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Vokiečiu Lėktuvai Vėl Isibriovė Francuzijon
PRANCŪZŲ PRIEŠLĖKTUVINES PATRAN

KOS NUVIJO LĖKTUVUS
Vokiečiai turi 300 karo lėktuvų Ispanijoj

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 6. — Pirmadienį antrų 
kartą per dvi dienas karo lėk
tuvai iš Ispanijos atlankė Fran- 
euziją. Įspėjimo šūviai iš fran- 
euzų priešlėktuvinių patrankų 
nuvijo įsibriovėlius atgal į Is
paniją.

Francuzijos visuomenė ne
kelia dėl įsibriovimo alarmo. 
Tačiau kariuomenės lėktuvams 
įsakyta ateity ginti Francuzi
jos žemę.

Francuzijoj neabejojama, kad 
devyni lėktuvai, kurie perskri
do jos rubežių sekmadienį ir 
mėtė bombas Francuzijoj ir 
kurie taipgi pasirodė Francu
zijoj pirmadienį, yra vokiečių, 
nors jie nebuvo pažymėti.

Kai pirmadienį karo lėktu
vai pasirodė prie franeuzų 
miestelio Ur, tai franeuzų prieš
lėktuvinių patrankų batareja 
paleido į orą įspėjimo šūvį.
Francuzijos kariai ruošėsi ki- kad atrodo, jogei jie buvo tik
tais šūviais tail^yti į lėktuvus, sliai papildyti.

GPU ŠAUDO DARBININKUS MASKVOJ
RIGA, Latvija, birž. 6. — 

Gautais čia pirmadienį prane
šimais, Maskvoje, Stalino var
do automobilių įmonėje įvyko 
darbininkų ir kariuomenės su
sirėmimas. Darbininkai užsiba
rikadavo įmonėje, sudaužė ma
šinas » ir pasipriešino karei
viams.

Kariuomenė, vadovaujama 
slaptosios policijos (GPU), 
įveikė darbininkus. Kiek dar
bininkų žuvo, nežinia, bet dau
giau nei 3,000 žmonių areštuo
ta. Dirbtuvė buvo padegta.

Kiti pranešimai sako, kad 
susirėmimų tarp darbininkų ir

Teko išpirkti Freudą
iš nacių

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. — Londono dienraštis “The 
Daily Herald” pirmadienį pa
skelbė, kad garsiojo daktaro 
Freudo turtingi draugai turė
jo užmokėti naciams tam tik
rą sumą pinigų, pirm negu na
ciai leido Freudui išvažiuoti iš 
Vienos į Londoną.

JERSEY CITY, N. J., birž. 
6. — Pirmadienį paskilbusis 
Jersey City meras Hague įsa
kė visiems policininkams būti 
prisiruošusiems demonstracijai, 
kurią rengia jis, Hague.

Hague išleido atsišaukimą į 
miesto gyventojus ir ypač į 
biznierius, kviesdamas juos pa
rodyti “komunistams“, jogei 
gyventojai pritaria jo, Hague, 
diktatoriškam šeimininkavimui. 

Debesuota; vėsiau; šiaurės 
vakarų vėjai; saulė teka 5:15, 
leidžiasi 8:22 valandą.

bet šie pasuko tuojau Ispanijos 
pusėn.

Po to bombonešiai pastebėta 
ties Bourg-Madame, vis dar 
Francuzijos teritorijoj. Mieste
lio Nahuja batarejos taipgi pa
leido į juos įspėjimo šūvį. Nuo 
čia lėktuvai pasuko rubežiaus 
linkui ir dingo Ispanijoj.

Kad lėktuvai buvo sukilėlių, 
o ne lojalistų, liudija tas fak
tas, jogei Ispanijos lojalistų 
priešlėktuvinės batarejos ties 
Puigcerda, kai lėktuvai priar
tino prie jų, paleido į juos šim
tą šūvių. Lojalistai pažino, kad 
tai ne jų lėktuvai, ir apšaudė 
juos.

Dabartiniu laiku šiaurės Is
panijoj vokiečiai yra pastatę 
keturis aerodromus ir sukon
centravę čia per 300 karo lėk
tuvų. Manoma, kad vokiečių, 
o ne italų lėktuvai ir lekiojo 
Francuzijoj sekmadienį ir pir
madienį. šie įvykiai skaitomi 
Francuzijoj juo rimtesni todėl,

GPU įvyko įvairiose įmonėse 
Maskvoj pereitą ketvirtadienį 
ir šeštadienį.

Rigoj dar gauta žinia apie 
padegimą geležinkelių įmonės 
ryšium su streiku. Tai įvyko 
taipgi pereitą savaitę.

Grupė atvykusių iš Rusijos 
j Rigą svetimšalių papasakojo, 
kad neramumų darbininkų tar
pe reiškiasi įvairiuose Rusijos 
pramonės centruose ir agitaci
ja prieš komunistų režimą ir 
prieš Staliną asmeniškai pasku
tiniuoju laiku smarkiai plečia
si.

Stengiasi nuslopinti
kurstymą prieš 

čekus

BRATISLAVA, Čekoslovaki
ja, birž. 6. — Čekoslovakija 
pagrinde susidaro iš dviejų ar
timų tautų — čekų ir slovakų, 
šalies prezidentas Benes yra 
čekas. Premjeras Hodza yra 
slovakas. Tačiau slovakų tarpe 
kunigas Hlinka vadovauja ne
mažai srovei, kuri reikalauja 
autonomijos. Tai yra pastan
gos susilpninti Čekoslovakiją 
kaipo valstybę. i

t
Pereitą sekmadienį kun. 

Hlinka surengė didelę demon
straciją Bratislava mieste, rei
kalaudamas slovakams autono
mijos. Pirmadienį premjeras 
Hodza toj pačioj Bratislavoje 
mėgino išsklaidyti įspūdį pada
rytą Hlinkos. Hodza organiza
vo čekų-slovakų vienybei nuo
taiką.

Lenkų, vokiečių, vengrų rei
kalavimai duoda daug galvosū
kio Čekoslovakijos vyriausybei. 
Hlinkos vadovaujamas slova
kų separatistinis judėjimas če
kams atrodo dar opesnis.

rališkas Oro Laivynas. Jį pastatė Short broliai iš Empire typo pasažierinių orlaivių. Jo ypatybės yra laiko
mos paslaptyje.

148,000 BAIGIA KOLEGIJAS;
DARBO NEMATYTI

FRANCO ŠALININKAI PEŠASI 
TARP SAVĘS

NEW YORK, N. Y., birž. 6.
— 148,000 kolegijų ir univer
sitetų studentų šiemet baigia 
kursus birželio mėnesį. 3,000 
daugiau studentų ši ėmėt bai
gia kursus, negu pernai.

Tuo tarpu Harvard univer
sitetas sako, kad nedaug dar
bų matyti jo 700-ms baigusių 
kursus studentų. Massachu- 
setts kolegija numato darbo ne
daugiau, kaip pusei baigusių' studentų, kuriuos jis šiemet iš- 
kursus jos studentų. Pennsyl- leis, 
vanijos universitetas raportuo
ja, kad pramonė

Ne kokios kolegijų auklėti- 
nesiskubina'niams perspektyvos. \

Nori sulaikyti civilių
gyventojų žudymą
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. — Britanijos vyriausybė pa
kvietė Jungtines Valstijas ko
operuoti sudarymui neitralės 
komisijos, kuri ištirtų lėktuvu 
atakas prieš neginkluotus mie
stus Ispanijoj. Ar Jungt. Val
stijos priims pakvietimą, kol 
kas nežinoma.

Kitos dvi valstybės pakvie
stos šiuo reikalu 
yra Norvegija ir Švedija. Ty
rinėjimo tikslas esąs sumažin
ti civilių gyventojų žudymą Is
panijoj.

$1,022,275,727 taksų 
iš gėrimų

WASHINGTON, D. C., birž. 
6. — The Distilled Spirits In
stitute apskaičiavimu 1937 me
tais federalė Jungtinių Valsti
jų valdžia turėjo iš svaiginan
čių gėrimų viso $1,022,275,727 
taksų.

Sukilėlių lėktuvai 
užmušė 21 asmenį
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

6. — Ispanijos sukilėlių lėktu
vai pirmadienį atakavo uostą 
Alicante 75 mylių atstumo j 
.nuo Valencijos. Lėktuvų bom
bos padegė britų laivą St. Wi+ 
nifred, užmušė 21 ir sužeidė 
per 50 žmonių.

pasirinkti jaunų darbininkų. 
Virginia universitetas apskai
čiuoja, kad jo išleistiems stu
dentams šiemet yra 30 mažiau 
progos gauti- darbo, jiei 1937 
metais. > Chicagos universitetas ' 
sako, jogei šiemet baigusiems 
kursus studentams pareikalavi
mų j darbą yra mažiau tarp 
40 ir G0 nuošimčių, negu per
nai. Purdue, universitetas nu
mato darbus tik ketvirtadaliui

Anglų-italų paktas
griūva

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. —* Premjeras Chamberlain 
daug vilties dėjo, kad anglų- 
italų taikos paktas nuramins 
Europos diktatorių Mussolinį 
ir ilgainiui prives prie kitų su
tarčių, kurios nuramins Hitle? 
rį.

Paktas, nepradėjęs nė veik
ti, painformuotuose rateliuose 

kooperuoti sakoma, jau visai netoli su
griuvimo. Dalykas toks, kad 
francuzų-italų pasitarimai, už
simezgę anglų-italų pakto pa
sėkoj ir reikalingi to pakto
pasisekimui, neatnaujinami. Jie 
vargiai bus atnaujinti artimoj 
ateity.

Francuzų-italų susitarimui 
tikroji kliūtis esanti ta, jogei 
franeuzai reikalauja, kad ita
lai paremtų Francuziją jos pa
stangose neleisiti Hitleriui už
griebti Čekoslovakijos zudetų 
dalį. /

Balbo — Etiopijos 
vicekaralius

ROMA, Italija, birž. 6. — 
Gerai painformuotuose rate
liuose pirmadienį ėjo kalbos, 
kad maršalas Balbo, dabartinis 
Libijos gubernatorius, artimoj 
ateity užims Etiopijos viceka- 
raliaus postą, ' o kunigaikštis 
Aosta, dabartinis vicekaralius, 
sugrįš į Italiją.

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 6. — Ispanijos sukilėlių' ispanų-italų karininkų musty- 
vadas, gen. Franco, pirmadie-i n^v pasėkoj.
nį įsakė • vartoti griežtas prie-l 
mpn^> kąd.„.sulaikyti plėtimąsi, 
neapykantos tarp sukilėlių is
panų ir'juodmarškių italų ka
rininkų.

Franco apleido karo frontą'
ir sugrįžo į Burgos, sukilėlių kad parodyti, jogei jis nori ko- 
vyriausiąją buveinę, čia laikys operuoti su italais.
pasitarimą su savo pagelbinin-
kais, kaip pašalinti italų-ispanų gos pastarosiomis dienomis ne
piktumus. pajėgia parodyti.

Čekų-slovakų vieny
be pasiliks, sako 

Hodza
BRATISLAVA, Čekoslovaki- 

ja, birž. 6. — Premjeras Hod
za, kalbėdamas čia pirmadienį 
pareiškė, kad kunigas Hlinka, 
reikalaudamas autonomijos slo
vakams, kalba tik už save ir 
savo sekėjus. Gi dauguma če
kų ir slovakų pritaria vieny
bei ir vienybė bus išlaikyta. 
Nei čekai nei slovakai neleis 
Čekoslovakijos respubliką su
draskyti.

Dar 5,000 užmušti 
Cantone

CANTON, Kinija, birž. 6.— 
Dešimtą dieną paeiliui japonų 
lėktuvai atakavo Cantoną, pie
tų Kinijos sostinę, pirmadienį. 
Neoficialiais pranešimais pir
madienį Cantone sužeista ir už
mušta apie 5,000 civilių gyven
tojų. Viena japonų bomba pa
taikė į franeuzų igoninę. Du 
kinai pacientai užmušti, o fran- 
euzas daktaras buvo lengvai 
sužeistas.

Daladier išvyko į Is-
panijosparubežį *

----------- mėtė bombas franeuzų žemėje.
PARYŽIUS, Francuzija, birž. Pirm negu apleido Paryžių, 

6. — Francuzijos premjeras'Daladier davė įsakymą Fran- 
Daladier pirmadienį lėktuvu euzijos kariuomenės koman- 
išvyko į parubežį, kur sekma- duotojams vytis ir pulti bet 
dienj vokiečių karo lektuvąi kuriuos įsibriovėlių lėktuvus.

Konferencija tapo sušaukta

Rimčiausios tų 
| muštynių įvyko Malgoje ir Za- 
ragozoje. Čia prieš savaitę lai
ško italai įr ispanai ne. tik muš
tynių '( turėjo^ bet ir šaudytis 
pradėjo.

Franco įsakė suareštuoti tam 
tikrą skaičių ispanų karininkų,

Karo fronte sukilėliai pažan-

2,000 viešųjų darbų 
projektų laukia 

fondu
WASHINGTON, D. C., birž. 

G. — Kai tik kongresas paskirs 
pinigų, tai PWA inžinieriai re
komenduos tuojau vykdyti 2,- 
000 viešųjų darbų projektų. 
Jų įvykdymas kaštuos apie 
$650,000,000. t

Iš šios sumos federalė val
džia suteiks $290,000,000, o 
miestai ir valstijos apie $360,- 
000,000.

Lloyd George kriti
kuoja Anglijos vy

riausybę - _
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. — Laikydamas pirmadienį 
prakalbą mieste Stafford, 
Lloyd George, buvęs Didžiojo 
karo laikais Britanijos prem
jeras, atakavo Chamberlaino 
politiką ir tarp ko kita pareiš
kė, kad liūdna jam, 76 metų 
seniui, matyti kaip Britanijos 
vėliava pasidarė pasaulio tau
tų pajuoka.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasitarimai su lenkais.

KAUNAS, gegužes 31 dien. 
prasidėjo lietuvių-lenkų konfe
rencija susisiekimo tarifams nu
statyti.

Realizuota penkių milijonų 
litų paskola.

KAUNAS, birželio 1 dien. 
realizuota pirmoji trumpalaike 
iždo paskolos serija penkių mi
lijonų litų sumai.

Priimtas vidaus paskolos 
įstatymas.

KAUNAS, birželio 3 dien.— 
Vyriausybė priėmė Kauno mie
sto penkiolikos milijonų litų 
vidaus paskolos įstatymą nau
joms mokykloms, prieglau
doms, turizmo namams, pir
tims ir prekybos halėms sta
tyti.

Kaune laukiami užsienio
lietuviai.

KAUNAS. — Kadangi šiais 
metais laukiama labai daug 
svečių iš užsienio, tai kilo bū
tinas reikalas tinkamai sutvar
kyti ir didelės svečių dalies ap
gyvendinimą. Iki šiol Kaune 
jau "Užregistruota per tūkstan
tį kambarių, kame užsienio lie
tuviai galelį pigiai gyventi i£ 
kilmių metu.

Užsimušė du karo lakūnai.
KAUNAS, birželio 2 dien. 

ties Bartininkais nukrito karo 
lėktuvas, užsimušė karo lakū
nas leitenantas Vidunas ir pus- 
karininkas Vilkaitis.

Paruoštas susitarimo projek- 
* tas su šventu Sostu.

KAUNAS, gegužės 31 dien. 
užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis įteikė Šv. Sosto atsto
vui Aratai susitarimo projek 
tą konkordatui vykdyti.

G. K. 
New York City 
1938-VI-4 d.

Ugniakalnis Filipi
nuose išsiveržė

MANILA, Filipinų Salos, bir
želio 6. — Neveikęs nuo 1928 
metų Mayon ugniakalnis išsi
veržė pereitą penktadienį. Lie
žuviai liepsnos šoko į viršų, o 
karšta • lava tekėjo kalno šlai
tais žemyn. Apielinkės gyven
tojai kraustėsi toliau nuo ug- 
niakalnio. Mayon ugniakalnis 
randasi 200 mylių atstumoj nuo 
Manilos.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. 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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Iš Pietų Amerikos Į
Lietuviškas Eretikas

PIETŲ AMERIKOS IR EUROPOS 
KAVINĖSE

(Muši/ specialaus korespondento Urugvajuje)
. .v. , j—

(Galas)
Pottfinės stiidijfrš, sęrhbkstai if 

įftotestai
“Palais Royal” kavinėje ka

raliaus Karolio X viešpatavimo 
laikais įvykdavo nemaža politi
nių susirinkimų. Joje buvo į- 
žiebtas revoliucinio streiko pa
rakas, kuris sprogdamUS su
trenkė feodalijų jau 1830 me
tais. Tais metais urugvp’iečiai 
paskelbė savo nepriklaūsčmy- 
bę, kurių laimėjo per atkaklias 
kovas. Tai buvo laikai; kada 
Paryžiaus, Urugvajaus ir kitų 
kraštų visuomenė ginklais ir 

' prakalbomis energingai protes
te tavo prieš savo valdovus* ir jų 

drakoniškas drspozijas. Apie tai 
įdomiai rašo rašytojas Annan- 
das Dayto savo veikale — Re- 
voliucionieriški maršai.

Charakteringai pakrikštinto- 
je ir seniausioje Montmartre 
kavinėje, — Mirusi Pelė, — an
trosios imperijos laikais lanky- 

Sdavosi garsusis Gambetta Flo- 
ket. Jis čia studijavo politikų 
ir s’laptųjų miesto visuomenės 
nuomonę, o vėliau (1897 m.) 
triumfavo Prancūzijos • parla
mente.
Išdykusios moterys, talentai, 
džiaugsmo lempos, muzika 

ir rykščių smūgiai!
Priėjome prie antrosios im

perijos, tos epochos, kurioje 
grožės ir talento aristokratija 
duodavo rūsčius įsakymus dar
bo liaudžiai, o vėliau siuĮųužįu-

ri savo gyvenimų J gabalus!
fcavfnČSe “Ktaison Doree”, 

“La Paz”, AParis”j “Madrid” ir 
“Riche” būdavo labai smagu. 
Čia vykdavo linksmi krikštavi- 
mai, naktinės orgijbš, ironijos 
biednuomenės adfbšit, talentai 
ir visas foS epbcft&S žvaigždy
nas. Čia lahkydavoši gražiau
sios ir labiausiai IšdykUSioŠ 
moterys, kūrioš mums uždegė 
“amžihai dėgafhčiaš džiaūgSmo 
ir įnerto lempas”. Tai galvojan
ti Margarita Jariry, menišku 
veidu itale Julytė Ėtatuci, Ėib- 
liškos ievos grožio baronaifė 
Deslions, iŠ visų gražiausių gra
žiausios kafoiina, Rigolette, 
Katinette it kitų tūkstančiai... 
Taip i>at tos epothos* Produktu 
reikia skaityti visokius figūri
nius Šokius, kuriuos jus šian
dien šokate kultūringuose lietu
vių parengimuose, o anais lai
kais Šokdavo tik aristokratija: 
lipšni, bet klaštinga fenkų prin
cesė Walewska ir kitos gražiau
siuose “Aušroj’ palociuose, ku
riuose Waldtenfel dirigavo sa
vo garsųjį orkestrų, muzika ke
rėdamas jaunutę princesę Me- 
ternich, gražiai į aukštį nuau
gusių Arsene Housaye ir ne pa
gal dietų valgiušį ir gėrusį dak
tarų Evans. To paties orkestro 
malonus stygų balsas* vidurnak
čiais banguodavo pas princesę 
Matikių ir pas mokančių mer- 
le pasaldinti Savo draugų gyve
nimų baronaifę Marny, liuksu
siniuose Šaitanuose pas Gortša- 
koff, pas Musard, pas Brimont

CHANE COAL COMPANY , 
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00 

SMULKESNES DAUG PIGESNES ,
Perkant 5 Topus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

SAVI NAMAI
MALONESNI

.-.. gražesni ir ramesni. Jei sto

ka savų lėšų, gali drųsiai krei

ptis į Naujienų Spulkų.

čia gali pasiskolinti, gali ir savo sutaupąs be rupesnio 
pasidėti, nes čia jie apdrausti iki $5,000.

Atdara nuo 8 iki 8

TAUPYK, KOL 
JAUNAS, O BROLI, 
SENATVĖJE RASI 
PAGUODĄ.

Lithuanian Building, Loan 

and Savngs Association 
(NAUJIENŲ 8PULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET
TEL. CANAL 4506

ič estetiškos kunb kultūros 
grafaitę kaštigfione, parfumūo- 
tų švenčių metu, išpuoštų vai- 
vbfykštėš Spalvų šilkais, ap
krautomis gaidžiais valgiais, 
gėrimais ir maTorriai nuodėmin
gu griežimui...

Tai vyko tuo irfėtiG kada 
darbo liaudis neturėjo teisių 
politikuoti, nė rinkti sau val
džios, kada aidėjo rykščių smū
giai ir pavergtų žmonių grau
dus žviegimai. Lūike Didžta'staš 
Prancūzų Revoliucijos, tie Žvie- 
^imai virto Socfofnū ir Goftiofa. 
Rėvuliūčijds sdopinihiui Praų- 
cūzijūs Buržudrija pasikvietė 
Vokietijos junkerius, kurię lai
ke trijų revoliucijos dieni/ iš- 
piOVė 30,000 Paryžiaus1 darbi- 
nfnkų. šis įvykis labai panašus 
j dabartinius įvykius Ispanijo
je!

istoriška Kauno kavinė
kam teko gyventi Kaune, tas 

žino Perkausi o kavinę’; čukrai- 
Jię. Susikūrus Lietuvos nepri
klausomybei, kiek vėliau toje 
kdvinėje ant staliuko Kauno 
žurnalistai suredagavo pirmuo
sius savaitraščio “Diena” ir 
žurnalo “Naujas žodis” (dabar 
pavadintas “Laiko žodis”) nu
merius. Poetas Teofilius Tilvy
tis (Jul. Boks) su pypke danty
se čia kurdavo eilėraščius. Grei
čiausiai, kad Perkausko kavinė
je, kdip Roger Beauvoir jumo- 
rizmų ir Mery Su kure savo im
provizacijas kavinėje “Torto- 
ni”, poetas T. Tilvytis pagimdė 
linksmos minties savaitraštį 
“Kuntaplis”, kuriame juokingai 
Skambu dabartinė Lietuvos 
tvūrka: seimelis, neda teklius, 
šelmavota politika ir tautos va
dai...

Apie Perkausko kavinę, vie
nas kauniškis savo laiške mari 
rdšo: “Nėsant Lietuvoj civilinės 
metrikacijos, vis daugiau kau
niškių Perkausko kavinėje už
simauna žiedus ir krikština, 
duoda savo naujagimiams var
dus. Skęstantis ir už britvos 
griebiasi, jei nė'ghlP išV&Žiuoti 
į Braziliją, Argentm'ųp’Urugva- 
jų ar į kurių kitų kultūringes
nę šalį, kur seniai jau veikia 
civilinės metrikacijos įstaty
mai” !

Atrodo, jeigu Lietuvoje ne
būti/ kavinių, tai nebūtų nė tos 
“britvos”, Už kurios dar ir šian
dien IdiSvųja’m Lietuvos jauni
mui noroms ncnoroms tenka 
griebtis!

Vargas! Lietuva paskutinė 
priėmė krikštų, LiėtūVa pasku
tinė pradėjo spausdinti laikraš
čius ir knygas, Lietuva pasku
tinė pradėjo steigti valdiškus 
eržilų, bulių ir kuilių kergimo 
punktus, nejaugi Lietuva ir ci
vilinę iiietrikačijų įsivės po to; 
kada jų jau turės pas save įsi
vedę pusiau Gvarani rasės Pa
ragvajaus gyvėn tojai indėnai, 
kūrių 75% sudaro analfabetai?!

Kaip gimė arbatpinigiai — 
propina

Arbatpinigių —- propinos dd- 
vhtib paprotys Prancūzijoj pra
sidėjo XVII šimtmetyje. Jų pir
masis vardas, kuris arp^tnini- 
gių davimo metu būdavo taria
mas, buvo šitoks: “Įšpausk vy
no”. Jeigu, žinoma, tuos žo
džius ištartum duodamas ar
batpinigius “garspnui”, tai jis 
ir įspaustų, bėt antį taikų “gar- 
šohai” tik mandagiai padėko
davo.

Etirhalogijū, afbatpinigius — 
pfopiiia supranta kaip “mažų 
dūvariėlę” už mandagų pataf- 
havimų, ir ji anais “riebiosios 
k&rVėš” laikais “garšfonams” 
btiddvo daug tikresnė. Šiandien 
moderniškahie gyvėilimė arbat
pinigiai — propina taipgi gali 
būti tik keli centai, lygiai kaip 
ir keli tūkstančiai, žiūrint koks 
khjentas... Bet ir vienu ir ant
ru atveju, arbatpinigių davimo 
aktas visais laikais bazuojasi 
dviem priešingais norais: kli- 
jėntas beveik visuomet stėngia- 
ši kaip nors išsisukti arba duo
ti ko mažiau, o tarnautojas 
stengiasi nepražiopsoti if gauti 
ko’ datigiaū!...

Uriigvajauš 'sostinėje, kaip 
pasakoja’ patys kavinių tarnau
tojai — “garsonai”, kriziš pa
daręs taip, jog visi kavinių kli- 
jentai Virtę proletarais. Jie, iš
gėrę vienų kitų puodelį kavos, 
klahso radijo bėi ohkestros mu
zikos, o apie arbatpinigius’ dau
gelis nė heprMmenų. Ir jiems 
niekas jau nepadyvinų: maži 
Uždarbiai ir aukštos butų nuo
mos kainos, ištuštinę profesio
nalų ir šiaip darbininkų kiše
nes. b tie, kurie užtenku ant 
arbatpinigių, į kavines nešilah- 
kų, nes bijo kad Neapiplėštų... 
Todėl rienuostabu, kdd kavinių 
tarnautojai — “garsonai” de
juoja:

—Mūsų kolegos; kurie gau
davo arbatpinigius — propinų 
anais “riebiosios^ karvės” lai
kais, šiandien MdiiteVideo miesi- 
te jau pralaimi yiskų — ir algų 
ir propinų, nors penktukas kli- 
jentui nieko įįėi-eiškia, o de
šimts penktukų tfiums — dide
lis pinigas! *

Montvideo, Uruguay
(Galas)

IŠ LIETUVOS
ŠIEMĖT UŽAUGINS 2 falL. 

500 TŪKSTANČIŲ EGLIŲ 
IR PUŠŲ DAIGŲ

JUOKAI
-----  ■ ■ • .

Ramybė Geriau už Sveikatų
—Taigi, taigi, dabar man jau 

aišku, kad jus kas vakarų iš
geriate po 10 stiklų alaus,—ba
rasi supykęs gydytojas.—Ir 
kodėl anų kartų tamsta sakei
si gėrius daugiausia tik po 2 
stiklus? . •

.. i ? ■
—Tuo kart su manim buvo 

drauge mano žmona.

Plečiant miškų želdinimo 
darbus, lygiu laiku plečiami 
daigynai, medelynai ir sėklų 
aižyklos. šiuo metu yra 16 ha 
daigynų, šiemet daigynų plotas 
5 ha bus praplėstas ir juose 
numatoma išauginti apie 2 mil. 
500 tukst. daigų (1 mil. 500 
tuksi pušų ir 1 mil. eglių). 
Vienarū miško hektarui apžel
dinti reikia pasodinti apie 10 
tukst. daigų. Taigi iš šiemet 
išaugintų daigų bus apsodinta 
apie 250 ha miško. Medžių sė
klos paruošiamos tam tikros ai- 
žyklose, kurių dabar yra 25. 
Viena aižykla per parų paruo
šia apie 50 kg pušies ir apie 
100 kg. eglės sėklų. Pušies sė
klų 1 kg. savikaina 9-10 lt., 
eglės 2-3 lt. Kai kurios aižyk
los yra ne visai tobulos, todėl 
jas numatoma pagerinti ir su
daryti tinkamų aižyklų tinklų 
krašte.

DAUŽO KAPUOSE KRYŽIUS

ZASTAUČIAI, Biržų valse.— 
Prieš trejetų metų Zastaučių 
kaime kelių valstiečių pastan
gomis buvo įsteigtos smulkių
jų ūkininkų kapinės. Didesnie
ji ūkininkai prie šių kapinių ne
sidėjo, nes kapų įsteigimo dar
bai buvo atliekami nuo hekta
ro.

Minėtuose kapuose yra pasta
tytas Jono Kakliausko geležinis

g——m į,,   ' 1 imi

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
| SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE
>« ■» diena ir naktį ■

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 Šė. Hermitagc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

- i '’ Tel. LAFAYETTE 0727
I I- .............................'...............................................

T 1 4 koplyčios visose
i -i—Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIĖRAS.
B - -iiiiifiilMiiirir^ ri 4 1 " - ..................

Laidotuvių Direktoriai

A?

NARIAI 
Chičagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulanee 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
31354 So. Halstėd Street Boulevard 4089

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LĄCHAWICZ IR ŠUNtJS Į.
2314 West 23td Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street > Tel. Pullman 1270

ALBERT Vi PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weštern Avė. Phone VirginĖa 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue Phone Boulevard 4139

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

Phoūe Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

r X LiULĖVięiūs
4348 So. Califprnia Avenue Phbnė Lafayette 3572

kryžius, kuris per šių metų 
Velykas gana nukentėjo nuo 
niekšu rankos: išverstas kry
žius, aplankstyta geležis.

J. Kakliauskas buvo vienas 
iš pirmųjų šių kapų įsteigėjų, 
tai dar gyvas būdamas pasista
tė savo kape kryžių. Bet atsi
rado tokių žmonių, kuriems šis 
žmogaus prisiminimo pamink
las užkliuvo ir nuo jų rankos
nukentėjo. v

Nors zastautiečiai yra pažan
gus žmonės, bet, kaip matome, 
atsiranda ir blogos valios pilie
čių.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

Garsinkitės “N-nose”

Ofiso TeL Bottlėvafd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. bf 35th and Halsted Sfs.
Ofiso Valandos ntto 1-3 huo 6:30-8:30

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St
Telephone: Republic 9723

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virgtata 0030 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENtĖ 
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 Vai. Vakarė 
Rezidencija:

8939 SOUTA CLAREMONT AVĖ.
Valahdos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Vah
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damėn Hemloėk 6699

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

2400 WĖST MADISON STltEĖT 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seelęy 7330 . .
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Šhimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. (1361-8016 

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

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

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

,i!. Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel;*—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westerri Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valahdos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rer. 6631 So. Califorhia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZĖL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviaį Daktarai ,

. Dr. j Margelis
3325 So. Halsted Št. “"

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCft 8111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, hetoll MorgUn St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Asnland Avė.
2-ros Įubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vdl. lyto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną. .... .

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-noše”
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Namai ir Žemė
Veda W. V. MANKUS

SPULKOS. - JU POZICIJA TAUPYMO, 
SKOLINIMO DIRVOJE

Finansuoja Apie 40% Visų Namų
Dr. W. II. Husband, narys vak.‘ Reikale paskolos, infor- 

federal Home Loan Banko di- macijų ar norint įstoti ir pra
rėk toria to, pareiškė, kad šian- dėti tapymo sąskaitą, visuomet 
dien dar nedidelis skaičius reikia kreiptis į spulkos sekre-
spulkų spėjo pajusti kaip svar- ■ torių T. Rypkevičią.
bią poziciją jos užima moder-| šios spulkos metinis dalinin- 
ninio taupymo if skolinimo dir- kų susirinkimas įvyks birželio 
voje. Jis sako, kad dar dange- 10 dieną, penktadienio vakare, 
lis spulkų tebėra paskendę pra-I Naujienų name, kur bus pateik- 
eities nepasisekimų varguose ir ta narių žiniai metinė atskaita,
nei nesistengia 
prisitaikinti prie 
spulkoms valdžios pravestų ap
saugų ir paramos.

Bėgyje paskutinių G metų Fe- 
deral Home Loan Bankas su 
savo 12 skyrių yra išdavęs 
spulkoms net 420 milijonų do
lerių, kad atgaivinus, išplėtus 
spulkų biznį. Įsteigimas Fede- 
ral Savings and Loan Insuran
ce korporacijos sugražino pas 
žmones pasitikėjimą saugumui 
savo s u taupų padedamų spul- 
kose. Kurios spulkos nesisten
gia pasinaudoti teikiamomis 
valdžios paspirtimis tos tik sau 
ateitį naikina.

Šiandieną apie 40 nuošimčių 
gyvenamų namų finansuoja 
s p u 1 k o s. Reikia įisvaiz- 
duoti, kokios pinigų sumos yra 
sudedamos į spulkas, didžiu- 
jLnoje mažomis sumomis per 
darbo žmones, kad sukėlus to
kį milžinišką kapitalą. Ateitis 
spulkoms dar platesnė, nes na
mų finansavimo įstaigų skai
čius sumažėjo kaip ir taupymo 
šaltiniai' — sumažėjus skaičiui 
bankų.

Veiklios, rūpestingos spulkos 
turi sau neaprubežiuotos pro
gos teikti apylinkei būtinai rei
kalingą patarnavimą ir tuomi 
pat laiku turėti iš to sau nau
dos.

“Nauijenų” Spulka
Lietuvių Budavojimo skolini

mo ir Taupymo Bendrovė 
(Naujienų Spulka) yra apsirū
pinusi visais Dr. Husbando nu
rodytais parankumais: yra na
rė Federal Home Loan Banko; 
turi Federal .Savings and Loan 
Insurance korporacijos apsau
gą iki $5,000 kiekvienam tau
pytojai — nariui; tvarkosi pa
gal vėliausias valdžios reko
menduojamas metodas; direk
cija susideda iš veiklių, sąžinin
gų ir patyrusių žmonių. Rašti; 
nė Naujienų name yra atdara 
kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8

LIOIID 
TILI5G

“MODERNAS FINIŠAS”

Idealu* Unitas baldams, medžio darbams 
Ir sienom*. Pakanka vieno kauto, nežymi 

bruktnlų. Gali hntl plaunamas keli*.. 
sykiu*, nepames žvilgesio.

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

TJq«ild TIIId*  vienas kenas 35c 
1 bruti* —25c

Verta. 60c
. VISKAS UŽ 250

Specialiu *ukq paltu nesiunžlame

•29 Davb lt, IvMstM

permatyti bei. bus renkami nauji direktoriai 
moderninių • ir bus tariamasi apie dar sek-

mingesnį spulkos auklėjimą.

Namų Parodai 
Praėjus

Namų paroda Coliseume, S. 
Wabash Avė., prie 16 St., kuri 
tęsėsi per 9 dienaJ, užsidarė ge
gužės 22 dieną. Parodą skaito
ma nusisekusia, kadangi daug 
didesnis skaičius žmonių atsi
lankė negu kitais metais. Dau
giausiai lankytojus interesavo 
pavyzdingieji namai, kurių du 
buvo ant vietos pastatyti — vie
nas medinis/, antras mūrinis. 
Namai buvo pilnai užbaigti, iš- 
dekoruoti, išmebliuoti ir iš lau
ko pusės žolynais, medeliais ir 
gėlynais papuošti. Visi parodos 
laiku ilgiausios žmonių eilės 
stovėjo, kad įeitų vidun arti- 
mesniam prisižiurėjimui.

Namai Parodoje
Medinis namas buvo 4 kam

barių, su prijungtu garadžium 
ir dideliu aukštu, su vieta, dar 
2 kambariam vėliau įrengti. 
Lauko išvaizda buvo gana pa
traukianti, ypač kad kaina bu
vo skelbiama tik $3,150.00 be 
loto; Vienok vidaus suplanavi
mas, kaip atrodė, didžiumai ne
patiko ir išėję pareiškė, kad už 
tiek pinigų negi ko galima ti
kėtis. Vienok tai gana praktiš
kas namas.

Antras namas buvo mūrinis 
irgi 4 kambarių. Jo kaina, ro
dosi, buvo $3,750.00, be loto. 
Bet šiame kambariai atrodo per 
žemi, vidaus planas nejaukus, 
kuo ne visi kambariai nu- 
sklemptais palubiais, lyg butų 
padarytas aukšte. Išlaukinė iš
vaizda irgi gana paprasta; že
mutis stogas, lygiai keturkam
pė — pahaši į gero “saizo” ga- 
radžią. Dar buvo škicai — po 
dalį sienų ir stogo — kitų dvie
jų namų, bet šie netraukė daug 
domės, kadangi tai nebuvo čie- 
li namai.

Tylac Lentos
Sekantis eksponatas, dau

giausiai traukęs atydos lanky
tojų, tai buvo taip vadinamos 
“Tylac” lentos. Tai mechaniš
kai pagamintos lentos įvairaus 
didžio, gana stiprios ir tinkan
čios išbaigimui virtuvėms/, toi- 
letams, luboms, krautuvėms ir 
panašiems tikslams. Nušlifuo
tos lyg palyva, įvairių spalvų ir 
lengvai visur sudedamos. Kai
nos irgi neperbrangios. Tai 
naujas produktas, kuris turės 
gerą rinką.

Didžiausią dalį parodosi užė
mė įvairiausi automatiškieji pe
čių šėrikai — “stakers”. Šių 
buvo apie 15 skirtingų išdirbys- 
čių ir, suprantama, kiekvienas 
rekomenduojasi geriausiu.

Bendrai, kiekvienas parodos 
lankytojas rado sau ką nors į- 
domaus, nes buvo daugybė 
naujų statybos medžiagų, šildy
tuvų, skalbyklų, įvairių elektri- 
kinių namų darbo pavadavimo

JAUKUS NAMELIS

PoaęH

i'jujer

pabūklų, statybai planų; įvai-
riaušių augalų — kaip medelių, <110 JT 1 dilia V t?
taip gėlių ir žolynų namų pa-

labiau įsisiūbuojant, aišku, kad 
nuosavybių kainos turės pakil
ti. Dabar dar randasi gana

Išsirink iš šių šešių pirmaujančių išdirbysčių: 
FRIGIDAIRE • GENERAL ELECTRIC • KALVINATOR 
NORGE • STEWART WARNER • WESTINGHOUSE

Be Spėliojimo!

MATYK VISUS SESIS
ELEKTRIKUS REFRIGERMORIUS

Pirm Išsirinksi

Štai skirtingai savotiš
kas, nebrangus, bet ga
na jaukus namelis. Nors 
4 kambarių, bet svečių 
kambarys lengvai gali
ma ir valgomajam, rei
kalui esant, pavartoti. 
Kadangi virtuvė yra 
“pridurta” iš šono, tat 
tas duoda visiems kam
bariams langus ir venti
liaciją iš 2 šonų. $u di
deliu pasisėdėjimo arba 
miegojimo “porčiu” už
pakalyje. Pavyzdys pa
imtas iš Memphis, Tenn. 
Jo kaina s'u lotu $4,000. 
Turi F. H. A. apdraustą 
morgičių $3,200 sumoje 
išmokėjimui per 19 me
tų. 1

BED RM.

BED RM

• DININ’G
AND

' LIViNG

puošimui. Tokios parodos kiek
vienam atsilankiusiam teikia 
skatinimą bandyti patobulinti, 
papuošti turimą namą arba 
stengtis įsigyti naują.

Nuomos
Kiek laiko atgal teko perser

gėti, kad šį pavasarį.nuomos 
kelti nepatartina, nes vpragyve- 
nimo kainoms kylant, o uždar
biams mažėjant, nuomuotojai 
nebeįstengsi aukštesnių nuomų 
mokėti.

Pasirodo musų spėjimas bu
vo teisingas: kai kurie namų 
savininkai, senu papratimu, 
nuo gegužės pirmos pakėlė 
nuomas, ir didžiuma tokių nu
stojo nuomuotojų. Ypač iš ge- 
resnesės — brangesnėsės rūšies 
butų gegužės* mėnesį daugelis 
paliko tuščių. Tiesa, daugeliui 
pagal dabar gaunamas nuomas 
namai neapsimoka arba pelno 
neneša, bet ir nuomuotojai 
daugiau mokėti nebeįstengia. 
Tuomi pat laiku pigesnieji, se
nesniuose namuose, butai be
veik visur užsipildė.

Transakcijos
Bėgyje 2 savaičių visoj Chi- 

cagoje ir priemiesčiuose namų 
parduota 2,017 už $4,300,816; 
morgičių padaryta 1,327 sumo
je 6,649,655; leidimų naujiems 
namams statyti išduotą 84; sta
tyba prekiuos $857,325.

Namų statyboje dirbančios 
darbo unijos atnaujino sutartį 
su darbdaviais palikdami visas 
darbo sąlygas ir algas tokias 
pat, kaip buvo praėjusiais me
tais.

......... kuponas.............
TIKTAI IKI BIRŽELIO 11 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šias 3 
dideles sriubos lėkštes. Iškirpkit kuponą ir 
kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti

Adresas.................................... *---------------------

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

I .

Bėgyje paskutiniųjų 2 savai
čių Cook apskričio rekordu 
pasirodė pavardės sekančių lie
tuvių, pirkusių bei pardavusių 
nuosavybes:

Edward AlexaH$>arclavė John 
Zaksui ant S. Kofln Avė. prie 
W. 48 St.

John Navakas 'pirko ant S. 
Fairfield Avė., prie W. 45 St.

Augustinas &ili-••pardavė Ig
nui -černauskui ant W. Lemay- 
ne St., prie N. Spąudling Avė.

Chas. Borden pirko ant W. 
Belden Avė, prie N. Semina- 
ry Avė.

Antanas Gudaitis pardavė Le
onardui Ruibis ' ant • S. Maple- 
wood Avė. prie W. 71 S t.

John Marozas , sumainė sų 
Agnės Damai nuosavybe, ant S. 
Rockwell St., prie W. 66 St. už 
nuosavybę ant S. Čampbell avė. 
prie W. 69.St. . -

Frank Waluckis pardavė 
William Kuduliui, Melrose Par
ke, III. .

August Sidabras pirko Wes- 
chester, III.

Thomas Samplalis pirko Tho- 
ronton, III.

Domicėlė Rusteika pardavė 
ant Brighton PI., prie Archer 
Ave.‘

Anton Ruseckas pardavė Si
monui Zwibas Cicero, III.

Joseph Neffas pirko Worth, 
III.

Dominik Tarutis pirko May- 
wood, III.

Stanley Nedvaras pirko ant 
S. Halsted St. ir 32 St,

Iš bendrų pirkimo ir parda
vimo rekordų matosi aiškiai, 
kad pirklyba nuosavybėmis pra
deda atsigauti. Kadangi naujų 
namų statyba gana brangiai ap
sieina, tat verčiau pirkti varto
tus namus, nes vėliau, prekybai 

daug gerų “bargenų” ir per
kantieji vėliau neturės ko gai
lėtis šiais laikais pirkę.

Ateities Namai
Mokslininkai, gyvenamųjų 

naihų progreso tyrinėtojai, da
ro spėjimais, kokie namai turės 
bpli ir kaip žmonės gyvens už 
50 metų nuo dabar.

Atsižvelgdami į spartų moks
lo ir išradimų progresą, jie sa
ko, kad už 50 metų namai bus 
statomi iš daug lengvesnės ir 
pigesnės medžiagos, gal didžiu
moje is stiklo ir plieno, turės 
didžiumą rakandų ir namų 
reikmenų įbudavotus pastoviai; 
vasaros metu butuose bus nu- 
reguliuojamas/ vėsus pajūrio o- 
ras, o žiemoje knipkio paspau- 
ditnu temperatūra bus nustato
ma pagal pageidavimą; knygy
nai namuose susidės ne iš kny
gų, bet iš ritulių filmų; žinias 
skaitys ne iš spausdintų laik
raščių, bet matys televizijoje; 
žmonės bus aukštesni ir svei
kesni, jiems galvos nebenupliks; 
sunkieji ir purvinieji darbai vi
sai išnyks, nes tuomet bus vis
kam pritaikinta tobula mašine
rija.

Bet tie pagerinimai bus tik 
už 50 metų, o šiandien mums 
rupi kaip įsigyti ganėtinai duo
nos ir nors ne taip jau tobu
lų reikmenų.

Kasdien skaitydami 
‘‘NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

• Apžiūrėk juos greta stovinčius. Palygink jų ypa
tybes, vertybes, kainas. Tada išsirink geriausi mo
delį, koks tiks saviems reikalams.

Štai atsakantis būdas refrigeratoriui išsirinkti 
'Pamatyk naujuosius 1938 šių šešių pirmaujančių 
išdirbysčių modelius dabar parodoje kaimyninėje 
ir vidmiescio Commonwealth Edison kompanijos 
krautuvėse. Čia gali vaikštinėti pirkimo reikalu iki 
šifdics valios . . . daryti savo palyginimus . . . kad 
rasti tą elektrikinį refrigeratorių, kuris geriausia 
tiks jūsų namų reikalavimams.

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS, likusi dalis išmokėti pa
togiomis mėnesinėmis sumomis su elektros bila

Kaimyninėje arba Vidmiescio Elektros Krautuvėje

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Statyba Mieste
Sekančią savaitę bus pradėta 

griauti namai mieste prie 60-66 
W. Madison St., t. y. prie šiaur
vakario kampo ir toje vietoje 
bus pastatytas naujas namas J. 
R. Thompson Kompanijos; vė
liau dar nugriaus ir patį kam
pą. Namo pirmas aukštas jau 
išnuomotas* tūlai kaf eteri jos 
kompanijai 15 metų, už ką 
nuomos gaus apie tris ketvir
tadalius milijono. Namas bus 
tik 2 aukštų.

Pastebėtina, kad mieste 
“down town” nugriaunama jau 
kelintas didelis triobesis ir jų 
vietoje atstatoma tik dviaukš
čiai namai, arba laikoma dėl 
“parking grounds” automobi
liams pasistatyti. Mat, seni na
mai neapsimoka laikyti, o dan
goraižių irgi jau pakankamai 
yra. x

Trumpai
• Reikia žinoti, kad “mecha- 
nies lien” galioja per metus 
laiko.
• Nuomininkas turi tiesą neį
sileisti į butą apžiūrėjimui ar
ba aprodimui nors ir patį savi
ninką.
• “Judgementas” tampa “lie- 
nu” anį nuovavybės tiktai ta
me pat paviete.
• Tik tas agentas bus sėkmin
gas savo biznyje, kuris stengsis 
patarnauti kaip dideliam taip 
ir mažam klientui pagal savo 
geriausią išgalę.
• Real Estate agentas suderi
nęs mainus nuosavybėmis ko
misų gauna nuo abiejų savinin
kų.

Garsinkitčs “N-nose”

Atdara Ketvirtad. ir deštad. 
vakarais iki 9 P. M.
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Fašistų provokacijos
Anglija, Francuzija ir Amerika šiomis dienomis iš

reiškė savo pasipiktinimą Ispanijos sukilėlių ir jų talki
ninkų, italų ir vokiečių, bombardavimu neapginkluotų 
Ispanijos miestų. Bet fašistai ne tik nepaiso šitų pro
testų, jie tiesiog daro provokacijas prieš demokratines 
valstybes.

Pereitą sekmadienį 9 sukilėlių lėktuvai atskrido už 
60 mylių nuo Ispanijos sienos į Prancūzijos teritoriją ir 
grįždami bombardavo iš oro Francuzijos geležinkelį 
prie dviejų miestelių. Viena bomba, išmesta iš lėktuvo 
sunaikino elektrikos jėgos laidus prie mięstelio Oriu. 
Ant rytojaus po šitos atakos būrys sukilėlių lėktuvų vėl 
bandė įsiveržti į Francuzijos teritoriją, bet juos sulaikė 
priešlėktuvinės francuzų kanuolės.

Francuzijos valdžia spėja, kad tie sukilėlių lėktu
vai buvo vokiečių. Bet ji daro tyrinėjimą ir pats prem
jeras Daladier išskrido į bombų mėtymo vietą. Kai bus 
tikrai surasta, kurie gen. Franco talkininkai drįso ši
taip begėdiškai bombarduoti Francuzijos geležinkelį ir 
elektrikos stotis, tai Paryžius spaus Anglijos valdžią, 
kad ji kartu su Francuzija pasiųstų griežtą protestą 
kaltininkams.

Bet kyla klausimas, kodėl Isp’anijos fašistai ir jų 
tlkininkai šitaip akiplėšiškai elgiasi? Juk jie žino, kad 
Francuzija netlylės, kuomet jos teritorijoje bus mėto
mos iš oro bombos.

Europos politikos stebėtojai mano, kad šitomis ata
komis Hitleris ir Mussolini nori nugąsdinti francuzus 
ir anglus ir priversti juos atiduoti Ispaniją fašistams. 
Jie sako, kad šitos desperatiškos taktikos fašistiški dik
tatoriai nutarė imtis po to, kai naciams buvo užkirstas 
keliąs į ,Čekoslovakiją. Hitleris dabar esąs pasiryžęs 
vykinti ginkluotą intervenciją Ispanijoje plačiu mašta
bu, kad respublikos gynėjai butų urnai sutriuškinti,. Kai 
fašistai Ispanijoje laimėsią, tai vokiečiai tenai įsitvir
tinsią ir atgabensią Ispanijon kokią tūkstantį savo karo 
lėktuvų: tuomet Francuzija, matydama šitokią fašistų 
jėgų, grąsinančią jai iš Ispanijos pusės, nebegalėsianti 
eiti į pagalbą Čekoslovakijai.

žodžiu, Vokietijos naciai ir Italijos fašistai dabar 
ėmė atvirai pulti Francuziją, kurios geležinkeliais Ispa
nijos respublikos gynėjai gauna daugiausia ginklų iš 
užsienių, kad Francuzija atsisakytų teikti paramą Ispa
nijos vyriausybininkams ir leistų generolui Franco lai
mėti karą. Jie stato Francuziją prieš pasirinkimą: ar
ba pasitraukti fašistiškiems grobikams iš kelio — arba 
priešintis Jiems, rizikuojant įsivelti į karą!

Anglijos konservatorių valdžia, kuri seniai rodo sa
vo simpatijas fašistams, be abejonės, patars francu- 
zams, kad jie fašistams nusileistų. Taigi Francuzijos pa
dėtis dabar yra kebli. Ji visą laiką stengėsi išvengti susi
rėmimo su fašistiškomis diktatūromis ir todėl Ispanijos 
klausime sekė paskui Angliją. Bet šis francuzų nuolai
dumas karo pavojaus nepašalino, tik užaugino ragus fa
šistams, kurie šiandie jau reikalauja iš francuzų ne tik 
nuolaidumo, bet ir visiškos kapituliacijos.

Abejotina, ar Francuzija sutiks šitaip nusižeminti. 
Ji mato, kad, jeigu Hitleriui ir Mussoliniui bus leista 
užkariauti Ispaniją, tai tuomet nebebus vilties išgelbėti 
Čekoslovakiją — ir fašistiški diktatoriai pasidarys vi
sos Europos viešpačiai.

Nuo to, kaip Francuzija nutars reaguoti į tas fašis
tų agresijas, priklausys, gal būt, daugelio Europos ša
lių likimas, — tarp jų ir Lietuvos.

E LIETUVOS
PAPILDANT LIŪDNUOSIUS

GAISRO ĮSPŪDŽIUS

Jadėnų kaimas dar prie ru
sų išdalintas į vienkiemius, bet 
Umbrasų valakas liko vietoje 
ir tarpusavy nesiskirstė (tuo
met dalino valakais), todėl tro
bų ten buvo sausakimšai.

Visai arti, už kelių žingsnių 
nuo gaisro vietos, grytelėje,

Užsakyme kaina t
Chic a goję—paštu:

Metams ------—_---------------$8.00
Pusei metų__________i— 4.00
Trims mėnesiams > ---- - 2.00
Dviem mėnesiams ......... - 1.50
Vienam menesiui _____ — .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija   ......... — 8c
Savaitei —- t, n, , ___ 18c
Mėnesiui -r „,r,  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams __________________ $5.00
Pusei metų ______—________  2.75
Trims menesiams __________ 1.50
Dviems mSnesiams -______  1.00
Vienam mSnesiui___________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ________ $8.00
Pusei metų ...................................4.00
Trims mėnesiams —______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kurią miolait apšviečia ugnis ir 
kiekvieną minutę, jei tik vė
jas kiek nors nukrypsta j ją, 
užsiliepsnotų ir jj, pro kurią 
žmonės bėgo klegėdami su ki
birais vandens, guli ligonė ir 
dejuoja. Tai našlė Umbrasienė, 
vidutinio amžiaus moteris. Gai
srui ištikus labiau ima dejuo
ti, karštis pakyla ir ant ryto
jaus persiskiria su šiuo pasau
liu. Liga buvo nepavojinga ir 
jei • ne gaisras^ gal butų pagi
jusi.

Apžva Iga
ČIGONIŠKA TAKTIKA tas pleperis“ užmiršta, kad dau

gelis socialistų kovojo, staty
dami į pavojų savo gyvastis, 
dėl Lietuvos’ laisvės dar tais 
laikais, kada Vytautas Širvydu- 
kas dar nė buksvomis apsiauti 
nemokėjo. Socialistai ir Ameri
koje būdami per metų metus 
rėmė Lietuvos žmonių kovą dėl 
laisvės — tuo tarpu, kai kleri
kalai pritarė tiems gaivalams 
Lietuvoje, kurie sakė, kad Lie
tuvos žmonės privalą gyventi 
“ant burdo” pas carą. Lietuviai 
socialistai Amerikoje pirmuti
niai iškėlė Lietuvos* nepriklau
somybes obąlsį (“Naujienose” 
tas obalsis buvo iškeltas jau 
1916 m.) ir skelbė tą principą, 
kuriuo yra paremta Nepriklau
somybės deklaracijoje Lietuvos 
nepriklausomybė (lietuvių tau
tos teisė spręsti savo likimą); 
o tuo tarpu tautininkai “reika
lavo” tik autonomijos, gi kle
rikalų pasiųstieji į Europą de
legatai veikė kartu su Lietuvos 
kunigų ir tautininkų pasiunti
niais, kurie stengėsi pasodinti 
į Lietuvos sostą vokišką kuni- 
gaikštpalaikį Urachą!

Socialistai visą laiką kovojo, 
kad Lietuva butų nepriklauso
ma ir laisva, o klerikalai . su 
tautininkais stengėsi palaikyti 
Lietuvoje žmonių išnaudotojus 
ir piršo, kol galėjo, Lietuvos 
žmonėms svetimą jungą — pra
džioje rusišką, paskui vokišką.

Taigi, nežiūrint, ką Širvydu- 
kas zaunija apie socialistus, 
pastarieji, nesiklausdami jo 
“pavelenės”, ir toliaus darbuo
sis, kad Lietuva butų laisva ir 
pačių žmonių valdoma.

“Laisvė” aiškina, ką reiškia 
Browderio “ištiesta katalikams 
ranka”. Tai, girdi, ne oportu
nizmas, tik klasių kova.

“Jeigu negalima su katali
kų bažnyčios nariais (nieko 
bendro turėti), tai negalima 
nei šu protestonų bažnyčios, 
nei su žydų bažnyčios ir t.t.”, 
&ako tas komunistų organas.

“Klasių kovoje šitokia po
zicija reikštų paprastą ske- 
bavimą.” x
Bet klasių kovoje darbinin

kai nėra skirstomi pagal religi
nes grupes. Sakysime, kada 
darbininkai organizuojasi į 
uniją, tai unijos viduje nėra 
steigiami katalikų skyrius, liu
teronų evangelikų skyrius, me
todistų skyrius, Maižiešiaus ti
kėjimo skyrius ir t. t. Unijos 
organizatoriai, kviesdami dar
bininkus stoti į uniją, atsišau
kia į juos, ne kaip į tam tikrų 
tikybų atstovus, bet kaip į dar
bininkus, dirbančius tam tikro
je pramonėje arba amate.

O komunistų “fiureris” 
Bro\vdcr pasielgė kaip tik prie
šingai. Jisai “ištiesė ranką” mi- 
lionams katalikų bažnyčios na
rių, žinodamas gerai, kad tarpe 
tų bažnyčios narių yra ne tik 
darbininkai, bet ir biznieriai ir 
net stambieji kapitalistai (to
kie, kaip Raskob, Du Pont ir 
k.), kurie darbininkus išnaudo
ja. j t

Todėl “Laisvės” aiškinimas, 
kad Browderis tą atsišaukimą 
padarė, vadovaudamasis “kla
sių kovos” sumetimais, yra gry
niausia nesąmonė.

Komunistai šiandie ėmė ge
rintis katalikams tokiu budu, 
kaip prieš dvejetą-trejetą metų 
jie laižėsi prie negrų apaštalo 
“Father Diviric?*' pasekėjų, ku
riuos jie pakvietė net į savo 
Pirmosios Gegužės maršavimą!

Jie elgiasi taip, kaip tas či
gonas, kuris į klausimą, koks 
jo, tikėjimas, atsakė: “Ui, toks, 
ponuli, kokio tamsta nori!”

I. L. G. W. U. REIKALAUJA 
ATNAUJINTI TAIKOS 

DERYBAS

Moteriškių rūbų siuvėjų (In
ternational ‘ Ladies’ Garment 
(Workers) unijos valdyba nu
tarė darbuotis, kad butų atnau
jintos taikos derybos tarpe 
Amerikos Darbo. Federacijos ir 
industrinės organizacijos komi
teto (C. I.16.) ir paskyrė šitam 
reikalui komitetą iš trijų asme
nų: Luigi Antonini, Isodor 
Nagle? ir Julius Hochman.

Už taiką darbuojasi taip pat 
Indus trial Union Council mies- 
•te Dulutli (Minu.), žymi Am. 
D. F. ir C. I. O. atstovų grupė 
San Francišco ir abi uniji 
frakcijos Wisconsine.

i x

ŠIRVYDIŠKOS ZAUNOS

Vytautas Sirvydas “nepripa
žįsta” teisės socialistams kalbė
ti apie Lietuvos vidaus tvarką, 
nes jie, esą, nedalyvavę kartu 
su tautininkais ir klerikalais jų 
“patriotiškuose darbuose”. Bet

KAS JAM DAROSI?

Margos žinios iš Lietuvos
Prof. Petro Leono laidotuvės. — Kariuomenės ir visuo

menės susiartinimo šventė. — žmonėse vyrauja įsi
tikinimas, kad karas neišvengiamas. — Tautininkų 
tarpe dideli šeimyniški nesusipratimai. Rezignavo 
Tautininkų Sąjungos generalis sekretorius.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Gegužės 14 dieną Kaune tūk
stantinė rinktinės visuomenės 
žmonių minia palydėjo P. Leo
ną i j° paskutinę amžinas ties 
vietą.

Kaunas daug yra matęs viso
kių iškilų, visokių laidotuvių, 
todėl jisai ir tuo atveju pusėti
nai yra išpaikintas. Bet Kaunas 
taip pat gerai žino, kokiu budu 
ir kuriate keliais šiokios iškil
mės būva sudaromos...

Vienos jų, sudaromos įsaky
mo keliu, kitos visokiais paža
dais smalsuolius sutraukia. Į P. 
Leono laidotuves ėjo visi lais
va valia, laisvu noru, niekieno 
iš šalies neraginami ir, be to, 
tai buvo ne su bažnytinėmis 
apeigomis daromos laidotuvės, 
ir vis dėlto jos tūkstančius žmo
nių sutraukė.

Tai jau tos pačios laidotuves 
liudija, kiek populiarus visuo
se gyventojų sluogsniuose buvo, 
patsai velionis.

Jo karštą į krematoriumą ne

šė profesijos draugai advokatai. 
Atsisveikinimo tikrai nuošir
džias kalbas taip pat pasakė ar
timesnieji profesijos mokslo 
draugai ir artimi jo bendradar
biai.

Laidotuvių eisena darė tikrai 
didžiulį ir Kaunui neįprastą į- 
spudį. Radikalesnioji Lietuvos 
visuomenė pasiryžo greitu lai
ku išleisti Mtnulkų Petro Leono 
gyvenimo aprašymą mono
grafiją. šiam reikalui jau ren
kamos aukos. Taip pat kilęs 
sumanymas universitete juridi
niame fakultete įsteigti nuola
tinį Petro Leono vardo fondą 
studentams stipendijoms skirti. 
Reikia laukti, kad visi šie su
manymai greitu laiku bus rea
lizuoti.

» » B
Gegužės 15 dieną Kaune įvy

ko didžiulė kariuomenės ir vi
suomenės susiartinimo šventė, 
kuri jau virto tradicine. Tą die
ną kariuomenei suaukota daug 

šautuvų, kulkosvaidžių, sunk
vežimių ir kitų kariuomenei 
reikalingų pabūklų^ Aerodrome 
pavakare buvo parodyta kele
tas kariuomenės pratimų. Tos 
dienos visas iškilmes vienas a- 
merikietis, rodos, Motuzą fil
mavo. Tai ir Kaune nebuvę tu
rėsite progoš tas visas pramo
gas! pamatyti, nes tos filmos 
skirtos išimtinai Š. Amerikos 
lietuvių kolonijoms.

O pažiūrėti (ikrai bus kas, 
nes tos visos eisenos tikrai di
džiulės buvo. Dabar daug kur 
šiokios šventės suruošiamos. Be 
kitų priežasčių šiokios - kariuo
menės ir visuomenės susiarti
nimo iškilmės dar ir todėl ruo-, 
šiamos, kad biudžeto keliu ka
riuomenei jau skiriamos ir taip 
milžiniškos pinigų suirus, bet 
tų sumų vis dar nepakanka, tai 
reikia jų dar ir kitais keliais 
gauti, o be to, reikia visus įti
kinti, reįįkia įrodyti, kad gink
luotis būtina.

Štai dėlko daug kur dabar 
Europoje tokios kariuomenės 
šventės ruošiamos. Jas visut 
šimtai tūkstančių žmonių lan
ko, jos visur šauniai praeina. 
Visur kariuomenė turi ir daug 
kuo gali pasirodyti, o be, to, ji 
turi daug visokių priemonių į 
tokias iškilmes žmones sura
ginti.

MUSŲ SKAITYTOJAI

Ncperseniai Mizara “Laisvės” 
krisluose postrigavo, kad A- 
mcrika turinti šnipams pritai
kyti ko aštriausią bausmę.

Suprantama, šiai gadynei aš
triausia bausmė yra mirtis. Juk 
ir Sovietuose gyvam skuros ne
lupa, o ten šnipai yra laikomi 
visokiausi . opozicionieriai ir 
Stalino oponentai. ( 1

' Štai dabar (gegužės 7 d.) sa
vo krisluose Bimba negali at
sidžiaugti tuo, kad Francuzijos 
yaldžia esą rengiasi išleisti įsta
tymą, kuris numatysiąs mirties 
bausmę, šnipams.

Tai kas jam darosi? Juk 
žmonių kraujas arba našlių bei 
našlaičių ašaros nėra kažkoks 
ten rašalas. Pagaliau jei ir bu
tų rašalas, tai visvien jis to
kiems Mizaroms ir Bimboms 
netektų, nes jį sulaktų tie, ku
rie arčiau prie skerdyklų yra 
prisiplakę.

Ne, ne kraujo tie vyrai trok
šta! Svarbiausia jiems rupi tai, 
kad galėtų pateisinti sovietų 
brutališkumą. Tačiau jų tie ar
gumentai prilygsta vaistams 
nuo danties užkalbėjimo. Jei

Iš tikybininkų 
gyvenimo ,

Iš PRAVOSLAVŲ GYVE
NIMO

Pravoslavai ir sentikiai Lie
tuvoje rengiasi netrukus švę
sti sukaktį — 950 metų nuo 
to laiko, kai rusai buvo graikų 
kunigų krikštyti Kijevo mieste. 
988 m. Rusų kunigaikštis Vla
dimiras per tikybų varžybas 
pasirinko graikų tikybą ir jo
je leido krikštyti savo tautie
čius. Tuometinis rusų krikštas 
įvyko apie gegužės mėnesį. Nu
matomas šia proga didelės iš-
kilmės Kauno rusų katedralinė- 
je cerkvėje. (b)

Lietuvos (ir Vilniaus krašto) 
stačiatikių metropolitas Eleu- 
terius numato, kai tik bus lei
stas susisiekimas per adminis
tracinę liniją, apsilankyti Vil
niuje ir krašte pas tenykščius 
stačiatikius, kurie turi priklau
syti jo dvasiškiai vadovybei.

(b).

Tai ir štai Lietuvoje jau ke
linti metai kaip šios pramogos 
sėkmingai sekasi, ir kasmet vis 
didesnis žmonių skaičius jas 
lanko. Taigi, Lietuvoje šiokios 
iškilmės yra nei naujiena, nei 
pirmiena. Gal šiuo metu Lietu
voje ginklų fondui palyginti 
daug gausiaiu aukoja, negu, sa
kysime, kitur.

Mat, dabar Lietuvoje susida
ręs toksai savotiškas ūpas, kad 
daug kas randa butinu savo už
darbio dalį skirti ginklų fon
dui.

Jau dabar retai kas klausia 
ar bus karas, bet kiekvienas y- 
ra sau tvirtai įsisąmoninęs, kad 
karas bus, tik klausimas, kada 
jis ir kur prasidės.,

Na, o jei karasi bus, tai jau 
geriau būti ginkluotam ir ino- 
lia neša ginklų fondui aukas, 
netyčia ir nepasiruošusiam už
kluptam.

Šiokiomis mintimis pasišovę 
kaip kas visai gera savo va
lia neša gniklų fondui aukas. 
Faktas, kad ir kaimo žmones, 
kurie nelabai linkę bet kam 
duoti pinigų, dabar paraginti 
ginklų fondui aukų duoda.

Tai visa galvoje turint, visai 
suprantama, kad kariuomenė 
liko labai populiarus daiktas ir 
jos gyvenimas visų sekamas.

(Bus daugiau)

jau sakytos valstybės ir įvestų 
mirties bausmę visokiems šni-

Jfpams, tai M. su B. visvien ne
sulauktų tiek Mikų, kiek jų su
šaudyta Rusijoje per paskuti
nius 4—5 metus. O antra, tai 
kurgi pensas geisti, kad kapi
talistiškos šalys pasimokytų 
brutališkumo iš vadinamosios 
socializmo šalies ir dar prole
tariato tėvynės.

Nejaugi socializmas yra rei- 
kaliiigaš tik todėl, kad pasauly
je permažai yra kraujo ir aša
rų? Jeigu Romanovų dinastija 
buvo vadinama kruvina, jeigu 
smerkiame galvažudį Hitlerį ir 
jeigu komunistai Smetoną va
dina kruvinuoju, tai kuo nuo 
jų skiriasi Stalino klika ir visi 
jos tekėjai?

Vienok kruvinąjį Stalino re
žimą komunistai vadina socia
lizmu! Man rodosi, tikro socia
lizmo gadynėje panašus į M. ir 
B. žmonės, jeigu jų dar liktų, 
butų statomi ne prie sienos, bet 
siunčiami į atitinkamas įstai
gas, kad ten patirtų, kodėl pas 
juos išsivystė sadistiški polin
kiai (radistais yra vadinami to
kie žmonės, kurie jaučia pasi
tenkinimą, kai kiti esti kanki
nami). —Lukščių Juozas

Padangėje
Iš KARAIMŲ GYVENIMO
Karaimai Panevėžyje turėjo 

sustabdyti savo sinagogos sta
tybą dėl lėšų stokos. Karaimai 
kreipėsi pašalpos į atitinkamas 
įstaigas, kad galėtų statybą 
užbaigti. Karaimai norėtų kuo 
greičiau turėti savo naują si
nagogą, nes tikisi susilaukti 
Trakų karaimų “chachamo” ap
silankymo, kai tik bus leistas 
susisiekimas per admin. liniją, 
šiaip karaimai Lietuvoje jau 
senai nebeturi savo dvasiškio 
ir jų reikalai vedami tam tik
ros bendruomeninės draugijos 
“Kehila” valdybos. • (b)

Iš ŽYDŲ GYVENIMO
žydų tikybininkai nesendi 

buvo sušaukę mitingą sustip
rinti “šeštadienio saugotojų” 
veikimą. Mitingas įvyko “Ozės” 
salėje. Apsilankymas buvo mi- 
zemas. į Kalbėtojai protestavo 
prieš Lietuvos žydų laikraš
čius, kurie neboja šeštadienio 
ramybės i dogmatų smulkmenų. I

Ypatingai nutarta pasišauti 
Šeštadienio ramybės agitacija: 
vasarvietėse tarp žydų vasaro
tojų* (b)

Nepasiturinčių ir norinčiu 
ištekėti žydaičių susirinkimas 
Įvyko pirmas viešas naujai įsi
steigusios Kauno žydų nepasi
turinčių žydų mergaičių vedy
bų savišalpos draugijos susi
rinkimas. Pagal įstatus drau 
gijos narės įmoka 10 Lt įsto
jamojo mokesčio ir kas mėne
sį moka po 1 Lt. Be to, drau
gija dar gali turėti pajamų ii 
pašalinių* šaltinių. Lėšos panau 
dojamos narių vedybų paso 
goms.

Į pirmą susirinkimą, kuriami 
kalbėjo rabinas Rozensonas 
red. Rubinšteinas ir kitos Kau 
no žydų labdaringos ponios 
buvo susirinkusi labai margi 
Kauno žydų nepasiturinčiu 
merginų publika, kurią sudari 
tiek jaunos, tiek ir senos mer 
ginos. Kadangi šioji labdary 
bes forma pas žydus yra vi 
siškai nauja ir nežinoma, ta 
žydų tarpe šiam reikalui jaust 
šioks toks skeptiškumas ir ka 
kas jumoristiškai nusiteikę! 
suka anekdotus. (b)

žydų spaudos žiniomis Vili
jampolės ir Telšių žydų rabini, 
seminarijose kilo dideli nesusi 
pratimai tarp seminarijų auk 
lėtinių ir vadovybių. Mat, ti< 
rabinaičiai pagal papročiu! 
gauna iš surenkamų tikinčių ji, 
žydų tarpe aukų pašalpas ii 
taip pat nemokamus pietus. Vi 
so teduoda vienam auklėtiniu 
po 20 Lt mėnesiui ir pereitu 
žiemą tedavė viso per 4 mėne 
sius tos mizernos pašalpos. Vi 
lijampolės rabinų seminarijos 
auklėtiniai jau yra išleidę ke
letą slaptų rašinių prieš semi
narijos vadovybę, kurią apkal 
tina visuomeninių pinigų sau- 
vališku išeikvojimu ir auklėti 
nių varginimu. To pasėkoje se 
minarijos vadovybė pravedi 
kvotą ir šiuo metu rengiamas 
Įšvęsti 15 jnepąklusųių auklė
tinių' iš .seminarijos. Ryšiurr 
su tuo karingieji auklėtiniai iš
siuntinėjo žydų redakcijoms 
kitą atsišaukimą, kurį jie anks
čiau paskleidė pas Kauno ti
kinčiuosius žydus ir stengiasi 
sukelti žydų visuomenę prieš 
seminarijos vadovybę.

Telšiuose rabinų seminarijos 
auklėtiniai kelia taip pat pana
šius kaltinimus prieš semina
rijos vadovybę. Tenykščiai se
minaristai kovoja originalios 
obstrukcijos pagalba. Vaka
rais staiga nutrūksta elektros 
vielos ir Talmudo mokslas su
stabdomas. Tamsumoje nepa
tenkintieji auklėtiniai kelia 
triukšmą.

KAS NAUJA RADVILIŠKIO 
VALSČIUJ

— šiemet pavasarį Radviliš* 
kio valsčiuj, darbininkai žymiai 
pabrango, nes daugelis darbi
ninkų dirba prie statybos dar
bų mieste, o dar daugelis dirbs 
prie durpių kasimo. Taigi ma
noma, kad radviliškiečiams ūki
ninkams per vasaros darbyme
čius darbininkų gauti bus sun
ku.

— Paskutiniu laiku Radvi
liškio mieste baigia grįsti gat
ves, bet Dariaus-Girėno gatvę 
išgrindė tokiais dideliais akme
nimis, kad net dantys barška 
važiuojant' ir dar nevienodai.

TRŪKSTA PAŠARŲ
.A ....

PAPILS. — Nesant pašarų 
jau daug kur matytis ganant 
gyvulius • lauke. Pašarai nepa-
prastai brangus ir negalima jų 
niekur gauti, šiaudų birkava 
kainuoja 15 Lt, dobilų ir ŠiO- 
no — ligi 80 Lt. Pats darbų 
laikas, o arkliai be pašaro n^ 
beina. Daug kur matytis plė
šiant stogus, kuriuos gyvuliai 
ėda, kaip pyragą. Kitais me
tais gyvuliai šieno nenorėdavo 
ėsti, o šiemet supuvusį stogą 
ėda.
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HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA
1938 METAMS: Walskis—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Behnont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel, Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 8827 Le Moyne St; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

- i duca jĮthiran.tan.
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
VEIKLOS

biznio 
du su- 
aptarė

PIKNIKAS
Draugijos vadinamoji 

komisija, rodosi, turėjo 
sirinkimus, kuriuose
rengiamo pikniko reikalus. Ko
misijos nariai mano, jog šiam 
piknikui reikės talkos. Būtent, 
kviesti visas kultūros draugijas, 
kad jos prisidėtų su savo talen
tais ir išpildytų piknike progra
mą. Draugijos galės sudaryti 
komandas virvei traukti, arba 
sudaryti kitokius numerius, ku
rie tinka piknikams. Pavyz
džiui, pasirodyti su savo cho
rais.

Kad pas biznio komisijos na
rius kilo tokia mintis, visai su
prantamas dalykas. Reikia atsi
minti, jog sakytas piknikas y- 
ra rengiamas bendram reikalui, 
atseit, fondui, kuris rūpinsis 
gabesnių moksleivių šelpimu. 
Taigi, juo piknikas bus sėkmin
gesnis, juo daugiau bus galima 
sukelti pinigų fondui, juo ge
riau.

Lietuvių Draugijos finansų se
kretorius, K. Augustas, vice-pir- 
mininkas ir V. B. Ambrose, 
biznio komisijos narys.

Pirmininkas Sudintas pakvie
tė K. Augusią tarti kelis žo
džius į susirinkusius draugijos 
narius. Pastarasis kalbėjo apie 
steigiamą fondą 
šelpti in apie tai, 
turi kiek galima 
traukti jaunimo.

Kalbėjo ir V. B. Ambrose. Jis 
kvietė roselandiečius į talką. 
Būtent, Chicagos Lietuvių 
Draugijos rengiamame piknike 
išpildyti vieną programos nu
merį. Pakvietimą roselandie- 
čiai priėmė palankiai. Taigi, ga
lima tikėtis, kad jie pasirodys 
gana šauniai musų piknike.

Uždarydamas mitingą, pirmi
ninkas Sudintas pakvietė visus 
susirinkusius narius eiti žemyn, 
kur buvo paruošti užkandžiai 
ir leidžiamas į stiklus putojan
tis alutis. Čia naujieji nariai tu
rėjo progos sRieiti į artimesnes 
pažines su valdyba ir senaisiais 
nariais. Pobūvis buvo gana 
smagus ir draugiškas.

moksleiviams 
kad draugija 
daugiau pri-

Tai yra Evelyna Dahlie- 
nė, kuri Anglijos karaliui ir 
karalienei parodė kaip rei
kia šokti amerikonišką 
“swing” šokį ir supažindino 
karaliaus svečius su swing 
muzika. Evelyna yra graži 
blondinė dainininkė iš New 
Yorko. Ji yra pati Haroldo 
E. Dahlo, Amerikos lakūno, 
kurs tarnavo Ispanijos val
džios aviacijoj ir pateko į 
nelaisvę sukilėliams.

AMERIKOS LIETUVIAI OLIMPIJADOS 
MECENATAI

Nuolatinis Olimpijadą Fondas lesnį kontaktą suvesti.
Tautinės Olimpijados Komi

tetas suorganizavo nuolatinį O- 
limpijadoms remti fondą; Fon
do valdybą sudaro pirmininkas 
Butkys (Tribunolo teisėjas), vi
cepirmininkai 
(bankininkas) 
(bankininkas), 
yra 15 narių,
yra nutarusi, kas aukos olim- 
pijadai iš atskirų 
Lt. (apie 45 dol.), 
teiktas Tautinės

J. Vailokaitis 
ir p. Vosylius 

be prezidiumo 
Fondo valdyba

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 4

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Piknikas įvyks liepos 31 d. 
Sunset darže. Vadinasi, laiko 
dar nemažai liko.’ Tačiau jis ir 
bus reikalingas, nes susitarti su 
vigais skyriais per kelias dienas 
nebus galima.

Beje, šia proga -galimą pri
durti, jog kai kurie skyriai vi
sai palankiai žiuri į rengimą 
pikniko bendromis jėgomis.

DR. WALTER BUTKUS
Šiomis dienomis baigė Loyo- 

la universitetą Walter Butkus 
iš Chicago Heights. Baigė jis 
ten medicinos mokslus. Tokiu 
budu musų organizacija susi
laukė naujo profesionalo. Dr. 
Butkui vienus metus turės 
praktikuotis ligoninėje (eiti in- 
terno pareigas), o vėliau versis 
privatiŠka medicinos praktika. 
Neteko patirti, kur jis mano at
sidaryti savo ofisą.

Kaip jau minėjome, Dr. But
kus yra Chicago Heights gy
ventojas. Jo tėvai yra gana 
stambus ir pasiturį biznieriai. 
Tiek naujasis daktaras, tiek jo 
tėvai priklauso Chicagos Lietu
vių Draugijai.

šia proga Dr. Butkui linki
me ko geriausio pasisekimo.

ROSELANDO LIETUVIŲ
KULTŪROS SKYRIUS
Pereitą ketvirtadienį, birželio 

2 d., Roselando Lietuvių Kul
tūros Draugija laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Kalbamas 
susirinkimas žymiai skyrėsi 
nuo paprastų mėnesinių susi
rinkimų. Dalykas tokis, kad 
kontesto metu roselandiečiai 
gavo nemažą skalCIų naujų na
rių. Ypač ten sėkmingai darba
vosi Jurčis ir Senko.

Kad naujieji nariai turėtų 
progos susipažinti su senaisiais 
nariais’ ir iš viso su organiza
cijos veikla, tai ir buvo sureng
tas sakytas susirinkimas arba 
draugiškas pobūvis.

Pats susirinkimas truko neil
gai ir parėjo gana sklandžiai. 
Pirmininkas Sudintas ir kiti 
valdybos nariai išdavė trumpus 
raportus. Vėliau buvo aptarti 
bendri organizacijos reikalai 
bei išrinkti darbininkai rengia
mam piknikui.

Į susirinkimą buvo atvykę iš
Chicagos P. Miller, Chicagos dys toms, kurios mažiau veikia

NAUJI NARIAI
Su naujais nariais dabar lyg 

ir savotiškas atslūgimas, 
iš viso nebededama 
pastangų naujiems 
gauti, kaip kontesto 
to, vasarą paprastai

Mat, 
tiek daug 

nariams 
metu. Be 

visoks ju
dėjimas atslūgsta. Tačiau lai 
dar nereiškia, kafl per vasaros 
mėnesius uiękunebus, veikia
ma. Nors ir lėtesniu tempu, bet 
nauji nariai visvien bus įrašo
mi į draugiją. Pavyzdžiui, ir 
per pereitų savaitę įsirašė keli 
nariai, iš kurių čia paminėsime 
p. Petrą A. Barškietį, dirbantį 
Armour kompanijai.

SUSIRINKIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

susirinkimas įvyks kitą savaitę, 
būtent, birželio 14 d. Laikomas 
jis bus Masonic Temple, 1547 
N. Leavitt St.

Tai bus paskutinis susirinki
mas, kuriame turėsime trumpą 
programą. Po to programos bus 
nutrauktos iki rudens.

Birželio 14 d.
kalbės Dr. Bruno J. Zubrickas, 
kuris yra. musų 
narys.

Butų labai gražu, kad iš Chi
cagos išvyktų apie 20 jaunuo
lių, o iš kitų miestų po vieną- 
du — kas sudarytų tinkamą ir 
gražią reprezentaciją. Tą 'pada
ryti. ypatingai Chicagai, aišku, 
galima. Jeigu Rockf ordas, 
Spring Valley ir kiti miestai 
u'unčia po vieną-du, lai dides
nieji miestai gali pasiųsti po 
dešimts-dvidešimts.

Visi tie, kurie paaukos ne
mažiau 45 dol. sportininkų

I siuntimui Lietuvos Olimpija- 
don, bus įtraukti į Olimpijados 
rėmėjų sąrašą ir gaus auksi
nius olimpijados ženklus.

Visais Olimpijados ir sporti
ninkų siuntimo reikalais patar
tina kreiptis į Amerikos Lietu
vių Atletikos Sąjungą— /
American Lithuanian Athletic 

Assn.
Room 1905, 105 W. Madison st. 

Chicago, Illinois.
Jeigu kas norėtų gauti apie 

olimpijadą arba Lietuvos skau- 
9 literatūros, tai kreiptis į:

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue place 
Chicago, Illinois.

Petras Daužvardis,’ i
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

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

Kelios naujos tendencijos baudžia
moje teisėje—Tad. Zaleckis.

Stokholmas—Salomėja Neris.
Rasistai ir rasių nelygiavertiškumas 

—G. Zimanąs.
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
1739 So. Halsted St. Chicago, Hl.

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

8141 So. Kalstei St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
8200 So. Lowe Avė.; J. AriŠiu- 
nas—apiekunas kasos, 362314 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 8133 S. 
Halsted St.

asmenų 250 
tam bus su- 
Olimpijados 

Rėmėjo vardas ir auksinis o-! 
limpijados ženklas.
Amerikos lietuviai biznieriai ir 

profesionalai
Komitetas taip pat nutarė, 

kad visus Amerikos lietuvių 
biznierius bei profesionalus, ku
rie aukojo atitinkamas sumas 
pinigų olimpijadon vykstan
tiems, pavadinti olimpijados rė
mėjais, ir jiems įteikti aukš
čiau paminėtus istorinės olįm- 
pijadod ženklus.

Chicagoje olimpijados 
jų kadrą veda sekamieji 
sininkai ir biznieriai:

Justinas Mackevičius, 
dard Federal' Savings & 
Corporation prezidentas, 
rus finansininkas ir didelis lie
tuviškų reikalų rėmėjas.

Stasys Balzekas, Chrysler ir 
Plymouth’ų pardavėjas*, įgudęs 
komersantas, tykus ir nuošir
dus darbininkas ir duosnus lie
tuvis.

Jonas F. Eudeikis, graborius, 
sportininkas ir uolus lietuvių 
jaunimo rėmėjas.

Juozas F. Budrikas, rakandų 
krautuves navininkas, rimtas 
biznierius, nenuilstantis auko
tojas ir stiprus visų gerų dar
bų ramstis.

Dominikas' Kuraitis, Milda 
Aulo Sales savininkas, Buick ir 
Pontiac’ų pardavėjas, Lietuvos 
ir lietuviškų reikalų nuoširdus 
rėmėjas' ir mylėtojas. Jis ir jo 
ponia šią vasarą vyksta Lietu
von ir ruošiasi savo nauju 
Buick’u apvažinėti ne tik Lie
tuvą, bet iP/kitas šalis.

Kiti rėmėjai dar nepaskelbti 
Atletikos Sąjungos, tad aš jų 
tuo tarpu neskelbiu.

Kadangi prie šių metų Olim
pijados, kuri bus pirmoji Lie
tuvos istorijoje, nepaprastai 
ruošiamasi, ir nuo kurios pri
klausyk ne tik šita, bet ir se
kančios olimpijados, tad Ame
rikos lietuviai biznieriai, pro
fesionalai ir visi kiti gerašir
džiai, pabrėžiančiai raginami 
sportuojantį lietuvišką jaunimą 
paremti, Pirmąją Lietuvos Tau
tinę Olimpijadą paturlinti ir 
pasaulio lietuvių jaumma i ar-

rūme
li na n-

Stan- 
Loan 
slip-

/crECONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doub/e lėstedlDoub/eAcfionf

7>owxtsA....Cbnilu>ilecibu

POWDER
Šame Price Todaya$45\earsAqo 

25 ounces for 254
Full Pack •” No Slack Fillinį

poUnds have been: 
. b S ĖD^BY OU R Gjb V E R N M E N T" , 
■~f - - *■ - — » - — — -- — - ♦     ' - : . j

Garsinki* ės a n iienosp

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar gėrės- 
nį alų,; kurį • užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų, pirmos rųšies produktų. .? ->

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan,’ 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas, 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 11b— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
PuČkonus, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
VValter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

|gARF1ELD PARK LIETUVIŲ VY- 
kų ir Moterų pašalpinio 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank bta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Ave.;» Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai; 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3887 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, 111.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 

;530 So. Lavvrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St., Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33. 
St., Chicago, 111.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

susirinkime

organizacijos

INSURANCE
(APDRAUDA)

DYKAIpalik Žemo per

Full-flavored

v

k• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Pilną apdraudą auto
mobiliams

namų nuo

so

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

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

NAUJIENOS 
1739 Su.

' t !»t©d St
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Kitą sekmadienį, birželio 12 
d., Roselando Lietuvių Kultū
ros Draugija rengia šaunų pik
niką Rossis darže, 130 ir Cotta- 
ge Grove.

Rengimo komisija iš vielos 
biznierių yra gavusi įvairiausių 
daiktų, kurie bus išdalinti pik
niko dalyviams kaip dovanos. 
Žinoma, dovanas gaus tik tie, 
kuriems laimikis nusišypsos.

Rengimo komisija ir draugi
jos valdyba kviečia visus na
rius, jų draugus, gimines ir pa
žįstamus atvykti į pikniką ir 
ten smagiai laiką praleisti. O 
jei turėsite gilukį, tai dar ir do
vanų gausite.

KENOSHA LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugija juo tolyn, juo prade
da labiau veikti. Štai nelabai 
seniai draugijos globojamas 
choras surengė nepaprastai šau
nų vakarą, kuris pasisekė visais 
atžvilgiais: ir publikos stisirin- 
ko nemažai ir programa buvo 
nepaprastai gera.

Dabar draugija drauge su 
choru ir vėl rengia kitą pramo
gą. Būtent, birželio 26 d. Co- 
lonial Oak Grove įvyks draugi
jos piknikas, kaip praneša p-lė 
L. Simanauskaitė, draugijos se
kretorė, bus labai smagus ir 
linksmas, šokiams^ gros geras 
orkestras, bus įvairus žaidimai, 
kontestai ir t.t. Važiuoti į Co- 
lonial Oak Grove reikia taip: 
keliu (highway) 31 ^(senasis 
41) važiuoti apie vieną mylią į 
pietus nuo 50. Ten ir yra dar
žas.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid fdr Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai no- 
davfi reikiamų pasekti, bet stiprus, švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eezema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “j 
koletų savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eezema, kuri mane vargino per 35 
metus.”

Neregimas, ncdėmčtas
dienų ar naktį gydant Eezema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus ji 
galite gauti

ton
-50
-45
•40
•35

rakandų 
nuo vagir 
langą 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičią 

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

po pietų.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
DĖMESIUI '

Visos kultūros draugijos yra: 
prašomos trumpai pranešti a- 
pie savo mitingus bei parengi
mus. Nėra abejonės, kad vasa
ros metu daugelis draugijų 
rengs piknikus bei Šiaip išva
žiavimus. Apie tai ir praneški
te skyriui. Tuo atveju veikles-

„u. *P.^|Garsinkife «N.nose

—perfect 
for cookingl

* Kraft American has a mellow, 
full-flavored rięhncss that makes 
it perfect for sandvviches. And for 
cookcd dishes you can depend on 
this American Chceso to mėlt 
perfectly.

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

10
20

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Bockvvell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artėsian Avė.; Frank Mfcklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.



ŪMI

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Prašo Atitaisyti 
Klaidą

Praeitą savaitę “N-se” sąra
še išsiėmusių leidimus vedy
boms yra pažymėta, kad Alex 
Krone išsiėmė leidimą su He- 
len Slukas. Tikrenybėj turėjo 
būti su Helen Stukas.

—Steponas

Vincas Vaitkevičius Pa
ėmė 3-jų Mėnesių 
Atostogas

Naujienietis Vincas Vaitke
vičius, kuris užaiko barbernę 
4354 So. Mozart St., birželio 
44ą d. apleido Chicago ir iš
važiavo į Charlotte, Mich. Ten 
mano prabūti apie 3 mėnesius 
laiko. Po atostogų grįš į Chi
cago.

prakalbėlėj išsireišk? iš- Teatralės
D-jos Pusmetinis 
Susirinkimas

savo ] 
moksiąs Lietuvoje lietuviškai > 
gražiai kalbėti, susipažinsiąs su 
Lietuvos jaunimu. Ypatingai 
jam įdomu pamatyti tėvų šalį 
ir parsivežti daug įspūdžių ir 
perduoti šio krašto jaunuo
liams.

Svečių prisirinko pilna salė 
ir prie stalų susėdę visi drau
giškoj nuotaikoj buvo vaišina
mi ir išvykstantiems į Lietuvą 
linkėjimo prakalbėles sakė.

Veteranė Chicagos darbuoto
ja K. Katkevičienė atidarė va
karėlio programą perstatydama 
to vakarėlio tikslą ir pavedė 
Sandaros redaktoriui p. Biek
šai vesti toliau. Firantų šeima

Antradienis, birž. 7, 1938

Nevažiuokit i Didmiesti
Taupyti Pinigcj

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių 
Finansinę Įstaigą Savo 

Apielinkėj

Chrysler-Plymoutb]

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

Radio Grenadieriai, 
Smagi Muzika, Svarbus 

Sena Town of Lake-Brighton PraneŠiinai
Parko organizacija, Lietuviška 
Teatrališka Draugystė Rūta primjntina radio klausyto- 
No. 1, įsteigta 1912 metais, jams, kad šiandien, antradienį, 
rytoj laikys savo pusmetinį su- 7_tQ valandą vakare, užsistatyti 
sirink.mą Yuškos salėje, 2417,savo radio ant stoties WGES 
Wes«t 43rd Street. Susirinkimas jr' pasiklausyti gražaus bei įdo-, 
prasidės apie 7:30 vai. vaka-Į maus radio programo. šio pro*- 
re. S. Aušra, sekretorius, kvie-j gramo išpildyihe dalyvaus Vy- 
čia visus narius būtinai atsi- rų trio “Radio Granadieriai,” I 

kurie atžymės šį programą su 
gražiomis ir sinagiomis daine
lėmis. Jie savo harmoningais 
balsais pilnai sužavės kiekvie
ną. Prie šių dainų bus gražios 
muzikos ir svarbių pranešimų. 
“iPeoples” leidžiami programai 
visuomet atsižymi savo geru ir 
rinktiniu turiniu. Taigi nepa
mirškite pasiklausyti.

—Re p. xxx.

Primintina radio klausyto-

čia visus narius būtinai 
lankyti.

Protestuoja Prieš
prie raudonų rožių ir maty-j NaUJUS LaiSUlU 
dama tiek daug draugų, atro- z

Mokesčius
Chicagos ir kitų Illinois da-

dė puikiai nusiteikusi.
Kalbėjo dr. Shliakis, A. Mi- 

sevičia, P. Milleris, p. Puida, 
Apolskis, dr. Normantas, dr.'lių biznieriai sujudo protes- 
Yorkus, J. Byanskas, p. J. GuI-' tuoti prieš naujų laisnių mo-
binienė, Andriulienė, A. Briju-' kesčius, kuriuos majoras Kcl-

Gulbinaitė, p-le ty sumanė jvesti kėlimui pini- 
Bernotaitė, R. Š. ir daug kitų, 8Ų

Vincas yra Chicagos Lietu- kurių pravardžių nebeatsime- skundžiasi, kad jie ir taip už-

nas, Aldona
bedarbiams. Biznieriai

vių Dr-jos ir Keistučio Kliubo nu. K. Pažerskis porą dainelių, versti visokiais mokesčiais, 
narys. Steponas

Šitos Vestuvės 
Bus Iškilmingos
...Sekantį šeštadienį bus pp- 
puliariškos vestuvės žymios po
ros. Alex A. Krone, plačiai ži
nomas buvęs Radio aktorius, o 
dabar Hawaiian gjtarų moky
tojas, kuris užima instrukto
riaus vietą Conservatory of Mu- 
sic, Kimball Hali ir turi kelias 
privatiškas studij-as, “paima 
sau už žmoną” taip jau plačiai 
žinoma Chicagiečiams Helen 
Stukas.

Tikybinės ceremonijos įvyks 
šeštadienį, birž. 11-tą d., 4-tą 
vai. po pietų šv. Jurgio bažny
čioj. Po to sugrįš į Lietuvių 
Auditoriją, kur yra paimta di
džioji ir mažoji svetainės. Puo
ta ir šokiai tęsis iki vėlybos 
nakties. —Steponą#

padainavo. P-ia Firantienė ap- ” .-
laikė gražią fontaninę plunk- mininkams, 
sną ir kitokių dovanėlių. Ji
visiems džiugia išreiška padė
kojo.

Sudiev Chicagiečiail,

Naujieji laisniai taikomi ur- 
fabrikantams, 

kontraktoriams, fotografams, 
garsinto j airis, e te.

R. Š. Czerwiec medžio 
ir jo išdirbinių 
sandėlis

Alma

Gene-

Onos-Edgaro FirantU: 
Išleistuvių Vakarėlis

Praeitą šeštadienį Sandaros 
patalpoj įvyko gražus vakarė
lis, taip sakai č, Firantų atsi
sveikinimo party, palinkėjimui 
jiems 1 
keliauti. P-ia 
L eškuitietė ir nenuilstanti 
sucmenės darbuotoja, o p. 
Tanias K ri u kietis. Jau ilgą

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicago je)

Į Joseph Lukas, 30, su
Chme’ar, 22

MĮtchell Kutą, 26, su
vieve Corzela, 23

Raymond Gregaitis, 25, su
Julia Lazicky 24

Conrad Muller, 35; su Sadie 
Benik, 29

Bernard Legut, 28, su Aldona 
Vaishville, 19

Steve Bylaus, 20, su Janet 
Walchinsky 21
....Ferdinand Jakubka, 22, su 
Eleanore Jakavica, 18

Stanley Pieniaš, su Magda
lena Kasprzuk
... Anthony Ferro, 22, su Sophie 
Tamalevicz, 22

Fiank Foggorny, 24, su Eve- 
lyn Kulis 18

dain ingai į Lietuvą par-j Reikalauja
Firantienė yra Perskirų

V.ctoria Kardas nuovi-.
FL Kardas

metų praūžė nuo laiko,’ kada j AŠiUOti Sužeisti 
j:e du tžmezgė pirmus meilės t j
ryšius ir laimingai gyvendami 
išauklėjo sveiką gražų vienai- 
tini sūnų Edgarą. Davė jam 
aukštą mokslą. Jis yra piešė- 
jas-artistas, rimtas ir siekia 
dar aukštesnių studijų.

šia proga jis su savo mamy
te aplankys Lietuvą ir kaip tas svečių susodinimui.

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $£,000.00

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 
Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

Garsinkites “N-nose”

BRIGHTON PARK. — Ties 
Archer ir Western gatvėmis; 
yra didelis Czerwiec Lumber 

, bendi ovės sandelis, kur galima 
apsipirkti įvairiausia namų sta
tybos bei pataisymo medžio 
reikrnenomis. Be medžio turi-1, 
ma
nių tvorų, asbestos gontų, rą
stų,

stogams popieriaus, vieli-

sienojų, langų, durų ir kit-

Czerwiec Lumber Co. yra se
nai žinoma bendrovė, ji žinoma 
savo atsakančiu patarnavimu ir 
nebrangiomis .prekių kainomis. 
Jos antrašas 370Q -So. Western 
Avė., telefonas Virginia 0458.

(Skclb.)

PAGELBOS

t- 

i'

Anton

Laike ‘Graduation’ 
Apeigų

Aštuoni žmonės buvo sunko
kai sužeisti, kai Rosary kolegi
joje, River Foreste, laike dip
lomų dalinimo ceremonijų su
griuvo laikinas pastatas, įreng-

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieŠpusmetinis susi

rinkimas įvyks birželio 8 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Malonėkite pribūti į laiką, nes bus renkami 
darbininkai piknikui, kuris bus birželio 19 d. Liepos dar
že. —Valdyba. ' *

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvietos” pusmetinis susirinki
mas įvyks šįvakar 7:30 v., A Miščikaitienės namuose, 3119 
S. Morgan St. Kviečiame visas nares būtinai susirinkti. ,

~PETER_PEN^
r
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STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO >
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulino St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269 
! ....................... ■ 1 , ■„ ■■■=

Budrik Furniture Mart
v

/ V
fe

£1938 RADIOS

M

Philco, R. C. A. Victor 9 ir 10
’hibi), po $59.00
,(. ir aukščiau

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Norgc, Thor, ABC, po $50-00 

Plaudami drapanas namie 
sutaupysite pinigus

;><

į$:

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

M0V1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Republic 7345
PAŪL’Š Furnifture
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas
Išvalymas — Pervilkimas

“The New Marųuette
HALL’*

6908 60. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Chicagos lietuvių progre
syvi: visuomenė pažysta Dė
dę Mišeiką nuo daugelio 
metų. Tai buvo musų švie-, 
tėjas, mokytojas, nenuils- 
tantis darbininkas žmonių Į 
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. i

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

BAOlEč/

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

Pasirinkimas didelis: Kroehler, Fenske, Pullman ir kitų. Elektrikinės ledaunės: Gene
ral Electric, Norgc, Westinghouse, Kelvinator, Croslcy Shelvador ir kitų su $50.00 
nuolaida, po $60.00, $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.
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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,

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
Šviesomis. Dar b,a s 
garantuotas.

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

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $jg-SO
GYDYMAS.......~  ......ŠCn.OO
LIGONINĖJE .................. SU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninę  je _  $15-oo
raumatizmas $0.00 

greitai palengvinama ... “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminacija jskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VJCTORY 0070.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean a Ve.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa- __ _ ' ________ _____
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Antradienis, birž. 7, 1988 NAUJIENOS, Chicago, 31 ''

ParoKavo Jauną 
Lietuvį Nubaustą 
Visam Amžiui
Buvo nuteistas už apiplėšimą it 

revolverio nešiojimą

Pereitos savaitės pabaigoj ė 
Illinois valstijos Pardon ir Ra
pole Board, paroliavo jauną 
Melrose Parko lietuvį, įkalintą 
Joliet kalėjime už apiplėšimą 
it revolverio nešiojimą.

Patoliuotasai jaunuolis yra 
Frank laputis, 21 metą am
žiaus. Gėgtižės 17, 1934 me
tais jis buvo nuteistas kalėti 
nuo vienų metų iki gyvos gal
vos už apiplėšimą. Už kiek lai
ko buvo paroliuotas, bet vėl 
1937 metais pakliuvo už nešio
jimą revolverio, kuriam netu
rėjo leidinio. Buvo grąžintas 
kalėjiman, iš kurio dabar yra 
paroliuojamas antru kartu.

Laike pirmo arešto Tarutis 
buvo suimtas su daiktais, pa
vogtais iš vienų Maywood mie
stelio namų.

Kartu su Taručiu laisvę per 
patolių tarybą atgavo 103 ki
ti Illinois kaliniai, 42 iš Cook 
apskričio.

Chicagoje Mažta 
Mirimų Skaičius

Chicagos sveikatos departa
mentas skelbia, kad per pir
mus 3 šių metų mėnesius Chi
cagoje mirė 9,235 žmonės arba 
1.2% mažiau negu pernai.

Illinois valstijoje per tą lai
ką gimė 27,845 žmonės, o mi
rė 22,429.

Šaukia Rosejandie- 
čių Susirinkimą Oak 
Foresto Reikalu

Nariai tisų Bčšėlando Lietu
vių Draugijų komisijų dėl Oak 
Forest prieglaudos senelių ma
lonėkit dalyvauti susirinkime, 
kuris įvyks ketvergė, 9 dieną 
birželio, 1938 fn., 7:30 vai. va
karė, visų šventų parapijos 
svetainėj, 10806 So. Wabash 
Avė. Roseland.

Draugijos, kurios dar neturi
te išrinkę komisijų, malonėki
te prisiųsti valdybas, nes šitas 
susirinkimas yfa svarbus tuom, 
kad turėsim nutarti tolesnį 
veikimą šio užmanymo reikalu. 
...Sii pagarba, y.

A. Draugelis

Kunigai neduoda 
atskaitų

-

Nepersenai kunigai atgaivino 
Tautos Fondą. Tai naujas ku
nigams dolerių šaltinis. Jie vi- 
su? graibo aukas tan fondan. 
Mat, dabar turi progą kalbėti 
apie reikalą pinigus dėti Lie
tuvos ginklų fondan.

Apie kokias nors atskaitas 
iš Tautos Fondo niekas nei ne
užsimena.

Paklaustas buvo “garsus” 
Ciceros žemaitis: “Kur jus pa
dėjote surinktas Lietuvai au
kas r

Tai jis sumišęs atsakė: “O, 
O, meš aukas žinom kur dėti, 
eina kur reikia.”

Tai tiek tos ir žinios.
“N” Rašėjas.

PIRMYN CHORO EKSKURSIJOS NARIAI 
IR BENDRAKELEIVIAI

Apleidžia Chicago penktadienio rytą

MADOS

No. 4696—Mergaitei suknelės ir 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėm.

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

CLASSIFIE.D ADS.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

Ekskareivis P.
Patartas Hirtes 
Ligoninėje

Labai sunkiai serga.

Mr. P. ’Palunas, 838 W. 34th 
PI. per kurį laiką negaliavęs 
ir manęs, kad jį blankinusios 
slogos. Bet praitą savaitę “slo
gos” jį privertusios gultis lo
von ir, daktarui patarus, Mr. 
P. Palunas tapo išgabentas į 

: Minės ekskareivių ligoninę.
Praeitą penktadienį P. Balti

no žmona gavus iš ligoninės 
telegramą, kad jos vytas sun
kiai sergąs it gal priseisią il
gokai išbūti ligoninėje. J.A.S.

Įrengė švarią grocer ir 
ice cream krautuvę.
Mr. ir Mrs.- Jurgaičiai, besi

artinant vasaros karščiams, 
švariai ir patogiai “remodelia- 
vo” savo gnocerį ir įsirengė 
ice cream ir soda skyrių. Jų 
parduotuvė prie kampo, 3465 
Lituanica. .L /—J. Ajl S.

MEČISLOVAS RALYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 5 d., 4:30 vai. ryte, 1938 
m. sulaukęs 45 metų amž., 
gimęs Lietuvoj Tauragės ap- 
skr., Stulgių parap., Žirnainių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marioną (po pirmu vy
ru Vaičienę), 2 posūnius Vla
dislovą ir Albertą Vaičius, gi
mines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
A. M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė.

Laid. įvyks treč., birž. 8 d., 
8 vai. ryte iš koplyčios į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Mečislovo Rolio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lekiame,
Moteris, posūniai ir giminės 

Laid. Dir .A. M. Phillips, tel. 
Blvd. 4139.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir it. 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.

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Photiė LAFAYETTE 5800

IAVFIKK “™uGT8LUVLIllIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETK ĮNINKĄS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Leoną Deveikiutė 
Gabi Pianiste

Chicagos vidurmiestyje Kim- 
ballo namas ir Kimballo sve
tainė tai yra tikras muzikos 
centras. Visos namo sienos 
skamba vargonų, pianų ir ki
tų instrumentų garsais.

Kelios dienos atgal Kimballo 
svetainėje buvo Berthos Mari
jonos Fitzek mokinių koncer
tas. Nei juste nejutom kaip 
pora valandų prabėgo, bežiū
rint kaip mikliai bėgioja pir
štai po piano klevisus. Tai tik
ri stebuklai.

Tarp kitų tautų mokinių bu- 
vo ir musų lietuvaitė Leoną 
Davis Deveikiutė, Petro ii* Ju- 
zefoš duktė. Ji pastebėtinai 
gražiai grojo. Nors Leoną dar 
jaunutė, bet ją jau galima pri- 
skaityti prie gerų profesiona
lių pianisčių.

N. Rašėjas.

Bedarbis Nusišovė 
Negalėdamas 
Apsivesti

Henry Brurinički, 24 metų 
bedarbis nuo 1501—15th strėet, 
nusišovė, kad dėl nedarbo ir 
pinigų trukumo turėjo atidėti 
neapribotam laikui vestuves šū 
Mildred Doyle, 25 m. ainžiaus. 
Brudnicki pasidarė sau galą 
ties 10449 South Hsttrilin, laike 
vizito pas merginos tėvus.

Viktoras Benderis važiuoja 
su choru

K. Steponavičius, ekskursijos 
vedėjas

Žemiau paduodame sąrašą 
Pirmyn choro dainininkų ir 
bendrakeleivių, kurie penkta
dienį išvažiuoja į Lietuvą su 
Pirinyn ekskursija. Beveik visi 
keleiviai apleidžia Chicago 
penktadienio 10:30 rytą. Trau
kinys išeis iš Chicagos Dear- 
born stoties. . Ekskursija iš
plauks iš New Yorko birž. 11 
d., lygiai 12 vai. dieną laivu 
“Britannic” iš Cunard prie
plaukos New Yorke.

Kazys Pažarskas, žymus daiųi- 
nihkas, vęįŽĮ^oja su “Pirmyif’

Kazys Steponavičius
Anelė Steponavičiene
Ona Skevmutė
Aldona Grigonis

Stella Zameckis
L. Zameckis
Alfons Dambrowski 
Auna Dambrowski 
Simon Sobutas 
Marcella Sobutas

Zimmerman 
Dambrauskas 
Balanda 
Songail

REIKALINGA PILNAI patyrusi 
Beauty Operator. Nuolatinis darbas, 
$20.00 savaitėj—kreipkitės tuojaus.

IDEAL BEAUTY SHOP, 
1747 So* Halsted.

HĘLP WANTED-MALĖ-FEMALE 
Darbininkų-Datbininkių Reikia
REIKALINGAS GERAS VYRAS 

kuris galėtų dirbti už baro ta- 
verne arba mergina.

1255 West Madison St.

FURNITURE -FIXTURE FOR S ALE 
Rakafidai ir ĮtaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir smkom. 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 

CALumet 5269.

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

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

PARDAVIMUI TAVERNOS 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.

PARDAVIMUI arba ant REN- 
DOS tavernas geroj vietoj per 23 
metus išdirbtas. 3824 So. Kedzie 
Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutonTObil^ ir Trokai Par

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

COOK COUNTY F1NANCE 
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 metams 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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė išdirbtas biznis. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukti laišku 1739 South 
Halsted St., Chicago, Box 836.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj vietoj ant Ashland Avė. prie 
Stock Yards. 4342 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS 416 
East 69th St. nebrangiai. šaukti 
tarp 11 A. M. ir 5 P. M. Gera vieta.

REAL ĖSTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ 
katedž, 2932 So. Loomis St. įmo
kėti $400.00, $15.00 į mėnesį mokė- 
tis. Kaina $1750. Ima lotą mainais.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 6J mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kist

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEMĖ, 
lygi, puikus budinkai. Barnė 40x60, 
konkryto grindų paramsčiai. Van
duo namuose ir barnėje. Aptverta 
10 akrų farmos ir 20 akrų laukų. 
Kainuoja $6000. 20 akrų alfalf|<
Gali parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. 

(Turi lietuvį vertėją).

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Persiskyrė su šiuo pasaulu 
bal. 27 d. 1938 m., sulaukęs 
37 metų amž., gimęs Kedai- H 
nių Apskr., ir parap.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Leoną, podukrą Leo
ną seserį Eleanor Leonard, 
New York, ir daug kitų gi- H 
minių, o Lietuvoje seserį, bro
lį ir kitas gimines.

Kūnas bus parveštas iš New 
Yorko ir bus pašarvotas Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Li- B 
tuanica Avė., antradienį, birž.
7 d., apie 11-tą vai. ryto.

Laidotuvės įvyks treč., birž.
8 d., 2:00 vai. po piet iš kop
lyčios į Tautiškas kapines. • ‘

Visi A. A. Vaclovo Argusto 1 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą B 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, podukra, sesuo 

ir kitos giminės
Laid. dir. S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

te)
Joė Vcnsloyas
W. Kūdikiškas 
Al Pu tris h 
Marion Ascilla 
Olga Snegereff 
Walter Neffas 
B. NamajuŠka 
Julia Kazlauskas 
Albina Balčiūnas

Pauline Kalninis
Mrs. L. Skrichus
Auna Skrickus 

/

Joe Vilimas
Albcrt Yoksas
Mrs. Firant
Mrš. Nafrvid

ANTANAS STEPONAITIŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 6 d., 3:40 vai. ryto 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Erž- 
vilkio valsč., Pagirių kaime.

Amerikoj' išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

rhoterį Oną, po tėvais Gra- 
mailą iš Sarapiniškių kaimo, 
dukterį Bronislavą, sūnų 
Pranciškų ir marčią Aliče, 
brolį Juozapą ir brolienę Oną 
ir šeimyną, / švogerį Antaną 
Grainailą ir šeimyną, švoge- 
rius Marijoną Petraitienę ir 
šeimyną ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj —seserį Marijoną 
Urbonienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3425 So. 
Ldwe Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 10 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Steponai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

NulįUdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Marti, 

Brolis ir kitos giminės. '
Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
BOULEVARD 4139.

Andy Norbut 
John Rukštala 
Algird Brazis 
Jo^epli Rack 
Ąnielia Rack 

, Frances Mateuonis 
Helen Siman 
K. Pazarškis 
Edgar Firant 
Al. Mickevičius 
Leo Nomąviėz 
Bruno Nomavicz 
V. Povilaitis 
Ona Skvereckas 
Symeta 
Marion 
Nataliė 
Sophie
Barbora Jankaitis 
Gėhevieve Neffas 
Salome'A.leks
Jacąueline Urbikas 
Irene Statkus 
Christine Kriščiūnas 
Helen Kančauskis 
Aldona Barčus 
Aline Nemuną? 
V. Navickiene 
Anita Navickaitė 
Josephine Kinderailė 
Matilda Norwish 
Mrs. M. Barisas 
Steiki Zameckis ir 
keletas kilų.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite. ....
BRIDGES’ORT' ROOFING AND

4 SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

SPECIALUS
BARGENAS

Šaltis Pasmaugė 
Kūdikį

Prieš kelias dienas pagavęs 
šaltį, Vakar numirė 3 mėnesių 
kūdikis Dale Andersen, nuo 
1907 W. 71st Street. Šaltis kū
dikį- pasmaugė, nežiūrint ugnia
gesių pastangų duoti jam de- 
guonio ir pagalbos šv. Kry
žiaus ligoninėj.

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

NUO 350 IKI 400 KARŲ 
Visokio Modelio ir Išdirbystės 
‘ DODGE SEDAN ......  $365.00

PLYMOUTH ..............  $245.00
CHEVROLET Sedan $285.00 
PACKARD, 4 Durų Sedan DE 

LUXE, Kaip Naujas 
Pigiai Parsiduoda

BURKĖ MOTOR 
SALES

I 5001-7 ŠO. WESTERN AVĖ. 
Vedėjas JOSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašauk
Telephone GROVEHILL 3678

1936
1935
1936
1937

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 vai. ryto 

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

iki

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

...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

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND' LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

ku- Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šrtid-

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

Setas iš G šmotų vienam as
meniui, būtent: šaktitė, 
bai šaukštas, videlčitrs, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, Vienas kavai, o 
dezėrttli Valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsirii- 
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu sU 99 centais 
prišiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių suširink- 
Sit gražų Setą. Tie setai yra 
Rogets sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos*

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

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

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

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BAĖGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.
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RRIDGEPORTO LIETUVIS PASIKORĖ,
KADANGI NUSIBODO JAM GYVENTI

Prašė kūną atiduoti 
policijai; šįryt 
inkvestas

BRIDGEPORT. — Užnėręs 
elektros vielos kilpą sau ant 
kaklo ir kitą galą pririšęs prie 
gaso vamzdžio, vakar pasikorė 
Bridgeporto lietuvis Antanas 
Sabo, 46 metų amžiaus. Jo kū
ną atrado šeimininkė Emma 
Skrodas, kurios namuose, ties 
819 West 34th Place, velionis 
gyveno.

Prie kūno buvo rastas trum
pas raštelis, parašytas lietuvių 
kalboj, kuriąme Sabo sako, 
kad “pasidaro sau galą, nes 
jam jau nusibodo gyventi.” 
Šeimininkės prašo atiduoti kū
ną policijai.

Šeimininkė p. Skrodas pasa
kojo Deering policijai, kad Sa
bo paskutinėmis dienomis la
bai daug gėrė. Jis tarnavo už 
indų plovėją, buvo nevedęs ir 
neturtingas. Jo tikroji pavardė 
yra Sabaliauskas.

Geležinkeliečiai 
Streikuos Jei Jų 
Algas Kapos

Žada kreiptis į Prezidentą

AIexander F. Whitney, pre
zidentas geležinkelių darbinin
kų unijos Brotherhood of Rail- 
road Trainmen, kuri turi 151 
tūkstančių narių, pareiškė, kad 
bus paskelbtas streikas, jei ge
ležinkeliai kapos darbininkų 
algas.

Jis pridūrė, kad darbininkai 
pirmiausiai kreipsis į preziden
to arbitracijos tarybą ginčo 
sutaikymui. Bet jeigu ta taryba 
atmes unijos reikalavimus, tai 
į 30 dienų bus paskelbtas walk- 
autas.

Geležinkelių vadovybės ruo
šiasi kapoti algas 15%, aiškin- 
damos, kad turi būtinai tos 
priemonės griebtis išsigelbėji
mui nuo bankroto. Jos nori tą 
nukapojimą įvesti galion liepos 
1 d.

Unijos prezidentas Whitney 
aiškina, kad geležinkeliams ne
reikėtų kapoti darbininkų al
gų, jei jie sustotų bereikalin
gai švaistę pinigus didžiulėms 
viršininkų algoms ir įvairiems 
bereikalingiems tikslams.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
VIRTUVĖS ABRUSAMS IŠSIUVINĖJIMAS.

No. 1644—štai jūsų kačiutės paveikslas—kaip ji gražiai 
žaidžia...

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

No. 1644

da Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
i

| Vardas Ir pavarde

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

L Miestas Ir valstija
M BMB M" MM

------------------------- ) .
Velionis turi Chicagoje tris 

brolius, Praną, kuris užlaiko 
avalines taisymo dirbtuvėlę 
ties 2957 West 39th Street; Vin
centą, kuris gyvena ties 38th 
Place ir California, ir Petrą.

Vakar kūnas buvo paguldy
tas J. Ridiko koplyčioje, ties 
3354 S. Halsted Street, kur šį
ryt įvyks pomirtinis tyrinėji
mas. Po inkvesto kūnas vei
kiausiai bus nugabentas į aps
kričio ligoninę laukti laidotu
vių miesto kapinėse, nes velio
nis jokių pinigų savo laidotu
vėms nepaliko ir nėra kam juo 
rūpintis.

iPer dešimt ar daugiau metų 
velionis Antanas Sapo-Saba- 
liauskas gyveno atsiskyręs nuo 
savo giminių ir pažįstamų. Ne
palaikė su jais jokių ryšių. Per 
kelis metus gyveno Bridgepor- 
te ties 34 th Place, kur turėjo 
mažą kambarėlį. Tame kamba
rėlyje ir užbaigė gyvenimą, 
kuris jam taip “nusibodo.”

Antra Lietuvaitė— 
Oro Slaugė

American Airlines keleivinių 
lėktuvų linija skelbia, kad pri
ėmė antrą lietuvaitę tarnauti 
lėktuvuose už oro slaugę. Pir
moji ir vienintelė lietuvaitė 
tarnyboj ikišiol buvo p-lė An- 
toinette Gudaitis. Antroji yra 
chicagietė Antoinette Andrulis.

Ji ruošėsi savo įdomiam už
siėmimui per šešias savaites 
American Airlines oro slaugių 
mokykloje, Chicagos- airporte.

Vėl Priims Jaunuo
lius I C.C.C. 
i

Stovyklas
Illinois Emergency Relief 

Administration skelbia, kad iki 
liepos 1-mos priiminės jaunuo
lius viešiems darbams G.C.C. 
stovyklose. Priims tik apribotą 
skaičių, tad kandidatai CCC 
stovykloms yra raginami pri
duoti aplikacijas tuojau.

Priimami jaunuoliai nuo 17 
iki 23 metų amžiaus, kurie ne
turi darbo, yra Amerikos pilie
čiai, gero budo ir rtebijo sun
kaus darbo.

Aplikacijas galima priduoti 
pašalpos stotyse arba ties 740 
West Harrison S t.

lri. U J 1 U UuVuj

Tai yra Fredrikas B. Snite, Chicagos bankieriaus 
sūnūs, kurs dūsuoja geležiniais plaučiais ' nuolatinėje 
daktarų ir slaugių priežiūroje. Jo veidas šiame paveik
sle matomas per veidrodi, per kurį ir jip mato kas de
dasi aplink. Suvirs du metai jis apsirgo vaikų paraly
žium Kinijoj, iš kur geležiniuose plaučiuose buvo atvež
tas Chicagon, o iš Chicagos pereitą žiemą buvo nuvežtas 
Floridon. Dabar jo tėvas vėl jį atvežė Chicagon, kur jis 
dabar -randasi Billings ligoninėje, o per vasarą gal bus 
tėvo namuose. Kadangi geležiniai plaučiai gali jam duo
ti dūsavimą tik elektros pagelba, o elektros pertrauka 
reiškia mirtį, tai jo važinėjimas iš vietos į vietą sudaro 
nemažo pavojaus ligoniui. Vienok ir gulėti tokį ilgą lai
ką surakintam be jokių atmainų yra nelengvas dalykas. 
Jaunąjį ligonį aptarnauja šešios slaugės, ir jis nei va
landėlės nebūna be priežiūros.

Kidnapinimo liudininkas John Manuel, kuriam kidr 
naperiai įdavė raščiuką ir siūlė $5, kad nunertų pavogto 
vaiko tėvui Cashui Princetpno mieste, FlotnSij;;

Namų savininkaiPirmyn Ketvirtadie
nį Išdalins Pikniko 
Prizus
Visi bilietų pirkėjai prašomi 

susirinkti Neffo Salėje.

Pirmyn Choras, kuris šį1 
penktadienį išvažiuoja Lietu
von, pereitą mėnesį ruošė du 
piknikus, kurių svečiams ža
dėjo kelis šimtus dolerių pini
gais ir daiktais doyanų.

Pirmą pikniką sulijo. Ant
ram piknikui pasitaikė labai 
šalta diena. Nei pirmu, nei 
antru (tartu nepasisekė išda
linti svečiams žadėtas dova
nas, nes tie svečiai nesuvažia- 
vo. ' .

Kadangi didelis skaičius lie
tuvių pirko piknikui serijų 
bilietus, tai Pirmyn jaučiasi 
skolingas tiems pirkėjams ir 
deda pastangas visus prizus 
išdalinti prieš išvažiavimą Lie
tuvon.

Dalinimas įvyks šį ketvirta
dienį, birželio 9 d., Walter 
Neffo salcje, 2435 South Lea- 
vitt Street. Tai bus paskutinis 
Pirmyn Choro narių vakaras 
Chicagoje, nes penktadienio 10 
vai. ryto išvažiuoja New Yor- 
can Erie Traukiniu iš Dear- 
born stoties.

Visi serijų bilietų savininkai 
yra prašomi susirinkti Neffo 
salėje, ketvirtadienį vakare ir 
savo dovanas atsiimti—tai yra 
jei busite laimingi. Jokios į- 
žangos nebus. Pradžia 7 vai. 
vakare. —A. 

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ?'

1 “NAUJIENOSE”

gali gauti grąžos 
iš 1934 taksų

Aš jau daug metų sakau lie
tuviams, kad jie protestuotų, 
mokėdami taksus už savo nuo
savybes. Nes iš protesto (ob- 
jection) vis kas nors gali iš
eiti.

Štai pereitą savaitę teisėjas 
Jarecki pasirašė dar vieną nuo
sprendį, kurs paliečia 1934 me
tų taksus. Po to jo pasirašymo 
bus sugrąžinta keletas milijo
nų dolerių permokėtų taksų. 
Bet taksų permokėtą dalį gaus 
atgal tik tie, kurie padavė pro
testą (arba kaip sakoma “fai- 
liavo objęotion”), mokėdami 
1934 metų taksus.

Taigi visi protestuotojai da
bar gali eiti į prokuręro ofi
są ir gauti atgal permokėtą 
taksų dalį, kuri išneš apie 5 
nuošimčius to, kas buvo mo- 
keta. Prokuroro ofisas randa
si pavieto namuose kambarys 
507. Ten paklauskite informa
cijos žmogaus, arba parodyki
te jam savo tAksų bilą, ir jis 
jums pasakys kur eiti.' Jums 
nereikia nei manęs matyti. Tik 
darykite kaip čia sakau. Pro
kuroro ofisas yra atdaras kas
dien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vakare, šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 12.

Adv. Charles P. Kai.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais • eiti į 
tas krautuves, kurios j 
skelbiasi Naujienose.

Jaunuolis Lietuvis 
Mokinasi oro 
Inžinerijos
Studijuoja Californijoje, Aero 

Institute.

Adomo ir Elžbietos Murma 
sūnūs, Walter A. Murma, pra
eitais metais išvyko j Los An
geles, California, kur jis įsto
jo j Aero Industries Techni- 
cal Institutą.

Besimokindamas Chicagos 
Englewood aukštesnėj mokyk
loj jaunuolis Wolteris atkarto- 
tinai prašydavęs tėvų, kad jį 
sutiktų leisti mokytis orlaivi- 
ninkystės, o jo mėgiamiausios 
vietos lankyti buvusios aero
planų stotys, kurias jis lanky
davęs liuosu laiku vietoje te
atrų ir kitų pasilinksminimų. 
Todėl, tėvai ir mėgino paten
kinti sūnaus ambicijas, duo
dami jam progą įstoti į vieną 
iš gerųjų U. S. A. Aero Inslitu- 
tų.

Walteris A. Murma su kiek
vienu, tėvams ir seserei, laiš
ku iš Los Angeles Cal. prisiun
čia įvairių aeroplanų ir jų da
lių paveikslų, su pridėtais pa
aiškinimais, bet tėvas sakosi, 
kad jie paveikslus pažiūri, bet 
detalių tai ir nemėgina supra
sti, nors jų Walteris mano, 
kad ir jo namiškiams turi bū
ti įdomu orlaivininkystė.

Per praeito pavasario tva
nus Los Angeles, Cal. ir Wal- 
ter’io A. Murinos buveinė nu
kentėjusi nuo potvynių, todėl 
motulė Elizabeth rengiasi apie 
vidurį šio mėnesio važiuoti 
atostogms, kad pasimatyti su 
sunumi ir asmeniškai patirti 
aplinkybes, kuriose jis gyvena.

Aero Instituto direkcija liu
dijanti, kad Walteris A. Mur
ma esąs rūpestingas ir gabus 
studentas.

Gero pasisekimo lietuviui 
jaunuoliui. —J. A. S.

A. Mažeika , 
Atvažiuoja iš 
Lietuvos

į
Albertas Mažeika, iš Užlau- 

šių kaimo, Krekenavos pašto, 
Panevėžio apskr., atvažiuoja 
pas savo giminaitį Sady Kar- 
deke, 7013 S. Maplewood St., 
šiandien, 6:15 vai. vak. į Grey- 
hound busų stotį, Michigan av. 
ir 12th Street.

Du žmonės buvo sužeisti lai
ke gaisro Qiiality Wet Wash 
skalbykloje, 444 West 38th St. 
Edward Golad, 604 West 37th, 
buvo apdegintas, o Peter Zylą, 
nuo 3835 Parnell avenue, su
žeidė ugniagesių vandens vabi- 
zdys. Gaisro nuostoliai siekia 
apie $10,000.

JURGI JOKŠŲ TRAUKIA ATSAKOMYBĖN 
UŽ PIRMO LAIPSNIO ŽMOGŽUDYBf
Vakar tūkstančiai dalyvavo užmuštų 

kūdikių laidotuvėse
Tūkstančiai Chicagos lietu

vių vakar susirinko prie Šv- 
Jurgio bažnyčios, tūkstančiai 
susirinko Šv. Kazimiero kapi
nėse—palydėti ir palaidoti 
du mažyčius vaikučius, ku
riuos pamišęs tėvas nužudė 
birželio 2 d., Bridgeporte.

Kūdikius laidojant, pamišęs 
tėvas Jurgis Jokšus stojo prieš 
teisėją Felony teisme, krimi- 
nalio teismo rūmuose, už pir
mos kategorijos žmogžudystę. 
Jokšo bylą ir jo proto stovį 
tyrinės ir svarstys specialis 
prisiegdintų teisėjų suolas. 
Prokuratūra Jokšo byloje at
stovaus asistentas advokatas 
Richard Austin. Jau dabar be
veik tikra, kad beprotis-tėvas 
bus uždarytas visam amžiui 
Menard bepročių kailėjime.

Su tuo pačiu kuju, kuriuo 
jis užmušė savo du vaiku, Jo
kšus bandė užmušti ir savo 
žmoną, 29 metų Oną Zabavi- 
čaitę-Jokšus, bet nežiūrint, 
kad ji buvo labai pavojingai 
sužeista, moteriškė dar lako- 
si. Ji guli apskričio ligoninėje. 
Daktarai spėja, kad ji gali pa
sveikti.

Kuju Jokšus jai pramušė 
kaktą ir sudaužė žandą. (Brid
geporte pasklidę gandai apie 
jos mirtį neturi pamato). 
Žmona Jokšai Išgavo Laisvę

Vakar buvo palaidoti Leo
nardas Jokšus, 5 metų berniu
kas, ir Eleanora Jokšus 18 mė
nesių duktė. Jokšus papildė 
kruvinąjį darbą nepraslinkus 
nei 24 valandoms nuo pasi- 
liuosavimo iš Kankakee be
protnamio, kuriame išbuvo 
apie 7 mėnesius laiko. Skaudu 
yra tas, kad jis laisvę atgavo 
daugiausiai per žmonos pas
tangas, o grįžęs namo atsily
gino jai jų pačių 
kratijo praliejimu.

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Laidotuvės vakar prasidėjo 
iš laidotuvių direktoriaus S-P. 
Mažeikos koplyčios, 3319 So. 
Lituanica avenue; kur abiejų 
kūdikių kūnai buvo pašarvoti. 
Laidotuvės praėjo įspūdingai 
ir tvarkiai, nežiūrint didžiulės 
minios dalyvių. Pats S. P. Ma
žeika jas tvarkė. Jomis rūpi
nosi Jokšienės dėdės Vladislo
vas ir Petras ZabaviČiai. Jok
šienė ladotuvėse negalėjo da
lyvauti, o Jokšui policija ne
leido dalyvauti. <—R.

Suėmė Lietuvį 
už Automobilio 
Nelaimę

Pavojingai sužeidė žmogų

Policija sulaikė tardymui 58 
metų Bridgeporto lietuvį John 
Kančauską, 3405 South Union 
avenue, už sužeidimą žmogaus 
automobiliu.

KanČauskas, WPA darbinin
kas, suvažinėjo 43 metų Luke 
Farrell, nuo 3538 Emerald 
avenue, ties kampu 37-tos ir 
Union. Farrell’ui buvo per
skelta galva. Jis guli People’s 
ligoninėje. Gyvybė pavojuje.

Southtown ligoninėje, 57th 
ir Wood, mirė John Purcell, 

142 metų amžiaus darbininkas, 
1 nuo 4815 So. Wolcott. Jį šuva- 
I *

žinėjo Harry Kulczewski, nuo 
5217 S. Winchestcr. Nelaimė 
įvyko ties 50-ta ir Ashland 
avenue.

Nežinomas motoristas už
mušė 60 metų darbininką Vito 
Malė, ties 655 No. Carpenter. 

kūdikių Velionis tifeš tuo adresu gyve^ 
no. f ' *'




