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J. Valstijos Smerkia Civiliu Gyventojų Žudymą
TOKI KARO METODAI YRA BARBARIŠKI 

- SAKO VALDŽIOS ATSTOVAS
Britanija vėl protestuoja lėktuvų atakas 

neginkluotiems miestams ir civilių 
. gyventojų skerdynes

Valdžia, nors ir griežtai

dartų, nusakančių žmonių el
gesį, kurie išsivystė kaip svar
bi musų civilizacijos dalis.”

Anglijoj premjeras Cham-

WASHINGTON, D. C., birž. | iš oro bombardavimai išžudžiu- 
3. — Sumner Welles, Jungti-Į šieji daug šimtų civilių gyven- 
nių Valstijų užsienio reikalų tojų, 
departamento sekretorius pava
duotojas, po konferencijos su prisilaikydama nesikišimo poli- 
prezidentu Rooseveltu, penkta- tikos, dar kartą reikšmingiau- 
dienį išleido pareiškimą, kuris šiai pasmerkia tokius žygius 
pasmerkia lėktuvų atakas ei-'— kurie nusikalsta patiems pa- 
viliams gyventojams Kinijoj ir grindiniams principams stan- 
Ispanijoj.

Pareiškimas akcentuoja, kad 
Amerikos visuomenė “skaito 
tokius metodus barbariškais”.
Kaip diplomato kalbai šitokie berlain pranešė atstovų butui, 
žodžiai yra labai stiprus.

Sumner Welles pareiškimas 
tarp kita sako:

“Kai metodai vartojami šio
se kautynėse jgija formą nuož
maus bombardavimo neginkluo
tų apylinkių su skerdynėmis 
civilių gyventojų ir ypatingai 
moterų ir vaikų, tai Jungti
nėse Valstijose viešoji opinija 
skaito tokius metodus barba
riškais., ’*** * "***

“Per paskutiniai keliąs die-..^ 
nas Kinijoj ir Ispanijoj įvyko panijoj.

kad ir Britanija pareiškė nau
jų protestų bombardavimams 
iš oro Kinijoj ir Ispanijoj.

Parlamente Chamberlainui 
buvo patarta ką nors daryti, b 
ne vien sunerti rankas iš bai
mės.

Parlamentui taipgi pranešta, 
kad Britanijos vyriausybė svar
sto sumanymą pakviesti kitų 
valstybių vyriausybes sudaryti 
komisiją ištyrimui lėktuvų ata
kų prieš civilius gyventojus Is-

Britai pritaria Čeko 
slovakijos sudras

kymui

Ispanai prašo pagal
bos 600-ms su-

LONDONAS, Anglija, birž. 
3. — “London Times” dienraš
tis yra Britanijos atžagareivių 
organas. Jis išreiškia jų min
tis, jų troškimus.

Penktadienį “London Times” 
patalpino editorialą, kuriame 
viešai užginama padalinimas 
Čekoslovakijos, kad patenkinti 
šalies tautines mažumas, kak) 
vokiečius, lenkus ir vengrus. 
Yra žinoma taipgi, kad prem
jeras Chamberlain pritaria idė
jai atiduoti bent vokiečiams tą 
dalį Čekoslovakijos, kurioj dau
guma vokiečių gyvena.

žeistųjų

Dar vienas nacių 
protestas čekams
PRAHA, Čekoslovakija; birž. 

3. — Vos kelioms valandoms 
praslinkus po to, kai čekams 
įteikta vienas vokiečių protes
tas, penktadienį pareikšta i£ 
kitas protestas, čekų užsienio 
reikalų ministras Krofta atsi
prašė vokiečių ir dėl šio antro 
protesto. z

Sovietų Rusijos paskilbęs pa
rašiutų regimentas, praneši
mais iš Vengrijos, yra prisi- 
ruošęs lėkti j Čekoslovakiją, 
jeigu tik Hitleris pultų ją. ••

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
j 3. — Ispanijos vyriausybė penk
tadienį atsiklausė Amerikos ir 
kitų šalių pašalpos teikimo gru
pių, ar jos negalėtų paimti sa
vo globon 600 sužeistų loja
listų, jų tarpe 66 amerikiečių, 
kurie kariavo tarptautinėje 
brigadoje. ^Pačioj Ispanijoj, lo
jalistų teritorijoj, ligoninės yra 
taip perpildytos, kad jose ne
ištenka vietos sužeistiemsiems 
gydyti.

Paryžiuje amerikiečių komi
tetas globoja 22 sužeistus ame
rikiečius. Daugiau globoti jis 
nepajėgia, nes fondų neturi. 
Iš Paryžiuj globojamų ameri
kiečių daugiau nei pusė yra 
svetimšaliai įgiję Jungt. Valsti
jų pilietybę, kurie neteko pas
portų ir negali sugrįžti i Ame
riką iki neduos jiems leidimo 

I grįžti užsienio reikalų departa
mentas.

Fordas pranašauja 
gerbūvį

ir jų draugai pradėjo vajų aukoms rinkti nukentėjusiems nuo ka-

Čia matome Amerikoj gimusias kinietes mergaites, kurios dalyvavo kiniečių 
parodoj Chicagos vidurmiestyje birželio 2. Jos neša didelę Kinijos vėliavą. Su šia 
paroda kiniečių 
ro kiniečiams Kinijoj.
........... J. —

Naciai reikalavo 
Jungt. Valstijų 

pasportų
3

j New

Lojalistai sulaikė 
ofenšyvą

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 3. — Ispanijos lojalistai, 
susilaukę sustiprinimų iš Ma
drido, penktadienį sulaikė su
kilėlių veržimąsi Valencijos lin
kui.

Mūšiai pagal TerueLSagunto 
vieškelį buvo ypatingai smar
kus. Lojalistų pozicijos randa
si tik 14 mylių nuo Valencijos 
provincijos rubežiaus.

Į šiaurės rytus nuo čia, 'kur 
pereitą savaitę sukilėliai turė
jo šiokių tokių laimėjimų, penk-

paspor- tadienį lojalistai atmušė ketu- 
pasiųsti rias sukilėlių atakas Rubielos 
apsisto-

Planuoja naujus tak 
sus pašalpos rei

kalams
SPRINGFIELD, Ilk, birž.
- Chįėagos meras Kelly

3. 
ir 

Illinois valstijos gubernatorius 
Horner sutiko principe nau
jiems taksams, laisnių forma, 
kuriais tikimasi sukelti $3,000,- 
000 Chicago j e pašalpos teiki
mo reikalams.

biurui

ir pasportų

NEW YORK, N. ¥., birž.
— Dabartiniu laiku'Jungt. Val
stijų grand jury tyrinėja Vo
kietijos šnipų veiklą Amerikoj. 
Į tą veiklą atkreipta domėsis, 
kai vokiečiai pareikalavo Jungt. 
Valstijų pasportų.

Dalykas toks, kad
Yorko pasportų biurą atsilan
kė koks ten asmuo, pasivadi
no Jungt. Valstijų užsienio rei? 
kalų departamento sekretorium 
Cordell Hull’u ir pareikalavo 
duoti jam pusę tuzino 
tų blankų. Prašė j ak 
į viešbutį, kuriame jis 
jęs.

Prašymas pasportų
pasirodė keistas. Patelefonuota 
į Washingtoną. Čia gauta pa
aiškinimas, kad p. Hull į Eu
ropą nevažiuoja
blankų nereikalavo.

Slaptieji valdžios agentai at
nešė į nurodytą viešbutį pas
portų blankas ir čia areštavo 
pasivadinusį Hull’u asmenį. 
Jis, areštuotas, pasisakė esąs 
Mueller. Pas jį užtikta kortelė 
tūlo Rumrich, o pas Rumrichą 
agentai surado kai kuriuos 
Jungt. Valstijų militarius pla
nus.

Taip prasidėjo vokiečių šni
pų grandinio veiklos tyrinėji
mas. Bylon tapo įvelta keletas 
nacių. Pora jų jau pabėgo Vo
kietijon.

dė Morą sektore. Į rytus huo 
Teruelio lojalistai sakosi atsi
ėmę tris svarbias kalvas ir nu
stūmę sukilėlius atgal.'

Tūkstančiai i mavrų ir nau
jokų iš Ispanijos Moroko, pra
nešimai" sako, atvyksta į Alge- 
ciras. Iš to daroma išvadas, 
kad Franco ruošiasi naujam 
generaliam ofensyvui.

Be to, meras Kelly pareiš
kė, kad jis mano, jogei bus ga
lima pašalpos reikalams dar 
$2,500,000 paskirti iš gazolino 
taksų, kurie tenka Chicagai.

Taigi viso pašalpai numato
ma $5,500,000. Tačiau tos su
mos pašalpai tolokai neišteks 
per mętus laiko, nes apskai
čiuojama, kad prie $5,500,000 
reikia dar $9,000,000.

Užmušė 1,200 
sukilėlių

birž.

Nori pašalinti prez 
Rooseveltu

na-
sa-

HENDAYE, Francuzija, 
3. — Smarkus mūšiai Ispani
joje ėjo pagal Teruel-Vidurže
mio vieškelį dešimties mylių 
frontę, nuo La Puebla de Val- 
verde link Morą de Rubielos. 
Valverde randasi 13 mylių į 
pietų rytus nuo Teruelio.

Respublikos gynėjų praneši
mu 1,200 sukilėlių šiuose mū
šiuose žuvo ketvirtadienį. Suki
lėliai gi sako, kad vyriausybi
ninkų nuostoliai buvę milžiniš
ki.

DETROIT, Mich., birž. 3. — 
Penktadienį Henry Fordas pa
reiškė laikraštininkams, kad 
Jungtinėms Valstijoms ateina 
didžiausio gerbūvio laikai. Ka
da tas gerbūvis prisiartins, 
Fordas nepaaiškino.

Tarp ko kita Fordas paaiš
kino, jogei finansininkai yra 
didžiausi karo ukdytojai. Gir
di, kas ten pasakęs, kad Ame
riką valdo 60 šeimų. Bet jei 
kas tikrai aiškiai nušviestų da
lykus, tai pasirodytų, jogei 25

Lėktuvų bombos už
mušė dar 50 Cantone

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

Debesuota; gal bus lietaus;
šalčiau; saulė teka 5:16, lei-ifinansieriai, kurie kontroliuoja 
džiasi 8:20 valandą. Sekmadie- šalies pinigus, yra tikri karo 
nį — bendrai giedra. ukdytojai.

SHANGHAI, Kinija, birž. 3. 
— Aštuoni dideli japonų karo 
lėktuvai penktadienį vėl ata
kavo miestą Canton, pietų Ki
nijos sostinę. Jie mėtė bombas 
į miestą visą valandą laiko. 
Bombos ypač taikytos į tirš
čiausia apgyventas miesto da
lis.

Pranešimai iš Hankongo skel
bė, kad 50 civilių gyventojų 
užmuštą. Viso šią savaitę japo
nų lėktuvų bombos Cantone Už
mušė per 550 civilių gyven
tojų.

Leido atidaryti baž.- 
nyčias Tabasco 

valstijoj
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, birž. 3. — Meksikos pre
zidentas Lazaro Cardenas penk
tadienį įsakė Tabasco valstijos 
vyriausybei leisti atidaryti baž
nyčias pamaldoms. Prezidentas 
taipgi davė suprasti, kad bus 
leidžiama atidaryti bažnyčios ir 
kitose valstijose. Bet atidary
mas turi būti atliekamas pa
gal įstatymus. - \

Green numato sun
kią žiemą

WASHINGTON, D. C., birž. 
3. — William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
kalbėdamas farmerių Grange 
organizacijos konvencijos susi
rinkimui, ketvirtadienio vaka
re pareiškė, kad tenka many
ti, jogei ateinanti žiema bus 
sunkiausia darbo žmonėms. Pa
sak Green’o, galima laukti at
einančią žiemą didžiausio ne
darbo.

IŠ LIETUVOS
GRAŽUS STOTIES VAIZDAS

TELŠIAI Tryškių gel. sto
tis. Kur kadaise prieš keletą 
metų žaliavo didžiulis miškas, 
dabar stovi geležinkelio stotis. 
Stoties vaizdas kasmet vis kei
čiasi, vis atsiranda naujų sta
tybų (pernai pastatytas gražus 
dviejų aukštų mūrinis namas 
geležinkelio tarnautojams). Ti
kimasi, kad po keletos metų 
stotis bus panaši į nedidelį 
miestelį. Dabar yra dvi krau
tuvės, arbatinė, mėsinė ir paš
to agentūra. Į agentūrą parei
na daug visokių laikraščių, dau
giausia “Lietuvos Ūkininko/' ’ 
Agentūra pavadinta Tryškių 
gel. st. agentūra. Kadangi už 
8 kilometrų yra Tryškių paš
tas, tai daugumas koresponden
cijos, kurios yra siunčiamos į 
stoties agentūrą, nuklysta į 
Tryškių paštą, kas sudaro daug 
nemalonumo. Kadangi agentūra 
yra kiek toliau nuo stoties, tai 
reikėtų pakeisti jos vardą, tuo 
budu siunčiama korespondenci
ja neklaidžiotų.

i CHICAGA. — Amerikos 
ciai — ne vokiečiai — turi 
vo organizaciją, kuri yra vadi
nama Silvershirt Legion. Jos 
viršila, Wm. Dudley Pelley, iš
leido pareiškimą, ką jis pada
rytų, jei jo legionas paimtų 
šalies valdžią į savo rankas.

Jis pašalintų prezidentą Roo- 
seveltą. Jis pasodintų visam 
amžiui kalėti John Lewisą, se
natorių La Follette ir kongres- 
maną Dicksteiną. Tuojau už- 
megstų juo glaudesnius ryšius 
Italijos, Vokietijos ir Ispanijos 
generolo Franco vyriausybė
mis/ Įsteigtų Ghettos (kaip ir 
koncentracijos stovyklas) žy
dams. Naująją Dalybą ir ypač 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tą ikviduotų tą pačią dieną', 
kurią sidabromarškių legionas 
paimtų valdžios vairą. Savaime 
suprantama, kad daugybei ki- pininkavimu. Sukilėjių gi va
tų asmenų butų iškepti įie ska
nesni piragąi, kaip senatoriui 
La Follettui.

Ispanai mažai paiso 
Britanijos pastangų

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 3. — Taip Ispanijos loja- 
listai, taip sukilėliai nerodo di
delio susidomėjimo Britanijos 
machinacijomis ištraukti sve
timšalių kariuomenę iš Ispani
jos. Lojalistų atstovas, atvy
kęs i Pęr^ignan, Francuzijoj, 
pareiškė, kad ispanai labiau pa
sitiki savo laimėjimu karo lau
ke, negu svetimų valstybių tar

dovybė pareiškė, kad jie nesi- 
taikys iki nelaimės pilnos per
galės.

Chamberlain protes
tuoja lėktuvų atakas

LONDONAS, Anglija, birž. 
3. — Premjeras Chamberlain 
painformavo atstovų butą, kad 
Britanijos vyriausybė pareiškė 
naujus protestus lėktuvų ata
koms taip Ispanijoj, taip Kini
joj. Bet opozicija parlamente 
reikalauja, kad vyriausybė da
rytų ką nors, ąžuot tik “pro
testuotų”.

Taiko registruoti 
propagandistus

WASHINGTON, D. C., birž. 
3. — Atstovų butas ketvirta
dienį priėmė bilių, kurs reika
lauja, kad agitatoriai, apmoka
mi svetimų šalių/ už skleidimą 
priešingoj Amerikos Valdžios 
formai propagandos, butų rei
kalaujami užsiregistruoti už
sienio reikalų departamente. 
Bilius dabar eina į Baltąjį Na
mą prezidentui pasirašyti.

Užgyrė dar $300,- 
000,000 lūšnoms 

griauti
WASHINGTON, D. C., birž. 

3. — Jungtinių Valstijų sena
tas penktadienį užgynė įneši
mą pridėti dar $300,000,000 
prie sumų, kurios yra nužiū
rėtos lūšnoms griauti ir na
mams pigiomis rendomis sta
lyti.

Generolas Franco 
apgailestauja 
bombardavimą

LONDONAS, Anglija, birž. 
3. — Ispanijos sukilėlių vadas, 
generolas Franco, penktadienį 
išreiškė apgailestavimą dėl pa
skandinimo britų laivų Ispani
jos vandenyse. Franco nugin
čijo'kalbas, kad jis tyčia pa
skandinęs laivus. Pareiškė, kad 
daro paskandinimų tyrinėjimą.

Iš PATUMŠIŲ PADANGĖS

Pfitumšiai, Luokės valsč. Iš 
■halflndyifl.ffiį 2Ujd. naktį,..L 
per rusų Velykas,- Luokės poli
cija sučiupo pik P. Kr. verdant 
naminę, prie pat vieškelio sa
vo trobelėj. Jis virė labai drą
siai, užsisklendęs duris ir po
licijos nenorėjo įsileisti. Kai 
policija išmušė langą, išsigan
dęs įleido. Policija išdangino 
visą fabrikėlį.   /

Patumšiai, Luokės valsč./fia- 
landžio 11 d. Telšių apylinkės 
teismas už vagystę nuteisė Pa- 
tumšių k-mo vagilius pi!. 
Dm. B-vą 6 mėn. ir pil. P. Kr. 
3 mėn. Nuteistieji padavė ape
liaciją, buk nekaltai esą nu
bausti. Apylinkės jų bijojo, 
kaip mušeikų užpuldinėtoj ų. 
Gal dabar nusigąs ir jų sėbrai.

Ragina sudaryti 
frontą prieš dik

tatorius
BIRMINGHAM, Anglija, bir

želio 3. — Kalbėdamas Tautų 
Sąjungos Vienybes susirinki
mui Winston Churchill, žino
mas Britanijos konservatorių 
vadas, ketvirtadienį pareiškė, 
kad demokratinės valstybės tu
ri sudaryti visame pasaulyje 
bendrą frontą vulkaniškoms 
Europos diktatorių jėgoms ko
voti. Esą, gražus, žodžiai dik
tatorių neįveikia.

Dabar
NAUJIENŲ RAŠTINE 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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“PIENAS IR MEDUS” TEKSTE TEKA 
I VIRTUVES KRAŠTĄ.

HOME ECONOMICS DEPARTMENT
KELLOGG COMPANY

Battle Creek, 
Michigan

Lietuvos Padangėje
MASĖMIS PAGAUNAMOS IR 

NAIKINAMOS ŽUVYS

Musų dainose dainuojama apie 
“Pieno ir Medaus Kraštą” kaip 
apie ką tai nepaprastą virtuvės 
keturių sienų apsuptą. Tie du 
valgiai turi savitarpy kokį tai 
prijautimo jausmą, ypač tada, kai 
juodu yra sumaišyti su trapiomis 
klynėmis. Pienas, iš tikrųjų, y- 
ra užvis tobuliausias valgis, me
dus vienas iš gamtos savasties, o 
klynės gamtos liuosuotojas, kurie 
kartu sudaro pamatinę trijulę.

Tinka į tą pieno-medaus-klynių 
trijulę ir vaisiai. Stiprus oran
džių sunkos skonis, mėsingi ro- 
zinai, sultingos fygos — visi turi 
sveiką “plušą”, kurie kartu sudė
ti padaro tą gerąjį virtuvės gal
vočių išgalvotą valgį. Ir štai jums 
ta daina apie Kanaano krantus, 
pieno-medaus-klynių pudingas, ir 
duona su pyragaičiais.
PIENO-MEDAUS-FYGŲ DUONA 
1 /4 puoduko riebalų 
1/4 puoduko cukraus 
1 kiaušinis 
1 /2 puoduko medaus 
1 puoduko pieno 
1 puodukas All-Bran 
3 puodukai miltų 
1 /4 šaukštelio sodos 
1 ’A šaukštelio druskos 
3 šaukšteliai baking powder 
1/2 puoduk > kapotų riešutų 
1/2 puoduko kapotų lygų.

Ištrink riebalus ir cukrų,
dėk kiaušinį ir gerai išplak. Su
dėk medų, pieną ir Kellogg’s All- 
Bran ir gerai išmaišyk. Išsijuok 
miltus su soda, druska ir baking 
pov/der, sudėk į mišinį su riešu
tais ir fygomis, maišant tik tiek, 
kad miltai išsimaišytų. Kepk iš- 
teptoj blėkoj, įklojus į dugną 
vaškuoto popieriaus. Kepk vidu
tiniam pečiuj (350°F.) apie vieną 
valandą ir 15 minučių. Išeis 1 ke
palėlis 5x9.

Pri-

ORANGE SQUARE 
2 SaukStal taukų 
2/3 puoduko cukraus 
2 klausiniai 
2/3 puoduko orandžių marnialados 
2/3 puoduko kapotų sūdytų migdolų 
2 Z3 puoduko Kellogg’s All-Bran 
2 /8 puoduko miltų
1 Šaukštelis baklng powder 

Šaukštelis druskos.

Ištrink taukus su 
dėk kiaušinius ir 
Sudėk marmaladą 
All-Bran, išsijuok miltus su bak- 
ing powder ir druska ir viską su
dėk į pirmąjį mišinį su riešutais, 
gerai išmaišyk. Kepk ketvirtai- 
nėj keptuvėj, dugną išklojus vaš
kuotu popierių, vidutiniam pe
čiuje (375°F.) apie 25 minutes. 
Kol šiltas supiaustyk į ketvirtai
nius ir pavoliok cukruje, jei pa
geidaujama. Išeis: 2 tuzinai 1% 
col. ketvirtainių (8x8 colių kep
tuvėj).
PINEAPPLE KLYNIŲ DUONA

2 Šaukštai taukų
1 puodukas medaus /
2 1 /4 puoduko miltų
1 šaukštelis baklng powder 
3/4 puoduko kapotų riešutų 
3/4 Šaukštelio druskos
1 puodukas Kellogg’s All-Bran 
L puodukas nesaldintos pineapplc sunkos

Ištrink taukus su medum, su
dėk kiaušinius ir plak su rotary 
beater iki išsiplaks. Išsijuok mil
tus su baking powder ir druska. 
Maišyk iki sausosios dalys išsi- 
maišys, supilk Kellogg’s All-Bran 
ir pineapple sunką ir gerai iš
maišyk. Sudėk kas liko sausų da
lių it su riešutais ir maišyk tiek, 
kad išmaišyti miltus. Kepk ištep- 
toj blėkoj, dugną vaškuotu popie
rių išklojus, vidutiniam pečiuje 
(350°F.) apie 1 vai. ir 15 minu
čių. Išeis 1 kepalas (4^x8% col. 
blėka).

1

cukrum, pri- 
gerai išplak, 
ir Kellogg’s

Atlaidų proga vietos šaulių 
būrys suruošė- vakarą, per ku
ri buvo suvaidinta 8-jų veiks
mų drama “Nebaigtas žygis,” 
vaizdelis iš pavergtų vilniečių 
gyvenimo. Kadangi Sudargo 
šauliai apylinkėje turi labai ge
rą vardą, tai į vakarą atsilan
kė daug publikos, visi buvo pa
tenkinti gera, pavyzdinga va
karo tvarka, Gautas vakaro 
gražus pelnas paskirtas nuosa
vo dūdų orkestro instrumentų 
remontui. Tai tiek šį kartą iš 
Sudargo, kitą kartą parašysiu 
daugiau.

Jūžintų vieškely buvo naujai 
nulaužta eglutė ir lieputė. Po
licijai pasisekė greit surasti 
kaltininką. Pasirodė, kad me
delius nulaužė Panemunėlio u- 
kininkas Juozas šarkauskas, 
kuris yra Panemunėlio apylin
kes “šviesunas”: yra išrinktas 
į medelių sodinimo komiteto 
narius, ir vietoje viršaičio Jur- 
gelionio yta išrinktas viršaičiu. 
Tai tokie 'valščių “šviesunai.”

“L P.” rašo, kad Rokiškė
nuose ūkio darbininkams į die
ną mokama nuo 4 iki 6 litų.

Tai “I. P.” Rokiškį padare A- 
merika. O tikrovėj mokama nuo 
2 iki 2.50 Lt., moterims nuo 
vieno iki 1.50 Lt. į dieną. Dva
rai moka 1.50 Lt. ir dar val
gyti neduoda. Ūkininkai juo
kauja, jei 6 litus mokėtų, tai 
visi Ūkininkai eitų padieniais.

Ofiso TeL Boulevard 5912

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartį.
t Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tek Kenwood 5107

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ........... Tonas $6*75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

50

Lengvais išmokėjimais.

R O OS E VELTI k . '. i *< ... __ ___ <• ... • __  • • • A__

FU R N IT U R E COMP
231O W/ ROOSEVELT ROAD

Moderniškas 2 šmotų sekly- 
čios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI.

Telefonas SEELEY 8760
A

1.

Atėjo Nauja
Kultūra No. 4

3103 So. Halsted St.
Res. 3261 So. Halsted Street.

pakiliau nuo dugno ir 
išeina tarp kelių nepa- 
tvirtų ir storų gelžbe- 
kolonų (atramų), ku-

NUSIŠOVĖ NEBEPAKELDA
MAS LIGOS

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

PILVIŠKIAI — Ties šiuo 
miesteliu, prie Šešupės, jau an
tri metai veikia elektros sto
tis, kurios mašinas suka van
dens jėga. Kad toji vandens jė
ga butų didesnė, ties pačia el
ektros stotim padaryta nepa
prastai tvirta gelžbetoninė Še
šupės užtvanka, ši užtvanka 
taip padaryta, kad krintantis 
vanduo krinta ne tiesiog ant 
upės dugno, bet ant tam tik
ro medinio grindinio, kuris sto
vi kiek 
paskiau 
prastai 
toninių
rios stovi išilgai upės maždaug 
apie 10 metrų ilgume. Tarp šių 
kolonų krintančio vandens sluo
ksnis ant medinio grindinio yra 
apie 40 cm. gilumo. Kadangi 
čia Šešupė aklinai užtvenkta 
ir žuvys prieš vandenį jokiu 
budu negali praeiti, tai jos čia 
susitelkę masėmis ant medinio 
grindinio tarp jau minėtų ko
lonų ir kadangi čia vandens 
sluoksnis visai negilus, tai su
sitelkusios žuvys, nors ir per 
kunkuliuojantį vandenį, gerai 
matyti ir krintančio vandens 
apsvaigintos visiškai yra ne- 
baugščios. Prie elektros stoties 
dirbą tarnautojai ir darbinin
kai, pastebėję susitelkusias tarp 
kolonų ant medinio grindinio 
žuvis, užeina su marška medi- 
.nio grindinio galu esančiu pa
vandeniui ir velka prieš van
denį tarp kolonų lig pat sie
nos, nuo kurios krinta vanduo. 
Tokiu vienu marškos vilkimu 
iškeliama pusmaišis, o kai ka
da ir daugiau žuvų. Be to, tos 
žuvys, kurios lieka dar nesu
gautos, vėl smelkiasi po krin
tančiu vandeniu, tai jos vėl 
antru ir trečiu nt&fškošf vilki
mu sugaudomos, šitoks nega
linčių praeiti prieš vandenį žu
vų gaudymo būdas turėtų 
ti griežčiausiai uždraustas 
dos, ir musų įstatymais 
draudžiamas), nes tokiomis 
sėmis pagaunant žuvis, jos 
žmoniškai naikinamos, dėl 
vietos policija į tai turėtų 
kbeipti savo dėmesį.

ROKIŠKIS -— Balandžio mėn. 
29 d. Didėjęs < km. nusišovė 
ūkininkas Mikalkėnas. Milka- 
kėnas, kaip buvęs eigulis, gau
davo pensiją, nors dar tebuvo 
43 metų amžiaus. Ilga ir sun
ki liga taip žmogų nukankino, 
kad savo mažametę dukrelę pa
prašė paduoti revolverį, neva 
jis prieš mirtį jį jiems išvalęs 
paliksiąs. Gavęs revolverį, at
plėšė marškinius ir tiksliai 
kulką paleido į širdį*

Balandžio męn.i 13 d. Dusetų

Tik ką gavome iš Lietuvos 
“KULTŪRĄ”, kurios turi
nys yra kaip seka:

Kfelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir 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- taupytojai — J. Acus- 
Anukas.

Populiaris Mokslas, Knygų Apžval
ga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

Naujienose
So. Halsted St. Chicago,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI
1739 III.

Reumatizmo Priešas

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
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

UTILITY L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

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

1-N. Taylor Avė., Oak 
Park, Iii. Telefonas Village 5591 
__  - A__ ;------ ------------------

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas -- 33£3 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. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell 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. Nedalioj pagal susitarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisC

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

bu- 
(ro- 
yra 
ma- 
ne- 
to 

at-

PER JURGINIŲ ATLAIDUS 
SUDARGE

Sudargas plačioje ZanavyRi
joje pagarsėjęs įvairių šventų
jų atlaidais. Vieni iš tų dauge
lio atlaidų yra balandžio 24 d. 
čia vadinami švento Jurgio at
laidai. Į juos šiemet suėjo ir 
suvažiavo iš Kaimelio, Slavikų 
ir kitų parapijų maldininkai 
apturėti atlaidus ir kitas ma
lones. Kadangi šio Zanavykijos 
krašto ūkininkai yra dideli žir
gų mylėtojau tai atlaidų proga 
buVo ant parodos suvedę erži
lų, keletą Vietinės veislės ir vie
ną valdišką, pereitais metais 
pirktą iš užsienio. Žmonės ste
bėjosi, kad vietinės veislės, pa
čių ūkininkų užsiauginti erži
lai yra daug vertingesni ir pa
tvaresni, negu tas importuo
tas užsieninis, už kurį sumo
kėta net keli .tūkstančiai litų.

Teko pastebėti, kad 'vieni pi
liečiai meldėsi bažnyčioje, o . ki
ti suėję per užpakalį į resto
raną, laukė 
kol 
lūs. 
kę, 
tik
Atėjus pirmai valandai kai ku
rie iš džiaugsmo net sušuko: 
Jau atidaryta, galim gerti, 
“kiškim vyrai po pirštą”. Ir 
prasidėjo tikros blaivybės va
landos, tuŠtėjp stikliukai, bute
liai, padavėjos vos spėjo pri
statyti ištroškusiems gėralus. 
Po valandos apsvaigę, įkaitu
siais veidais “krikštijo” nau
jus Jurgius, kurie turėjo 'vėl 
“fundyti”. Dabar daug kas 
šneka, kad šventasis Jurgis iš 
Sudargo “sausas” neišėjo.

pirmos valandos, 
pradės pardavinėti svaiga- 
Matyt buvo baisiai ištroš- 

nes kai kurie skaičiavo ne 
minutes, bet ir sekundes.

SENIAUSIA'IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ambueanck 
, DIENĄ IR NAKTĮ “ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTĖ 0727

t—\ koplyčios visose
-I—PsZ ęjA. 1 Chicagos dalyse

I- I ■ ■ ~ - ------------------- ---------------------------- ----------------------------

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

P. ŠALTIMIERAS.

I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So.. Dearborn St. •
Robin 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

t

8

LIETUVIAI

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nUo 6 iki 
' Nedaliomis pagal sutartį.

Laidętuvių 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 Wėst 46111 Street Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS 1R EUDEIKIS
4704 Sb. Wėstern Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139'

ANTHONY B. PETKUS
Phoiie Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

1 >

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

rDr.^Margetiš
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. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir Yoliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale 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. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

VALANDOS: 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—9

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Tel. Canal 8110
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 piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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 nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
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SVEIKATOS SKYRIUS
L. M. Mus
AMBROSIA & NECTARPrie 1340 W. 63rd St. VASAROS MAISTAS

Beer Distributor

fiį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Dabar eina pats didžiausias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

COOK COUNTY FINANCE CO.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytą parodą

Nesvarbu kokios gamybos ar modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagoje, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų skaičių ir didžiausį pasirinkimą Jungt. Valstijose. 
Mes parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garantija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 karų — 1937 modelio. '
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 metų modelio karą už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karą už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

Visi karai turi musų 90 dienų garantiją ir 10 dienų va
žiavimo bandymą. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų seną karą priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir visą dieną sekmadienį

Rašo Dr. J. P. Poška
Džiaugiamės ir linksmina

mės sulaukę vasaros šilto oro. 
Atgijusi ir sužaliavusi bei pa
sipuošusi gamta vilioja visus 
į miškus, parkus bei paežerius 
pasikaitinti, pasimaudyti, pa
kvėpuoti tyru oru bei pailsė
ti. Taip, vasara visų motutė, 
visus priglaudžia, visus sušil
do, bet kai kada ir perdaug su
šildo, net apalpina ir uodą su
žaloja.

Tarpe gražių vasaros ypa
tybių randame ir blogųjų, ku
rios daug žalos 
ros metu labai 
visokis maistas, 
žia .mėsa. Dėl
šiuo laiku atsiranda visokios 
vidurių ligos, kurios ne 'tik pa
kenkia žmogaus sveikatai^ bet 
kartais pakerta ir pačią gyvy
bę. Ypačiai maži Į_______
daug nukenčia pirmame jų gy- 
zenimo mete, nes dažnai pasi- 
aiko, kad jų maistas truputį 
ipgenda ar surūgsta. Mantyte, 
xuri maitindama kūdikį, suval
do tokių žalėsių, negali 
bėti, jog tas maistas 
kūdikiui.

Mėsiški valgiai, kaip 
jau, greitai genda ne tik na
muose, bet ir krautuvėse. Užtai*tu saugokime savo sveikatą.

pridaro. Vasa- 
greitai genda 

o ypačiai švie- 
tos priežasties

perkant mėsą reikia labai. ste
bėti kad ji nebūtų sena ir pra
dėjusi ges»ti. Pigios mėsos ir 
bargenų reikia saugotis; ge
riau nusipirkti mažiau, bet ge
resnės mėsos. Namuose mėsos 
negalima užlaikyti be ledo ar
ba šaldytuvo. šaltas vanduo 
be ledo nesulaikys mėsos nuo 
sugedimo, visgi dažnai tenka 
girdėti, kad taip yra daroma, 
tai yra mėsa laikoma šaltame 
Vandeny per naktį.

Gera ledaunė arba elektrinis 
šajdytuvas yra geriausia ir 
saugiausia priemonė apsaugoti 
maistą vasaros metu. Apsau
gojimas maisto nuo sugedimo 
—reiškia apsaugojimą sveika
tos.

Daržovės ir medžių vaisiai 
irgi labai greitai genda šilta
me ore. Jie ne tik genda, bet 
būdami gerame padėjime daž
nai yra apsikrėtę įvairiomis

JPROF. LEONO VARDO 
T FONDAS

Profesorius Leonas mirda
mas paliko keletą tūkstančių li
tų studentų konkurso darbams 
atlikti. Iš šios sumos bus įsteig-' 
tas specialus a.a. prof. Leono 
vardo fondas, kuris tieks ga-j 
biems studentams teisininkams; 
stipendijas. Tsb.'

Raudongysles 
Ligoniai

Žinokit tikrai ką daryti. Nelaukit, 
kad paskui operacijai pasiduoti. 
Jus galite gauti dykai ekzaminaci- 
ią ir patarimus nuo specialisto dak
taro su 20 metų patyrimu. Jis pa
rodys įrodymus, kaip pagydyta be 
peilio. Namų ar pfiso gydymas $1. 
ir $2. šeši už $10, kad pertrikrinti. 
Lengvus išmokėjimai, jei reikia. 
Šaukite šiandien arba rašykit

DR. P. SCHYMAN, 
Specialistas per 20 metų, 
1869 N. DAMEN AVĖ. 

Tel. Armitage 8200.

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

t

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Taupykit Čia Sauliai

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Klausykite Lietuvių Radio Valandas kas antradieni 7:00 P. M.

i -v • i bakterijomis, kurios gimdo vi- kudikehail . . m . J

paste- 
kenkia

minė-

sokias ligas. Tas bakterijas 
daugiausia išnešioja musės, 
nes jos visur skraido ir visur 
nutupia ir <okitp budu nuneša 
ligų perus iš vienos vietos į 
kitą, užtai visokius medžių vai
sius ir visokias daržoves reikia 
gerai nuplauti.

Linksminkimės gražios vasa
ros susilaukę, bet tuo pačiu me-

Calumet City, III Savo Vaikais
Jie didoki, bet tas skirtumo 

.{ nedaro
Per keturiasdešimt du metu UŽTIKRINTO SAUGUMO su pridččku liberalių dividendų

Tai ¥ra Rekordas Keistute Loan and Building* Association No. 1
Jus ir jūsų draugai maloniai kviečiami atidaryti taupymo sąskaitą šioj asociacijoj. Šerai šios aso
ciacijos yra apdrausti iki $5,000.00 per FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORPO
RATION, VVashington, D. C.
Mes duodame paskolas ant namų nuo 1 iki 6 fialų, ir nuo 5 iki 15 metų, Chicagoje.

Dvidešimt keturios valandos patarnavimo visuose Iteal Estale Skyriuos:

10 HOURS ;

OUT OF.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE
Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

STATENDAM
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje nariu, arba

ALBIN TREČIOKAS
314 Walnut St.. Newark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS. Prop.
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

A. VARASIUS
1200 Caraon St.. Pittaburgh. Pa.

GABRIEL A. KYBĄ
14 Varnon St., Worcester. Mass. '

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cfoveland. O. *

su jums žinomu laivakorčių agentų

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

C. J. WOSHNER
1905 Carson S t., S. Pittsburgh, Pa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

P. MOLIS
J982 — 25th St., Detroit, Mich.

HOLLAND-AMERiCA LINE

it uses no čurrenf ąt all! .

KITCHEN-PROVED REFRIGERATOR

NEBŪKIT BE ELEK
TRIKINIO 

ŠALDYTUVO
. Pirkit dabar. Pirkit 

geriausį. Westinghouse šal
dytuvas yra geriausias ir 
tvirčiausias—čampionas už 
visus. Pirkit pas mus! Tam
stos džiaugsitės musų patar
navimu ir kainų mažumu, 
perkant ant musų lengvaus 
išmokėjimo budžeto plano— 
$4.00 į mėnesį. Ir didžiausia 
nuolaida už tamstų seną aiz- 
baksj. Atvažiuokit pasirink
ti.

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė., (prie Rockwell St.) 

Lietuvių krautuve per 11 metų 
Sav. M. F. SHILLS, technikos inžinierius

Padėka Amerikiečiams 
-- <• ‘ t •

Cecilija Maksvyty tė praŠo
savo dėdę J. Maskvitį, kad pa-' Visi tėvai ^rūpinasi savo vai- 
skelbtų jos viešų padėkų ame-kais> nežiūrint kad jie ir yra 
rikiečiams. Jos laiškas skani- Jau užaugę, štai, -Chicagos Lie- 
ba taip:

“Dėkoju visiems, kurie au-’ 
kojo po* kiek kas išgalėjo dėl 
baigimo mokslo šakių gimna
zijoje. Aukas man rinko mano 
dėdė Juozas Maksviti-s, gyve
nąs adresu 661 Jųgraham Avė., 
Calumet City, III. Jis prisiuntė 
man iš viso $48.50 Labiausiai 
dėkoju už didžiausias aukas 
Moterų Pašalpiniam Klubui, 
East Chicago, III., už $10. O 
taip pat SLA 284 kuopai, Ga- 
ry, Ind., už $6.00 ir DLK Vy
tauto Draugijai, Calumet City, 
III., už $5.00. Dėkoju ir ki
tiems už smulkesnes aukas. 
Ačiū dėdei už pasidarbavimą. 
Jei ne dėdė tai nebūčiau bai
gusi mokslo, nes mano tėve
liai neišgalėjo leisti mane. O 
ir dėdę patiko nelaimė — 
bankuose pražudė visus savo 
pinigu?—tai ir dėdei prisiėjo 
šauktis pagalbos dėl manęs. 
Geros širdies žmonių dėka aš 
dabar jau mokytojauju Skir- 
kiškės kaime, Barzdų valsčiu
je, šakių apskrityje.

—Cecilija Maksvyty te*

tuvių Vyrų Choras rūpinasi 
Pirmyn Choru, kurį jisai “pa
gimdė”. Kai Pirmyn Choras su
manė važiuoti į Lietuvą, tai

įVyrų Choras pirmasis paauka
vo .pusę pelno nuo savo parenk 
gimo kelionei.

Dabargi, kai Pirmyn Choras 
jau išvažiuoja, dai Vyrų Cho
ras rerigia jam išleistuvių iš
važiavimą, kuris Įvyks Jeffer- 
son giriose, rytoj, birželio 5 
dieną ir kurio visas pelnas ski
riamas Pirmyn Choro kelionei, 
čia bus ir dyvų dyVąi, nes Cho
ro mergaitės los baseball su 
Vyrų “boisais”. Bus įdomu pa
žiūrėti kas ką nugalės.

Todėl visus kviečiame atsi
lankyti ir praleisti smagiai lai
ką. X. š.

Keistuto Loan & Building Ass’n No. 1
3236 South Halsted St.

Phone CALumct 4118

JOHN P. EWALD, Sekretorius

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
if 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 indą. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

šįvakar Išleistuves
BRIDGEPORT. — P-o G. 

Norbuto įstaigoje, 734 W. 35th 
St., šįvakar įvyks iškilmingos 
išleistuvės ruošiamos jo sunui 
Andy, kuris ateinantį penkta
dienį išvažiuoja Lietuvon su 
Chicagos Lietuvių Choru Pir
myn. P-as Norbutas nuoširdžiai 
kviečia visuJ gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti.

Jaunasis Apdy yra gabus 
akordionistas ir senas Pirmyn 
narys. Jo tėvas p. Norbut pa
aukavo apie $200 kelionės Fon
dui, prie kurio jisai priklauso 
kaipo iždo globėjas. —Draugas

PAPILĖ — Neseniai vėl bu
vo sučiuptas Dumbrių kaime 
pilietis A. Rapkus bevarvinant 
“samagoną”. Buvo rasta visi 
įrankiai ir “truputis” samago- 
no. Dumbrių bobelės dėl to la
bai džiaugiasi, nes ten jų vyrai 
palikdavo sunkiai uždirbtus pi
nigus. Ir bendrai Dumbrių kai
mas tebėra labai tamsus: laik
raščiai labai mažai skaitomi 
ii*1 tai juos skaito tik seniai 
Jaunimo tarpe pirmą vietą už 
ima kortos. Laikąs tvarkytis.
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NAUJIENOS
The Lithuenian Daily Newe 

Publiehed Daily Except 8unday by 
The Uthuanian Newe Pub. Con Ine*

1789 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Ratea:
88.00 per year in Canada
85.00 per year outsida of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

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

Ufsakyme kalnai
Chi c a goję—paštu:

Metams 88.00
Pusei mehi ...........  4.00
Trims mšnesiapis 2.00
Dviem mšnesiamt________1.50
Vienam minėsiu!________ - ,75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija  8c
Savaitei - - .. , _18c
Minėsiu! ........    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------------------ 85.00
Pusei metų__ ....__ ..________ 2.75
Trims menesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams________1.00
Vienam minėsiu! —„1-1-"- - ,75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __________________ 88.00
Pusei metų -------------„--- ____ 4.00
Trims mėnesiams ___ ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moąey 

Orderiu kartu su užsakymu.

jendradarbis iš Connnecticut 
valstijos*, kuris patyrė apie tai 
:š tautininkų šulo, atvykusio iš 
Brooklyno.

Pąsak to tautininku, “Vieny
je” pirmiąus gaudavo šven
tėms pinigų įš Kauno; paskiąu- 
sįų laikų tos dovanos ateida
vusios per konsulą. Bęt šita 
pašalpa buvo nepakankama, ir 
dabar Lietuvos valdžia suma
nė paremti “Vienybę” kitokiu 
judu. “N. Gad«” rašo: >

“Kadangi dovanu buvu
sios teikiamos tik šventėmis 
ir jomis pasitenkinti nebuvę 
gąlįma, tąi Trečiokas nuvy
ko prašyti didesnių dovanų.

Kad Amerikos lietuviai ne- 
dažinotų apie tai, tai, .sako, 
tautos vadas dabar didesnę 
dovaną suteikęs, bet kitokio
je formoje: jis ‘užprenume
ravo’ 500 ‘Vienybės’ ekzem- 
pliorią Įvairiems Lietuvos 
valdininkams. Kadangi pre
numerata metams Lietuvon 
$6, tai tas prenumeravimas 
sudaro $3,000... Tai jau di
desnė vienkartinė dovana, 
negu buvo teikta po $200...” 
Padavusi šitas žinias, “Nap/ 

Gądynė” pareiškia, kad ji ga
lės paskelbti ir yąrdą to tauti
ninkų šulo, kuris šituos faktus 
pąpąsakojo, — jeigu “Vienybė” 
bandys juos užginčyti.

l KĄ ŽMONES MANO

Sekminės

Valdžia ir darbininkų unijos aetuvos margumynai
Juo labiau auga skaičius organizuotų unijose dar

bininkų, juo darosi opesnis klausimas apie unijų san
tykius su valdžia. \

Amerikoje darbininkų unijos pasidarė veiklios po
litikoje ypatingai nuo to laiko, kai įsikūrė Industrinės 
Organizacijos Komitetas (C, I. 0.), Tąs komitetas visų 
laikų turėjo artimus ryšius su Rooseyelto ądministra- 
cija. Sakoma, kad daugiausia C. I. 0, pastangomis de? 
mokratų partija pereituose prezideptp rinkimuose pir
mų kartų laimėjo tokioje republikonų tvirtovėje, kaip 
Pennsylvania. ;

Kapitalistinė spauda rėkia, kad John L, Lewis da
rus perdaug įtakos į federalinę vyriausybę Washing- 
tone. Tos įtakos Lewisui, matyt, pavydi ir Amerikos 
Darbo Federacija, nes jos prezidentas Wm. Green Helis 
kartus viešai kaltino Nacionalinę Darbo Santykių Tary
bų (National Labor Relation Board), kad jos patvarky
mai esu šališki C. I. O, naudai.

Jeigu industrinis komitetas ir darbo federacija ne 
kovotų prieš kits kitų, bet veiktų sutartinai, tai orga
nizuotų darbininkų įtaka, krašto politikoje pasidarytų 
labai didelė. t ’

To bijodami, kapitalistų atstovai kongrese ir spau
doje vis dažniau ir dažniau kelia balsų, kad darbininku 
unijos privalo būti reguliuojamos įstatymų keliu. Jie 
sako, kad unijos turi įvairių “privilegijų” — teisę orga.- 
nizuoti darbininkus pramonėje, statyti reikalavimus 
darbdaviams, šaukti darbininkus į streikų* .. pikietuoti 
streiko apimtas įmones — todėl joms reikią. uždėti ir 
tam tikras atsakomybes bei pareigas. Kai kurie reika
lauja, kad unijos butų inkorporuotos — panašiai, kaip 
bizniškos kompanijos.

Matyt, šitais klausimais yra susiinteresavęs ir pre
zidentas Rooseveltas. Vakar jisai paskelbė, kad bus pa
siųsta į Angliju speciali komisija studijuoti darbininkų 
unijų padėtį toje šalyje ir ypatingai Anglijos .įstatymų 
apie unijas, kurį išleido parlamentas 1927 m.

Organizuotų darbininkų vądai turėtų apsižiūrėti, 
kad kongresas neišleistų kokio norsi įstatymo, varžančio 
unijų veikimų. Šis pavojus bus ypač didelis, kol darbi
ninkų judėjimas bus suskilęs.

Tautininkai pasiryžę siųsti savo šešis žurnalistus į Itali
ją pasimokyti žurnalistinio darbo. — Nepalankus u- 
kininkams pavasaris. — Ekonominių organizacijų 
konferencija. — Kęoperatininkų kongresas.

(Musų spęęįąlaus korespondento Lietuvoje)

Apžvalga
LAVONŲ DEGINIMAS 

“PAGONIŠKAS”

Numirus garsiam Lietuvos 
visuomenes/ darbuotojui, pro
fesoriui Petrui Leonui, jo kū
nas buvo sudegintas universi
teto anatomikume, nes velionis 
buvo palikęs raštą savo šeimai 
ir universiteto rektoriui, pra
šydamas, kad jisai tokiu budu 
butų palaidotas.

Marijonų “Draugas” sako, 
kad lavonus deginti esą prie
šinga katalikų bažnyčioj įs^ą- 
tymams. Bažnyčia 1886 m. už
draudusi mirusių kūnų degini
mą dėl šių priežasčių: viena 
dėl (o, kad lavonų deginimas 
esąs “pagoniškos kilmės pa
protys”; aptra dėl Jo, kad kū
no sudeginimas “krikščiopybei 
atrodp kųno išniekinimas”, ir 
trečia dėl tc>, kad už kūnų de
ginimų agituoja laisvamaniai 
^‘įš neapykantos krikščiopybei”.

šitie argumentai neišlaįkp 
jokios kritikos. Jau tas faktas^ 
kad iki 1886 metų bažnyčia 
nedraudė deginti mirusiųjų kū
nus, rodo, kad šis laidojimo 
būdas nebuvo priešingas 
čjonybei. Be to, yra visai naj- 
vų smerkti kūnų deginimų už 
tai, kad jisai esųs “pagoniškos

kilmės”. Juk yrą neužginčija
mas dalykas, kad beveik visos 
krikščiopių šventės^ apeigos ir 
dogmos yra pąimtos iŠ įvairų 
“pagoniškų” tikybų: Kalėdos 
tai pagonų žįernos šventė, Ve
lykos — pagonų pavasario 
šventė; taip pat yra pagoniš
kos kilmės tikėjimas į Jėzaus 
dieviškumų, stebuklus ir prisir 
kėlimų; trejybės (traicės) dog
ma, ir t. t.

Pagalios, nėra jokio pagrin
do sakyti, kad mirusiojo ku
rias esąs Mišniekįpąipas” sude
ginimu, Ąmerįkoje mirusiųjų 
kunus balzamuoja, bet šitame 
kūno žalojime niekas nemato 
išniekįnįmp- Kada mirusiojo 
kųnų sudegimu tai jam parodo
ma dįdespė pagarba, negu už
kasant j Žemę, nes žemėje la
vonas turi suputi. Ir hygięnos 
atžvilgiu geriau yra lavonų de
ginti, negu pudinti. •

SMETONOS PĄšALpA
• “VIENYBEI’’

“Napj. Gadyne” ražo, Kpd 
Brooklyno taufinjnkų Ipikrųš- 
tią tikrai gavęs iš Lietuvos tau' 
tipinkų patalpų, kai p? Trečio
kas nuvažiavo į Kaupų kalėdo
ti. Jai apie tai praneša vienas

Tąutininkąi pąsiryžę šiais 
metąis šešis savo žurnalistus 
sjųstį Į Italiją pasimokyti žur
nalistinio darbo* Mat, tautinin- 
kams* labo! imponuoja) italų fa
šistų spaudą, todėl tuo tikslu ir 
bus siunčiamą keletąs žurnalis
tu PUS juos to dąrbo pramokti. 
Dabar eina atranka, kas iš tų 
žurnalistų vyksiąs į Italija, kam 
bus lemtą Italijos fašistų išmin
ties pramokti*

Kąip visuomet tokiais atsiti
kimais* tarp tautinmku žurna
listų eina visokios intrigos iti- 
trigėlės, kam bus skirta į Itali
ją išvykti, juo labiau, kad vyks, 
aišku, ųe savo lėšomis.

Tikrai, Lietuvoje tautininkų 
spauda yra viena iš negyviau- 
sių ir mažiausiai informuota. 
Jei ji Lietuvoje palyginamai la
bai išsiplatinusi, tąi tik i todėl, 
kad daugelis ją1 skaito, kad tuo 
pačiu kaip ir įgijus ištikimybės 
žymes. O ji dar ir todėl daug 
gyvumo praranda, kad daug 
deda privalomų žinių ir straip
snių, o pati per save maža} ką 
parašo. Kiti gi laikraščiai, ku
rie nepučia į tautininkų dūdą 
tąip pat turi dėti privalomai tas 
pačias žinias ir straipsųius, 
kaip ir tautiškoji spauda, bet ši 
spauda dar ir nuo savęs kaip 
ką parašo. Tai daug kam ąt- 
puola reikalas tautiškąją spau
dą skaityti, nes' žinios privalo
mos visu? tos pačios, o čią ki
toje spaudoje dar kaip kas ir 
naujo parašyta.

Be to, tautiškosios spaudos 
tasai nuolątinis visokių vadų ir 
vadelių gąrbinimąs visiems iki 
gyvo kaulo įgriso. Todėl tautiš
ka j ai spaudai sunku konkuruo
ti su kita spąudą.

Štai dėjko tautininkai dąbar 
susimetė siųsti savo žurnalistus 
susipažinti į Italiją, kaip teųąis 
fašistinė spauda ręęĮaguojamą 
ir tvarkomą.

Europoje iš vįsų valstybių 
geriausiai žurųalizmo darbas 
pastatytas Anglijoje ir Prancū
zijoje, bet tautininkams šios 
valstybės nepakeliui, todėl ir jų 
žurųąjistaį j tas valstybes žur- 
ųąįtamo darbo pasimokyti ne- 
siunčiami*

Štai jau gegužės mėnuo įpu
sėjo, o laukuose sėjos darbo 
pradžia, 
tu tokie 
ti.

Kitais metais šiuo me- 
darbai jau buvo baig-

../ii’
tik kad pavasaris šal- 
ir sausas. Tai į gerą

Ir ne 
tas*, bet 
ūkininkams neina. Juo labiau 
tai ūkininkus varginą, nes Lie
tuvos žemės ūkis jau daug kur 
perėjo iš javų į gyvulių ūkį.

Žinoma, padėtis nėra katas- 
trofinga, tai tik laikini negala
vimai. Jei tik orai pasitaisys, 
tai dar viskas atsigaus.

busšiais metais Lietuvoje 
sušaukta plati ekonpminių or
ganizacijų konferencija. Nors' 
konferencija šaukiama bus ru
denį, bet jau jos pasiruošiamie- 
ji darbai dąbąr sparčiai varo
mi. Sąryšyj^ sų. lenkų derybo
mis atsiranda naujos darbo sri
tys, todėl busiamoji konferenci
ja įgyja aktualijų.

Jei tik tranzitas iš Lenkijos 
per Lietuvą padidėsiąs, tai nu
matoma sįatyti naujus geležin- 
keliusį kurių vienas eitų per 
Suvalkiją pro šakius, Jurbarką 
tiesiai į Klaipėdos uostą.

Šitas gelžkelis jungtų tiesio
giniai Varšuvą su Klaipėdos 
uostu. Šiokio gelžkelio statybą 
jau susirūpinta ir prasidėjo ty
rimo darbai. Be to, toksai gelž
kelis iš viso labai reikalingas, 
nes toksui turtingas kraštas, 
kaip Suvalkiją, iki šiol neturi 
tiesioginio . susisiekimo su Klai
pėdos uostu.

šiemet Sekminės tenka birže- j 
lio 5 dieną.
, Krikščioniškam pasauliui 

^Sekminės yra šventė paminėji
mui šv. Dvasios atsiuntimo a- 
paštalams.

Pirmosios Sekminės yra šal
tinis, iš kurio stiprybės gali 
semtis idealistai be pažvalgų 
skirtumo: nuo tų Sekminių 
prasidėjo Kristaus mokslo pla
tinimas su stebėtinu užsidegi
mu, ir todėl su geru pasiseki
mu. Po Sekminių, po, anot 
krikščioniško tikėjimo, Dvasios 
Šventos atsiuntimo, apaštalai 
buvo tiek užsidegę, kad Jeruza
lės miestas jiems jau buvo' per 
ankštas. Jie pasklido į visus 
stabmeldiško pasaulio centrus, 
ir kur tik atsidūrė, visur jaudi
no žmones.

Apaštalų pavyzdys rodo, kaip 
mažas būrelis ir paprastų dar
bininkų, užsidegusių nauja idė
ja, gali atmainyti žemės veidą.

Su Sekminių švente rišasi 
vienas be galo reikšmingas 
principas, kurį svarbu atsimin
ti visoms mažosioms, smaugia
moms tautoms. Tas principas 
svarbu atsiminti ir. lietuviams, 
žiūrėkime, šventame Rašte, a- 
paštalų darbuose, skaitome:

“Sekminių dienai atėjus, visi 
(apaštalai) bfivo draug toje pa
čioje vietoje, štai ūmai pasigir
do iš dangaus užimąs, lyg kad 
kilsiančio smarkaus vėjo ir pri
pildė visus namus, kuriuose jie 
sėdėjo. Jiems pasirodė pasida
linę tarsi ugnies liežuviai ir ant 
kiekvieno iš jųjų nusileido po 
vieną. Visi jie pasidarė pilni 
Šventosiom Dvasios jr ėmė kal
bėti visokiomis kalbomis, taip 
kaip Šventa Dvasia jiems davė 
prabilti. Jeruzalėje buvo apsi
gyvenusiu žydų, žmonių dievo
baimingų iš visų po dangumi 
esančiųjų tautų tarpo. Kilus u- 
žimui, susėjo minia ir nežinojo 
ką manyti, nes ’ kiekvienas gir
dėjo juos kalbančius savo kai

jų gerbimą. Popiežiai gina tie
są ir teisėtumą. Mat, koks po
piežių neklaidingumas. Romos 
popiežiai gina tik tą, kas tin
ka didžiosioms galingosioms 
tautoms ir pasaulio galiūnams.

Lietuviai Sekminių šventei 
atėjus, atsiminkime, kas atsiti
ko pirmųjų Sekminių rytą. Tą 
rytą buvo išspręstas kalbų klau
simas. Ir išspręstas taip, kaip 
naudinga mažosioms tautoms.

iš pirmųjų Sekminių 
stiprybės kovoje 

ius musų nutautin- 
kalbos naikinto-

Todėl 
semkimės 
prieš vist 
tojus ir niu 
jus.

Amerikos lietuviai turime at
siminti, kad musų pinigais pa
statytos gražios Romos katali
kų bažnyčios šiandien jau ne
betarnauja mums. Jas musų 
klebenai pavertė į lietuvių nu
tautinimo įstaigas. Ten jau re
tai kada beišgirsi lietuvių kal
ba kalbant į musų jaunimą. 
Nors tas jaunimas dar visai ge
rai supranta lietuviškai.

Ah, suklydau. Kalba musų 
Romos klebonai į jaunimą lie
tuviškai tik tada, kada jie agi
tuoja tą jaunimą vykti į girtus 
piknikus, bazarus 
kas, kurie vis tai 
parapijos naudai.

Rodos, kad dar 
trijotų lietuvių, kad ir romiškų 
katalikų. Juk senoje Lietuvoje 
daug iš jų buvo šaunus ir drą
sus knygnešiai ir gaivintojai 
lietuvių paniekintos kalbos. 
Daug šimtų ir tuksiančių iš jų 
buvo rusų kareivių nužudytų, 
daug kalėjimuose savo sveika
tą sunaikino, daug Sibiro ty
ruose žuvo. Ir vis dėl to jų tas 
šventas darbas nenuėjo veltui. 
Tas jų darbas daug prisidėjo 
prie Lietuvos žmonių pabudini-*

bei
esu

yra

vakaruš- 
rcngiami

daug pa

mo iš miego, ir vėliau atsteigi-S 
mo Nepriklausomos Lietuvos* 
Valstybės.

Todėl ir šiandien yra reika-į 
lipga taip pat tokių gerų ka-? 
tulikų pasišventusių už palaiky**': 
mą lietuvybės musų naujoje ša-r 
lyje. Jie tai gali padaryti pėrę 
savo parapijų komitetus, kuriem 
yra faktiškai parapijų valdytoj 
jai, jei tik jie butų daugiau sų-J 
nioningi ir suprastų, kaip jie 
gali tą savo teisę pavartoti. Lie
tuviai Romos katalikai, pagal
vokite, pasvarstykite, jus daug 
galite padaryti ir prašalinti tą 
lietuvių nutautinimą per musų 
bažnyčias. Nemanykite, kad jū
sų klebonai yra kokie tai visa- 
galintys carukai, kad jie gali 
taip padaryti, ką tik jie nori. 
Jus parapijų komitetai irgi tu
rite teisės prie parapijų valdy
mo. Jus dėl parapijų dirbate, 
rengiate bazarus, piknikus, tar
naujate bažnyčioje, tai ir jus 
turite teisę kaipo parapijonų iš-į 
rinkti atstovai tarti savo žodį. 
Jus turite teisę, pareikalauti 
savo klebonų, kad butų grąžin
tos giesmės lietuvių kalba, kur 
jos jau yra panaikintos; kad 
butų pamokslai ir evangelijos 
sakomos lietuvių kalba; kad 
butų mokamos bažnyčios tar
nautojams pragyvenamos algos 
ir t.t.

Todėl pasinaudodami Sekmi
nių šventėmis, pasisėmę šven
tos Dvasios, kuria Kristus vi
sus gerus katalikus apdovano
jo, eikite į kovą dėl lietuvių 
kalbos palaikymo savo bažny- 

: čiose ir už lietuvybę.
—Romos Katalikas

PAPILĖ — Balandžio mėn. 
25 d. nusišovė Jankauskaitė. Ji 
jau 10 metų kaip dirbo Papilės 
apyl. teisme. Tą dieną ji taip 
pat dirbo teisme ir nusišovė 
rengiantis eiti namo, prie rašo
mo stalelio, šūvis buvo paleis
tas į smilkinį. Nusišovimo prie
žastis-aiškiai nežinoma, r

Nors ir šiais me|ą^s Lietuvo
je prasidėjo ankstybus pavasa
ris, bet jis buvo pusėtinai1 šal
tas, Štąi da? talžęs mėnęslo 
pradžioje būta naktimis šajnų. 
Kad ir jąų gegužis, bet medžiui 
vos tta sprogsta ir dar žydėti 
nepradėjo. Su pavasario sčja 
ūkininkai žymiai suvėlavo. Į<as 
anksčiau pasėjo, tai kaip kur 
Šalnos pusėtinai vąsaroją užga
vo ir tasąi darbąs niekais nuė
jo. Reikia sėti iš naujo.

žiemkenčiai, kaip rugiui, 
kviečįąi, kad ir pamažu, bet ge
rui ąelįa* Sunkiau su pašarais. 
Gyvulių gąny|i dar negali, o 
jau pereitų metų rudenį ųk|T 
ninkai dejavo mažai pašarų tu
rį*

Birželio mėnesį Lietuvoje į- 
vyksįa penkias iš eilės, koope
racijos kongresas, kuriame 
daug svečių dalyvaus ir iš už
sienio. Tasai kongresus žadą 
būti taip pat labai įdomus ir 
gausus. Juk tai suvažiuos visos 
Lietuvos visuomeniniai ūkiškų
jų organizacijų atstovai. O ko
operatinė veikla Lietuvoje u- 
kiškame gyvenime yra labai gi
liai įleidusi šaknis. Kai kurios 
ūkio šakos beveik išimtinai ko
operatyvų tvarkomos. Štai kad 
ir pieno ūkis, dalinai vaikių, 
kiaušinių. Be to, kai kurios 
prekybos šakos, kaip štai žemei 
trąšų apsirūpinimas, žemės u- 
kiui padargų įsigijimas taip pat 
kooperatyvų yra tvarkomos.

Taigi, tasai kongresas turi 
Ijpii visais atsitikimais įdomuu 
ir daug žądąs* Ęoopefatįniapie 
judėjime dMyv$uJa tusiau 
kaip pusanįrp tūkstančio orga- 
pizuplų parįų, kurie sudaro 
tukstaųlį du šimtu įvairių u|<iš- 
Įtų organį^acijų kęoperatiuįais 
pagrindais sudarytų.

Kooperatinis judėjimas dau
giau kaip pusę apima viso Lie
tuvos eksporto. Todėl ir tasai 
kongresas įgyja savos reikšmės 
ir bus labai vertingas.

—Betkas

Įsidėmėkime: apaštalai šven
tosios dvasios dėka prabilo vi
sokiomis kalbomis. Dievo žodis 
turėjo būti skelbtas ir pradžio
je buvo skelbiamas tautoms jų 
prigimta kalbų. Iš šv. Rašto 
aišku — aiškiausiai matosi, kad 
Dievas visoms kalboms pripa
žįsta lygias teises, kad savo 
kalbos nevalia atsižadėti, o dar 
labiau nevalia tautų versti atsi
žadėti savo kalbos. Iš to išeina, 
kad didesnė ir stipresnė tauta 
smaugia mažesnę |r- bando nu
tautinti jų, primesdami jai sa
vo kąlpų, tai ta didesnioji tau
ta eina prieš Dieuvo valių. Kąs 
ątsižąda savo gimtosios kalbos, 
tai tas irgi laužp Dievb yąlią.

Q kas atsitiko su šia aiškia 
šv. Ęaštp tiesa laikus bėgant? 
Mes lietuviai tų gražiui žinome 
iš savo tau|os istorijos ir iš da
bartinių ląikų. Romos popiežiai 
siuntė į Lietuvą misijonierius 
iš pietų lenkus, o iš vakarų vo
kiečius. Abeji popiežių misijo- 
nieriąį, lepkai ir vokiečiai, rū
pinosi lietuvius nutautinti ir 
pavergti. Aišku, kad tai buvo 
laužymas to principo, kurs buvo 
apreikštas per pirmąsias Sek
mines. Tas piktas darbas tebe- 
tęsiamas ir dabartiniais laikais.

Ne vien lietuvių tauta buvo 
ir yra nutautinta. Visų mažųjų 
tautų likimas yra toks pat.

Tai, mat, kas atsitiko su ta 
Šv. Rašto tiesa, kuri spindį tąip 
skaisčiai, kaip saulė. Vienok 
popiežiai ir didžiosios krikščio
niškos tautos ją mindžiojo pra
eityje, mindžioja ir dabar.

Romos popiežiai lyg ir rem
damiesi Šv. Raštų prigamino 
visokių zababoniškų beprasmiš
kų dogmų. Bet Romos bažny
čios teologai nesiteikė išvesti 
dogmos.apie kalbų išlaikymą ir

DEL JUNE BRIDE 
Peoples Krautuves
SIŪLO DIDĮ KAINŲ SUMAŽINIMĄ

ANT VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ

Grąžus riešuto medžio 3-jų dalių Bedruimio 
setąs, reguliąrė vertė $95.00, $49-50 
Kitų miegamojo kambario setų pasirinkimas 
po:

S39-5O’ S57-75 iki S15O’00
Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

4179-83 Archer Avė, 2536-40 W. 63rd St,
CHICAGO. ILLINOIS

Tol. LAFayette 3171 Tek HEMlock 8400
Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais



šeštadienis, birželio 4, 1938 NAUJIENOS, Chicago, m. E

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERŲOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ISTORIJOS APIE VELKĘ KNIPCIKA

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor- 
tinas ir karpetus

Taisome ir Valome Fur Kautus ir padedame į sankrovos 
vaultus (storage)

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

2555 W. 43rd St Tel. Lafayette 1310
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KUR DĖTI PINIGUS? - 
PAGALVOKIT! t SKRYNELĖSE ..............................................  0%

BANKUOSE .................................. l'/2%

P ACTO J ..................................... 2%

Mes Išmokė jom....... 4%
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00
Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres. 

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Kartų, eidamas į daržų, Vulf
kė išgirdo pakely besiginčijan
čius du berniukus. Jie laikė vos 
gyvų varnų ir kiekvienas už 
sparnų jų plėšė į save. Vulfkė 
priėjo arčiąų ir prabilo:

—Gėda, vaikai! Dar pešatės 
gatvėje, fui. — Vaikai, pama
tę maloniai besišypsantį Vufkę, 
kuris jiems visuomet buvo ge
tras, suriko:

—Gerai, kad tų atėjai, Vulf
kė.... Dėl Dievo, sakyk mums... 
Mes pamatėm varnų šito me
džio viršupėje; aš pąlenkiąu 
sprandų, jis užsilipo ir įsliuogęs 
į medį pačiupo varnų. Dabar jis 
sako, kad ta varna jam priklau
so. Argi ne melas, Vulfke? Jeį- 
gu aš bučiau jam neatstatęs 
sprando, jis pebutų įlipęs į me
dį...

Tam pabc.igus, pradėjo šauk
ti antras berniukus:

—Na, ir plepys! Tu įsįnai, 
kad aš galiu įlipti ne tįk į rpedį, 
o ir į bokštų. Tų tik pastatei 
kopėčias, o aš įlipau... Na, bet 
ne čia reikalas. Pagauti paukš
tį — tai ne obuolį nuskinti. Tik 
mano vikrumo dėka pavyko su
gauti varnų, o tu ir vąrlės ne
sugautam!...

Vulfč, šypsodamas, išklausė 
protingo vaiko kalbos ir, juok- 
dainasis, prabilo:

—Na, gana! Pirmiausia, —

Ponas teisėjau, nesijaudin
kite! Tu ne šįendien, o prieš 
trejetų dienų suvajgei .šitų mėš
lų. Na, argi gali sena, vos gyva 
varna sugauti karv|. Tu pasiel
gei prieš įstatymus, štai, tau 
vietoje saldaus — rūgštūs . . .

Vųlfkei pranešė, kad, beskalb
dama upėje, baltinius, paskendo 
jo uošvė. Kūno dar nepavykę 
surasti. Vulfke atbėgo į pa
krantę ir pradėjo ieškoti uoš
vės, eidamas prieš upės tėkmę. 
Jam ir sako skenduolės ieškoto
jai:

—Vulfke, argi skenduolis ga
li plaukti prieš srovę?

Vulfke pakraipė galvų ir niū
riai atšovė:

—Ei, jus nežinote, kokia ji 
buvo užsispyrėlė boba. Ji vis
ky ątvirkščiai darė. Duokit jau 
mąn ramybę, — gerai pažįstu 
jos bųdų.

Miestely, paprastai, didžiuo
sius darbus visi drauge dirba, 
arba mėgsta viens kitam ateiti 
į talkų. Pavyzdžiui, atėjo laikąs 
malti grudus — kaimynai su
krauna maišus ant savo arklių 
ir, ųžuct 'visi, keliavę į malūnų, 
pasiunčia kurį nors vienų. Kitų 
kartų jau einą į malūnų kitas, 
iš eiles.

Atėjo Vulfkės eilė keliauti į

Švedu Amerikos linija
RENGIA EKSKURSIJĄ

Š. M. LIEPOS—TŪLY 1 DIEN4 
ISplauks iš New Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM”

Per Gothenburgą—Stockholmą
13 Stockholmo laivu s. s. “Marieholm** 
Užglrta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MU0INSKAS,
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
.vadovaus ekskursiją iš New Yorko i pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės 1 autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE

ir paly-
sau lais-

Vulfkės; 
galėdami,

THE VERY BEST

CHICAGO, ILL.

WESTINGHOISE
ŠALDYTUVAS

Duoda geresnį patarnavimą, mažiau elektras 
vartoja. Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. 
Gražiau atrodo — ilgiau tarnauja. Turį pil
ną 5 metų garanciją.

Progress Krautuve, vienintelė lietyvUj krąųtųyė, yj*ą ąu- 
torizuota pardavinėti WESTINGHQŲSįĘ RefrigiFftląrįiis,
kurių čia yra pilnas pasirinkimas. Vįsi 1938 ipęty ipode
liai- Progress Krautuvė 
nas, pasirenkant nuo ...

pasiūlo už labui prieinamas kai-

$119.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nuolaida už seną Šaldytuvą

nekankinkit vargšo paukščio, o 
atiduokite ja man. varno'”- mė
sos nevalgysite, kukuot jos ne
išmokinsite, plunksnų nepešite 
ir hera reikalo jų tampyti, še
kit po kapeikų, ir duokit jų 
man! Berniukai priėmė pinigus 
ir linksmai pasileido į miestų.

Vulfke 'tučtoujau varnų palei
do, bet ši, matyt gerokai iš
varginta, neįstengė toli skristi 
ir mutupė ant netoliese besiga- 
nančos karvės rago. Vulfkė, ieš
kojęs savo išdaigoms progos, su
galvojo linksmų dalykų:

—Ach, tų mano sakale! Mat, v / ’ ’ ’ • 1 1 1 ’1' ' ' ■ ' .vkokį žvėrį sugavo! — ėmė is 
džiaugsmo Vulfkė ploti ranko
mis.

Ir taip, pradžiugęs, į yįenų 
rankų paėmęs vos gyvų vųynų, 
į kitų rykštę — nusiginė sveti- 
ipa karvę į savo kiemų,

Tųp tarpu karvės savįnįnkąs 
vjąųr ieškojo gyvulio ir nįekųr’ 
negalėjo rasti. Jam kąįmynai 
prapešė matę Vulfkę nųsįvą- 
rant jo karvę. Savininkas atbė
go ir pradėjo belstis į VuĮfkčs 
duris. Knipickas iškišo prp lan
gų galvų.

—Ei, Vulfke! Kokių yglpių 
tų parsivedei mano karvę. Gro
čiau grųžink.

Vulfkė ramiai atsakė:
—Kaimyne, . netriukšmauk. 

Turime teisėjų, turime teismų... 
jeigu aš tave nuskriaudžiau, — 
kreipkis į teismų. Visame pa
saulyje leidžiama medžioti. Aš 
nusipirkau mokytų varnų, palei
dau jų ir ji man sųgąyp Haryę- 
O tu dabar bliųpjį įp 
kad ta karve tavų. Tp ųiąnąį ųš 
durnas, HM ją W ątjdųųčįąų!

Vulfkė triųHtelėjp ląngų i? 
dąugiąų ąų karves sayįniųkų 
ųekalbieįų,

Kitų diena savininkas kreipę
si į teismą ir teisėjas įsakė at
eiti Vulfkei. Vulfkė papasakojo 
viską kaip buvo ir, be to, da
vė suprasti, kyšius mėgstan
čiam teisėjui, kad jam atnešęs 
puodų medaus. Teisėjas išspren
dė bylų Vulfkės naudai.
. Tikrai Vulfkė atnešė teisėjui 
didelį puodų. Teisėjas skaniai 
pradėjo laižyti medų rytų įr va
karų. Tačiau kitų dienų, dar tik 
trečdalį jo iškabinęs, pąmatė 
puodo apačioje karvės išmatas. 
Teisėjas įsiuto ir liepė atvesti 
Vulfkę.

malūnų su aštuoniais kaimynų 
arkliai, kurie buvo apkrauti 
grudų maišais. Pakely jį suėmė 
abejonės, ir jis nutarė suskai
tyti arklius. Pradėjo skaityti — 
astuoni. Jis krūptelėjo: tiesa, 
astuoni arkliai tik tų aštųpnių 
kaimynų, bet kurgi jo paties 
arklys — devintas? Jis sustab
dė arklių karavanų, pas nušoko 
nuo arklio, apėjo juos ratu, pa
sidairė ir nutarė užsukti į ne
tolimų kaimų'. . . gal’ten užkly
do jo arklys? Nieko gero nepe
šęs, jis grįžai visai liūdnas ir 
kai dUr kartį* perskaitė arklius 
— jų buvb devyni;

—Stehųklirigį, Viešpatie, ta
vo darbai! — atsiduso Vulfke 
įr, užsėdęs arkliukų, tęsė kelio
nę. Tačiau kartų įlindo į jo šir
dį ųtjejoųės, — jis negalėjo to
liau ramus jotį įr, stabtelėjęs, 
yčj prądčoj šutyti arklius. Ir 
kų gį — vėl ąštųoni! Jis be 
gulo nustebo, greitai nušoko 
nuo savų arklio, pabėgėjo už 
ųetplimo kalniuko, lyg kų už
miršęs, grįžo vėl, vėl suskaite 
ąrkĮĮųs ip — vėl devyni. Varg
šas Vulfkė Vos įš proto neišsi- 
kpaųstę. Nops Vulfkė tvirtai ti
kėjo į Pievų, bųyo atkaklus jo 
tarnas, tačiau j galvų lindo vi
sokios pasalios ir prietarai. Jiš 
ne kartų girdėjo iš protingų se
nų žmonių kokias išdaigas daž- 
pąi iškerta velnias. Jo galvoj 
buvo tikra košė. Tačiau laiky
damas vadeles, Vulfkė jojo die
vobaimingai nusiteikęs ir iš jo 
|ųpų birų poteriui, Įyg žirniai. 
Ęeį tuo vejųip nesuvaldysi, jei
gu jis sųpąanė Kų padaryti.

J.KĮIIB
EILINĖ

“MODERNAS FINIŠAS”

ideahiH finišas baldams, medžio darbams 
r sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 
„brūkšniu. Gali būti plaunamas kells- 

sykius, nepames žvilgesio.
-----------------------KUPONAS-------------------- —BANDYMO AUKA
Ltqutd Tiling --------- vienas kenas 35c
1 brušle ------------------------- ------ 25e

3222’24-26 South Halsted Street
TeJ. Vidury 4226 Chicago, Illinois

PąsiRlausykite musų gražaus Lietuviško Progrąmo 
nędėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

O Kadangi Vulfkė šiito ti|ę ir 
ląųkė, jis fučtujjąu įšsipųošė 
pas teisėjų. Teisėjas siaubingai 
suriko:

—Vulfke, aš šiame mieste 
teisdarys, girdi ? Kokiu budu 
tau atėjo į galvų šerti mene ši
tuo mėšlu?!

Vulfkė šaltakraujiškai atsa
kė:

Verta. 60c
VISKAS UŽ 25^ 

Specialiu atiku paStu ncHlunčiume

Robertson & Co.
Hmm of Llguld TUing* 

042-44 We«t Madison SU Chtaąp 
. 2515 Devon Aye^ Chicago

434 Kast T9th St., Chicago
1 529 Davls St, Evanstoo

Fifth Avė, MAJOHM
Atdara Ketvirtad. ir šęštąd. 

yąkąrąįs iki 9 P. M.

Vulfkė, liepiamas kažkokiam vi
daus balsui, vėl ima skaitytį 
arklius: žinoma, jų tik aštuoni. 
Vulfkė, netekęs kantrybės, vi
sai pamišęs, nušoko nuo arklio, 
atsiklaupė ant 'vieškelio, pradė
jo rauti savo plaukus, skėtrioti 
rankomis ir pakėlęs į dangų 
barzdelę, iš visų jėgų šaukti 
Aukščiausiojo pagalbos. Ark
liai, matydami savo vadovų jais 
nesirūpinant, pasuko į netolimų 
pievelę ir ėmė ramiai pešioti žo
lę.

Tuo farpu, Vulfkei vis tčbe- 
šųkaujant, keliu prisiartino 
žmogus. Keleivis, pamatęs tokį 
didelį Vąlfkės skausmų, ėmė jo 
klausinėti, kas atsitikę. Vulfkė 
viskų papasakojo, pridūręs:

—Negana dar biėdnam žmo
gui vargo!... Vemias sumanė iš
jo pasityčioti . . . ai, ei . . . 181, N(j. MICHIGAN AVĖ.

Keleivis jį stengėsi nuramin
ti, itačiąu Vulfkė atkakliai spy
rėsi, kad čia vendo darbas.

Pagaliau Vulfkė ėmė keleivio 
maldauti:

—Aš galių išbučiuoti tavo ko
jas, tik pabūk su manimi. Paso- Į 
dink mane ant arklio 
dūk, o paskum galėsi 
vas keliauti.

Žmogus pasigailėjo 
jie pasistiprino kuo
atsigėrė šaltinio vandens ir pri-1 
siartino prie arklių.

Atsisėdęs ant vieno arklio, 
Volfkč ir sako:

— Na, suskaitykim dar kar
ių tuos velnio apsėstus arklius.

Pradėjo skaityti — vėl vieno 
trūksta. Vulfkė verksmingai at
sigręžė į pakeleivį:

—Matai, vėl vieno mažiau ... 
Pasiutimas!

Vulfkė pradėjo dejuoti, kelti 
į dangų rankas, bet keleivis nu
sišypsojo ir sako:

—Vulfke, tu neįskaitei savo 
arklio, amt kurio sėdi; visos ta
vo klaidos įtik dėl to, kad tu 
užmiršdavai įskaityti savo ark
liukų.

Vulfkė valandėlę rimtai pa
svarstė, pagalvojo, ir kad duos 
sau kur^ištimi į kaktų . . . šluos
tydamas nuo veido prakaitų ir 
ašaras , jis, nusliuogęs nuo ar
klio, pradėjo bučiuoti keleiviui 
rankas, o keleivis nustebęs sa
ko:

— Kų tu, kų tu!... Nereik . . .
O Vulfkė bučiuoja jam ran

kas ir kalba:
—Teatlygina tau Dievas! Tu 

atvedei mane į tiesų kelių, gru
zinai man protų ir gyvenimų. 
Juk nedaug tereikėjo — ir bu
čiau visai pamišęs. Jeigu gerai 
pagalvoti, tai visi sųmyšiai, be
protybės pasauly įvyksta to dėl, 
kad žmonių akys apanka nuo 
šviesos, kuria spinduliuoja pa
prasti, nesudėtingi klausimai. O 
juk dėl to kartais žmonės ir iš
tisos tautos naikina vieni kitus, 
nepaisydami tiesos aiškumo. Čia 
ir gludi žmonijos nelaimės. O 
jeigu tik žmonės, giminės jų, 
tautos ir valstybės gerai pasi
žiūrėtų aplinkui, bet kartų 
sveiku, šviesiu protu 
tytų, pagalvotų, tai užuot puo
lę vieni kitus peiliais, ietimis ir 
šaudyklėmis, pultų į glėbį, 
džiaugtųsi ir mylėtųsi broliš
kai . . .

• JAUNA MEILĖ IR KEP
TI VIŠČIUKAI — 8 metų Jo
nukų Hunsaker, 13427 S. Fraiu 
cisco avenue, aplankė 7 metų 
Dorothy Anne Rauch, nuo ūkio 
prie Mokena, III.

Mergaitė berniukui labai pa
tiko. Jam ypatingai patiko jos 
pasakojimai, kad ji kiekvienų 
dienų gaunanti keptų viščiukų 
ir ice cream. Berniukas nutarė 
mergaitės vizitų grąžinti ir pa
sileido kelionėn pėščias. Pakly
do, susimaišė ir verkšlendamas 
sustojo pas ūkininkų Borucki 
prie Mokena prašyti pagalbos. 
Tas jį parvežė namo į Blue Is- 
land, bet pirmiausiai pavaišino 
keptais viščiukais.

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

TIME TO PAINT!

DeLUXE MALEVA JŪSŲ NAMAMS

THE DELUXE PAINT 
FOR YOUR HOME!

TIKRAI 
“PRE-SHRUNK”

O’Brien’s T. T. O maleva atrodo kaip enamelis 
... plaunasi kaip stiklas ... tveria kaip geležis. 
Tung aliejus yra “pirm sutrauktas” negu mai
šytas su maleva. T. T. O. tai nauja, kitokia ir 
geresnė namams maleva. Pirkite ir reikalau
kite T. T. O., nes džiaugsitės patyrę, kad tai 
geriausia kokią galima gauti maleva.,

ĮSIGYKITE MALĘVŲ , SĄRAŠĄ ŠIANDIEN!

W A S H A B L E 
W A L L PAINT

Jei vartosite Liquid Velvet 
sienoms plauti, tai vaikų pirš
tų nuospaudos jūsų nevargins. 
Tai puiki maleva, galima ją 
plauti ir plauti. Keturiolika 
gražių spalvų. Tiktai —

NON-YELLOWING 
WHITE E NAME L

O’Brien’s Liųuid- 
Lite sensacinis 
naujas finišas, 
kuris negelto
nuoja, kaip pa
prastas enamelis. 
Apdengia vienu 
sykiu ir išdžiūs
ta iki porcelano 
žibesio. Ideališ- . 
kas virtuvėms. $P-55 
Tiktai C i/2 Gal.

"910" 
AR VA k N I S H

O’Brien Varnišas 
senai žinomas ir 
pagarsėjęs .Atsižy
mėjusi vertybė. 
Šviesi. Yra ketu
rių rūšių vertybė,y Galit vartot kaip 
išvidiniam taip ir i išlaukiniam-reika- 

Kv.lams. Tiktai

LINOLEUM VARNISH

Ypatingai blankus. 
Nepakeičia švie- 

r siausios klejonkų
spalvos. Džiūsta į 

4 valandas. Apden- 
gia 600 ketv. pėdas Jž 
su galonu. Atlaiko 
dėvėjimą ir ’plovi- 

mą, O’Brien finišas 
Tiktai A

Kv.

_____________ “Colors of l the Y e a r ” 
w• • • nauJutėlė knygutė, ku- J rioje rasi vi- 

sas tas spąl- 
vas, kurios sky- 
riamos namams. 

Iliustruota pilnomis spalvomis. 
Lengvi nurodymai. Įsigykite 
vieną šiandien.

INTĖRIOR GLOSS

Padarytas su O’Brien 
Pre-Shrunk T h e r- 
molyzed Tung Alie
jum. Palaiko jo žvil
gesį. Laikosi plau
namas. Su galonu 
išmalevojama. De
šimts spal- '$ 1.80 
vų. Vz Gal. I

DEALER IN O’BRIEN PAINTS

Barta & Lejcar
Painters’ Supplies—Varnish—Glass—Wallpaper 

3554 W. 26th St. Phone Rock. 1740 
4163 Archer Avė. Phone Laf. 9500 
1923 S. Blue Island Av. Phone Canąl 4716

CO 10
O' B R I E N Du-Shuitk PAINTS

WE GIVE SHOP-O TICKETS
MES DUODAME STOP-O TIKSĖTUS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, birželio 4, 1938

SUSIRINKIMAI
Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, birže

lio 6 d. 7:30 vai. vakare šv. Jurgio parap. svetainėj. Na
rės malonėkite atsilankyti į susirinkimą, nes rengiamas 
dr-jos išvažiavimas Justice Parke.

A. Laurinavich, rašt.
Draugystės Lietuvių Kareivių priešpusmetinis mitingas per

keltas' į birželio 9 dieną, 7:30 vai. vak., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėj. Tame mitinge bus rinkimas darbininkų dėl 
pikniko, kuris bus nedėlioj, birž. 12 d. Dambrausko far- 
inoj, Willow Springs, III.

Draugystė Garsus Vardas Lietuvaičių laikys pusmetinį mitin
gą nedėlioj, birželio 5 d. C. Krikščiūno svet., 4501 S. Ash
land avė. Pradžia 2 vai. po pietų. Draugės susirinki t visos 
ir apsimokėkit visas savo užsilikusias duokles. Iki spalių 
2 d. susirinkimų nebus. —B. Jasinskas, rašt.

Liet. Scenos Mylėtojų Ratelio pusmetini * susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 6 d. 7:30 v. vakare, Pučkorių namuo
se, 10049 S. Perry avė. Susirinkit skaitlingai, nes turime 
nusitarti kada išvažiavimą rengsime. —Rašt. S. Dilis.

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 19 d. piknike patarnauti buvusiam 
P. Kučinsko darže, 82 ir Kean avė., Justice Park. Kurie 
negavote pakvietimų į susirinkimą, patikrinkite savo ad
resus ir kurie pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite apsi
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.

Surengė “Shower 
Party”
Helen Stukas

Helen Talant ir Helen Rudis 
surengė “shower party“ pager
bimui Helen Stukas, jos na
muose, 1731 W. Madison St. 
Party įvyko praeitą subatos 
vakarą, geg. 28 d.

Mat, p-lė Helen Stukas yra 
susižiedavusi su Alex A. Krone, 
Hawaiian gitarų instruktorium 
ir jų vestuvių varpai suskam
bės birželio 11 d.

P-lė Helen Stukas labai bu
vo nustebinta iš tokios netikė
tos parės, ir yra labai dėkinga 
rengėjams ir visiems daly
viams, o ypač, yra dėkinga už 
tiek daug dovanų, kurios jai 
buvo įteiktos. —Steponas.

Dr. Natalie Ashmėns- 
kaitė Išvažiavo į Dak
tarų Konvenciją

Dr. Ashmenskaitė išvažiavo į 
Los Angeles, Cal„ kur Ameri
kos Daktarų Susivienijimas lai
kys konvenciją. Daktarų suva
žiavimas prasidės birželio 6 ir 
tęsis penkias dienas.

Dr. Ashmenskaitė sako, jog 
tokios daktarų konvencijos y- 
ra labai svarbios, nes daktarai 
atidengia daug naujų ir svarbių 
dalykų medicinos mokslo sTity. 
Butų gerai, kad daktarė apra
šytų savo įspūdžius ir naujus 
moksliškus pranešimus apie gy
dymą. Juk lietuviams, kad ir 
ne daktarams svarbu žinoti, ką 
naujo daktarai surado.

Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Milės Saibis, 22, su Avelyn 
Tezei, 16

Reikalauja
Perskirų

I
Mary Kukas nuo Roman Su

kas
Antonla Jukelis nuo Joseph 

Jukelis.

LIETUVIAI SKRAIDO
Trečia Metinė Aviacijos Diena, kurią rengia Lietuvių Na- 

cijonalis Aero Kliubas, įvyks sekmadienį, birželio 5 d. 1938 m. 
ALFORD STINSON AIR PORTE, 4 mylios į vakarus nuo 
Lyons, Iii., važiuojant Route 66, ten kur buvo pernai iš Lietu-1 
vos atvykę sklandytojai ir sportininkai.

Programo pradžia 1 v. p. p., tikrai įvairios įdomybės ore 
ir ant žemės, kurias išpildys lietuviai, bus ir šokiai prie geros 
orkestros per visą dieną.

Jei lytų, tai šis programas įvyks sekantį sekmadienį.
J • (Skelb.)

P A K E N GIMAI
Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis piknikas su laimėjimais 

įvyks sekmadienį, birželio 5 d., Justice Park darže, prie 
Archer ir Kean avė., Justice Park, III. Pradžia 11 v. iš ry 
to. Gros A-l Schemett’s Orchejtra. Visi kviečiami atva
žiuoti ir susipažinti su teisybiečiais. Kviečia Valdyba.

Sekmadienį, birželio 5 d., Chicagos Lietuvių Vyrų Choro pik- 
nikas-išleistuvės Pirmyn Chorui Jefferson miškuose. Vi
sas pelnas skiriamas Pirmyn Choro kelionės fondui. Įvyks 
baseball lošimas tarp Pirmyn mergaičių ir Vyrų Choro 
komandos. Vyrų Choras nuoširdžiai kviečia visus t-uvo 
draugus atsilankyti. —A. V.

Širdingai kviečia jas ir jūsų draugus į
BRIDGEPORT TAVERNO 

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 
Penktadieni, šeštadienį, Sekmadienį, 

Birželio-June 3, 4 ir 5, 1938
3959 So. Halsted Street Tel. YARDS 3399

mitoką __ tt-skandžjai — pavanos
HENRY PODRUS IR ANNA NAUYOKAS

Taksų Mokėtojams 
Muzika

Gegužės 26 d. turėjau užmo 
kėli nuosavybės taksus. Įėjau 
į City Hali trobesį iš La Šalie 
st. Tuojau pastebėjau būrį mu
zikantų, susidedantį iš 15 ypa
tų prie Special Assesment kam
bario 107. Besibr jaunant į 
kambarį per žiopsotojų būrį, 
muzikantai užgrojo “Vieni- 
Vieni”. Ši dainelė, kaipo taksų 
mokėtojui, sukėlė daug ūpo. 
Mat, ji gražiai skamba, žo
džiai puikiai sutaikinti, o rit
mas geras ir linksmas, žodžiai 
vienoje vietoje skamba šiaip: 
“Gir-gir-gir laukiame jus, gir- 
gir-gir ilgimės jums” ir t. t. Ir 
taip ta skambi meliodija skam
bėjo tolei, kolei taksus užmo
kėjau. Bet kaip greitai gavau 
)akvitavimą iš patarnautojo,' 
taip greit ir meliodija atsimai
nė. Išeinant man iš kambario 
muzikantai jau grojo “Charla- 
’an Marsh’’, “Šarlatanų/^maršą”.) 
Tada perstojo groti, priėjęs 
ienų iš muzikantų paklausiau:
Kokiam tikslui ši muzika?
Jis; man staigiai atsakė: “Ar

li tanista nežinai, kad majoras 
Teky sako, ‘Keep Chicago 
ihead with tax’. ”

Tada tik supratau, kodėl bu
vo grojamas ir “Šarlatanų 
naršas”. —Homo Novus.

Apsivedė A. Briedytė 
ir B. R. Bergstrom

Teko man sužinoti žingeidi 
naujiena. P-lė Aldona Briedy
tė, žinoma pianiste, neseniai 
įstojo į naują gyvenimą. Grį
žus iš atostogų Floridoje, kur 
ji buvo su teveliu, Vincentu 
Briedis, ji apsivedė su mar- 
ąuetteparkiečiu, Bertil R. Berg
strom, ir dabar apsigyveno gra
žiam name, 6805 South Arte- 
sian Avenue. Jisai yra gabus 
muzikantas, dažnai dalyvavęs 
lietuviškuose parengimuose. Ji
sai dirba arkitelčtųros skyriu
je, Čikagos Board of Educa- 
tion.

P-s Bergstrom’s tėvelis da
bar viešėj a Los Angeles, Kali
fornijoje, kur jis neseniai nu
važiavo.

Linkime jaunajai viso ge
riausio naujam gyvenime ir 
daug pasisekimo muzikos sri
tyje. P. š.

PILSEN KWIK KLEAN
Pašte Soap Cleaner

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

GARANTUOTA!

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinią Skyrių?

GARSINKITE “NAUJIENOSE
i]

Bud r ik Furniture Mart

Chrysler-Plymoutb Į

DAUGYBĖ VARTOTU 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

BUDWIT’S
\ RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644^S. Paulina St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

/— 111 —
Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg> pristatėm an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YAKDS 3408 k----------- —f

Republic 7345
• PAŪL’S Furniture

Upholstering and 
REPAIRING 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervllkimas

“The New Marąuette
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

METINIS PIKNIKAS SU IŠLAIMĖJIMAIS
Rengia TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

Sekmadienį, BIRŽELIO-JUNE 5, 1938
Justice Park, Archer ir Kean Avė.

Justice Park, III.
Muzika Gros AL. SCHEMETT ORCHESTRA

PRADŽIA 11 VAL. RYTO KVIEČIA VALDYBA

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 

“Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kl'ubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
tur;te p'ima užsiregistruoti kuria d’oną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymu.

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.
Mrs. Wm. Jarsombeck (Atkočaitytė) 

8328 Kean Avenue Willow Springs.

’SS " .............. Tį
Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių? I

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANA8. Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonaa Hemlock 0318

Mifčikaitienė 
Švęs Gimtadienį

Šiandien vakare, birželio 4' 
dieną, ponia A. Misčikaitienė 
švenčia savo gimtadienį savo 
patalpose adresu 3119 South 
Morgan Street.

Poniai Adelei Misčikaitienei 
sukanka 53 metai, ir ji to ne
slepia. Rodos, nebejauna, bet 
pilna energijos ir gyvumo, ir 
darbuojasi visuomenės naudai. 
Nors Misčikaitienei tenka sun
kiai dirbti ir prie namų ruošos 
r tavernoje, kurią ji užlaiko 
kartu su ponais Gapšiais, bet ji 
anda daug laiko ir visuome
niškiems darbams. Apie ją daž-; 
aai skaitome laikraščiuose, ką! 
ji veikia.

Taigi giminės ir draugai, pa
žįstami ir nepažįstami, prašomi 
esate dalyvauti Misčikaitionės 
vardadienio šventėje.

Klajūnė

Onos Firantienės 
Išleistuvės

Žinoma veikėja p-nia Ona 
Firantienė su sunum Edgardu, 
drauge su Pirmyn choru išva
žiuoja keliems mėnesiams pasi
viešėti Lietuvon. Tat taja pro
ga šeštadienį 4 d. birželio ren
giama išleistuvės Sandaroje 
(antram aukšle) 812 W. 33-čia 
gatvė. Draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
minėtam išleistuvių vakare ir 
laikinai atsisveikinti su p. Fi- 
rantiene ir jaunuoliu Edgardu, 
kurio darbštumas yra pavyz
džiu daugeliui musų jaunuolių.

Vakaro pradžia lygiai 8 vai. 
vakare. Rengėjai

i
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MAŽOS RADIOS
Philco, R. C. A. Victor 9 

tūbų, po $59.00 
ir aukščiau

BiOk
k /

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Norge, Thor, ABC, po $50.00 

Plaudami drapanas namie 
sutaupysite pinigus

Parlor Setai Padaryti Pardavimui po $100.00 
Šią Sąvaitę po $50.00

Pasirinkimas didelis: Kroehler, Fcnske, Pullman ir iki tų. Elektrikinės ledaunės: Gene
ral Electric, Norge, Westinghouse, Kelvinator, Crosley Shelvador ir kitų su $50.00 
nuolaida, po $69.00, $89-00 ir$99-50 ir aukščiau.

Jos.F.BudrikJnc.
3409-17 S. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 7010

Budriko metinis Radio Piknikas nedėlioję, June 12 dieną, Birutės 
Darže, prie Archer Avė. ir 79 gatv., Justice, III.

DAILY I
BUSINESS
DIRECTORY■

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti (vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal .8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS .

.50

.00 
riena 
.00

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama .......~

VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■f

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

TONSILAI IŠIMAMI $19 
už ................. . ....... :_ T ■ "

GYDYMAS CCn
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA x

diena ligoninėje ___  $15

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-

82nd and KKAN AVK



*

Šeštadienis, birželio 4, 103Š NAUJIENAS, CMcažOs AL ’’ 7
uždarytas tiltas niša d

NUOSTOLIUS 18-tai APYLINKEI
LIŪS kad tik gavus jūsų balsą, o po 

išrinkimo jis nenori ir matyti 
savo balsuotoji). CLASSIFIED ADVERTISEMENTSI

------- ---------- -—--- --------------------------------u- -------------------... . ->■ ---------- -- ... ......... ..„hitii.-Jl____r~_ ___ ___________

Reikia trafiko šviesų, reikia naujo tilto; 
lietuviams reikia pabusti

BYNSO REPORTAS
18 KOLIONIJA. — Kaip ža

dėjau, taip ir padariau. Parū
pinau tris “cigarbaksius”, iš
ploviau skyles, kad galėtų laiš
kas tilpti ir tuos “baksus” iš
dalinau sekamai: p. Jonui Tyl- 
kai, 1734 S. Union Avė.; p. 
Geo. Korak-O’Malley, 633 W. 
18th Str.; Mrs. Kohler, 1930 
Canalport Avė. O tas buvo pa
daryta tam, kad žmonės kiek 
galėdami rašinėtų “Naujie
noms”, kad jiems toli nereikė
tų vaikščioti bei ieškoti krąsos 
ženklelių “stempų”.

Bet, jus tikite ar ne, dar 
nei vienas vyras nėra parašęs 
nei vienos žinios. Gaila.

Neveltui man moters juokė
si, kad kol vyras kur nors pri
sirengs, tai ir ruduo ateis. Ne
jaugi? Ką vyrai, pasakys? Vy
rai, rašykite ir nepasiduokite 
moterims. Moters, tiesa, grei
tai “prisirengia”, bet lėtai ap
sirengia... Ar ne taip vyrai? 
Taigi, .jau jus “prisirengėt”

PADfiKAVONE

A.+A.
MOTIEJUS SKIRMONTAS
kuris mirė gegužio 23 d. ir 

palaidotas tapo gegužės 27 d. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jUme musų SVasiškam tėvui“ 
kun.. pral. Krušui, kun. Pet
rauskui ir kun. .Valančiui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavoja- 
me graboriui p. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
vargonininkui Pociui ir gėlių 
aukautojams, grabnešiams ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
mas broli sakome: ilsėkis šal
toj žemėje. Nuliūdęs

Brolis Jonas Skirmontas.

“bečiju”. Jei t turite ką para
šę... neškite J virš minėtas dė- 
Žes-“baksus“.

» » » 
Grįžo iš Phila

P-lė Helena Mikutckaitė va
kar grįžo iš Philadelphijos, kur 
praleido keletą dienų atosto
gų.

8 » » 
Kenčia dėl Tilto

18-tą gatvę gana skaudžiai 
užgauna iškeltasis tiltas per 
Chicagos upę. Tą tiltą jau ke
lintą kartą lopo, lopo ir lopo, 
bet kada ir kiek gerai jį su
lopys, tai ateitis parodys. Be
rods, iš tų “lopų“ jau buvo ga
lima visai naujas tiltas pasta
tyti.

8 8 8

Union Avė. Tiltas
Butų labai gerai, jei mies

tas pasirūpintų pravesti tiltą 
per Chicagos upę ties Union 
Avė., kuris sujungtų Union 
Avė., per Archer Avė. Tuomet 
visas mašinas, autus ir trokus 
atimtų nuo Halsted gatvės. Jie 
nemano platinti Halsted gat
vės, o ji yra begalo ankšta mu
sų kolionijoje.

8 8 8

Reikia šviesų
Būtiniausiai reikia apsaugos 

šviesos “Stop and Go Lightš“ 
prie 18 ir Halsted, 19 ir Hal
sted (dvi mokyklos, vaikams 
pavojus) ir prie 18-tos ir Ga
nai gatvių, čia yra toks mi
šinys, kad kartais nei pėkščias 
nei važiuotas negali pereiti nei 
pervažiuoti skersai gatvę.

8 8 8

Aldermonas Nesirūpina
Musų daug žadėjęs p. alder- 

monas-Juozas Ropa visai nesi
rūpina šios kolionijos padėti
mi. Jo ausys visai užkimštos. 
Kitoms kolionijoms jis duoda 
ką tik jos nori. Well, nepamirš
kite, kada p. Juozas Ropa vėl 
prašys jūsų balso, tai žinokite 
ką jam pasakyti. Darykite tą, 
ką jis daro. Politikieriaus yra 
toks nusistatymas: kada jis 
ieško urėdo, tai jis žada viską,

18-ta Silpna Politikoje
Musų kolionijos žmonės la

bai silpni politikoje. Jie jokiu 
budu negali suprasti kam yra 
reikalinga politiška organizaci
ja. Bet kada žmonių “beishlon- 
tai” užplukdyti, šaligatvyje pra- 
švinkęs 
vaites; 
tai jie 
derasi,
ryti? Mėgina eiti pas “politi- 
šinus”, bet it sU “liktarna“ prie 
jų prieiti negali. Vyrai, susi
praskite politiškai. Sudarykite 
grupę bent iš šimto balsų-bal- 
suotojų, tuomet pamatysite, ar 
jūsų kas klausys ar ne? Pagal
vokit.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKAU APSIVEDlMŲl vaikino 
ar našlio apie 40 m. amžiaus. Turi 
būti tinkamas prie biznio; esti 40 
metų amžiaus, gerai atrodanti, pa
siturinti. Rašykite laišką.

1739 So. Halsted St. Box 830.
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FURNISHED ROOM8—TO RENT AUTOS—TRUCK8 FOR SALE 
Automobiliai Ir Trokai Pardavimui

•f.

KAMBARYS dėl tendos pavie
niui su valgiu ar be Valgio. Arti 
dviejų karų linijų. 3104 West 44th 
St., 2-ros lubos.

SPECIALUS
BARGENAS

vanduo stovi tris sa- 
kada nešvara aplink, 

bėgioja viens pas kita, 
kalba, galvoja, ką da-

Nekaip su Pilietybė
Pas mus (pilietybė irgi ne 

pergeriausio laipsnio. Nesu
prantama, kodėl žmonės, čia 
pasilikę gyventi, nepasirūpina 
tapti piliečiais? Kai jie negau
na atatinkamos 
darbo, tai, oi, oi, 
mas...

pašalpos bei 
oi, koks ler-

dalykai. Žmo-Atsitinka keisti
gus nori pašalpos... Ar esi pi
lietis? Ne... Kodėl? Aš jau tris
dešimts metų Amerikoje ir aš 
geresnis negu kitas pilietis! 
(Imagine?) Gaila, kad Dėdė 
Šamas tokių “piliečių” nepri
pažįsta...

Vyrai ir moters, imkite bent 
“pirmas” popieras kol dar nė
ra “karščio“. Kai užeis “karš
tis”, tai jau ne bus laikas po- 
pierų ieškoti nei rėkti — šauk
ti pagelbos. Veikite dabar.

jieDėkite savo pinigus kur 
bus apdrausti

Jeigu Dėdė Šamas suteikia 
garantiją, tai jatK nėra ko bi
jotis, o tokią garantiją Dėdė 
suteikia per Naujienų Spulką 
musų kolionijos gyventojams.

Atidarykite sąskaitą Naujie
nų Spulkoje.

Bynsas

Keistučio Klubo
Susirinkimas
Rytoj

LEONARDAS JOKŠUS, 5 Mėtų ir ELENORA JOKŠUS, 18 Mėn. 
Gyveno po adresu 536 West 33rd St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu netikėta mirtimi Birželio 2 d., 
10:30 valandą ryto, 1938 m., gimę Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime motiną Oną, po tėvais Zabavi- 
čaitę, kuri guli pavojingoj padėtyje Cook County ligoninėje, 2 
dėdes, Vladislovą ir Petrą Zabavičius ir jų žmonas: Angiešką 
ir Rozaliją ir kitas gimines.

Kūnai pašarvoti Mažeikos koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks Panedėlį, Birželio 6 d., 9:30 vai. ryto iš kop

lyčios bus atlydėti į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
fedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten bus nulydėti į 

v. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Leonardo Ir Elenoros Jokšus giminės, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jiems paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Dėdės ir Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138. •

Lietuvos Keistučio Pašalpos 
Klubo susirinkimas įvyks rytoj, 
birželio 5 diėną, 1938, Juškos 
svetainėje.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus; Biznio komisija išduos 
raportą apie pikniką, kas nu
veikta ir kas dar turi būt pa
daryta. Taipgi bus* renkami 
darbininkai piknikui. Ir dar 
biznio komisija prašo draugų 
grąžinti šiame susirinkime se
rijų tikietus, kad piknike turė
tume daugiau liuoso laiko pasi
svečiuoti ir su draugais bei pa
žįstamais smagiai laiką praleis
ti. Komisijos narys

SITUATION VVANTED
__ _______ Ieško Darbo_________

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

PASIRENDUOJA ŠVARUS mo
derniškas kambarys su getais ra
kandais Marauette Parke dėl šva
raus ir inteligentiško vaikino; yra 
garažas. 6740 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 2865. ’

IEŠKAU DARBO gasolino stoty
je, jaunas, kalbu lietuviškai, pa
šaukit Lafayette 0051.
iiii MmMitMi i............... i ami m........ . miMnu ir

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTĘRIS dėl na
mų darbo apie 50 metų amžiaus. 

6636 So. Kbinehsky Avė.
Po 6 vai. vakaro.

REIKALINGĄ MERGINOS arba 
moteries pridaboti mažą vaikąs 

2519 West 69th St
MM

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU PIRMARANKIO 
duonkepio — dėl juodos duonos ir 
biskvitų. 10502 So. Michigan.
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FOR RENT—IN GENERAL 
Rendaį—Bendrai

RENDON 6 KAMBARIŲ’ fletas 
— maudynė naujai^išdekoruoti — 
renda $20.00. 657 West 18th St.

RENDpN ŠTORAS Bridgeporto 
apielinkėj, tinkamas bučernei ir ki
tiems bizniams, nes nėra per kelis blo“ 
kus kito, 3 kambariai gyvenimui, 
renda pigi, šaukite Tel. YARDS 
2414.

RENDON KRAUTUVĖ su fikče- 
riais. Tinkama bučernei, grosernei 
ar tavernai, 6 kambariai gyveni
mui. T. BIVEINIS, 501 W. 37th £t.

RENDON 2 kambariai, miegama
sis ir kuknė — apšildomi — ženo- 
tai porai ar pavieniui. 3004 West 
53rd Place, pirmos lubos.
■ ■■• .........  ■ .......... .  » ....... ■ "‘V

Biblijos Tyrinėtojų 
i v Atidai!

r‘« • a u * V. •

Musų valandos Biblijos paw-

vai. po piet'į 10:00 VaL ryto. 
Kožną sekmadienį, ant neapru- 
bežiuoto laiko po numeriu 
2458 W. 38 St.

Rytoj, 5-tą d. birželio, 
bes S. Beneckas temoje 
Pasaulio Viešpatysčių 
yra Išpranašautas”,
lygiai nuo 10:00 vai. ryto. ‘

Rengia ir 'kviečia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga veltui. Nė
ra rihkliavos. (Skclb.)

kal-
“Šio

Galas
Prasidės

Northwest Lietuvių 
Moterų Klubo 
Piknikas* Atidėtas

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

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

NUO 350 IKI 400 KARŲ 
Visokio Modelio ir Išdirbystės --------------------------- 50Q

J >245.00
$285.00

DE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

3585 Milwaukee.

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

RENDON fothišiuotas KAMBA
RYS. ženotai porai ar vaikinui. 
Didelis, apšildomas — gera trans- 
portacija. 6338 So. Throop St. pir
mos lubos.

PASTOGĖJ apšildomas kambarys 
apmokėtas gasas ir elektriką, yra 
toiletas — ženotai porai ar pavie
niam. 4027 So. Brignton Place.

RENDON KAMBARYS pavie
niui arba vedusiai potai, Tel. Re- 
public 6160.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampas 35th PI. ir Halsted. 5 kam
bariai pagyvenimui. Birznis išdirb
tas 4 metus. 3538 So. Halsted St.

RENDON KAMBARYS dėl vyro 
ar moters, kad ir su vaiku.

2524 So. Green St.

RENDON KAMBARYS su visais 
parankumais. Prie mažos šeimynos, 
švari vieta. Bridgeporto apielinkėj.

3601 So. Union Avenue.

RENDON KAMBARYS — su ar 
be valgio — apšildomas.

2435 West 45th St.
m—«.   i   i■ 

MISCELLANEOUS WAjNTED
Įvairus Pareikalavimai

1936
1935
1936
1937

DODGE SEDAN ..... 
PLYMOUTH ...........
CHEVROLET Sedan 
PACKARD, 4 Durų Sedan

LUXE, Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda

BURKE MOTOR
5001-7 SO. WESTERN AVĖ. 

Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 
Matyk Asmeniškai arba Pašauk

Telephone GROVEHILL 3678

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

2301 So. Leavitt St.

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

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

AUKOJA 6 KAMBARIŲ freimi- 
nę rezidenciją, karštu vandeniu šil
domą, 2 karų garažą.

6831 So. Claremont Avenue

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

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

drau- 
North- 
Klubo 
rytoj,

atidėtas

$1500 NUOLAIDOS nuo pirmes
nės kainos; 6 kambarių plytinis 
bungalow; karštu vandeniu šildo
mas; garažas; lotas 56x232; dideli 
medžiai. 10518 Prospect Avenue, 
Beverly 3368.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ namas, 
tinkąs didelei šeimai. Vertė $7000. 
Mano kaina greitam pirkėjui 
$5900.00. Galima pamatyti šeštadie
nį ir sekmadienį nuo 1 iki 4 P. M. 
ties 3706 W. 62nd St. Statytojas J. 
Pake!, 2502 W. 69th St. Tel. Gro- 
vehill 0306 (Leiskite man pastatyti 
jums namus ant jūsų loto pagal 
F. H. A. planą).

PENKIŲ KAMBARIŲ mūrinė 
bungalow Marųuette Parke ant 
pardavimo prieinamai. 7239 South 
Mozart St.

PARSIDUODA — Mainysim gra
žų dufletį mūrinį, apšildomą po 6 
kambarius, Marųuette Manor ant 
biznio namo, tinkamo tavernos biz
niui. Taipgi mainysim 20 akrų prie 
miesto Chicagos arba 119 akrų Wis- 
consino farma su gyvuliais ant Chi
cagos namo, arba bungalow.

CHAS URNICH, 
4708 So. Western Avė.

PARDAVIMUI NUOSAVYBĖS 
su namais ir be namų. Kreiptis tarp 
8 ir 10 A. M. ar iki 6 P. M. 
ŽYDUKAS, 4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0800.

DOMĖS!
Klausiu, kas vykstate automobi

liu birželio mėn. į Pittstono, Pa. 
apylinkę, noriu gauti pavėžinti, at
sišaukite. Ir turiu pardavimui nau
ją “lietuviškai-amerikonišką”, didį
jį A. Lalio žodyną. A. BYLA, 1035 
N. Ashland Avė., Chicago, III.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FUkNITURE-FIXTURE FOR SALE 
' Rakandui»it * įtaisai Pardavimui

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

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

i CALumet 5269.

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

4 KAMBARIŲ fornišiai pardavi- 
mūi—geram stovyje — pigiai.
A., 3416 So. Union Avę. antros lu

bos užpakalyje.

TAVERNAS — geras biznis, 
kampinis. Paaukuos fikčerius ir 
staką. 1036 W. 21st St. 

Haymarket 8390.

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

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

PARSIDUODA TAVERN geroj 
vietoj prie 2 gatvekarių linijų ir 
prie gatvekarių barnės.

6818 So. Ashland Ąve.

PARSIDUODA BATHING IR 
SWIMING Concession ir rafresh- 
ment stand Forest Praserve 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., 2nd floor.

$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- 

pVo rriietfp. Budinkai geri. Mrs.
* Osborn, Hart, Michigan.

PARDAVIMUI HARDWARE ir 
Malevos (Paint) krautuvė. Lietu
vių apielinkėje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Labai gera pro
ga lietuviui biznieriui, kuris nori 
eiti į panašų biznį. Pardavimo 
priežastis, patirsite ant vietos. At
sišaukite pas N. C. Krukonis and 
Co., 3251 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Victory 1233.

GRAŽI FARMA KAIME; trout 
stream; bizniavas kampas pardavi
mui. Beto, pigi farma.

PHILIP LEHNER, 
Princeton, Wisconsin.

RESORT SERVICE
Kuro^^^^

VASAROTOJŲ AT YDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

j

ONA ANDRULIENE
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 nuliudime vyrą Antaną, dukterį Jadvygą, 
Sūnų Raymondą, seserį Kazimierą Šimkienę, 2 brolius: Juozapą 
ir Aleksandrą ir jų šeimynas, pusseserę Zophią Stankienę ir 
jos šeimyną, 2 švogerius Andrulius Alenksandrą ir 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.
Laidotuvėą įvyks Pirmadienį, birželio 6 d. 8:00 vai. ryto iš na

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

Visi a. a. Onos Andrulienės gimihės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 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.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, 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.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.
^1^

R I A Gėlės Mylintiems 
B B IJ i< Ii Vestuvėms, Ban- 

|j O kietams, LaidO- 
# V ■ R W »■ tuvėms> Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
PĮione LAFAYETTE 5800

Pranešama, narėms, 
gėms ir draugams, kad 
west Lietuvių Moterų 
piknikas, turėjęs įvykti 
Jefferson miškuose,
dėlto, kad įvyks northsidiečių 
keli parengimai toj pačioj 'vie
toj.

Kltibo piknikas įvyks sekma
dienį, birželio 19 d., taipgi 
Jefferson miškuose. Smulkiau 
pranešime vėliau.

Prot. Rast. S. B.

Rytoj Golfo 
Turnyras

143-Kinsman laukuose, prie 
čios ir Parkers Rdad, rytoj ry
tą įvyks Lietuvių Golfiųinkų 
Sąjungos -turnyras už Metro
politan State Banko padovano
ta taurę: Laimėtojai gaus ir 
kitas dovanas. Prizai taipgi 
bus įteikti golifininkų žmonoms, 
kurios negolfups, bet turės sa
vo bridžo turnyrą.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Par^vimm

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

COOK COUNTY FINANGE 
COMPANY

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

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

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

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 metaips išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

/ 1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARSIDUODA TAVERNAS ne
brangiai — pigi renda — biznis 
labai gerai išdirbtas.

418 West 63rd Street.

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

PARSIDUODA GERAS TAVER
NAS 
metų, kampas — 4 kamb. pagyve
nimui. Pigi renda.

4458 So. Ashland Avė.

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.

vieta išdirbta per daug

PARSIDUODA TAVERNAS—ge
roj vietoj — geras biznis — prie
žastis pardavimo—turiu du biznius. 
Savininką galite matyti nuo 10 ry
to iki vėlyvos nakties.

6614 So. Western Avė.

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

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

iki

REAL ESTATE FOR SALE
Na^

TURI PARDUOTI TURTĄ likvi
duojant 2 aukštų freiminį, 3 dide
lės virtuvės viršui, 75x200 lotas, 
garu šildymas, 10108 Malta St. Tu
ri matyti, kad įvertinti. Paaukos.

Beverly 4609.

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

Pataisyk Stogą ir . 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finahsai-P&skolos

PARDAVIMUI bizniavas NA
MAS ant 63rd ir California Storas 
2, fletis ir 2 katu mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.
Tel. Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

...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

’30
’31

' ’31
PONTIAC SEDAN ...... $50
FORD .......................... ..... $95

__ CHRYSLER ....... ,........ $135
’35 CHEVROLET, Radio ir šil

dytuvas ........................ $300
ROY ALLEN, 

4644 So. Union Avenue.

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 $0750. Lengvus terminai. Pa- 
njatyk Šį nepaprastą namą prie 
3633 N. Newcastle Avė. Tadą šauk 
W. R. LEMKEv Randolph 3700 arba 
vakarais Avenue 1924.

Dėl smulkmenų apie turny
rą reikia kreiptis prie Dr. Bld- 
žio, CANal 6122. (Sp)

2202 W.

LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

CERMAK RD. Canal 8887I
I Siu nčiarti Gėlės

Telegramų į
L U V L1811U Visas Pasaulio 

Dalis. , 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
.. ir Pagrabams. >

3316 So. Halsted StreetTel. BOULEVARD 7314Mosr

Skelbimai Naujienose 
duoda naud% dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

i į ja t—i ■

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND
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JURGIS JOKŠAS GAL EIS BEPROTNAMIN
VISAM GYVENIMUI

Jokšienė dar nežino apie dviejų 
vaikučių mirtį

Jurgis JokŠas, Bridgeporto apie tris menesius. Jokšų ten 
lietuvis, kurs užmušė savo du išlaikė penkis mėnesius ilgiaus.' 
vaikučius ir sunkiai sužeidė'Kankakee beprotnamyje yra 3.- 

į, . Y * - X   ~ — 1 • y • _ 2 _ •
savo jauną pačią, bus apkaltin
tas žmogžudy bėję. Jo apsigy
nimas veikiausia bus, kad jis 
buvo beprotis. Jeigu tas apsi
gynimas butų priimtas, tai Jok
Šas gali būti nuteistas visam . . ,........ y. jo visos Chicagos lietuviai. Jo gyvenimui j kriminalių bepročių' . v v,. .. x. . Tc 4. * c /q|1 iwmnati irai kn/»ioi I

ligoninę.
Kankakee bepročių ligoninės! mėnesių, dar nepalaidoti.

800
esti
kų.
mi
ligoninę.

Jokšo žmogžudybe pasibaise-

bepročių, o tame skaičiuje 
nuo 150 iki 200 alkohoL- 

Daugelis jų yra nepagydo- 
ir paleisti vėl sugryžta į

du užmušti vaikučiai, Leonar
das, 5 metų, ir Eleanora, 18

Jų
daktaras Marrom sakb, kad kūnai guli pavieto lavoninėje. 
Jokšas buvo paleistas iš be-'Jokšienė apie jų mirtį dar ne- 
protnamio iš dalies todėl, kad i žino, nes ji pati vos gyva gu- 
beprotnamyje trūksta vietos t Ii pavieto ligoninėje, ir jai apie 
kroniškiems girtuokliams. Pa-’ vaikų tragišką mirtį dar nesa- 
prastai girtuoklius ten laikoma koma.

V. MIŠEIKAI REIKIA 
PAGELBOS

208ta SLA Kuopa 
Svečiuose Pas p.

SUDĖJO $337 AUKŲ “PIRMYN” ATSISVEI
KINIMO BANKIETE

Gražus išleistuvių vakaras Syrena salėje, 
Brighton Parke

Indianapolio automobilių reisų laimėtojas Floyd Roberts, 38 metų. Jis važiavo
500 mylių greitumu 117.2 mylių į valandą, o tai yra naujas rekordas. Šimtas tuks-

Chicagos lietuvių progre- 
syvė visuomene pažysta Dė
dę Mišeiką nuo daugelio 
metų. Tai buvo musų švie
tėjas, mokytojas, nenuils
tantis darbininkas žmonių 
labui.

Dabar Dėdė Mišeika ir jo 
žmona yra blogoj padėtyj. 
Jau beveik metai kaip Dėdė 
Mišeika nebegali paeiti.

Jam reikia pagelbos. Tuo
jau. Dabar.

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

Draugai, atsiminkite se
ną darbuotoją p nelaimėje. 
Kiekviena jūsų auka . .bus 
širdingai įvertinta. Siųskite 
tuojaus. Aukos bus priima
mos “Naujienose” ir galite 
jas siųsti “Naujienų” adre
su.

Baisi Nelaimė, 
Kuri Per Nelaimę 
Neįvyko

Apie tokias nelaimes laikraš
čiai nerašo. Bet ne pro šalį 
kad rašytų.

Tas atitiko ant Bridgeporto, 
Halsted gatvėje, tarp 35-tos ir 
34-tos gatvių.

Važiavau automobiliu Halst
ed gatve į šiaurės pusę. Vidu
ryj bloko sustojo ant gatveka- 
rių bėgių didelis uždarytas tro- 
kas, važiavęs į priešingą man 
pusę. Kas buvo už troko nieko 
nesimatė. Tik urnai pro užpa
kalį troko iššoko suaugusi mer
gina, bėgdama skersai gatvės. 
Kada ją pamačiau, mano auto- 
mobiliaus nosis buvo tik už tri
jų žingsnių nuo jos. AkiriliTks- 
nyj uždėjau brėkius ir mano 
automobiliaus tairai sučypė ant 
gatvės akmenų. Mergina prabė
go, nei nepažiūrėjus kas čia at
sitiko.

O be jokios abejonės ji bu
tų kritus* negyva, jeigu ar ne
būčiau dabojęs kas dedasi prie
šakyj ir jeigu nebūčiau važia
vęs tik 23-jų mylių greitumu. 
Važiuojant norj ir 23-jų mylių 
greitumu, nebūtų buvę galima 
sustabdyti automobiliaus į lai
ką. Toks tai buvo “close sha- 
ve”.

Bėgti skersai gatvės su tirš
tu trafiku yra didelis nusidėji
mas. Ta mergina nei nežino, 
kad ji tik per laimingą dalykų 
susidėjimą paliko gyva. O tuo 
tarpu jai, kaip sakoma, reikė
tų rykščių. K. J.

S. Mikšienę
Kaip paprastai, vasaros metu 

208-tos SLA Moterų kuopos 
narės yra kviečiamos laikyti sa
vo susirinkimus kur nors to
liau nuo miesto bildesio, ar tai 
Dr. Šlakienes jaukiam daržely
je, prie ežero kranto, ar ponios 
Šatkauskienės visuomet vaišin
guos namuos, ar pas kitas iš 
narių, kurios maloniai priima 
visą kuopą. Praeitą ketvirtadie
nį susilaukėm tokio smagumo, 
pakviestos į ponios Mikšienės 
namus, kur buvom nuoširdžiai 
vaišinamos. Po reguliario susi
rinkimo, kuriame buvo apkal
bėta visa eilė reikalu ir padary
ta nutarimų, išklausyti rapor
tai iš veikimo ir parengimų, se
kė vaišės’, pasikalbėjimai, atsi
sveikinimai su narėms, kurios 
važiuoja Lietuvon. Dr. šlakie- 
nė, varde kuopos, įteikė poniai 
A. Steponavičienei dovaną, kar
tu su linkėjimais, kad jos ke
lionė ir buvimas Lietuvoje su
teiktų jai kuosmagiausių atsi
minimų.

Ši pirmoji moterų kuopa mu
sų senamjam Susivienijime, 
kaip jau jos praeities darbai 
aiškiai parodė, yra atlikus dau
gybę gražių ne vien visuomeni
nių darbų, bet kartu moka į- 
vertinti ir atjaus’ti kitiems vi
suomenės veikėjams, kuomet jų 
gyvenimo saulutė aptemsta... Ir 
šiame susirinkime pradėjus No
rai Gugienei kalbėti apie nelai
mę, kurioje randasi musų se
nas veikėjas, Vincas Mišeika,

tančių žmonių žiurėjo tų reisų.

Kazys ir Betty Su
grįš, Jei Mama Ne
lups Jiems Kailio
Be to, Kaziukas ir Betty Jo

naičiai labai nori valgyti
Išėję Wrightwood pradinėn 

mokyklon, Wrightwood ir Or- 
chard, užvakar pražuvo 10 me- 

| tų Kaziukas Jonaitis, jo sesuo, 
j 8 metų Betty ir kaimynų ber- 
'niukas 11 metų John Heich.

Mrs. J. Jonaitienė, 641 W. 
I Drummond avenue, vos iš pro
to neišėjo beieškodama vaikų, 
besirūpindama ir visą naktį ne
miegojusi. Gal kas juos kidna- 
pino, gal kur užsimušė; gal pri
gėrė? Visokios baisios mintys 
skverbėsi jai į galvą.

Rūpestis nepraėjo, bet Mrs. 
Jonaitienė negalėjo susilaikyti 
nesusijuokus, kai paštininkas 
vakar atnešė jai laišką. Tai 
buvo nuo sunaus, Kaziuko. Jis 
rašo: “Mes išalkę ir norim ap
sirėdyti, bet sugrįšim namo, 
jei Mama mums nelupsi kailio.” 
Sūnūs davė motinai instrukci
jas parašyti “Taip” ar “Ne” 
ant laiškelio ir palikti jį prie 
buto durų. Laiškas buvo įmes
tas Lincoln Parko apylinkėje.

Jonaitienė skundėsi policijai, 
kad jos vaikai pabėgo iš namų 
jau antru kartu. Kaziukui ir 
Betty nėra ko bijoti. Motina 
jiems viską dovanos, lai jie 
abu grįžta namo sveiki.

sekančios narės tuojau sudėjo 
savo, nors mažą atmintį, tam 
žmogui, kuris’ visuomet mokė
jo, savo simpatingam bude, iš
reikšti ir paguosti kitus, jy ne-., 
laimėse, bėdose:

Maria Brenzaitė ........
Elzbieta Šatkauskienė 
Anelė Steponavičienė 
Irena Brenner ............
Dr. šlakienė ............
Vanda Byanskienė ....
Aleksandra Stanish . 
Stella Narvidienė ....
Faustina Tulienė ....
A. Naikelienė ...........
M? Barisas ...............
Ponia Vežei ...............
Helena Laucyte ........

$2.09 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

50 
50 
50 
50

Viso $13.00
Pinigai priduoti “Naujie

noms” Visoms aukautojoms, 
nuoširdžią padėką taria,

Mišeikos šeimos draugė.

Dainuos Chicagos Vyrų 
Choras, Kalbės Adv.
K. Gugis, etc.

Ryt, nedėldicnį, 11-tą valan
dą priešpiet radio klaus’ytojai 
gaįęs pasidžiaugti tikrai gražiu 
ir įdomiu radio programų, ku
rį savo lėšomis ir pastangomis 
trąnsliuos Progress Furniture 
Company, 3224 South Halsted 
Street, iš stoties W.G.E.S. Pro- 
gramo išpildymui yra pakvies
tas galingas Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, kuris, vadovau
jant Kaziui Sįęppnavičiui, pa
dainuos linksmų ir gralių liau
dies dainelių įš piiktĮpių kom
pozicijų. Advokatas K. Gugis 
duos įdomių patarimų, prie to 
graži muzika bei įdomus pra
nešimai pilnai patenkins kiek
vieną klausytoją. Patartina ra
dio klausytojams nepamiršti 
pasiklausyti. Rep. J,

Budriko Radio 
Programai

Rytoj 4 valandą po pietij Bu
driko Radio Programas bus 
girdimas iš Stoties W.A.A.F. 
920 k. ir susidės iš parinktinių; 
lietuviškų dainų ir šokių ir a- 
kordijonų muzikos.

Penktadienį tųcr patim laiku 
ir iš tos' pačios stoties bus dai
nų ir muzikos programas, gra

žus pasiklausyti visiems.
Ketvirtadienį 7 valandą va

kare Budriko radio programos 
bus girdimos iš stoties W.H.F. 
C., 1420 k.

^Budriko metinis pinkikas į- 
vyks birželio 12 d. Birutės dar
že, prie 79 gat. ir Archer Avė., 
Justice, III. Programas šitame 
piknike bus didelis’ ir labai į- 
vairus. Jame dalyvaus daugy
bė muzikų, dainininkų, ir šo
kėjų, profesijonalų ir mėgėjų 
artistų ir ristikų. Be to bus 
duodamos išlaimėjiniul 'v4ole 
ir brangios dovanos: $100.00 
pinigais, refrigeratorius, rūdi
jos, skalbiamos mašinos ir dau
gybė kitų daiktų, kurių vertė 
siekia virš $l;000:00. Kadangi 
dovanų bus daug, tai ir jų iš- 
laimėjimas bust lengvas.

Atsiminkite, Budriko pikni- 
birželio 12 d., Birutės darže, 
Justice, III. Pradžia 11 valandą 
ryto. —R.

Klaidos
Atitaisymas

“Naujienų” gegužio 30 die
nos numeryje tilpo žinia, kad 
advokato Kai raštinėje buvo 
pagerbtas adv. Mastauskas už 
atsisakymą priimti ordiną nuo 
Lietuvos valstybės.

Advokatas Kai mums prane
ša, kad jo raštinėje tą dieną 
tikrai buvusi draugiška suei
ga, bet Visai kitu tikslu.

Trečiadienio Vakare, birž. 1 
dieną, Syrena salėje, Brighton 
Parke, įvyko gražus Pirmyn 
choro atsisveikinimo bankietas. 
Parengimą suruošė Pirmyn 
Fondo Garbės Narių komisija, 
kuriai pirmininkavo pulk. J. 
Houghtaling, o sekretoriavo p. 
Nora Gugis. Jie abu pirminin-. 
kavo bankieto programui. P-ia 
Gugis atsilankė parengiman 
nežiūrint to, kad gana sunkiai 
serga ir turi gulėti lovoje.

Programo laiku įdomias kal
bas pasakė “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, M. 
Jurgelionienė, S. B. Komaiko, 
Dr. Juozaitis, J. Byanskas ir 
daugelis kitų vakaro svečių. 
Jie linkėjo chorui laimės ir pa
sisekimo Lietuvoje ir draugiš
kai perspėjo nepasiduoti per
daug Lietuvos vaišingumui; ne 
vien džiaugtis ir linksmintis, 
bet susipažinti daugiau su lie
tuvišku gyvenimu, lietuviška 
dvasia ir grįžti Amerikon ge
rais, tikrais lietuviais.

Laike programo vakaro sve
čiai sudėjo $337 aukų choro 
kelionės finansavimui. Dalis tų 
aukų buvo prižadų formoje ir 
aukotojai žadėjo jas šią savai
tę priduoti chorui. Kitos aukos 
buvo grynais pinigais, priduo
tos vietoje.

Žemiau seka aukotojų sąra
šas:

Prižadai
Dominikas Kuraitis, Milda

Audo Sales savininkas $50.00 
S. B. Komaiko ....... 50.00

S. P. Mažeika .......... 25.00
* Aukos

Barney Goldberg (pirmiau 
paskelbta ...................... $50.03

Dr. A. Juozaitis ....... 10.03
Dr. A. Bertash ........... 10.00
Pp. J. Vilimai .........  10.00
Hartman ir Barisas .... 10.00 
M. Jurgelonienė ..........  5.03
Juozas Grybas (Negalėda

mas atsilankyti, prisiuntė 
auką) .............................. 5.00

•B. Balickaitė (prisiuntė) 5.00 
Dr. Strikolis ..................5.00

Elmer Voight ............... 500
L. Nemunas ................... 5.00
S. Dombro .......................5.00
M. Bertash ...................5.00
L. Normantą ................... 5.00
J. Byanskas ................... 5.00
R. Slepikas ................... 5.00
A. Grigonis - ................... 5.00
Mrs. Impolis ................... 5.00
Mrs. Skudas ...................5.00
Pp. Statkauskas ............5.00
P-a Rakauskas ............... 5.00

’ K. Kriščiunienė............... 5.00
Dr. Paukštis  •.............. 5.00
M. Matikonis ............... 5.00
J. Juškienė ................... 5.00
A. Miller .......................5.03
F. Vaičkus ......  5.00
P. Ališauskas ............... 5.00
R. Pųslis .... ...................5.00
Mrs. Razmus ............... 2.00

$337.00

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Chicagos mokyklų superin
tendentas Johnson atsisakė pri
pažinti Chicago Teachers uni
ją, kuri reikalavo teisės atsto
vauti visus mokytojus derybo
se. Mokytojų Chicago j e yra 14, 
000, o prie unijos priklauso 
apie 9,000.

Keleiviai Lietuvoj 
Gaus Nupigintus 
Geležinkelio, Garlai
vių ir Bušų Tikietus

Kaip matyt, Lietuva ruošia
si būti vaišinga šią vasarą at
vykstantiems turistams. Jieiųs 
kelionė tikrai nebus brangi. Įr 
kaip. išrodo, daugelis naudosis 
tais nupiginimais ir skaitlingai 
važiuos šią vasarą j Lietuvą.

(Sp)
Sporto organizacijų nariai ga

lės nemokamai važinėtis ge
ležinkeliais.
Nupiginimas keliavimo bile- 

tų yra visuomet gera žinia ke
leiviams. \

Lietuvos vyriausybė, kaip 
skelbia Cunard White Star 
Line raštinė Kaune, skelbia 
tuos nupiginimus gana plačiai,

Lietuvaitės Muzika-
lės Kolegijos
'Šokių Programe

Baigiant aivo mokyklos se
zoną, Chicago Musical College

nes vyriausybė yra pasiryžusi prezentuos p-lės Hortense 
duoti didelių nupiginimų gele- Kitsch studentus ir studentes 
žinkelių ir garlaivių biletų vi- šokių programe, sekmadienį,

99“JUNE BRIDE
PADOVANOKI! SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

Gražų 26 šmotų IROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

“Naujienos” metams
26 šm. Setas ............
Viso 4.

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE: 
“Naujienos” metams .... .......
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda

Viso

$5.00
$4.50

$9.50

Adresas Adresas

Miestas .Miestas

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

NAUJIENAS PASIUSKIT: 
Vardas

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT: 
Vardas

siems, kurie lankysis Lietuvoj birželio 5 d.* Chicago Women*s 
nuo gegužės iki rugsėjo menė- Club Teatre, 72 East llth St„ 
šių. kaip 3 valandą popiet, šiame

Tie nupiginimąi bus ypač | programe labai žymią dalį pil- 
malonųs tiems, kurie važiuoja dys musų jaunutė šokėja Rita 
su Pirmyn Choro ekskursija Marie Schultz, kuri yra duktė
birželio 11 d., laivu Britannic, Marės Schultz, musų daininin- 
ir lietuvių laivakorčių agentų kės ir paskutiniu laiku pasiro-
ekskursija ekspresiniu laivu 
Aųuitania, išplaukiančiu birže
lio 10 d. ir 13 d.

Kad gauti 50 nuoš. nupigi- 
nimą geležinkelių biletų turis
tai turi kreiptis prie stoties 
viršininko.

Dar didesnės koncesijos duo
damos sporto organizacijoms, 
kurių nariai galės gauti nemo
kamus trečios klesos geležinke
lių tikietus birželio, liepos ir 
rugp. mėnesiuose. Kad gauti 
tikietus jie turi kreiptis prie 
Kauno Kultūros Rūmų Kaune,

džiusios' kaipo geros vaidinto
jos. Turėsime malonumo taip
gi matyti Adelės Misčikaitienės 
dukterį, Genijų, Anelės Zabu- 
kienės dukterį ir kitas lietuvai
tes kaip grupėse taip ir solo 
numeriuose. Labai admiruotini 
tie tėvai, kurie turi galimybės 
ir teikia savo vaikams progos 
lavintis ir įvertinti gražesnius 
dalykus gyvenime. Geriausio 
pasisekimo visiems šiems jau
nuoliams. Lai jų tėvų pastan
gos ir troškimai susilaukia ge
riausių pasekmių. N. G.

kurie išduos reikalingus palių- e 
dijimus. Kiekvienas aplikantas Atsidaro
turi turėti fotografiją prie sa
vo aplikacijos.

Tie Lietuvos vyriausybės nu- Parkas
Riverview

piginimai palengvins kitų ša
lių turistams dalyvauti pirmoj šfą savaitę formaliai 
Lietuvos Olympiadoj, kuri įvyks ro pasilinksminimų 
birželio, liepos ir rugp. mėn. “Riverview”.

Tarpmiestiniai busai ir gar
laiviai bus nupiginti kitų ša
lių turistams 25 nuoš. Norin
tys pasinaudoti tuo nupiginimu’ 
turi dar prieš išvažiuojant gau-| 
ti liudijimą nuo Lietuvos kon-Į 
šulo savo šalyje.

atsida- 
parkas

Šiemet įrengta dar daugiau 
pasivažinėjimų, o senieji page
rinti ir labiau papuošti. Taip 
kad šiemet parkas bus dar la
biau patraukiantis ir todėl ti
kisi dar didesnio lankytojų 
skaičiaus..




