarta 
laikyti Pittsburgne Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje.

Suvažiavimas praėjo geriau
sioje nuotaikoje, be jokių gin
čų ir užsi varinėj imu. Suvažia
vimui pasibaigus*, delegatai bu
vo pakviesti prie stalų ir pavai
šinti užkandžiais.

Užkandžius parūpino bend
rai vietinės kuopos, tai yra 247 
kuopa iš Aliųuippa, Pa. ir 169 
kp. iš Ambridge, Pa.

Po užkandžių delegatai skir
stėsi su pasitenkinimu ir visi 
Rengdamiesi susitikti SLA Die
noje — išvažiavime, kurį ren
gia apskritis birželio 12 d. 
Krankliu Grove.

—S. Bakanas

L.A. 353 kuopos ir Jaunimo 
Meno Draugijos*, šių minėtų 
draugijų yra pirmininkas.

Gerb. Dargis bendradarbiau
ja “Naujienose”; kai kurį lai
ką buvo redaktorium “Pitts
burgho Naujienų” — “Naujie
nose”. —Reporteris

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
DIDELES PRA

KALBOS
P-LĖS BUDŽINSKAITĖS 

KALBA APIE SOVIE
TŲ RUSIJĄ

SIUNTIMUI SPORTININ
KŲ Į LIETUVĄ PIKNI
KAS GERIAUSIAI 
PAVYKO

PITTSBURGH, PA. — Gegu
žės 22 d. Lietuvių Ūkyje buvo 
surengtas pirmas pavasarinis 
piknikas. Pikniką rengia Lietu
vių Studentų Draugija sukėli
mui lėšų pasiuntimui iš- Pitt?/-| 
burgho į Lietuvą kelių sporti
ninkų.

Piknikas geriausiai pavyko. 
Publikos buvo apie porą tūks
tančių ne tik iš Pittsburgho, bet 
iš artimesniųjų ir tolimesniųjų 
apylinkes miestelių.

Kaip išrodo, tai ir pelno gra
žaus buvo padaryta, tur būt, 
nebus didelio sunkumo Studen
tų Draugijai pasiųsti kelis spor
tininkus* į Lietuvą. J

Dykai
1PSKAIČIAVIMA

42
48

(DVIGUBŲ MAZGŲ)
36” AUKŠČIO

lOc
už ketvirtainę pėdą

coliai ......................... 11c
coliai ........................ 13c

ĮSITIKINKITE PATYS, KUR GERIAUSIĄ STATYBOS MEDŽIAGA PERKATE

NAMAMS, GONKAMS, GARAŽAMS IR VASARNAMIAMS pinu WWI|WWWWK> IRI ■ I lininiu

2x6—10, 12, 14 ir 16 $3.80
pd. ilgio už 100 kt. pėd.

2x8—10, 12, 14, ir 16 pd. $3.80 
ilgio už 100 kt. pėdų

2x10-10, 12,. 14 ir 16 pd. $3.80 
ilgio už ketv. pd.

2x12—10, 12, 14 ir 16 pd. $3.80 
ilgio už kt. pėdą ....

%x6 W. P. Siding už $g 30 
100 ketv. pėdų .............

1x4 gonkoms grindys $ 1.90 
uz 100 pėdų .............

1x6 gonkoms grindys $3.00 
už 100 pėdų..............

1x6 Sheating už $ 1.30 
100 pėdų .....................

1x8 W. P. Shf{51ap $2.00 
už 100 pėdų ............

2x4—7, 8, 9, pėdų ilgio 2£ 
uz pėdą ..................

2x4—10, 12, 14, ir 16
pėd. ilgio už pėdą .

PLASTER BOARDS 
4 pėdų pločio, ^4” storio 

po 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 pėdų.

$3.40
100 ketvirt. pėdų

(Tęsinys iš praeito Pittsburgho 
Naujienų numerio)

Kaip Sovietų Rusijos darbi
ninkų reikalai yra 

sutvarkyti
Kalbėtoja mums papasakojo, 

vaizdžiai ir patraukiamai nu
piepdama kaip gerai ir išmin
tingai yra sutvarkyti darbinin
kų reikalai, kaip teisingai tenai 
yra darbas paskirstomas.

Kalbėtoja sako, kad prie sun
kių darbų, kaip antai kasyklo
se, tunelių kasimo, plieno lie-b 
jyklose darbininkai visai trum
pas valandas tedirba ir gauna, 
tikrai gerą atlyginimą su viso-į 
kiomis 
įlinkai, 
darbų, 
landas

Viską kalbėtoja mums išaiš
kino pasiremdama skaičiais, 
kiek kas uždirba ir kiek valan-. 
dų tedirba. Tik kažin kodėl 
kalbėtoja labai mažai teaiškino, 
kiek Sovietų Rusijoj darbinin- 

—Reporteris kams pragyvenimas kainoja.

lį, prieina, turbut, prie to ne
maloniausio klausimo, kuris y- 
ra sunkiausiai išaiškinti, bū
tent trockistų klausimo. Ji pra
deda mums aiškinti, kas tie 
trockistai.

Kalbėtoja be jokio svyravi
mo ir gana įtikinančiai išaiški
na, kad visi tie trockistai, ku
rie buvo nuteisti ir sušaudyti, 
buvo niekas kitas, kaip didžiau- »
s'i niešai baisybes, Japonijos, 
Vokietijos ir kitų imperialisti
nių bei fašistinių šalių šnipai. 
Suminėjo tų šnipų ir vardus. 
Reikia pasakyti, kad kalbėtojai 
ištarti senųjų bolševikų vardus 
labai gerai sekasi, tikrai su ru
sišku akcentu, labai skambiai. 
Iš kalbėtojos kalbos pasirodo, 
kad tie senieji bolševikai, vir
tę šnipais ir pareidavę japo
nams bei vokiečiams, nebuvę 
tikri rusai.

Kalbėtoja sako, kad iš pasku
tinį kartą teisiamųjų 11 troc
kistų buvo 7 žydai, 3 gruzinai 
ir tik vienas rusas. Vadinasi, | 
tie niekšai didžiumoje — kai-1 
bėtoja sako, buvę atėjimai, pa
bėgę iš savo tautų su tikslu pa
sinaudoti asmeniškai pas rusus*. 
Jie nepaisą Sovietų Rusijos ge
rovės ir parsiduodą fašistams. |

Tačiau Kalbėtoja prašė klau
sytojus, kad ją klaidingai nesu

ASBESTOS
GOBTAS

jjbH fJO ■ •••. •■■■• ■■ >’ 

$5.00į 
(Asbestiniai sienoms 

apmušimai)
100 ketvirtainių pėdų apdeng. 
Pirmosios išlaidos— tai visos 
išlaidos. Sutaupykite nuo ma- 
levos. Pakeiskite savo seną 
namą nauju.

privilegijom i s*. Darbi- 
dirbą prie lengvesnių 
turi dirbti ilgesnes va- 
ir mažiau teuždirba.

Iii

KOMBINUOTOS

TAIP PIGIOS KAIP

UŽ ŠTUKĄ

VISUOMET SANDELY GATAVI

RĖMAI, LANGAI 
DURYS

KEDRO 
STULPAI

7 PĖDŲ ILGIO

35c
-t

L
UŽ ŠTUKĄ

APSKAIČIAVIMAS

Kiekvienam atsitikime 
musų ekspertas atvyks
ta į vietą ir padaro ap- 

• skaičiavimą i amui rei
kiamos medžiagos per
statymui ar naujam pa
statyti visai dykai.

Stogams $4.40 
Popiera |

ROLIS 90 PĖDŲ už 100 KETV. PĖDŲ

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

Minkštų Klejuotų Lentelių

už ketvirtainių pėdą
GERIAUSIOS EGLINES

4 pėdų pločio, U colio stolio lentos 
po 5, 6, 7, 8 pėdų ilgio.

TVOROMS

SIENOJŲ SANDĖLIS CHICAGO 

CZERV/IEC LUMBER CO 
3700 S. V/ESTERN AVĖ. Tel. VIRginia 0458

Ofisas atdaras kasdien iki 8 v. vakaro, šeštadieni iki 6
Parupinam Lengvins F. H. A. mėnesinius išmokėjimus už $100 ir daugiau. DYKAI PRISTATATYMAS CHICAGOJ ir Apielinkėj

Ji

; Adresas

Vardas.

.............. ..KUPONAS.............
TIKTAI IKI BIRŽELIO 4 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 3 
dideles sriubos lėkštes. Iškirpkit kuponą ir 
kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti



*
NAUJIENOS

The Llthuanian Daily New« 
Pnblished Daily Except Sunday 
The Lithuanian New» Pub. Con Ine.

1789 South Halsted Street
Telephone CANAK-8500

by

Subscription Rates:
|8.0O per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2:00 
1.50

.75
. 8c 

18c 
75c

*

V

Penktadienis, tarž. S, T938

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8600.

tHsakyme kalnai
Chicago je—paltu:

Metams ................. ——
Pusei metu  ......... —.
Trims mėnesiams - ----------
Dviem mėnesiams __ ___
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija -- --------------
Savaitei ...
Mėnesiui ______ _

Suvienytose Valstijose, ne ChicagOj, Į 
i paštu:

Metams ------------ -------- ------ $5.00
Pusei metę ...... ..................... 2.75
Trims mėnesiams . .................  1.501
Dviems mėnesiams ________  1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuos* 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Japonijos karo našta
Jau beveik vienuolika mėnesių, kai Japonija veda 

“neoficialų karą” Kinijoje. Apskaičiuojama, kad per tą 
laiką ji išleido šitam karui apie du bilionu (du tūkstan
čiu milionų) dolerių. O kaip ilgai karas dar tęsis, šian
die niekas negali pasakyti.

Japonijos militaristai tikėjosi apsidirbti su kinie
čiais per keletą mėnesių. Jie norėjo tuo tarpu pagrobti įmų nuo senųjų jos* principų?] 
tiktai šiaurinę Kiniją su Vidurine Mongolija.Mr po to Juk pirmiaus jie karštai (daž- 
“pasilsėti”, iki Japonija šitas kinų žemes pilnai paims į nai net fanatiškai!!) smerkdavo 
savo rankas. Bet kai visa Kinija ėmė gintis, tai karas* tai» J 
vis labiau plėtėsi ir dabar jo frontas jau yra nusidrie- i| 

kęs per pusantro tūkstančio angliškų mylių, '
Dabar Japonija turi arba užkariauti visą Kiniją

nevertu ir net kenksmingu dar
bininkų klasei dalyku, nes de
mokratija, pasak jų, yra nau
dojama apgaudinėjimui darbi
ninkų. Čia irgi yra ne taktikos, 
bet principo klausimas.

Pastaruoju laiku komunistai Romoje eina pasitarimai dfel kardinolo paskyrimo Lietu- 
passisakė ir už dalyvavimą koa- * " . ~ _ —
licinėse valdžiose {“liaudies 
frontą”, “tautos frontą”) kar
tu su buržuazinėmis partijo
mis. Pirmiau jie skelbdavo, 
kad darbininkų atstovui eiti į 
buržuazinę valdžią reikštų pa
sidaryti buržuazijos įrankiu iri 
savo klases priešu! Taigi ir čia 
komunistų atžvilgiu yra svar
bus principo, o ne taktikos 
klausimas.

šitie komunistų “pasisuki
mai” pamatinių principų klau
simuose privedė juos prie f ak
lino atmetimo viso to “moks- 
lo”, kurį jie skelbė Lenino lai
kais. O betgi jie šiandie giriasi! 
“vieningumu” ir “susiklausy
mu”, kokio pas juos seniaus 
nebuvę. Kuo tai išaiškinti?

Nejaugi komunistų partijos 
nariuose nekyla jokių abejo
nių apie tokį partijos nukrypi
mą nuo

susilauksianti kardinolo
....----------- ■ . k.........1............

Laiškas iš Lietuvos Margumynai
Amerikietė rašo iš Kauno: 1 
Musų tautos žadintojas dak

taras Vincas Kudirka savo “Tė
vai. — Romos bažnyčia bandys įsigalėti Lenkijoje ir | vynės varpuose” nekartą ir šit- ( 
Lietuvoje. — Kunigas Pabrėža statomas kandidatumusų įvairių trukumų, 
į Lietuvos šventuosius, — Mironas busiąs paskirtas tautos veikėjų gerus
vyskupu. — Pavasarininkai rengiasi didelėms iškil- l^^ų
mems. kimštą ir jo žmones, tikiu, kad

ir daktaras Kiidudka, ir kiti mu
sų gerovės kovotojai, įvepapeik-i 
tų manęs, Lietuvos dukros, už 

lilnj bažnyčiai padarytus nuo- Moky^miesi
pelnus jis busiąs vyskupu pa- per
skirtas. Žinoma, jei lik jam pa- 
vyksią visa tai įgyvendinti, kas u !*°a, *į, Vls1li
katalikų bažnyčios programoje Ina’
yra numatyta. <s'

Šiemet ^katalikų bažnyčios Kartą, norėdama paskambin- 
jaunimas “Pavasaris“, vasaros ti tetofonu iŠ Kauno į Šiaulius, 
metu Kaune ruošia grandiozi-1 nuėjau į Mefonų oeutialmę ir 
nes šventei. Į šias iškilmes su-1 teM'omstčs paprašiau iššaukti 

numerį, 
sujungimas buvo pa

darytas ir Šiauliai keletą kartų 
atsiliepė “Alio! Alio!”, bet grei-, 
tai užkabino telefoną, nes ne
galėjo manęs girdėti, (nors aš 
ir balsiai kalbėjau). Einu atgal 
pas telefonistę ir sakau, kas at
sitiko, ir prašau iššaukti Šiau
lius dar kartą. Bet į mano pra
šymą lelefonistč šiurkščiai at
sakė: “Čia paneles kaltė — kad 
taip nebaisiai kalbėjote, šiau- 

katalikiškasai jau- |liai negalėjo jūsų girdeli, — ir 
jų; visiems trukdote! Jei kal-

(Musų specialaus koreSpodento Lietuvoje)

Lietuvoje katalikų bažnyčia 
deda daug vilties, kad pagaliau 
susilauksią Romos jpapos Lietu
vai kardinolo paskyrimo, šituo 
reikalu jau eina nevieši Romo
je pasitarimai. Tai tik busia
ntiems Lietuvoje oficialiems 

| pasitarimams priruošiamieji 
darbai. Neužilgo Lietuvos kata
likų bažnyčios vyskupai važiuo
sią į Romą pas popiežių. Iš šios, 
kelionės* katalikų bažnyčia, 
daug laukia. Sąryšyje su tais 
visais pasitarimais ir vyskupų? 
kelione tikimasi, kad katalikų 
bažnyčios įtaka Lietuvos vals
tybės gyvenime dar labiau su- 
st-iprėsiaiiti. Juo labiau, kad ir 
dabar Lietuvos vyriausybės 
priešakyje stovi katalikas kuni
gas* -ir katalikų kunigui paves- 

I ta visas Lietuvos valstybes pro-

ką jų vadovybė šiandie į 
: smerkdavo “social- 

I patriotizmą”, smerkdavo ben-l 
dradarbtavimą s« taržuasdja, ~ 

* v ~ į smerkdavo “buržuazinę denio-:
arba pasitraukti ir prisipažinti pralaimėjusi karą. Betkratiją”, kaipo darbininkų j 
trauktis atgal neleidžia militaristų ambicija. Jeigu jie mulkinimą. Kas gi <su jais pa- 
pagrįžtų namo tuščiomis rankomis ir prisipažintų, kadj^darč, kad dabar jie “vienin- 
visos aukos, kurias Japonija turėjo pakelti žmonių gy- pai dalykams pritaria? 

vastinus ir pinigais nuėjo niekais, tai dabartine lapo-kuri ]aik% buvo 
mjos mįlitaristų valdžia turėtų griūti. Todėl noroms ar diktatoriškai valdoma ir kurio- 
nenoroms užpuolikai turi tęsti karų, verždamiesi vis gi- j e nebuvo pakenčiama jokia Romoje bus veikiama taip, 
liau ir giliau į kinų žemes, siųsdami į frontą vis daugiau | opozicija, buvo taip uoliai “va-| 
ir daugiau kareivių ir ginklų ir užkraudami 
žmonėms vis sunkesnę ir sunkesnę finansinę 
minę naštą.

Japonija yra neturtingas kraštas ir jau 
įsiskolinęs. Naujų paskolų užsieniuose ji negauna. Kre-Iriams tapo įskiepyta aklo pa- 
dito svetimuose kraštuose ji beveik neturi, todėl už vi* klusnumo dvasia ___ ,
sa, ką ji perka Amerikoje, Anglijoje arba kitur, ji turi ri paskiria partijai Maskva. ii lenkams.' 
mokyti crvnais nini&ais Kain il^ai ios finansai nrie Tą vadą kritikuoti’.niekas ne-1 Dabar sparčiai einant dery- 
morni grynais pinigais. Kaip ilgai jos tmansai, pną. davatk<Jg terp Lietuvos w Lenkijos
Šitokios padėties, išlaikys. . . nedrįsta kritikuoti savo klcboH^*^11^1 demokra^ We

Ir kaip ilgai pakęs nuolatos didėjanti ekonomini no, o juo tabtaus vyskupo ar-! jMičiamns vyriausybei opoziei- 
skurdą Japonijos žmonės? Nuo karo pradžios iki dabar ba popiežiaus. Vado žodis h1*6 atoslūgis. Krikščionių de- 
mokesčiai Japonijoje pakilo 10 nuošimčių. Gyvenimo jiems yra įstatymas, o tą vadą mokratų tarpe, yPač kunigų, 
reikmenos brangsta. Tuo gi tarpu Japonijos eksportas kontroliuoja tie, kurie jį ski- jaučiamas 'savotiškas nepaten- 

v_. • v. T . _ h j. x kinimas, kam kai kurie žymes-
jau sumažėjo apte 20 nuošimčių. Japonai mane, kad už- iki ni krikščionių demokratų vadai
kariautuose Kinijos plotuose jie galės daugiau parduoti v. , . v , . .. « .
ša VO prekių, bet išėjo visai priešingai, nes karas sūnau-Jn,iwumas” . taip, taip karei- 
kino visą eilę miestų Kinijoje, kur pirmiau japonų pre- vinėje arba religinėje sektoje.] 
kėms buvo pelninga rinka.

Jeigu Japonijos pajamos iš eksporto šitaip eis ma-, 
žyn, o paskolų užsieniuose ji negaus, tai ji, galų gale,: 
pasieks tą laipsni, kada nebebus galima išspausti iš i 
žmonių pakankamai mokesčių karo išlaidoms padengti.] 
Tuomet Japonijai pasiliks vienintėlč išeitis infliacijoje. • 
Bet nekontroliuojama infliacija privestų ją prie galuti
nio bankroto, kaip kad privedė Rusiją ir Vokietiją.

Netikėtas karo užsitęsimas Kinijoje gręsiia ne tik; 
sugriauti visas Japonijos militaristų svajones apie mil-: 
žiniškos imperijos įsteigimą Azijoje, bet ir sunaikinti' 
dabartinę Japonijos tvarką ir valdžią.

Kidk tenka patirti, Romos ka
talikų bažnyčia, praradusi įta-

važiuosią iš visus Lietuvos ke- šuoliuose tam tikrą 
lėtas dešimčių tūkstančių jau- Į Netrukus 
nuolių. Jie gyvai ruošiasi tyčia 
gražiai pasirodyti. Į šias iškil
mes laukiama atvykstant ir iš 
Š. Amerikos lietuvių katalikų 
jaunuolių.

Tos šventės programa jau 
aiškiai yra numatyta. Vyriau
sias tos šventės) vadovas, be ka
talikų bažnyčios galvų, yra Š. 
Amerikoje anais metais viešė
jęs daktaras Leimonas.

Lietuvos
nimas nori ir visai rimtai ruo-

ką katalikiškoj Austrijoje, da- šiasi pasirodyti, kiek jis stipriai bale, tai kalbėkite balsiai!
bar visą savo politinio veikimo 

| centrą mėginsianti perkelti į 
Lenkiją ir į Lietuvą.

Todėl, kaip kas daro išvadas,

kad greičiau tarp Lenkijos ir 
Lietuvos susidarytų visai nor-Japoniios loma” nu0 kritiškai protaujan-

ir pkono elementų ir jos nariai buvo malus santykiai ir kad tarp ši-
, “ taip aštriai disciplinuojami, katalikų bažnyčių

kad joje nebepaliko nė šešėlio prasidėtų glaudus bendradar- 
pusėtinai savarankiškos minties. Jos na- biavimas. Šiai delko Lietuvosbiavimas. Štai delko Lietuvos 

krikščionių demokratų tarpe 
vadui” ku-1 jaučiamas noras politiniai arte- I i. « n I i

Šitokiu vieningumu gali džiaug
tis diktatūros garbintojai, bet 
ne demokratijos šalininkai.

LIETUVOS EMIGRANTŲ 
BYLA VILNIUJE

REIKALAUJA AMNESTIJOS 
POLITINIAMS KALINIAMS

andai pasirašė išgarsėjusį atsi
šaukimą į tautą kartu su kai
resnių grupių atstovais.

Tenka manyti, kad katalikų 
bažnyčios galva Romoje taip 
pat nepasiliks visai bešalus Lie
tuvos ir Lenkijos valstybi11 san
tykių sunormavime. Todėl Lie
tuvos vyskupų atsilankymui į 
Romą priduodama ypatingos 
reikšmės. Mat, Romos katalikų 
bažnyčia dabar neretų savo vei
kimui turėti stipresnes atra
mos, bet kurioje valstybėje. Se
niau tokią atramą turėjusi Vo
kietijoje ir paskutiniais metais 
Austrijoje, dabar galutinai le
nais praradus reikia tą atramos 
tašką politiniam veikimui kur 
nors) kitur surasti. Geriausiai ir 

’j parankiausiai lai butų Lenkija 
su Lietuva. Bet šios valstybės 

todėl 
būtinas 
kraštus

Du buvę Lietuvos respubli*. 
kos prezidentai, Dr. K. Grinius j 
ir A. Stulginskas, įteikė Lietu-- 
vos seimo prezidiumui įstaty
mo projektų amnestijos politi
niams kaliniams. Seimo pirmi
ninkas Šakenis pareiškė pasku
tiniame pavasarinės* sesijos po
sėdyje, kad tas amnestijos įs
tatymo projektas busiąs svars
tomas rudeninėje sesijoje.

Tą įstatymo sumanymą pasi
rašę keli desėtkai tūkstančių 
žmonių ir parašai užima 872 
Aks to puslapius*. Dabar seimo 
kanceliarijoje tie parašai tikri
nami.

tais Amerikos komunistai | 
padarė keletą taktinių pasi-1 
sukimų... 1.

“Bet musų partijoje vie-i 
ningumas pasiliko nepažeis
tas...

“Išliesų Komunistų P-arfi-< 
joje niekados pirmiau nebu-. 
vo tokio susiklausimo, vie
ningo sugyvenimo, kaip šiais 
paskutiniais keliais metais.” !

Bet komunistai darė ne tik 
“taktinius pasisukimus”. Pasta-; 
ruoju laiku jie, pav. pasisakė: 
už “tėvynės gynimą”, o pir-; 
miau jie sakydavo, kad ginti, 
tėvynę buržuazinėje sistemoje] 
tai — didžiausias nusidėjimas’ 
prieš darbininkų klasės reika-i 
lūs. Čia ne taktikos, bet prin-' 
cipo klausimas.

Be to, komunistai pasisakė 
už “buržuazinę” demokratiją, 
kurią pirmiau jie Taikė nieko

“L. Žinios” rašo:

“Gegužes 17 d. Vilniaus 
Apeliaciniame teisme prasi
deda Lietuvos politinių emi
grantų byla. Kaltinama apie 
20 emigrantų su J. Paplaus
ku priešaky šnipinėjimu Lie
tuvos naudai.

“Teismas eis uždaromis 
durimis. Liudyti pakviesta b 
Vilniaus vaivada Kirtiklis, J. 
Plečkaitis, Pr. Ancevičius, S. 
Piaseokis, kuris kalėj imc sė
dėdamas paraše ‘Kochanck 
Wieikiej Niedvtfiedzidy’, ku
ri, girdėti, verčiama lietuvių |s 
kalbbn.

tarp kitų, ir iš Lietuvos:
premjerą adv. M. Sleževičių 
Fek Borl-kevičienę,z inž. StJl 
K*trį, *dv. Purėntonę, v \
]Wn» bet teismas nasinlv- s,s Lietuvos fetaufcas Pabrėža,i “ i"" te

_______ ,------------------  Apie jo darbus ir verkimą jau į 
______________ = iš seno skleidžiami visokie gan-i 
NARNAMA tGRAŽI VIETA dat Ealbama ir apie jo daro-i 

•RADVILIŠKIS, Nemunais. ««s stebuklus. Dabar šiite gan-j 
Buvusiame šntarkiškių folvar- dai ypač smarkiai leidžiami. į 
ke, gražioje vietoje, prie pat Iš viso reikia pasakyti, kad, 
Nemunėlio kranto, ant kalnelio Lietuvos katalikų bažnyčios! 
stovi akmuo atidengta knygos veikimas dabar labai pagyvėjo, 
pavidalo, kame ant kiekvieno Viena jau galima beveik kai-; 
puslapio yra iškalti kryžai, kas P<> faktą tvirtinti, tai kad Die-j 
liudija, kad ten kadaise butą t»vos katalikų bažnyčiai busiąs! 
krikščionių kapų. Bet dabar ta tikriausiai paskirtas kardinolas.! 
vieta, atitekusi i žydų tauty- Taip pat kalbama, kad jei ku-, 
bes pil. rankas, baigiama nai- nigas Mironas vėliau pasitrauk- 
kinti, , | siąs iš vyriausybes, 'tai už kata-

tarp savęs .nesugyvena, 
katalikų bažnyčiai yra 
ir gyvas reikalas tuos

4I sutaikyti.
l| Daug kalbama, kad Romos 

i . katalikų bažnyčia gal pripažį- Gynyba norėjo pakviesti, . Z J*. . .... vsi antį Lietuvai kokį nors sven- 
l| tąjį- 'čia Jau net iš Lietuvos ka

talikų bažnyčios numatytas ir 
kandidatas, tai kunigas pirma-

ir gausiai yra 
Kaune busią sudarytos tikrai 
impozantiškos eisenos.

Eisenų metu busią sudaryti 
gyvi paveikslai įvairių darbo 
rusių, kaip štai artojai, piovi-. 
kai, sojai, lietuviškos vestuves,1 
visai tai bus paįvairinta daino
mis, muzika, šokiais! ir «norto 
įvairiomis pramogomis. Taip 
pat busią nešami įvairus plaka-1 
tai su visokiais užrašais ir Šu
kiais. Pavasarininkai pasiryžę 
savo eisena pranešti iki šiol bu
vusias Višas ’disenas.

Reikia tikėtis, kad tai jiems 
tas pavyks padaryti, nes ruo-, 
šiasi šitam darbui labai kruopš
čiai ir energingai. Juo labiau,, 
kad 
turi gausiai organizuotą jauni
mą. O be to, dar čia prisideda 
-noras nukonkuruoti tautiškąjį 
jaunimą — jaunalietuvius.

Tai Kaunas šią vasarą tikrai 
turėsiąs įvairiausių pramogų iri 
regyklų. Tarp vienų ir kitų ei
na lenktyniavimai, vieni už ki
lus vis nori prašmatniau pasi
rodyti; juo labiau, kad čia vei
kia ir politiniai įvairus vėjai. 
Be to, Europoje dabar madoje 
kaip galima daugiau žmonėms 
sudaryti visokių pramogų.

Stalius Be Kojų ir Be 
Rankų?

Viename nedideliame Pran
cūzijos miestely gyvena vyras, 
vardu Pierre Mathieu (Petras 
Matjė), kuris neturi nei ran
kų, nei kojų, ir vis dėlto jis 
užsiima staliaus amatu. Ir Mat- 
j ė yra ne bet koks stalius, bet 
vienas geriausiųjų Prancūzijo
je. žmonėms tai sukelia didžiau
sio įdomumo—ir Matjė yra 
pats garsiausias vyras visoje 
apylinkėje.

Petras Matjė šiuo laiku yra 
jau 58-rių metų amžiaus. Jis 
gimė be kojų ir be rankų, ir 
gydytojas, buvęs prie jd gimi
mo, pareiškė, kad pats ilgiau
sias vaiko amžius galįs būti— 
14 dienų. Bet išėjo visai ki
taip: šiandien anas gydytojas 
jau senai guli po žemėmis, o 
Petras Matjė gyvena sveikų 
sveikutėlis. Jis yra labai links
mas žmogus, visuomet juokau
ja ir, atrodo, gyvenimu yra 
pilniausiai patenkintas. Links
mumu ir pasitenkinimu Petrui 
Matjė negali prilygti tūkstan
čiai sveikiausių žmonių, kurie 
niekuo nėra nuskriausti ir gy
venimu, atrodo, tik džiaugtis 
turėtų.

Petras Matjė, žmogus be ko
jų ir be rankų, yra stalius. Tai 
skamba neįtikėtinai. Tačiau tai 
yra tikra tiesa, žinoma, Mat
jė nedirba kokius didžiulius 
daiktus, nestato namų, tačiau 
nedidelius daiktelius, jis kuo 
puikiausiai padaro. Jam yra 
padarytas atitinkamas stalas, 
prie kurio jis “stovi” ar “sėdi” 
ant atitinkamos, minkštos kė
dės. Ant stalo yra sudėti įvai
rus Įrankiai įrankėliai, kuriuos 
jis vartoja dantimis. Matjė 
dirba daugiausia įvairius žais
lelius vaikams, žmonės užsa
kymus jam duoda ne todėl, kad 
nori; jam, kaip kokiam vargšui, 
padėti, visai ne—užsakymus 
jam duoda todėl, kad jis kuo 
puikiausiai atlieka, kad jo dirb
tieji daikteliai pasižymi me
niškumu ir puikiu darbu.

Kai jo paklausiama, kodėl 
jis pasirinko sau tokį amatą, 
jis atsako, kad jis negalėjęs 
sulaužyti savo šeimos tradiejų: 
esą, nuo neatmenamų laikų jo 
giminės f jo tėvas, tėvo tėvas 
ir t. t.) užsiimdavę tuo amatu, 
tai tą -amatą pasirinkęs ir jis 
sau.

įdomu tai, kad P. Matjė iš 
savo amato puikiausiai pragy
vena ne tik pats, bet dar išlai
ko ir abu senučius savo tėvus. 
Matjė gali būti darbštumo pa
vyzdys visiems: nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro pralei
džia jis dieną savo darbo kam
barėly prie darbo stalo. Tiktai 
kartais vakare jis “išeina” pa
sivaikščioti— vežim^iu pasiva
žinėti.

Petras Matjė—labai protin
gas vyras. Kai su juo .pasikal
bi, tai tuoj gali įsitikinti, kad 
turi reikalo su prasilavinusiu, 
gabiu žmogum.

Taigi, žmogus be kojų ir be 
rankų, sugeba dirbti įvairius 
dailidės darbus.

Todėl Petras Matjė yra gar
sus ne tik savo apylinkėje, bet 
ir visoje Prancūzijoje ir net už 
jos sienų.

organizuotas*. | visai nemaniau, kad gaišinu 
jaunos panelės laiką, prašyda
ma jos pakartoti šaukimą, už 
kurį užmokėjau pinigus. Neno
rėdama atkreipti ten stovėjusių 
žmonių dėmesio, aš taktiškai 
maldavau jos iššaukti man 
Šiaulius ir užtikrinau, kad už 
tą patarnavimą bus apmokėta, 
kiek bus reikalaujama. Tik po 
to su Šiauliais buvo sujungta 
ir aš be jokio vargo galėjau su 
jais kalbėtis... Taigi, gerų turi
me Kaune tipų! -<

Kitas incidentas, šį kartą jis 
įvyko pašte, kur aš nuėjau at
siimti man siųstos banderolės. 
Nesant ant pakvietimo nurody
ta, į kurį skyrių kreiptis, aš 
prie vieno ir kito langelio klau
siau informacijų, be-t ten mane 
dar labiau klaidino, ir siuntinė
jo nuo vieno langelio prie ki
lo... Pagaliau, tikrąjį skyrių už
tikau. -Čia prie stalo sėdėjo pa
tarnautoja, neva dirbo, ir valgė 
obuolį, (tiek buvo užimta, kad 
manęs nepastebėjo). Po kiek 
laiko ji netyčiomis pažvelgė Į 
laukiančią mane ir prabilo — 
su pilnutėle burna: 
tai reikia?!...” Su tais žodžiais 
ji mane apdrabstė obuoliais.... 
Pripratus prie visokių “nuoty
kių” Kaulio įstaigose, aš ramiai 
nusišluosčiau obelieną ir musų 
pasikalbėjimas nenutrūko...

Galėčiau paminėti daug pa
našaus, bet nėra reikalo — tą 
patį galima sutikti beveik kiek-, 
vicoje Kauno įstaigoje arba į-] 
moneje. Nesant lenktynių prė-, 
kybojo, ir prekybininkai nesi-, 

į stengia maloniai patarnauti. O 
nesant pavojaus nustoti vietos, 
įstaigų tarnautojai įžūliai elgia
si su žmonėmis. Man, amerikie
tei, atrodo, kad tarnautojai 
žmonėms, o ne atvirkščiai, turi 
tarnauti, nes tik žmonės1 juos 
ir išlaiko,..

Iš kitų kraštų susilaukiame 
i gana žymių žmonių, — juk jie 
sutikdami panašius elgesius iš-' 
siveža blogus įspūdžius ir pas
kui skiedžia visokias negero
ves apie Lietuvą!

Kad Lietuva butų graži, ma
loni ir turtinga, visi turime jos 
tarnyboje, kiekvienas savo dar
be, rodyti daugiau širdies', man
dagumo ir a|sidavimo, o ne bū
ti tik jos šiokiais ar tokiais iš
naudotojais savo pragyvenimui 
ar patogumams.

—J. Ručinskaitė

Lietuvos katalikai -tikrai

IŠ LIETUVOS
NE ZUIKIO KAULAI, 

KŪDIKIO
BET

KAMARIŠKIO dvaras, Obe-, 
lių valse. Balandžio 30 d. Ka- 
mariškio dvaro darbininkams 
vežant mėšlą buvo toks -atsiti-1 
kimas: Išvežtą mėšlą bekra
tant, vienas, darbininkas rado 
tame mėšle kieno tai nedidelius, 
.griaučius ir pranešęs kitiems 
pareiškė, ar tik nebus pame
sto kūdikio kaulai. Bet įdomu 
tai, kad kitų buvo nustatyta,, 
kad tai esą zuikio kaulai. Tik, 
žinoma, paliko neaišku kokiu- 
budu tas zuikis galėjo į tvartą, 
patekti ir ten mėšle supūti.

Gal Viskas butų ir praėję, jei' 
ne to dvaro vieno kumečio žmo
na J. B.: ji tuos kauMius pa
ėmus užkasė ir toje vietoje pa
statė kryželį. Dėl to iŠ jos bu-1 
vo gardžiai pasijuokta. Tada 
ji užsigavus! pašaukė daugiau 
žmonių, atkasė minėtus griau
čius, kuriuos pažiurėjus aiškiai' 
buvo matyti to nelaimingo vai
kelio '(matyt, pavainikio) ran
kutės. Po to buvo pranešta po-' 
bcijai ir dabar vedama stropi 
kvota.

“Ko tams-

JAU ATVYKSTA VASA
ROTOJŲ

Kiekvienais metais į Ąžuolu 
Budą nemažai susirenka vasa« 
rotojų. Ypač čia daug suva
žiuoja neturtingesnių marijam
poliečių, kuriems kiti kurortai 
yra per brangus. Jau ir šiam 
sezonui vasarotojai pradeda 
ieškoti ir išnuomuoti butus, 
Nors čia butų savininkai pei 
vasarą persikrausto gyventi j 
daržines, malkines ir pan., c 
namus užleidžia vasarotojams, 
tačiau vistiek jaučiamas butų 
trukumas.

Todėl čia reikia susirūpinti 
vasarnamių statyba.

KOMUNISTŲ “PASISUKIMAI

Laisvėje” skaitome:
“Pastaraisiais keliais me-

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

Gegužės 29 d. Dailės choras 
Liberty parke turėjo savo pir
mą pikniką. Oras pasitaikė la
bai gražus, bet apie 7 vai. va
karo pradėjo lyti. Pikniko da
lyviams teko pastogės ieškoti 
arba važiuoti namo. Iš visto šių 
metų pavasaris yra labai lietin-j 
gas.

Kadangi iš ryto oras buvo 
gražus, tai į pikniką žmonių 
suvažiavo gana daug. Teko pa
stebėti didelį skaičių biznierių. 
Mat, faktiškai tai ir buvo cho
ro radijo piknikas. Per choro 
radijo valandą, kuri yra- tran
sliuojama kiekvieną šeštadienį, 
garsinasi tiek jnusų biznieriai, 
tiek įvairios organizacijos. Va
dinasi, yra garsinamos įvairios 
prekės bei organizacijų paren
gimai.

Dailės choras savo pikniki-' 
ninkus vaišino dainomis ir mu-; 
zika. Piknike turėjau progos 
susitikti su Giraičiais, Mazilaku 
ir Podolskiu, Old Holland alaus 
distrikto manadžerium. P-as 
Podolskis aukoja alų įvairioms 
organizacijoms ir bendrai re
mia lietuvių judėjimą.

Rengimo komitetas susidėjo 
iš J. Pilkos ir G, Kopitsko. Ir 
reikia pasakyti, kad jie viską 
labai gražiai paruošė ir atvyku
sius į pikniką patenkino.

—Mariutė

PIK- i ko gana gausingas klubiečių ir, 
jųjų draugų būrelis. Muzikan-. 
tai be paliovos* grojo tai valcą, 
tai polką. Laikas tokiu budu 
bėgo labai greitai. A. Dunaitis, 
ir R. Martinas dirbo prie baro.. 
Mes, žinoma, stengėmės palai
kyti juos “bizi’^.

Klubo pirmininkas A. Strai- 
; gis ir manadžeris Kancevičius 
sudarė kaip ir priėmimo komi
tetą. Jis su visais svečiais sten
gėsi pasikalbėti, o taip pat sve
čius vienus su kitais supažin
dinti. Jų dėka inan pasisekė su
sipažinti su gerais naujienia-i 
čiais. Pavyzdžiui, susipažinau 
su A. Gabriu (10278 RusselL 
St.). Besikalbant drg. Gabris- 
prisiminė, kad jo prenumerata 
baigiasi ir paprašė, kad aš ją 
atnaujinčiau. Žinoma, mielu 
noru sutikau lai padaryti.

P-ia Gabrienė atvyko į Ame
riką prieš dešimt metų. “Nau
jienas”, pareiškė ji, skaitanti su 
didžiausiu pamėgimu. Ypačiai 
ji mėgstanti Moterų skyrių. 
Mėgstanti ji taip pat ir muzi-' 
kos skyrių, kurį veda p-ia No
ra Gugienė.

I
Ponai Gabriai yra tikrai ■ 

draugiški ir malonus žmonės.
—Mariute

SUŽEIDĖ APIE 50 r 
‘ DARBININKŲ

Apskaičiuojama, kad the A- 
merican Brass kompanijos 
■streike nukentėjo apie 50 dar
bininkų, kurių skaičiuje yra ir 
kelios moterys. Policija palei
do ašarines dujas į 700 darbi
ninkų minią. Be to, piketinin- 
kai buvo pavaišinti lazdomis.

Dr. F. C. Ijendrum, UAW 
medikališko instituto viršinin-' 
kas, sako, jog mažiausiai nu
kentėjo apie 50 žmonių. Atro
do, kad tarp nukentėjusių yra 
ir keli lietuviai. Būtent, Pon- 
gonit', Olis ir kiti,

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
KRIZĖ

Su šiuo mėnesiu, kaip sako
ma, Detroite baigsis visi ištek
liai bedarbiams šelpti. Vadina
si, ir musų mieštas atsidurs to
kioje pat padėlyje, kaip Clcve- 
landas ir Chicago. Jau dabar 
bedarbiams duodama penkioli
ka nuošimčių mažiau maisto 
nei praeityje. Jeigu iki šio mė
nesio pabaigos nieko nebus pa
daryta, tai bedarbiai ir visai 
nebegaus maisto.

Gubernatorius Murphy su ke
liais unijos viršininkais buvo 
nuvykęs į AVashingtoną prašy
ti federalės pagalbos. Kokios 
bus tos misijos pasėkos, kol- 
kas sunku pasakyti.

—Kemešiene1

l ACMK-jNAUJIKNŲ Kolų

Tapo lenkų kunigaikštie
ne. Tai yra Graikijos prin- 
cesa Eugenija, 28 metų am
žiaus, kurios dėdė yra Grai-

atsi tinką, ponai Strazdai nie
kad neatsisako paremti ar tai 
centu ar lai darbu. Veliju jums, 
mieli draugai, dar ilgai ilgai 
gyventi ir susilaukti dar dau
giau tokių pagerbimų.

’ ALFK fir/Kor.)

STRAZDŲ PADĖKA
Aš Morta ir Antanas Straz

dai nesiti'kėjom susilaukti tiek 
daug pagarbos ir gerų linkėji
mų mums nuo taip skaitlingo 
būrelio susirinkusiij draugų ge
gužės 28 dieną toj puotoj, ku
ri buvo surengta B. ir \? veb- 
laičių namuose. Pirmininkei B. 
Kcblaitienei, visoms gaspadi- 
nčms ir visiems dalyvavusiems 
už tą dovaną ir gerus linkėji
mus mes tariame širdingą ačiū. 
Mes to niekad negalėsime už
miršti. Ačiū jums visiems, my
limi draugai ir draugės.

, Morta ir Antanas Strazdai

Detroito Kongreso 
Skyrius Siunčia 5 De
legatus Kongresan Į 

Scrantoną

Kuomi Sneirinkimai(f,a8irod6> ^ad *r Pedno ®a' Kuopų ousirinKiiudi apk ?100- Taa pelnas eig lie_
• O U4 i. .M i ■ 1*1

L.S.S. 116 kuopos susirinki
mas įvyks birželi© 4 dieną, apie 
8 vai. vakare, T.A.S. svetainė-! 
je, prie 24 ir Michigan avenue. 
Visi draugai ir draugės yra 
prašomi atsilankyti.

Valdyba,

S.L.A. 852 kuopos susirin-1 
kimas įvyks birželio 5 dieną/ 
9 vai. RYTO Lietuvių svetai
nėje. Visi dalyvaukime susirin-, 
kime. Narys.

Saulė švietė Dailės 
Choro ir Radio 

Piknikui

DETROITO PADANGĖ 
APSINIAUKUSI

tuvių radio valandos palaiky
mui. Lietuvių radio programas 
Detroite yra duodamas kas 
šeštadienį, 5 vai. vakare iš sto
ties W M B €, 1420 kilocykles.

Piknike Darbininkas.

Atėjo Nauja
Kultūra No. 4

LINKSMAS VAKARĖLIS
Detroito vyrų klubas turėjo 

savo, taip sakant, gegužinę, ku-j 
Ti įvykb' {irsteitą Šeštadienį. To-! 
jo gegužinėje teko ar man daly
vauti ir gana smagiai su klu-j 
Kiečiais laikas praleisti. Susirin-

INSURANCE
tAPDRAUDA)

Kompanijos su policijos pa
galba daužo darbininkams gal
vas. Tačiau tuo jos darbininkų 
nė kiek nenugąsidina, bet kaip 
tik priešinkai: pas juos atsiran
da vis didesnis ryžtingumas ko
voti su streiklaužiais., :

Reikia pasakyti, jog pasta
ruoju laiku kompanijos visais; 
galimais budais kovoja unijas; 
ir bando jas pakrikdyti. Vienok 
iki šiol nelabai jomft tatai se
kasi. Darbininkai yra nusista
tę nieku bud u nepasMueti. Ne-< 
atsilieka ir lietuviai. Jie drau } 
ge su kitais vieningai gina sa-į 
vo reikalus.

Minėtina Puota
Mortai Strazdienei
Pagerbti

e Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagiu 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. RypkeviČių

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

po pietų.

Brass kompanija pasižymėjo' 
savo atkaklumu ir nesiskaity
mu su darbininkų reikalais.' 
Streiko metu ji pasikvietė poli-; 
ei ją, kuri pasirodė gana Kruta-: 
liška. Įvyko susirėmimas ir ne
mažas skaičius darblmriV^ 1

■ ■'

kentėjo, — liko skaudžiai su-; 
mušti. Dėlei to .yra rengiama 
protesto demonstracija prieš? 
policijos viršininką ir miesto? 
majorą. Tuo pačiu metu yra; 
renkami parašai po peticija,, 
kad policijos viršininkas už; 
brutališkumą butų iš savo pa-, 
reigų pašalintas.

Darbininkai pas mus labai 
suvargę. Kai kurie jų jau ne
dirba po 6—8 menesius. Visi, 
gyvenimo ištekliai jau seniai iš
sisėmė, o tuo tarpu nedarbui 
galo nesimato. -—Mariutė*

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj į

“KULTŪRĄ
Mėnesinis MofcSlo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Ema XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

peranstų kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: '“KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Surprizo sekretas pilnai 
išlaikytas

DETR®IT? MICH.i — ( Gegu
žes) 28 dieną A. Masaitis tik ką 
neužtroško dujose, bandyda
mas slaptai atvežti Mortą Straz
dienę ir Strazdą į slaptai su
rengtą slaptą x“surprise” parti
ją. Masaičiui buvo pavesta ta 
misija. Jis -atvažiavo pas Straz
dus, rado atdaras duris, o vi
duj tuščia, nieko nėra. Masai
tis užsižiebė šviesias ir laukia. 
Tik štai atbėga Strazdas ir sa
ko “teik lauk, nes gali už trokš
ti”. Mat, Strazdai tik ką buvo 
padarę dizinfekciją kambarių 
dujomis, ir paliko duris atda
ras, kad išsivedintų.

Toliau Masaitis turėjo paša-, 
kyti savo pramanytą melą, kad: 
jo koks ten giminė miręs Chi*; 
cagoj, kad jis turįs išvažiuoti,, 
ir todėl atėjęs prašyti Strazdų, 
kad jie palaikytų jo vaikus, kol 
jisi sugrįš. Gerai, Strazdai suti
ko ir net pas kaimynus tuojau 
parūpino kambarį vaikams. A- 
bu Strazdai susėdo į f ordą ir 
važiuoja į paskirtą vietą. Butų 
ir nuvažiavę, bet Masaitis su
stabdė juos pasakė, kad dėl jo 
vaikų reikia jiems visiems dar 
sustoti pas ponus Keblaičius 
Roosevelt gatvėje. Gerai, Straz
dai ir su tuo sutiko. U pas Kcb- 
laičius ir buvo ta partija.
\ Keblaičių namuose buvo tam
su. Bet kaip tik Strazdienė įė
jo, tuoj pasidarė šviesu. Kam
bariai buvo pilni žmonių. Visi, 
pradėjo sveikinti Mortą Straz
dienę su gimtadieniu. Tada tik 
Strazdienė suprato kame daly
kas, kad tai jos pagerbimui su
rengta gimtadienio partija ir 
balius. Siek tiek atsipeikėjus iš 
nustebimo, Strazdienė su links
ma šypsena pasveikino visus iš 
eilės ir išreiškė dėkingumą 
lokį surprizą.

Tą balių rengė moterys ir 
kretą išlaikė nuo A iki Z.
Masaitis gali patvirtinti, kad jis 
tikrai iki Z sMprizą privedė.

Šeimininkės, ponia Besė Ke- 
blaitienė ir ponia Viverienė, su 
jaunomis mergaitėmis tuojau 
apkrovė stalus visokiausiais
valgiais ir paprašė svečius/sės- rengimas <aiJ 1 geras sumanymas

kunigaikščio (lietuvių kil
mės) Dominiko Radvilo. 
Vestuvių ceremonijos įvyko 
St. Louis dės Invalides baž
nyčioje.

ti ir valgyti. .Vakarieniaujant 
toastų masterhi buvo ponia Be- 
sė Keblaitidnė. Visi linkėjo 
Mortai Strazdienei ilgiausių 
metų ir įvertino jos darbštumą 
pažangiame judėjime. Kuomet 
ponia Strazdiene pasekmingai 
užputę žvakutes ant gimtadie
nio pyrago ir visi gavo po šmo
tą kcikso, ponia' Keblaitiene at
nešė ir įteikė Strazdienei dova
ną. O tai buvo visa eile vasa-

kai-

kad 
sky-

už

se

dant nuo apatinių ir baigiant 
balta suknele, balta kepuraite 
ir batukais. Po to ponia Keb- 
laitienė paminėjo vardus visų 
tų, kurie prisidėjo prie šios 
partijos, ir išreiškė jiems padė
ką. Rengėjų tarpe buvo A. Ma
caitis, stambus 'biznieriui, ang
lių sandėlio savininkas, po'nia 
Viveriene, socialistų kuopos 
veikėja, ponas Bulis, geras tau-i 
tielis, ponai Diliai, Dailės cho
ro veikėjai, ponai Kučinskai,, 
daktaras Andrcws su styvo žmo
nele, panelė M. Andrews, labai 
simpatinga, ponai Šimauskiai, 
ponai Mikniai, alinės savinin-( 
kai, ponai J. Keblaičiai, socia
listų veikėjai, ponai Narušcvi- 
čiai, biznieriai, kurie užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę (no-, 
riu čia pastebėti, kad ponia Na-' 
ruševičiene yra ne lietuvė, bet, 
•niekad neatsilieka nuo savo vy-, 
ro, labai prielanki lietuviams ir 
visur sykiu su vyru dalyvauja 
lietuvių parengimuose), ponia 
Verneskienc, labai maloni mo
terie, alines savininkė, ponas J. 
Pikelis, ponas K. Būtis, ponia 
Kairunas, Petras Maišiokas, po
nai Juniai, ponas P. Sadula, 
ponas J. Kapiekas, ponas J. 
Pilka, ponas J. Besasparis, po
nia S; Derinai tienė, na ir ponai 
W. ir B. Keblaičiai, puotos su
manytojai ir patys to kaltinin
kai ponai A. ir M. Strazdai.

Nuo savęs/ turiu pasakyti, 
kad draugai Strazdai tikrai yra 
užsipelnę tokio pagerbimo. Tai 
yra nenuilstantįs veikėjai pro- 
gresyyiškame judėjime. Kaip 
buvo socialistiškų minčių taip 
ir pasilieka. Kuomet koks pa-

DETROIT, Mich. — Gegužio 
28 dieną įvyko Amerikos Lie
tuvių Kongreso Detroito sky
riaus konferencija Lietuvių 
svetainėje.

Pirmininkas P. Jacionis 8į 
vai. vakare atidaro konferen-j 
ei ją ir paprašė sekretorių J. 
Gvėraitį, kad padarytų vardo-: 
šaukį. Atstovų konferencijoj 
dalyvavo apie 30 ir du nauji 
pridavė mandatus. Atstovai 
pranešė kiek kuri draugija ar 
kuopa turi narių. Naujus man
datus pridavė J. Savickas nuo 
Etiųės. Kultūros Draugijos ir 
C. Martin nuo Amerikos Lie
tuvių Pilietinimo ir Pašelpos 
Klubo Hamtramoke.

Sekretorius perskaitė proto
kolą, kurs liko priimtas su 
kuriais .pataisymais.

Pirmininkas raportavo, 
yra pasiuntęs Kongreso
riaus vardu po laišką kongres
menams ir senatoriams, kad 
jie palaikytų Prezidento nau
jąją dalybą (New Deal). Gau-į 
ta nuo kaikurių atsakymai, ku-! 
rie buvo perskaityti susirinki- j 
me. žada palaikyt.

Sekretorius raportavo atlikęs ' 
visus susirašinėjimus. Iždinin
kas raportavo, kad ižde ran
dasi apie $81.00 ir prašė, kad 
butų išrinkta komisija iždo pa
tikrinimui.

Valdybos raportai priimti.
Pramogų komisija pranešė, 

kad gali gauti daržą piknikui 
ir prašė atstovų paskirti die
ną. Atstovai paliko tą; pačiai 
komisijai. L. Sinkus atsisakė 
iš pramogų komisijos. Jo vie
ton išrinktas Andrulis prie 
dviejų buvusiųjų,' M. Batulevi- 
čiaus ir M. Prakavičiaus. To
kie gabus veikėjai be abejo 
puikiai surengs pikniką.

Buvo pakeltas klausimas 
apie siuntimą delegatų į visos 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Scrantone, ir buvo pasiūlyta 
suteikti mandatą C. Martinui, 
kurs važiuoja į SLA seimą, kai
po SLA 352 kuopos delegatas. 
Po ilgų diskusijų konferenci
ja dauguma balsų nutarė C. 
Martinui mandatą duoti. Tokiu 
budu Detroito Kongreso sky
rius turės kongrese net 5 de
legatus.

Pereitų metų darbų ir finan
sų peržiūrėjimui tapo išrinkta 
komisija, kurion įėjo J. Rama
nauskas, C. Tvari jonas ir J., 
Steponavičius.

Konferencija nutarė paduoti 
busimam Kongresui daug klau
simų išspręsti.

Pirmininkas P. Jacionis kon
ferenciją uždarė apie 10:30 
vai. vakarė. Atstovas. 1

'DETROIT, Mich. — Sekma
dienį, gegužio 29 dieną, įvyko 
Dailės choro ir radio valandos 
piknikas Liberty darže, prie 
Middle Beit Road. Prie šio pik
niko senai buvo rengtasi. Bet 
rengiant pikniką pavasarį vi
suomet kaba • klausimas, koks 
bus tą dieną oras. Jeigu diena 
pasitaiko lietinga, tai rengė
jams pasidaro nuostolių. Taigi 
ir šio pikniko laukiant buvo 
baimės koks bus oras. Į gegu
žio pabaigą pradėjo labai lyti. 
Žemė praski-do. štai ateina šeš- %
tadienis ir dar vis lyja. Sekma
dienio rytą irgi pradėjo lyno
ti. Komisija visvien viską ruo
šė piknikui. Ir gerai padarė., 
Apie 11 valandą ryto pasiro
dė saulė ir oras atšilo. Komi
sija su darbininkais nuvažiavo 
į Liberty daržą ir parinko auk
štesnes vietas automobiliams 
pastatyti, kad svečiai suvažia
vę neįklimptų. Apie trečią va
landą jau 'daug svečių suva
žiavo ir prasidėjo smagus pik
nikas. Visi linksminosi ir šo
ko prie geros muzikos. Išrodo, 
kad oras tyčia pasitaisė, kad 
tik piknikas pasisektų. Ir ge
rai pasisekė. Apie septintą va
landą vakare vėl pradėjo' Tyčk 
Bet jau buvo po pikniko ir 
žmones linksmi važiavo namo. 
Komisijai suvedus rokundas

Tik ką gavome Iš Lžirtnvos 
“KULTŪRĄ”, kortas tari
nys yra kaip -seka:

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ar rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanas.
Eilėraščiai apie meilę—A. Rūkas. 
Prievakaris—N. Ostrovskij.
Pastabos apie Gogolio “Mirusias 

sielas” — A. Laisvydas.
Trobesiai ir danga—žmogaus ener

gijos taupyto jai — j. Acus- 
Anukas.

Populiaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 ’So. Halsted St Chicago, III.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodčl vieni jj gi

na, kiti įteikia, bet visi mėgsta 
}j skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jj 
stndijtroįa, nors savo parapi- 
jonims -draudžia ji j rankas 
paimt.

“Keleivi” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ’ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomią paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvray,

SO. UOSTON, MASS.

APSIDRAUSR!
Nežinai, kada ir kur netikėlį nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK Ipats save ir savo Šeimos narius, Uioml užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraoda! 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas «aŪ apsidrausti nuo -$150 
iki $5,1)00.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, ^9.'00 Ir *$12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivieidjimas šelpia aavo na
rius ir našlaičius, iŠ tain tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y

D

SKAITOT

^‘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:

* Ėia prisiunčia $.............. už “NAUJĄJA GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas
Numeris ir gatvė ............ .........l___ ____ __ ~_____~___ ____

Miestas ir valstija _________ ....__________



NAUJIENOS,. Chicago, HL Penktadienis, birž. 3,-1938

SUSIRINKIMAI Diena Iš Dienos

19 d. piknike patarnauti buvusiam 
ir Kean avė., Justice Park. Kurie 
susirinkimą, patikrinkite savo ad- 
su mokesčiais, pasirūpinkite apsi-

Simano Daukanto Draugijos priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 12 vai. dieną Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai da
lyvauti, nes randasi svarbių reikalų. Būtinai reikia išrink
ti darbininkus birželio 
P. Kučinsko darže, 82 
negavote pakvietimų į 
resus ir kurie pasilikę 
mokėti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo priešpusmetinis susirinkimas- įvyks 
birželio 5 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St., lygiai 
12 vai. dieną. Malonėkite atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų svarstyti. —Helen Chapas, rašt.

Birželio mėn. 3 dieną 8 v. v. Lietuvių Jaunimo Kultūros Rate
lis laikys visuotiną narių susirinkimą Mildos svetainėj, 
3142 S. Halsted St. Nariai esate valdybos kviečiami atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai ir pribukite punktualiai.

Sekr. Alfred’as J. Butkus.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 

susirinkimą penktadienį, birželio 3 d. 7:30 v. vakare Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Ilalsted St. Visi nariai malonė
kit laiku pribūti, nes bus renkami darbininkai draugiškam 
išvažiavimui birželio 26 d. Kurie dar nepasiėmėt tikietų, 
malonėkit pasiimti išplatinimui. Neapsimokėję mokesčių 
apsimokėkite, kad neliktumėt suspenduoti.

S. Kunevičia, rašt.
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralis skyrius laikys 

susirinkimą penktadienio vakarą, birželio 3 dieną, Naujie 
nų name. Pradžia 8 vai. Visi nariai būtinai turėtų daly
vauti, nes yra gana svarbių neatidedamų reikalų greitam 
apsvarstymui. Posėdyje dalyvaus “Naujosios Gadynės” re
daktorius St. Strazdas ir padarys svarbų pranešimą.

Sekr. W. V. M.

Širdingai kviečia jus ir jūsų draugus i

BRIDGEPORT TAVERN0 
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 

Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį, 
Birželio-June 3, 4 ir 5, 1938

3959 So. Halsted Street Tel. YARDS
MUZIKA — UŽKANDŽIAI — DOVANOS
HENRY PODRUS IR ANNA NAUYOKAS

3399

nn

Extra Sutaupymai
ANT PUIKIŲ VALGIŲ IR GROSERIŲ
PAS “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BIRŽ. f3 IR 4

ŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai=?LT’z-23c
“MIDVVEST’PUIKIAUSIKARTONAIKIAUŠIMę-~ Tuz? 27 Yz
“MIDWĖŠT” GERIAUSIOS KOKYBĖS

Milkus Aukšti Kenai 4 už 25c
‘‘Miller’s’’ CORN'FLAKĖS Dideli Pakai ....... 2 už
“Tastewell” SALDUS AGURKUČIA1 Kv. Džiaras 23^
“MIDWEST”~GERIAUSIA GOLDEN~SANTOSKAVA SV. MAIŠ. 14c
“KRE-MEL” GARDUMYNAI 3 pak. 100
“MIDVVEST” CORNED BEEF HASH Svaro kenai .... 2 už 27c

“CAMPBELL’S” TOMEIČIŲ SUNKA
“SHURFINE" CIELI
AFRIKATAI......
FANCY SKELTI ~

ŽIRNIAI ŽtįįoNi

3 ken. 190

Didelis 2V> kenas 17*
2 sv. 9c 
2 sv. 13c

“DOLE’S” PIAUSTYTI PINEAPPLE ............ 15 unc. kenai 2 už 27c
<;MlbWEST” FANCY SIJOTI ŽIRNIAI   No. 2 kenai' 2 už 25c 
“MIDWEST”~ PURE GRAPE JELLY 14 unc. Džiaras 15c
“INDORSED"’rMINCEJlAM................................. Sv. 23£
“MIDWEST” GERIAUSIA UŽKANDŽIUI MĖSA~~Z  Sv._28c 
FANCY SPAUSTAS COTTAGE SURIS ............................ 2 sv. 15c

GT? A NDŽT A T FANCY californta 1t JlV/VlNUZil/Al VIDUTINIO DYDŽIO TUZ.TUZ.

FANCY CALIFORNIA SALOTOS Galvutė R0
FANCY TOMEITĖS ........................................... 2 sv. 170

OXYDOL 2 maži 15c. 2 dideli pakai 37^ 
LUX FLAKES Maži 9c. '.................. Didelis Pakas 21 £
LUX TOILET MUILAS...... ........4 už 25«
CLIMALINE 2 maži 17c Didelis Pakas ................................ 20c

BOWLENE___________________2 maži Į 9<
“OLIV-ILO” MUILAS...........  3 už Į 5^
“WOODBURY’S” VEIDUI MUILAS ............................... 3 už 23c
DYKAI! GUMINĖ PRIJUOSTĖ SU KVORTA AR 2 PAINTĖM 
OXOL 2 Paintės 25c • Kvort. Butelis 23^

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE M1USŲ KUPONUS

Iš Cicero padangės 
šeštadieny bus dvi gimtadienio 

', partijos
Švenčių proga daugelis buvo 

išvažiavę pasivažinėti po kele
tą šimtų mylių. Tarp tokių bu
vo vietos biznierius Frank Da
nauskis, 1346 S. 50th avė., Ci-

Susituoksianti Kazio ir 
Agotos Matuliokų 
Duktė Elinora

Birželio-June 11 d., jvyksian-' cero, III. Su savo dūšia Danau- 
čios sutuoktuvės Mūs Elinoros skis apvažiavo pietinę Illinois 
Matuliokaitės su Jonu Vedei- <M> padarė netoli tūkstančio 
kiu Springfield, III. Jungtu-’mylių. Važinėjo be rupesč ų, 
vės busiančios Jurgio parapi- nes biznį paliko geroj priežiu- 
jos bažnyčioje Bridgeporte prie roJ — I'rank Barčuko. Dabar
33rd St. ir Lituanica Avė.

Miss Elinoros tėvai sureng
sią vestuvių parę, kurioje da
lyvaus daug jaunimo, nes jau-

Danauskių pastogėj eina dide
lis bruzdėjimas, nes pats bo
sas šį šeštadienį rengiasi švęs
ti savo auksinį jubiliejų. . Bus* 
gimtadienio puota, kurioj svar-

19-fn Klnhne dagiausiai priimti ir palinksiu to vvarao muoas mjnti atsilankiusią pUbiikę.

KliubieŲ’.” moterėlės ir pane- 
i visus 

gardžiai pavaišinti lietuviškais 
ir amerikietiškais valgiais.

Asmenys, kurie piknikus lan- 
ko, tai jau žilio, kad Sun Sėt 

Sun Sėt Parke, prie 135 ir Ar-! Parkas yra vienintelė gražiau- 
cher avė., Lemont, Ilk, įvyks šia ir švariausia vieta. Todėl 
šios organizacijom didžiulis me- tokie žmonės nepaiso, 
tinis piknikas. Bus puikus pro- toliau 
gramas, įvairus žaidimai, gera nuvažiavęs į tuos Vilniau s kal- 
orkestra ir šokiai.

Prie to, dar bus daug brau-’kad esi Kaune ant Žaliojo Įtai
gių dovanų. Kiekvienas turės no ir vėliau grįžti namo prisi- 
progą išmėginti savo laimę, kvėpavęs pilną krutinę to tyro 
Rengimo komitetas ir valdyba ir malonaus oro. 
deda pastangas, kad kuoman-

Kviečia Visus Į UVilniaus Kalnelius” lės rūpestingai ruošiasi

Sekmadienį ruošia pikniką 
Vilniaus Kalneliuose

Sekmadienį, birželio 5 (Jieną,

kad ir
porą mylių, bet sako,

nelius gerai pasilsi ir jauties

Lietuvių Piliečių Kliubas 12
I J 1*1 vili V 1VV1J.1V/J OVU1

noji yra žinoma kaipo blondinė Lįausįa patrova bus grybai, nes 
gražuolė ir populiari mergina. pOnas Danauskis yra grybų
Ji dalyvavusi merginų svitoje, 
kai praeitą vasarą lankėsi Chi
cagoje Lietuvos sportininkai.'

J. A. S

Akvilės Ančiutės 
Laiškas Nuo Laivo
Draugams Chicagoj:

Brangus draugai chicagiečiai! 
Niekad neužmiršiu to bran
gaus momento mano, išleistuvių 
vakarėlyj, jūsų skaitlingo ap- 
s lankymo ir jūsų širdingų 
linkėjimų Aš jau toli nuo jū
sų.

Baigiu plaukti Atlantiko pla
tybę, bot vaidentuvėj dar te
begyvenu su jumis. Dar ma
tau jūsų širdingą linksmią šyp
seną veiduose, dar girdžiu j il
sų širdingus linkėjimus.

Juros vilnys blaško didžiulį 
laivą ir suka mano galvą. No
riu tarti širdingiausį ačiū vi
siems savo draugams, atsilan
kiusiems į išleistuvių vakarė
lį ir pasidarbavusiems prie jo 
suruošimo, taipgi palydoj u- 
siems mane iš stoties. Nė sap
ne nesapnavau, kad turiu tokį 
didelį būrį širdingų draugų.

Rašysiu daugiau, kada 
siu pas mamytę po....savo 
mylėta grušnia.

Birutei
Brangus birutiečiai! Jau

giu plaukti- Atlantiko' vandeny
nu. Bet vis dar lyg su jumis 
esu (Perikoloj). Ypatingai pa
liko many gilią atmintį jūsų 
gerb. vedėjo žmonos p. Byans- 
kas ;domios ir gražios dova
nos. Aš šią vasarą 
nuo jūsų, bet mano 
su jumis.

Aš norėčiau, kad 
tumėt išvažiavimus,
pasilinksminimus, kad pritrau- 
ktumėt naujų talentų 
čių birutiečių, kad 
atėjus galėtumėt su 
dėju p. J. Byansku 
tokį pat pasisekusį
kaip kad buvo Perikola, o kitą 
vasarą keliaut į Lietuvą. Sve
timtaučiai labai įvertina ir 
myli lietuvių dainas. Vėliau ra
šysiu daugiau. Jūsų

Ducky 4

—Akvilė Ančiutė nuo 
“Britannic”

mėgėjas ir jam sekasi juos 
rinkti. Taigi visus pavaišins 
grybais. Gerai pataisyti grybai 
tai tikras gardumėlis*.
Al. Malas, J. Balčaitis, 4909^ 

W. 14th s t., turi gražų A. Mi- 
liaucko hotelį, Cicero Grill. Tai 
švari užeiga, šį šeštadienį bus 
“birthday” partija su muzika 
iš Bervvyno. Kas atsilaųkys, tu
rės daug smagumo. —D.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Barberys J. Katauskas 
Naujoj Vietoj

Per daug metų turįs paty
rimo savo amate ir daugelio 
bridgeportiečių mėgiamas bar
berys Juozas Katauskas persi
kėlė į švarią ir patogią bizniui 
patalpą.

Seniaus
ties 3151 
bar reikia
na į 32nd S't. iki numerio 751 

32nd St.

jo barbernė buvo 
So. Ilalsted St., da- 
apeiti tik aplink kam-

bu-
nu-

bai-

busiu toli 
širdis bus

jus reng-
visokius

ir darbš- 
rudeniui 

savo ve- 
pastatyti 
spektaklį

laivo

Bučeris Mr. ( henieris 
Remodcliavo Krautuvę

Besiartinant vasaros karš
čiams, bučeris Mr. Chemeris j- 
taisė savo bučemėj 3317 Litu
anica Avė., naujus elektriki- 
nius šaldytuvus ir bendrai per- 
modeliavo visą bižniaVietę. Mr. 
Chemeris tikrai užlaiko švie
žius ir gerus valgomus produk
tus. ' J. A. S.

Naujas Tavernas 
Bridgeporte

Henry Podrus, švogeris ži
nomo Juozo Balčiūno, kuris iš
vyks į Lietuvą, ir p. Anna Nau- 
yokas, atsidarė naują Taverną 
antrašu 3359 So. Ilalsted St. 
Jų vadinamas iškilmingas ati
darymas įvyks birželio 3, 4 ir 
5 dd.

Bus užkandos, muzikos ir 
dovanos svečiams.

Tėmykit skelbimą “Naujie
nose”. — VBA.

Wardo maloniai kviečia visus 
ir visas atsilankyti birželio 5 
dieną į Sun Sėt daržą, o nesi
gailėsite, bet busite pilnai pa
tenkinti ir linkini.

Frank J. Krasauskis.

Chrysler-Plymouth

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

Užuojauta—
Siunčiu giliausią užuojautą 

mylimam muzikui, Birutės cho
ro vedėjui p. J. Byanskui jo, 
gilaus liūdesio valandoj, mirus! 
jo mamytei. Ak. An-te. Į

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicago je)

Orville Klimas, 26, su 
rence Mudik, 20

Wi11iam Galvidis, 42, su
rie Lettuck, 32

Alfred Beitler, 25, su Ange
lą Barštis, 22

Eugene Galling, 25, 
tellc Keusas, 20

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą i*

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

Setas iš 6 šmotu vienam as
meniui, būtent: 
bai šaukštas, 
toms šakutė ir 
štukai, vienas
dezertui valgyti, šie šeši

Ma- tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit j Naujienas. Išleng-

su Es- vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuot i 
visam amžiui. Kitur už taip pi- 

, gią kainą niekur nėgausit. Nau
jienos specialiai parinko juo^

....EsteHe Baltus nuo Bruno tiktai savo skaitytojams. 
Baltus praleiskit šios progos.

šakutė, 
videlčius, 
du maži 
kavai, o

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

■■.ihiiiiiihih"*"1

ALL AROUND

CLEANER Pašte Soap Cleaner
Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enameliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ___ _T _ _. —7 IKI 8 VAL. VAK.

• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

GERA PROGA ĮSIGYTI ROGERS 
SIDABRINIUS SETUS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Pauliną St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Ąve. Vict 8269

vietor Bagdonas 
LOLA L & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianas ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus nu 
/.ema kaina. Musų Darba 
ari tuntas. Taipgi pristat 
•lis i visas miestą dali
3406 So. Halstėd St.

šaukit Tel. VARI)

ga- 
an-

3408

Republic 7345
PAUL’S Fiirniture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St, Chicago, III. 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

“The New Marąuette
• HALL”

} ' 6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

Made by ONEIDA, Ltd.

Šmotu

“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 Vertingų Kuponų
JSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia zatsiųsti ekstra 85c.

kuponus. Taipgi pinigais

DAILY /
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
C0NRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sjg.SO
GYDYMAS............ ........... SCA.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

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

greitai palengvinama ___ »
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■9

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

Tel. Lafrndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTOftY 9670.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas :

PIRK NUO Adresas

Miestas

Ne-
e» NES PIGIAU

M10WESTfflSTŪRES Reikalauja 
Perskirų

Kupono No. 150

Valstija

Birželio 3 d.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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



Penktadienis, farŽ. 193Š

Šį Vakarą
LSS Susirinkimas

Geriau visais

Kalbės St. Strazdas

&į vakarą įvyks LSS Chica
gos Ceut, kuopoj susirinkimas 
Naujienų name; pradžia 8 vai. 
Posėdyje dalyvaus Liet, Darb. 
D, organo “Naujos Gadynės” 
redaktorius St, Strazdas ir tu
rės svarbių pranešimų padary
ti, Visi kuopos nariai turėtų 
posėdyje dalyvauti.

Randasi ir daugiau svarbių 
reikalų apsvarstymui. —V. M.

Tą

už

Kiniečiai Renka Au
kas Nukentėjusiems 
Nuo Karo

Šįvakar fejerverkai Kareivio
Lauke

vakar 
rinkti

Chicagos kiniečiai 
pradėjo vajų aukoms 
šelpimui nukentėjusių nuo ka- 
10 žmonių savo tėvynėje. Yra 
susidariusi šelpimo organizaci
ja, kurios pirmininku yra pul
kininkas Theodore Roosevelt, 
Jr. Visi amerikiečiai yra pra
šomi aukoti į fondą nukentėju
sioms nuo karo kinams šelpti.

Vakar vidurmiestyje buvo 
penkių tūkstančių kinų paroda, 
o šiandien Kareivio Lauke bus 
fireworks.

Daug yra priežasčių dėlko 
Midwes4 Stores parduotuvėse 
yrą geriau pirkti valgomus 
daigius ir kitus reikmenis, 
jau tūkstančiai šeimyninkįų 
no ir jos tik tenai perkasi.

Pirma, kad tos krautuvės
vis labiau rūpinasi prekių ko
kybe, kas labai tinka musų šei- 
myninkėms. Paskui, laiko tik 
užtikrintas prekes arba nepa
tenkintiems grąžina Įmokėtus 
pinigus.

Antra, jo^ teikia tinkamą pa
tarnavimą, Visi Midwest Stores 
krautuvninkai patys kartu yra 
ir savininkai tų krautuvių, tu-, 
ri daugel metų patyrimo, o sa
vininkai, žinome visi, tik ir te
gali tinkamai patarnauti. Be
lo,'jie kasdien patys stovi savo 
krautuvėse ir turi progos su 
savo pirkėjais atsakančiai susi
pažinti ir jų reikalavimus pa
tirti. Tad, jie lengvai gali jiems 
Ir pageidaujamas prekes paru-

S IT U ATI O N WANTED 
Ieško Darbo BUSINESS CHANCES 

Pardavimui Bizniai

• • • .. ;:;y . >

VĮ
Hm? ' i

>

PAIĘŠKAU DARBO už porterį, 
kad reikią galiu dirbti ir už baro, 
esu patyręs tuos darbus; esu never 
dęs vyras, pusamžis, nesu girtuok
lis įr tabako nevartoju, tai prašau 
atsiliepti kam toks darbininkas bus 
reįkabngas, Telefonuok Hemlock 
0010. John Bagdonas.

HELP WANTĘD—FEMALĘ 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS dėl na
mų darbo apie 50 metų amžiaus.

6636 Šo. Komensky Avė.
Po 6 vai. vakaro.

REIKALINGA MERGINOS arba 
moteries pridaboti mažą vaiką.

2519 West 69th St.

Vėliau, birželio 17 dieną, vi
soj Amerikoj kiniečiai ir jų rė
mėjai valgys kiniškus ryžių 
pietus ir pelną nuo tų pietų 
skirs nukentėjusiems nuo karo 
kinams.

Trečia jr pati svarbiausia 
priežastis, tai ekonomiška kai
na. žinome gerai visi, kad 
kiekviena šeimyninkė yra su
rišta su kitais šeimyniniais rei
kalavimais, k. a. nuoma, dra- 

ir kitkas. Todėl dėl mai- 
tegali skirti tik apribotą 
Už tai ji taip rūpinasi 
maistą ekonomiška kai-

sto ji

MADOS

pirkti
na. Gi Midwest Stores organi
zacija turėdama savo sandėlius 
ir pirkdama maistą tiesiog iš 
gamintojų ir dirbtuvių didme- 
nomis, perka daug ekonomiš
kiau. Tad, suprasdama tą šei- 
myninkių paslaptį, ji perleidžia 
savo santaupas savo pirkėjoms 
žemesnių kainų forma.

Štai dėl ko šeimyninkės taip 
pamėgo Midwest * Stores par
duotuves. Šiandieii telpa Nau
jienose skelbimas,-J įsdtikinkite 
jų kainų ekonomiją. (Skelb.) 

f ?!

IŠPARDUODAME BARŲ FIK
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registeriųs Ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo, Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SO3THĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA BATHING IR 
SWIMING Concession if rąfresh- 
ment stand Forest Preserve 28 my
lios nuo Chicagos, 12 botų bahting 
siutai, checking baskets ir pilnai 
įrengtas stand’as su cash register 
automatai soda cooler, steam table, 
pečius ir įrengimai. Renda užmokė
ta visam sezonui. Viskas už $1000. 
Matykite JULIA SHIMBEL, 3301 
So. Wallace St., ?nd floor.

VAŽIUOJU į Lietuvą — parduo
siu rakandus. Geram stovyje. La
bai pigiai. Antros lubos, 3444 So. 
Lituanica Avė.

IACMK-JNAUJIEjNU U’uiuj

Panelė Adah Wilsoniute, kurį tapo milionijeriaus 
Haroldo F. McCormicko trečiąją pačia. Californijoj ji 
buvo jo slaugė ir prižiūrėjo jį ligoje. Ji paeina iš mažo 
Idaho valstijos miestelio, kur jos tėvas turi teatrą. Ji 
turi 34 metus amžiaus. Vestuvės buvo Pasadenoj. Mc- 
Cormickas valdo didelę ūkiškų padargų gaminimo' kom
paniją vadinamą International Harvester. Jo pirmoji pa
ti Edith Rockefellcraitė. Jo antroji pati buvo lenkė dai
nininkė Hanna Walska.

HELP < WANTED-MALE-FĖMALE 
Darbim^
REIKALINGA VEITERKA ar 

VEITERIS dirbti naktimis restora- 
n.fe. 1745 Šo. Halsted St. ĖAGLE 
RESTAURANT.

REIKIA VYRO ar moters virėjo 
tarp 30 ir 45 metų ir beto specia- 
lio virėjo-os ir virtuvės pagelbinin- 
ko mažam restaurantui. 5702 West 
65th St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Raganų Gadynė 
Bridgeporte 
Dar Nepraėjo

A

dfcfl

No. 4816— Naujoviška išėjimui 
suknelė. Naujas Paryžiaus modelis 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 ynieros, 16-tai mierai reikia 3% 
yardo 39 colių pločio materiolo.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, IU.

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No------------

Mieros ___ __ _ . per krutinę

JUOZAPAS gužauškas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 1 d., 4:10 vai. popiet, 
1938 m., sulaukęs 45 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Victoriją, po tėvais 
Pargauskaitę, 2 sūnūs Juozapą 
ir Vladislovą, dukterį Dolores 
uošvienę Barborą Rargaus- 
kienę, pusseserę Konstanciją 
Vilavicz ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas ’Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvykę, šeštad., 
Birželio 4 d., 1:30 vai. po piet 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Gužaųsko 
giminės, draugai ir. gažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, Uoš

vienė ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Sunai 
Tel. CANAL 2515.

raga- 
faktas palieka faktu 
pilietis Kiškus priro- 
tai tikra teisybė.
metus laiko tautietis 

“auzų”. Nors

Užsisėdo jos kamuoti pilietį 
Kiškų

Gal kas iš jūsų, mieli skai
tytojai, ir netikėsite, kad Brid- 
geporto kolionijoje yra 
na, bet 
ir, štai, 
do, kad

Prieš
Kiškus nusipirko 
ji ir ta apylinkė jam nelabai 
patiko, bet, kad . nebrangiai 
gavo, tai ir pirkh. Užbaigus 
pirkimo cežėmonijąš “persi- 
mufino” ir ramiai gyveno. Bet 
vos išgyvenus tris mėnesius, 
vienų rytų atsikėlė, nagi žiuri, 
kad katė viduryje “auzos” guli

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidotus, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.~ " 
Šalie—Franklin 1593.

33 N. La

11n A Gėlės Mylintiems
B I ffA Vestuvėms, Ban-

Įfl U kietams, Laido- 
w ■ 1WI ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I AVFIKI^ Telegramų į L U V LI fili U Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams,
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

ONA ANDRULIENĖ
Po tėvais Miliauskaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 1 dieną, 11:45 vai. vakare, 
1938 m., sulaukus 42 m. amžiaus, gimus Balsių kaime, Šilalės 
parap., Tauragės apskrity. Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, dukterį Jadvygą, 
Sūnų Raymondą, seserį Kazimierą simkįenę, 2 brolius: Juozapą 
ir Aleksandrą ir jų šeimynas, pusseserę Zophią Stankiene ir 
jos šeimyną, 2 švogerius Andrulius Alenksandrą įr Pranciškų 
ir jų šeimynas, 2 brolienes 'Karolinę Šimkienę, Uršulę Karkie- 
nę ir jų -šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3201 South Union Avė., Chicago.
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, birželio 6 d. 8:00 vai. ryto iš ną- 

mų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Andrulienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Sesuo, Broliai, Pusseserės ir Giminės." 

Laid. Direktorius A. Phillips, Tel. Boulevard 4139.

pastipusi ir atviromis akinėj 
tiesiog į jį žiuri. Čia jam pasi
rodė kas tai nepaprasto. Negy
va, o a!kys visai atviros* Na, 
tiek to, užmirškim apie katę, 
o kad pilietis Riškus įpratęs 
laikyti kokį nors gyvūną “au- 
zoje”, tai rodo ir tas, kad jis, 
ilgai nelaukęs, susirado šunį. 
Ir vėl viskas gerai.

Bet ilgai nesidžiaugė ir su 
šunim,' nei trys mėnesiai ne
praėjo, ir štai, vieną rytą nu
eina i “bęismentą”. Nagi žiuri, 
kad ir šuo guli išsitiesęs negy
vas. ,

Aha, musų tautietis suprato, 
kad čia jam. kas nors iškirto 
“tri’ksą”. Jis įtarė kaimynę. 
Tai jos darbas,, užmušė katę 
ir šunį! Jis tiesiog įtarė, jog 
jį užkerpjo-įo gyvūnus, kąd 
tie nugaištų,jrBct, žinoma, kaip 
tą prirbdyši, kaip įtikinsi, kad 
čia raganos darbas?

• Užkerėjo kenuotus vaisius.
Bet tai dar ne viskas. Tau

tietis Kiškus [turėjo prikenavęs* 
visokių vaisių, kaip tai pyČių, 
kriaušių, žemuogių ir kitokių 
upgų ir jas laikė beismonte. 
Kartą vakarienės laiku jis nu
ėjo į “beism.entą” vaisių pasi
imti. Bet kaip jis nusistebėjo 
vietoje vaisių vienam stikle ra
dęs tik cindrų. Pakėlė antrą, 
ir trečią, ir vis tas pats. O kiti 
stiklai ir visai tušti.

Eee, čia pilietis Kiškus vi
sai persitikrino, kad jo kaimy
nė su pagalba piktų dvasių jo 
vaisius pavertė į cindras. Žmo
na, aiškino, kad gal kokie vai
kėzai vagiliai išvalgė vaisius 
ir ant juoko pripylė cindrų, 
bet kur tau vyras tikės ką “bo
ba” sako. Nors “beismentas’’ ir 
ne po raktu laikomas, bet kas 
gali žinoti kur kas padėta sve
timam “beismente”. Beto Kiš
kus tiki į svetimos savasties 
neliečiamybęi Juk šioje šalyje 
niekam nevalia liesti ne savo 
turtą. Prieš tą net ir įstatymai 
yra išleisti, Taigi, čia aiš
ku, kad nieks negalėjo palies
ti vaisius, kaip tik piktos dva
sios.

Pilietis Kiškus net ir poli- 
cistui pasiskundė ir pasakė 
jam savo nuomonę apie kai
mynę. Bet argi policija įtikin
si? Tik pasijuokė iš musų tau
tiečio ir patarė “beismentą” 
laikyti užrakintą.

Jeigu namas nebūtų nuosa
vas, tai musų tautiečio nei pri
rišęs neišlaikytum, bet dabar 
kitos išeities nėra—priverstas 
gyventi, o kas gali užtikrinti, 
kad ir jo paties kada neiižke- 
rės? —Raulas.

REIKIA ALAUS PARDAVINĖ
TOJO. Parduoti šiandien daugiau
sia apkalbamą alų, Fox Head ‘Y400” 
kitą Foję Head Waukesha produktą 
Chicago j e ir artimuosiuose mieste
liuose. Pilną ar daliną laiką. Paty
rimas padės, bet nereikalingas. 
LIBERALĖ KOMISIJA pamatas 
pradėti. Nuolatinė tarnyba su al
ga, kada busi kvalifikuotas. Pama
tyti Mr. Queeny, Kambary 1208, 
140 North Dearborn, po 1 v. p. p. 
kasdien, išskyrus šeštadienį.

BUČERIS patyręs bučeris paieš- 
kau darbo bučernėj, ar grosernėj 
Rašykite, 1739 So. Halsted St. 
Box 834.

AUTOS—TRŲCKS FOR SALE 
Automobiliai^ Trokai Pardaviipui

ĄTĘIK 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 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog 'publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą f938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių. 4

Visi karai 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. 
įr visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Loomis,

REAL ESTATE FOR SALE

ŽIŪRĖK! GRAŽUS KAMPINIS, 
geltonų plytų šešių apartmentų NA
MAS ir prikergtas 2 karų plytinis 
garažas, elektrikos refrigeracija. 
Renda $2200. Kaina $11,500. Termi
nai.

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

3585 Milwaukee.

TURI PARDUOTI TURTĄ lįkvi- 
duojant 2 aukštų freiminį, 3 dide
lės virtuvės viršuj, 75x200 lotas, 
garu Šildymas, 10108 Malta St. Tu
ri matyti, kad įvertinti. Paaukos.

Beverly 4609.

3 FLATŲ PLYTINIS į pardavimui | 
—tikras bargenas modernas — 3 
karų garažas — 6 kambariai. Savi
ninkas vietoje. 8030 So. Paulina St.

FORKLAUZERIŲ BARGENAI
7 kambarių freiminė rezidencija 

aukštas konkrito beismentas, fur- 
naso šildymas. Vertingas kampas, 
lotas 120x125, apsodintas su vais
medžiais, uogų krūmokšliais, vy
nuogėmis ir tt. Vienas blokas nuo 
mokyklos, krautuvių, susisiekimo. 
Gatvės išgrįstos, be asesmentų. 
Kartą vertintas $15,000. Kaina da
bar $5750. Lengvus terminai. Pa
matyk šį nepaprastą namą prie 
3653 N. Newcastle Avė. Tada šauk 
W- R. LEMKE Randolph 3750 arba 
vakarais Avenue 1924.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, modernas, karštu vandeniu 
šildomas, arti gatviakarių linės, 
nėra vaįkų—labai nebrangiai.

2436 West 45th St.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kin

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

RENDON 2 kambariai, miegama
sis ir kuknė — apšildomi — ženo- 
tai porai ar pavieniui. 3004 West 
53r'd Place, pirmoj lubos.

i lįl..J .,ll lhi-i I Ii I

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai_____

KAMBARYS dėl rendos pavie
niui su valgiu ar be valgio. Arti 
dviejų karų linijų. 3104 West 4^th 
St., 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA ŠVARUS mo
derniškas kambarys su gerais ra
kandais Marųuette Parke dėl šva
raus ir inteligentiško vaikino; yra 
garažas. 6740 So. Maplevvood Avė. 
Tel. Hemlock 2865.

ap-KAMBARYS RENDON 
šildomas. Be valgio — Yra ir ga
ražas — pavieniam ar ženotai po
rai. 7130 So. Maplevvood.

KAMBARYS RENDON vaikinui 
švarus, ant trečų lubų — švari jau
na šeimyna. Su ar be valgio. 
3229 So. Lituanica. Yards 0740.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

"N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. V AK,

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 Iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAb 8500

SPECIALUS 
BARGENAS ' .
VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ
NUO 350 IKI 400 KARŲ 

Visokio Modelio ir Išdirbystės 
* DODGE SEDAN ...
PLYMOUTH ...........
CHEVROLET Sedan
PACKARD, 4 Durų Sedan

LUXEj Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda

BURKE MOTOR
SALES

5001-7 SO. WESTERN AVĖ.
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašauk
Telephone GROVEHĮLL 3678

$3500.00 120 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.

1936
1935
1936
1937

$365.00 
! >245.00 
$285.00

DE

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.

PARSIDUODA 1935 2 door Ford 
karas —labai pigiai $185.00. Geram 
stovyje. 3004 W. 53rd Place, pirmos 
lubos.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 

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

iki

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNO biznis, 
išdirbtas gerai, pardavimo priežas
tis—2 bizniai. 2616 West 59th St.

IŠDIRBTA GROSERNĖ ir mėsos 
marketą aukoja, renda $28.00. Gera 
vieta. 2542 West 45th Place, Lafa- 
yette 1752.

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

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

Savings Association
1739 So. Halsted Street

ATIDUOSIU BEVEIK už DYKĄ 
gerai išdirbtą taverno biznį, nes 
priversta išvažiuoti iš miesto.

23,01 So. Leavitt St.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicagoje it 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCJATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augėtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, pilnai įrengtas—modernas. 
Pardavimo priežastis — išvykimas 
iš miesto. 2640 West 69th St.

PARSIDUODA 
visas arba tik fikčeriai 
mainysiu ant taverno 
ant kito ko. 3738 So. Halsted St.

LUNCHROOM, 
arba 

barų arba

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas S. E. kampas, 79th ir 
Emerald Avė. turiu 2 biznius. Ma
tykite savininką, 5758 W. 65th St. 
po 6 vai. vakaro.

PARSIDUODA TAVERNAS gera 
vieta, matyt galima nuo pirmos 
iki 12 nakties. A. K. VALUKAS, 
1219 W. Madison St.

PARDAVIMUI TAVERNAS pi
giai su kambariais gyvenimui, biz
nis išdirbtas. 1142 So. Canal St.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PA GARSINK IT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS , 
VISI SKAITO...

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

PARSIDUODA TAVERNA biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo priežastį 
patirsite vietoje. 4070 Archer Avė.

- - — — - - - f

PARDAVIMUI TAVERNAS prieš 
Bali parkas — nebrangiai. 7651 So. 
Racine Avė. Triangle 10227.

(Miestas ir valstija)

< ELEKTRA NUTRENKĖ 
DARBININKĄ.—-Elektros sto
ve nutrenkė 51 metų Fred Ba- 
ches, 1701 N. Harding avė., 
anglių iš vežioto ją. Nelaimė įvy
ko name ties 1433 N. Ridįe- 
way avenue U kurį velionis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE
TAVERNAS — geras biznis, 

kampinis. Paaukuos fikčerius ir 
staką. 1036 W. 21st St.

Haymarket 8390.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 

duodame gera



NAUJIENOS, Chicago, Ui

PAMIŠUS LIETUVIS KUJU UŽMUŠĖ SAVO 
' DU VAIKU

Sunkiai sužeidė ir savo jauną žmoną

Traukinys Skaudžiai 
Sužeidė Du Jaunus 
Lietuvius

Walteris Vasiliauskas
NevaBRIDGEPORTAS. 

pasveikęs ir iš beprotnamio pa
leistas* Bridgeporto lietuvis, 
naktį iš trečiadienio į ketvirta
dienį, kuju mirtinai sužeidė sa
vo du jaunus vaikus ir pavo
jingai sužeidė 29 metų žmoną.

Tragedijos kaltininkas yra 
Kazimieras Jokšus-Jokšas, 53 
metų amžiaus vyras. Kruviną 
darbą atliko namuose ties 536 
W. 33rd Street, kur apsigyve
no prie šeimos, užvakar grįžęs 
iš Kankakec beprotnamio.

Jokšus pirmiausiai sudaužė 
kuju galvas miegantiems vai
kams: 18 mėnesių dukrelei 
Eleanor ir 5 metų sunui Leo
nardui. Manydamas, kad abu 
negyvi, Jokšus pradėjo daužy
ti Jokšienės galvą. Po'to nuė
jo į savo kambarį, atsigulė ša
lę sukruvinto sūnaus ir užmi-

kuriame sako, kad “nemalonu 
mirti, bet nėra kitos išeities.”

Kai Jokšus pabudo iš miego 
ligoninėje, tai policija jo vakar 
užklausė apie įvykio priežastis. 
Jis atsakė, kad nebegali su 
žmona gyventi, nes ji esanti 
“per jauna”. Prieš pamišimą 
jis nuolat kaltindavo žmoną 
palaikymu ryšių su kitais vy
rais ir dėl didelio amžiaus skir
tumo nepasitikėjo jos ištikimy
be.

Kankakee beprotnamio dak
tarai, kurie Jokšų paliuosavo, 
sako, kad jis antru kartu pami
šo dėl to, kad vėl pradėjo ger
ti, nuo ko pamišo ir pirmu 
kartu. Butų visai sveikas, jei 
nebūtų gėręs.

Šįvakar apskričio lavoninėje 
įvyks koronerio inkvestas.

ir Pronskus

— Praeito 
vai. nakties,

—R

BRIDGEPORT.
pirmadienio 12
p.p. Vasiliauskų vyresnįjį sūnų 
Walterį ištiko nelaimė prie 
121st ir Halsted. |

Važiuojant skersai Pennsyl- 
vania gelžkelio bėgių, Walte- 
rio nepastebėtas traukinys, su
daužė jo automobilį ir sunkiai 
sužeidė jaunuolius W. Vasi
liauską ir jo draugą Pronskų.

WaReris Vasiliauskas jau yra 
parvežtas į tėvų namus, 3343 
So. Wallace. Tėvai tikisi, kad! = 
jų sūnūs greit pasveiks, b.et 
Pronskus tebesąs ligoninėje, 
kritiškoje padėtyje.

vv. l.. juainropo peizažas, vienas is uaugeno jo Ku
rinių išstatytų parodoje Anderson galerijose, 530 So. 
Michigan avė. P-a& Lathrop yra jau 80 metų amžiaus, 
tačiau jo kūryboje visuomet matosi jaunystė, poezija 
ir estetiška gamtos interpretacija.

Penktadienis, birž. 3, 1988*.....———y—........III I. I H ■■—■■■■■■■< > ’ 11 —“ ' “ ’ ’ ""

The Ali Illinois Society of the Fine Arts 
Salionas turi dailės parodą

V. MIŠEIKAI REIKIA 
PAGELBOS

Bandė Nusižudyti, 
“Nes Niekas 
Jo Nenori”

Atgavusi sąmonę ir pamačiu
si kas įvyko, Jokšienė vos pa
liesdama kojas nuėjo suvirš 
tris blokus į Bridgeporto poli 
cijos nuovadą, prie 35-tos ir 
Lowo avenue, prašyti pagalbos.

Žmona gal pasveiks
Moteriškę ir abu pusgyvius 

vaikus policistai paguldė St. 
Paul ligoninėj, kur jiems buvo 
suteikta pirmoji pagalba. Iš ten 
visi trys buvo nuvežti į apskri
čio ligoninę. Apie 10:30 valan
dą vakar ryto mirė sūnūs Leo
nardas, o už penkių minučių 
mirė 18 mėnesių Eleanor. Jok
šienė kritiškoje padėtyje, bet 
gal pasveiks. Jai pralaužta 
kiaušas ir sudaužytas žandi
kaulis.

Jokšus, apsvaigęs nuo alko
holio, taip kietai miegojo, kad 
atvykusi į namus policija tlfega- 
lėjo jo pažadinti. Miegantį įdė
jo patrolkon ir išvežė proto li
gų ligoninėn.

Pabudęs Jokšus pasipasako
jo apie įvykusią tragediją ir 
apie priežastis, kurios paskati
no jį taip pasielgti. Iš jo ir iš 
kelių faktų, kuriuos policijai 
suteikė Jokšienė, paaiškėjo štai 
kas.

SLA 129 Kuopos 
Susirinkimas

Ko Reikia Kad 
Darbą Gauti

Chicagos universiteto sam-.

Chicagos lietuvių progre- 
sy ve visuomenė pažysta; Dė
dę Mišeiką nuo daugelio 
metų. Tai buvo musų švie
tėjas, mokytojas, irenuils-

SLA 129 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
7:30 vai., J. Petrausko svetai
nėj, 1750 S. Union Avė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui.

—Valdyba.

Penkios Lietuvaitės 
Dalyvauja Šokių 
Programe

Susitiko per garsinimą
Jokšus, 23 vyresnis už žmo

ną, susitiko su ja per vedybinį 
garsinimą. Po dviejų mėnesių 
“vaikščiojimo” jie susituokė. 
Tai buvo prieš 7 metus laiko 
atgal. Nežiūrint keistų susiti
kimo aplinkybių ir amžiaus 
skirtumo, Jokšienė tvirtina, 
kad ištekėjo vien todėl, kad 
vyrą mylėjo ir'jį tebemyli. Ji 
negalinti suprasti, kodėl jis 
taip žiauriai pasielgė. (Ji dar 
nežino, kad abu vaikai mirė).

Per keletą metų Jokšai gyve
no gana ramiai. Bet jis buvęs 
labai pavydus, dažnai pasiger- 
davęs, ir tada, būdavęs nesuval
domas. Nuo alkoholio Jokšus 
ilgainiui pamišo ir policija jį 
atidavė Chicagos proto ligų li
goninėn, o toji uždarė jį Kan
kakee beprotnamy j.

Vyrui ten pakliuvus, Jokšie
nė tiesiog maldaute maldavo 
beprotnamio viršininkų jį pa- 
liuosuoti. Užvakar, po septynių 
mėnesių, jis grįžo. Daktarai 
nusprendė, kad jis jau pasvei
ko ir gali grįžti į normalį gy
venimą. Paskutinėmis dieno
mis beprotnamyje jis elgėsi la
bai pavyzdingai ir nerodė jo
kio pamišimo žymių.

Grįžęs namo, Jokšus tuojau 
pardavė savo ^seną automobilį. 
Už jį gavo $8. $6 atidavė žmo
nai, o sau pasiliko du ir už 
tuos du doleriu nusipirko tris 
puskvortes degtinės. Pats visas 
ištuštino. Grįžo namo girtas, 
pasiėmė kūjį ir pradėjo daužy
ti galvas kūdikiams ir žmonai. 
Jokšus matomai pats ruošėsi

Chicagos moterų teatre
Birželio 5 dieną 3 valandą 

po piet Chicagos Moterų Klubo 
teatre, 72 East llth st., įvyks 
šokių programas — Beeitai. 
Čia pasirodys savo gabumais 
Chicagos muzikalės kolegijos 
mokiniai ir mokinės, tarp ku
rių bus penkios lietuvaitės, o 
būtent Eugenija Miščikaitis, 
Elvyra Zabukas, Christina MiL 
ler, Jane Ragauskaitė ir Jean 
Kauniukė.

įžanga teatran 40 centų.
(Po šio ’ programo Brighton 

Parko Jaunuolių draugija su 
šokikėmis vyksta 
pildyt programą

Klubui Sunset darže, 
ir Archer. Tai bus 
dieną birželio 5.

į pikniką 
Amerikos 
Pašelpos 
prie 135 
tą pačią

Kodėl Kai Kurie 
Mokiniai 
Atsilieka

irAtsideda per daug ant kitų 
neganėtinai uolus

Senn High School, mokykla 
Northsidėje pravedė plačius ty
rimus kodėl tūli mokiniai at
silieka moksle.

Buvo surasta, kad tiems mo
kiniams anaiptol nestokuoja 
gabumų. Nežiūrint viso to, 
jiems mokslas nesiseka. Buvo 
pastatyta įvairiausių galimy
bių ir galų gale prieita prie 
išvados, kad tie mokiniai atsi
lieka todėl, kad jie ne su tin
kamu uolumu atsiduoda mok
slui.

šis tingumas dabar pasireiš
kia ir pas daugelį šiaip žmo
nių, kurie mėgsta atsidėti ant 
kitų, 
lieka 
nių.

Dėl tos priežasties atsi- 
ir didelis skaičius moki-

dos biuras (kuris parūpina dar--tarstis darbininkas žmonių 
bus studentams) skelbia, kad j Ubui.
samdytojai nori jaunuolių, ku-- Dabar Dėdė Mišeika ir jo 
rie, pirmiausiai, gabus moksle, | žmona, yra blogoj padėtyj, 
antrą, turi gražias, patraukiant Jau beveik metai kaip Dėdė 
Mas asmenybes. Bet šįmet ne? Mišeika nebegali paeiti. Jo 
pusė tiek firmų reikalauja dar-jfcoja dabar turės būti vis i
bininkų, kaip pernai. DaugiauA 
šiai, apie 60%, nori salesmonų, 
o antroj vietoj stovi audito
riai, buchalteriai ir statistikai. 
Atlyginimas universitetus bai
gusiems studentams yra 
$75 iki $120 į mėnesį.

nuo

Sutvarkė Trafiko
Šviesas Westsidėj

Chicagos Parkų distrikto in
žinieriai sutvarkė ir sinchroni
zavo trafiko šviesąą visuose 
Westside bulvaruose. Ikišioli 
šviesos veikė nepriklausomai 
nuo viena kitos, bet dabar yra 
taip sutvarkytos, kad jos mai- 
nysis viena paskui kitą suteik
damos galimybę motoristams 
važiuoti nustatytu greitumu 
be sustojimo.

Nušovė Žmogų 
Susiginčijęs Dėl
Kauliukų

nusiauta. Jis taipgi yra la
bai susenęs. Jau senai nebe
galėjo užsidirbti pragyveni
mui.

Jam reikia pagelbos. Tuo
jau. Dabar. ‘

Tuo tarpu kito budo ne
matome, kaip tik atsišauk
ti prie draugų, kad sudėtų 
pinigų po kiek Jkas gali Dė
dei Mišeikai šelpti.

. Draugai, {, atsiminkite se
ną darbuotojoj nelaimėje. 
Kiekviena , jūsų auka bus 

i širdingai įvertinta. Siųskite 
tuo jaus. Aukos | bus priima
mos “Naujienose” ir galite 
jas siųsti “Naujienų” adre? 
su. k ,

Atsiliepdami į atsišaukimą, 
naujieniečiai jau sudėjo $10.00 

A. A. T. prisiuntė .. 5.00
Tie pinigai vakar buvo įteik

ti pp. Mišeikams. Kas daugiau?

1932 metais, tuo laiku 20 
melų amžiaus Charles Wellman 
baigė Harvard universitetą. 
Studijavo dar vienus metus ad
vokatūros. Baigęs mokslus, 
jaunuolis išėjo pasaulin darbo 
ieškoti. Pirmas darbas buvo 
už lėkščių rinkėją restaurante. 
Po to salesmonavo, dirbo ava
linės fabrike, galiau atsidūrė 
WPA ei.'ėse. Gegužės 18 d., bu
vo atleistas ir per kelioliką die
nų nepasekmingai ieškojęs dar
bo, vakar Wellman bandė nusi
žudyti. Atsuko gasą 
j e ir atsigulė lovon.

kambary- 
Kaimynai

tad jamNiekas jo nenori, 
nėra ko gyventi, aiškina Well- 
man.
Ruošia
Kumštynes

Paroįa truks visą vasarą
Praeitą Šeštadienį su bankie- 

tu atsidarė Stevens viešbutyje 
penktas metinis pavasarinis 
The Ali Illinois Society of the 
Fine Arts salionas.

Parodai atsidarius buvo su
ruoštas faunus bankietas vieš
bučio salėje. Pirmininkaujant 
draugijos pirmininkei p-niai 
'Edwin N. Johnson, įvyko gra
žus programas: buvo muzikos, 
dainų ir kalbų. Kalbėjo Eleanor 
Jewett (Tribūne meno kritikė), 
kalbėjo keletasi draugijos val
dybos narių ir pagaliau p. Les- 
lie F. Thompson skaitė paskai
tą apie spalvotą menišką spau
dą. Paskaita buvo įdomi tuo, 
kad skaitytojas darė demons
traciją.

Pirmininkė perskaitė telegra
mą nuo gubernatoriaus lionie
čių su pirmo laipsnio premija, 
kurią gavo Jerome Klapka už 
kurinį vardu “Chicago Avė and 
Halsted.” Buvo ir daugiau pre
mijų išdalinta. Epperly gavo 
antrą premiją už “Park Near 
Notre Dame, Paris”. Lyn E. A- 
rent gavo p reni, už “May Morn- 
ing”.

Eksponatų . parodoje, įskai
tant ir akvarelės* paveikslus, y- 
ra 187. šitoje parodoje daly
vauja ir Mikas Šileikis su savo 
trimis kuriniais: “Mills and Ri
ver”, “Desplaines River” • ir 
“Early Spring”. Katalogo num. 
yra: 185, 186 ir 187.

Iš aliejinės tapybos ekspona
tų tenka pažymėti kai kuriuos 
geresnius kurinius. Būtent,: J. 
Griffith “Gloucester Boats”, Ch. 
Kilgore “The Garden of Santa

Anita”, Victoria Noyes “01d 
Iron”, Oscar V. Odęll’o “House 
on the River”, K. R. Barrick’o 
“Eųuestrian” (panielio kompo
zicija su figūra), E. Bargelt p- 
ios J. L. Kennedy portretas, E. 
IJamm “Chrysanthemums”, Tu- 
nis Ponsen, Joseph Toinanek ir 
kiti gražiai pasirodė su savo 
kuriniais.

Akvarelės paveikslų skyrius 
šį pavasarį tikrai konkuruoja 
galiono parodoje. Čia yra tikrai 
meistriškai padaryti kai kurie 
paveikslai. Longabaugh’o graži 
kompozicija, vardu “Old Gale- 
na”, McCracken’o “NewV>r- 
leans Gate”, L. M. Reynolds 
puikus kūrinys, Amelia Reece 
turi labai puikų križantfemų^ 
stiljefą, Geras ir Snyderio por^> 
tretas, M. Stringfellow meistriš
kai padarytas p-lės Ida Olson 
portretas, Turner Wallace turi 
du labai gražius berniukų por
tretus. Nemažiau puikus yra p. 
Kufrino adv. Clarence Darro- 
wo skulptūros biusdas.

Ši paroda truks iki rudens. Į- 
žanga nemokama. Parodos ga
lerijos yra 3 aukšte. Katalogą 
galima gauti nemokamai.

Tunis Ponsen turėjo solo 
parodą

Tunis Ponsen, kuris dalyvau
ja sakytoje parodoje, turėjo so
lo parodą Drake viešbutyje, ku
ri baigiasi su gegužės paskuti
ne diena. Eksponatų jis turėjo 
viso 47. Visi aliejinės* tapybos, 
daugiausiai peizažai.

P-as Ponsen pastaruoju laiku 
padarė nemenką tapyboje pa
žangą, ypačiai stiljefų ir figū

ros srityje. M. š.

Sparta

Blackstone 
Teatre

Šiandien, birž. 3 d., 
stadione, -prie 21-mos ir Kost- 
nes gatvių įvyks Jitnmy Ada- 
mich ir Bdddy Knox kumšty
nės. Jie kumščiuosis už $5,000 
prizą.

Abu kumštininkai yra gerai 
pasižymėję ir laimėję kumšty
nes su žymiausiais šiuos ša
lies kumštininkais.

Svarbiausia, kad įžanga į tas 
kumštynes yra prieinama—nuo 
44c iki $1.80. Tikietus galima 
pirkti ties 5407 W. Cermak Rd.

Sportas

37,086 Sirgo
Tymais .

Sveikatos departmentas skel
bia, kad per penkis šių metų 
mėnesius Chicago j e 37,086 
Žmones sirgo tymais. Pernai 
per tą patį laiką susirgimų bu-

nusižudyti, nes paliko vos Js* vo 1,277.
kaitomą raštelį lenkų kalboje, Nu<x tymų mirė 38.

Policija 
43 metų 
nuo 4360 
ir Frank 
W. 57th

Visich 
ties 6956 
jų vaikų 
nuo 638
su juo laike lošimo kauliukais.

Blackstone teatre, prie 7 ir 
Michigan gatvių, WPA artistai 
vaidina veikalą apie sifilį, var
du “Spirochetite,” kuriame vy-

Kalbės Apie Įvairius 
Užsiėmimus

suėmė Matt Visich, 
amžiaus aludininka 
Wentworth avenue, 

Mendyk, 26, nuo 638 
st., klientą alinėje,
nušovė savo alinėje, riausią rolę vaidina chicagietis 
Wentworth avė. dvie-! Lester Podewell, baigęs En- 
rtėvą Joseph Fanning, glewdod High School ir lankęs 
W. 57th, susiginčijęs NorthweStern universitetą.

(Sp.)

Mokyklų taryba ruošiasi duo
ti visą eilę pranešimų per radio 
apie progas baigiantiems mo
kyklas įvairiose pramonėse.

Pranešimai bus duodami iš 
WBBM stoties, penktadieniais 
po piet. ’

[ACME-NAUJIENŲ Fotol

Du Francijos dramaturgai norėjo dramatiškai, o būtent dvikovoje rapiromis, 
išrišti'savo nesusipratimą. Jie turėjo kautis saulei tekant, bet abu pramiegojo. 
Tad jiems teko badytis pačiame vidudienyje. Tie''dramaturgai yra Edouard Bou- 
rdet (kairėję) Jr Henry Bernstein (dešinėje). Bourdetas yra komedijos teatro 
direktoriunt iAkaipo toks jis atsisakė statyti tame teatre Bernsteino veikalus. Iš 
to pasidarė ta dvikovą. Kuomet Bernsteinas įdūrė Bourdetui į ranką ir pasiro
dė kraujas, dvikovos vedėjas pareiškė, kad jau Bernsteino garbė yra atsteigta,
ir dvikova pasibaigė. Vienok dramaturgą^ pasiliko pikti ir nepadavė viens ki
tam rankos. u

įvairios Žinios iš 
Cicero Lietuvių 
Gyveniriio

■, t, 7 '1 i. s r
----f--------- ■

Raudonos Rožes Kliubo svar
bus susirinkimas-

Penktadienio vakare, Liuo- 
sybės svetainėje Kliubo nariai 
ateikite visi. Turime svarbių 
reikalų, būtent: piknikas, vie
nas ir kitas; bolės lošimas; 
namas; lotai; Kliubo užeiga, o 
už vis svarbiausia tai pačių 
duoklės. Pusmetis jau prabė
go. Pradedam antrą. Duoklės 
turi būti užmokėtos punktua
liai. Geriausia tai užmokėti iš 
kalno. Atsitikus ligai ar mir
čiai nebus jokių trukumų. Tad 
ateikite užsimokėti.

Kareivių Piknikas.
Kitą sekmadienį 12 dieną 

Kareivių piknikas Dambraus
ko farmoje. Visi kalba kad tai 
bus vienas iš geriausių išva
žiavimų. Komisija vaikšto die
ną ir naktį, renka tavorą — 
kas ką tik duoda. Saulis ir Mi
kulis duoda bačką alaus. O 
per tarpininkavimą pono 
Frank Zajausko, “Garden Gi-

Nori Parduoti.
“Naujienose” telpa daug į- 

vairių skelbimų ir visi turi 
geras pasekmes. Kas ko j ieško 
gali suręsti- Bargenų tiek ir 
tiek. Štai Joe Nagreckis turi 
du biznius, abudu “number 
one.” šaltos košės ir saldainių 
krautuvę 1409 South 49lh Ct. 
pačiam biznio centre. Juozas 
su Marijona sutiktų tą biznį 
parduoti. Žinoma, už teisingą 
kainą. Kas nupirkęs tai iš tik
ro gautų “gold mine.”

Klaida. ;
Apie 0. Skridulienės susirgi

mą įvyko klaida. Ne taip klai
da kaip netikslumas. Susirgo 
jaunoji Skridulienė, Jono 
žmonai Motina nei nemano 
sirgti.

Gimtadieniais.
Šiame šeštadienį yra ruošia

mos dvi gimtadienio' parės. F- 
• Danausko, ir Al Mato and J. 
Balčaičio užeigose; Abi vie
tos turės skanių užkandžių ir 
gerą muziką. Bet grybai tai 
už vis geriausia, o p. Danaus- 
kis turi jų apšČiai.

Antanai.
O kitą šeštadienį tai jau 

pradės Antanai trukšmauti.
ty Brevving Co.” paskyrė dide
lę didelę bačką gero alaus. 0 
kur dar kiti?

Drąsiai galima sakyti, . kad 
trukumų jokių nebus. Atsilan-

A. Lingė pats pirmas ant lis- 
to tarpe Antanų. O SLA. 301 
kuopa taipgi ruošia iškilmes
Šemeto svetainėje. Tai bus 
delegatų išleistuvės. SLA. 301

kę nesigailėsite. Transportaci- kuopos ir šiaip Antanai, atei-
ja taipgi parūpinta ir nieko kit ir Jjendrai turėsite puotą, 
niekam nekainuos. Ateikite Tai reta proga daiktan sueiti.
prie Liuosybės svetainės.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGU INDU SETĄ
/I ............................. -1 ■

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

DAR TURIME INDŲ PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




