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J. Valstij os įteikė Protestą Japoni j ai
JAPONAI ATAKAVO AMERIKIEČIAMS 

PRIKLAUSANTI UNGNAM 
UNIVERSITETĄ

Per 11 mėnesių 450,000 ir 100,000 japonų 
kareivių užmušta; 850,000 kinų ir 300,000 

japonų kareivių sužeista
SHANGHAI, Kinija, birž. 8. liams gyventojams kraustytis 

— Dvi Jungt. Valstijų piliečių iš strateginiai svarbių miestų, 
savastis Cantone, pietų Kini
joj, užgavo japonų lėktuvų 
bombos trečiadienį. Viena bom
ba pataikė j Standard Oil kom
panijos tanką. Tankas pasken
do liepsnose. Gaisras persime
tė į Canton-Hankow geležinke
lio stotį. Sudegė stotis, sudege 
ir ką tik atvykęs iš Hankowo 
16 vagonų traukinys.

Trys bombos mesta į ameri
kiečiams priklausančio Ling- 
nam universiteto kiemus. Vie
na bombų nukrito netoli nuo 
pastatų, kuriuose 32 amerikie
čiai, trys britai ir vienas vo
kietis gyvena, šioj apielinkėj 
vienas kinas darbininkas už
muštas, o trys sužeisti.

Jungtinių Valstijų generalis 
konsulas įteikė Japonijos gene: 
raliam konsului Honkonge pro
testą'dėl atakos Lingnam ..uni
versitetui.

Tuo tarpu trečiadienį prasi
dėjo dvyliktas kinų-japonų ka
ro mėnuo. Japonų lėktuvai, lėk
dami virš miesto Swatow, iš
mėtė lapelius, kurie paskelbi, 
kad ir pietų Kiniją japonai 
skaito karo zona ir pataria sve
timšaliams bei kinams civi-

Vos išmėtyta lapenai, kai lėk
tuvai pradėjo mėtyti bombas į 
Swatow fortus.

Cantone trečiadienį priskai- 
tyta tarp 8,000 ir 10,000 civi
lių gyventojų užmuštų ir su
žeistų per paskutines vienuoli- 
ką dienų, šimtai namų sude
ginta ir sugriauta. Žmonių la
vonai pasilieka gatvėse ir pa
statų griuvėsiuose ir skleidžia 
mirties dvokimą.

Tačiau užmušamųjų skaičius 
Cantone kas kart mažėja. Nes 
šimtai tūkstančių gyventojų 
išsikraustė, pabėgo. Gyventojai 
paretėjo. Pasilieka mieste tik 
biednuomenė, kuri neturi iš ko 
pabėgti, kuri bevelija pasitik
ti mirtį Cantone, negu badą 
kęsti kai pabėgs.

Vienuolika mėnesių karo Ki
nijoj. Apskaičiuojama, kad per 
tą laiką kinai neteko užmuš
tais 450,000 vyrų, o japonai 
100Į000. Apskaičiuojama, kad 
kinų buvo sužeistų 850,000, o 
japonų per 300,000; kad civi
lių kinų žuvo 20'0,000 — pusė 
jų dėl bado; kad 500,000 civi
lių kinų sužeista... Tai tokios 
karo aukos.

mm

,.'/' ' Naujienų-Acme Telephoto
Potvinis Šalinos mieste Kansas valstijoj. Po visos savaites didelio lietaus pa

tvino Smoky Hill upė ir vanduo išvarė iš namų 500 šeimynų. Gatvėse gyvento
jai turi plaukyti laiveliais, kaip matome iš šio paveikslo.
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ČEKAI PAILGINS KARIUOMENĖS TARNYBOS LAIKĄ

Remington-Rand 
Co. priims darbui 

800 streikTerių
BUFFALO, N. Y., birž. 8.

PRAHA, Čekoslovakija, birž. 
8. — Iš patikėtinų šaltinių tre
čiadienį patirta, kad Čekoslova
kijos ministrių kabinetas nu
tarė pailginti kareivių tarny
bos laiką vieneriais metais.

Iki šiol čekai tarnavo kariuo-- Remjn^tt>n-Rai)d ' kompanija Šiol eeRai tarnavo Kanuo- 
trečiadieni ' rttošS^i - įleisti ^ meneje dvejus..-metus. Jie bu- 
darbo 800 dabar dirbančių dar
bininkų ir priimti į darbą 800 
tų darbininkų, kurie buvo pa
varyti iš darbo 1936 metų strei
ko pasėkoje.

Daugiausia pakaitų įvyks 
kompanijos įmonėse Syracuse, 
Ilion ir Middletown miestuo
se.

vo imami kariuomenėn, kai pa
siekdavo 20 metų, ir paleidžia
mi iš tarnybos 22 metų am
žiaus. Po to, iki 40 metų jie 
skaitėsi pirmuose rezervuose, o 
paskui pereidavo į antruosius.

Ateityje čekams teks tar
nauti aktyvioj tarnyboj ‘trejus tėvai nebeturi vilties surasti 
metus. Tatai padaugins Čeko- vaiką gyvą. Dabar pastangos 
slovakijos armiją dar 70,000 
vyrų.

VOKIEČIAI ATAKAVO BRITŲ UOSTĄ
GANDIA, Ispanija, birž. 8. 

— Anksti trečiadienio rytą, 
dar mėnesienoje, lėktuvas ata
kavo Gandia uostą, 38 mylių 
atstumoj e į pietus nuo Valen- 
cijos. Tą nedidelį uostą valdo 
britų kompanija.

Lėktuvą, kaip manoma, vai
ravo vokiečiai aviatoriai. Jie

numetė 30 bombų. Penkios jų 
pataikė į britų laivą kastuvą 
(dredge) ir taip sunkiai suža
lojo jį, kad laivas porą valandų 
vėliau paskendo. Uostas apšau
dytas ir iš kulkosvydžių. ,

Be to, sunaikinta dvidešimt 
geležinkelio vagonų ir apgriau
tas prekių sandelis. Nuostolių 
ataka padarė apie $87,000.

Lietuvos Naujienos
ŠIURPI ŠEIMOS TRAGEDIJA'yra šeimyninis nesugyvenimas.

----------- |Tai pirmas šiame krašte toks
Sūnūs nužudė tėvą ir motiną, skaudus atsitikimas, kuris taip 

padegė namą, pasikorė ir su-‘smarkiai visus sujaudino, 
degė degančiame name. - ---------------

DIDELIS GAISRAS

Prezidentas prašo 
$50,000 kidnape- 
riams gaudyti

WASHINGTON, D. C., birž. 
8k — Prezidentas Rooseveltas 
antradienį, patarė kongresui 
paskirti $50,000 gaudymu* kid- 
naperių, kurie gegužės 28 die
ną pavogė 5 metų vaiką 
Bailey Cash iš jo tėvo 
miestely Princeton, Fla.

Federaliai agentai ir

James 
narni]

vaiko

Socialistų partija 
Francuzijoj su

skilo

Valdžia išdalins pre
kių $7,000,000 vertės 

bedarbiams

40 centų valandai 
mokės po 7 metų Lenkai skundžiasi 

vokiečiais

dedamos sugauti piktadarius, 
sekant popierinius pinigus, ku
rie, suma' $10,000. buvo žmog- 
vagiams sumokėti išpirkimui 
vaiko.

8.ROYAN, Francuzija, birž.
— Francuzijos socialistų par
tija suskilo trečiadienj — p6 
to, kai partijos kongresas pri
ėmė Leono Blumo rezoliuciją 
žadančią ir tolesnę paramą Ed- 
uard Daladier kabinetui.

Kairieji elementai paskelbė, 
kad jie pasitraukia iš partijos 
ir kad įsteigia Darbininkų- 
Ukininkų Socialistų Partiją. 
Naujoji partija nutarė šaukti 
savo konvenciją liepos 16 d.

Pereitą šeštadienį Francuzi
jos socialistų partijos kongre
sas pašalino Paryžiaus distrik- 
to partijos federaciją todėl, 
kad ji dalyvavo demonstracijo
je ties senato rūmais kovo 26 
dieną, kai Blum buvo šalies 
premjeras.

Blum pamatavo paramos Da
ladier kabinetui rezoliuciją tuo, 
kad tarptautinė padėtis dabar
tiniu momentu reikalauja fran- 
euzų vienybės.

WASHINGTON, D. C., birž. 
8. — Federal Surplus Commo- 
dities Corporation paskelbė, 
kad kitais metais valdžia tiki
si išdalinti suvargusioms šei
moms medvilnės prekių ir ma- 
trasų vertės nuo $7,000,000 iki 
$9,000,000.

Valdžia yra prisiruosusi nu
pirkti 100,000 ryšulių (balęs) 
medvilnės ir iš jų padirbti rei
kiamų daiktų, siuvyklų projek
tus vykdant.

Aliejaus kompanijų 
byla eina į vyriau

siąjį teismą

Chicagai ir apielinkel lede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Liūtys; lengvi vakarų vėjai 
pasikeičią į pietų vėjus; saule 
teka 5:14, leidžiasi 8:28 valan
dą.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, “birž. 8. — Meksikos ap
skrities teismas pereitą trečia
dienį paskelbė sprendimą, ku
ris sako, kad valdžios paėmimas 
svetimšalių aliejaus kompanijų 
turto yra legalus ir nenuskal- 
sta šalies konstitucijai.

Dabar aliejaus kompanijos 
planuoja apeliuoti šio teismo 
sprendimą į vyriausiąjį šalies 
teismą.

Ekspropriacija aliejaus kom
panijų Meksikoj padaryta po 
to, kai kompanijos atsisakė iš
pildyti arbitracijos tarybos įsa
kymą pakelti algas darbinin
kams. Dėl aliejaus kompanijų 
ekspropriacijos buvo nutraukti 
diplomatiniai santykiai tarp 
Britanijos ir Meksikos.

WAS77INGTON, D. C., birž. 
8. — Bendra senato ir atsto
vų buto komisija trečiadienį 
susitarė dėl biliaus, kuris tai
ko nustatyti minimum algas 
maksimum darbo valandas. 
Komisija dvylikos balsų dau
guma prieš du sutiko nusta
tyti minimum algas pirmais 
metais po 25 centus valandai. 
Tas standartas turėtų veikti 
visoj šaly — šiaurės ir pietų 
valstijose. Kitais metais algos 
turėtų būti pakeltos iki 30 cen
tų valandai. Po septynių metų 
algų minimum, komisijos susi
tarimu, pasieks 40 centų va
landai. Tai ir bus standartinis 
minimum. O darbo laikas bus 
apribotas 40 vai. savaitėje.

Bendros senato ir atstovų 
buto komisijos nuostatus dar 
turės priimti kongresas.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
8. —■ Lenkų Sąjunga Vokieti
joje antradienį įteikė Hitlerio 
vyriausybei memorandumą, ku
riame nusiskundžiama, kad len
kai Vokietijoje yra skriaudžia
mi ekonominiai, kultūriniai ir 
tikybiniai, kad kai kuriais at
vejais prieš juos vartojamas 
boikotas ir net smurtas.

Memorandumas, pasirašytas 
Dr-o Kaczmarek, Lenkų Sąjun
gos sekretoriaus, tilpo lenkų 
spaudoj Vokietijoje.

Šis memorandumas yrą atsa
kymas vokiečiams, kurie įrodi
nėja, jogei vokiečiai Lenkijoj 
veikiai netenka pramonės įmo
nių, žemės, darbų ir mokyklų.

Pasirašė bilių sve 
timšalių propagan

dai kontroliuoti

40 užmuštų, 60 sužei 
stų atakoj prieš 

Figueras
PERPIGNAN, Francuzija, 

birž. 8. — Ispanijos sukilėlių 
lėktuvų eskadronas mėtė bom
bas trečiadienį į miestą Fi
gueras, 20 mylių atstumoj nuo 
Francuzijos rubežiaus, Ispani
joj. 40 žmonių, civilių gyven
tojų, užmušta ir daugiau kaip 
60 sužeista.

Čekai išima minas 
padėtas naciams 

sulaikyti

Saločių valsčiuj, Morkūnų kai
me gegužės mėn. 3 d. apie 5 
v. p. p. kilo didelis gaisras, 
kuris sunaikino 3 ūkininkų 
apie 7 trobesius. Buvo užside
gę ir kiti gretimi trobesiai, bet 
ugnis buvo likviduota. Sudegė 

(iš kurios

WASHINGTON, D. C., birž. 
8. — Prez. Rooseveltas trečia
dienį pasirašė bilių, kuris rei
kalauja, kad kiekvienas asmu’O 
samdomas svetimos šalies agen- 
tijos politiniai propagandai 
Jungt. Valstijos užsiregistruo
tų Jungt. Valstijų užsienio rei
kalų departamente. ■

Sukilėliai skelbia 
laimėjimus

OBELIAI. — Gegužės 8 d. 
20 vai. ’vak. Pakriaunio km. pil. 
I. Ruzgaus pradėjo degti gyv. 
namas, žmonės subėgę į nelai
mės vietą, pastebėjo gana šiur
pų vaizdą: liepsnose skendo 
gyv. namas, netoli nuo namo 
kraujuose gulėjo negyva to na
mo šeimininkė Ruzgienė. An- Dovydonio gryčia 
troje namo pusėje kirviu su-/kilo gaisras) ir visi Maldučio 
kapotas . šeimininkas Ruzgus, 
bet dar gyvas ir viską aiškiai 
kalbėjo. Visa tos nelaimės priė- 
žastis pasirodė ši: sūnūs S.
Ruzgus su savo tėvais nesugy
vendavo, dažnai susipykdavo, 
taip ir tą vakarą sūnūs grįžo 
namo, kaip ir visuomet, bet 
namuose susiginčijo ir susipy- nė, 
ko su savo tėvais. Tėvai užpy
kę ant sūnaus jį išvarė iš na
mų, išmesdami jo daiktus. Ta
da sūnūs smarkiai supyko, pa
sičiupo kirvį, sukapojo savo sė- 
ną tėvą, motiną, padegė namą/ 
užlipo ant aukšto ir ten pasi- Gegužės 12 d. Marmakiškių 
korė. Subėgusių žmonių namas k. gyv. eigulys Jonas Gaidelis 
bus užgesintas (sudegė tik sto- peršovė Kilučių k. gyventoją 
gas). Tėvui suteikta pagalba ir . Mykolą Mališauską. Nors kul- 
nuvežtas į Rokiškio ligoninę,' ka išėjo per kairįjį (petį kiau- 
bet rytojaus dieną mirė. Sūnūs rai, tačiau dėl didelio kraujo 
rastas ant aukšto smarkiai ap- nutekėjimo Mališausko gyvybė 
degęs. Visa nelaimės priežastis pavojuje. Mališauskas paguldy- 

'tas Biržų apskr. ligoninėje, o
J. Gaidelis sulaikytas.

Pravedus kvotą, paaiškėjo, 
kad Gaidelis Mališauską šovęs 
todėl, kad pastarasis atsisakęs 
jį pavėžinti. Būdamas neblai
vus, Gaidelis ėjo iš Biržų į na
mus. Jį kelyje, važiuodamas iš 
turgaus su neparduotu bekonu, 
pavijęs Mališauskas. Gaidelis 
paprašęs ir jį pavėžinti. Ma
lišauskas, važiavo su prikrautu 
vežimu, pavėžinti atsisakęs.

PERPIGNAN, Francuzija, 
birž. 8. — Ispanijos sukilėliai 
trečiadienį sakėsi pasistumę 
pirmyn tris mylias. Jie dabar 
esą 15 mylių atstumoj nuo 
Castellon de la Plana.

Reguliarus skridi
mas per Atlantiką 

rudeniop
WASHINGTON, D.# C., birž. 

8. — Komercijos departamen- 
asistentas, J.

Johnson, trečiadienį

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
8. — Čekoslovakijos vyriausy
bė antradienį įspėjo Vokietiją, 
kad jos kariuomenė darbuosis 
arti rubežiaus. čekai prašė ne
skaityti to darbo nepalankiu 
vokiečiams žygiu. Esą, kariuo
menei tenka pašalinti kai ku
rios kliūtys.

Manoma, kad čekų kariuo
menė darbavosi išėmimui paka- to sekretorius 
stų vieškeliuose dinamito ir mi- Monroe 
nų, kuriais Čekai buvo/ prisi- paraškė, kad galima laukti re- 

Bombos pataikė į miesto Ii- ruošę pasitikti vokiečius, kai guliaraus susisiekimo lėktuvais 
goninę, miesto salę ir į kitus, laukė jų įsibriovimo į čeko- per Atlantiką 
pastatus miesto centre. Slovakiją.

dar šių metų 
rugsėjo mėnesį.

t ■

Norman Thomasą 
pasitiko ovacijo

mis Newarke

tvartai ir daržinės, kuriose su
degė 6 karvės ir vienas dide
lis jffutis, taip pat šuo, kuris 
buvo pririštas ir nespėtas pa
leisti; be to, sudegė visi paval
kai, svarstyklės ir daug kitų 
įrankių. Trečio ūkininko, Pat- 
kausko, sudegė kūtė ir darži- 

vienas teliukas ir 
vištos. Nuostoliai gana 
Ugnį gesino Saločių ir 
lio ugnegesiai.

kelios 
dideli. 

Pasva-

PERŠOVĖ DĖL MENKNIEKIO

NEWARK, N. J., birž. 8. — 
Prieš keletą dienų triukšma
darių gauja mėtė į Norman 
Thomasą žalius kiaušinius, kai 
jis mėgino Newarke kalbėti. 
Trečiadienį Thomas vėl atlan
kė Nevvarką. Tą dieną jį pasi- Tuomet Gaidelis išsitraukęs re- 
tiko ovacijomis tūkstantis mo
teriškų rūbų siuvėjų ir kitų 
pažangiųjų organizacijų narių.

Trečiadienį Michael Breit- 
kopf, karo veteranų organiza
cijos atstovas, aiškinosi, kad 
jis nekurstęs riaušių Thomaso 
mitinge.

Miesto komisionieriai užtik
rino Thomasą, kad Newark 
mieste žodžio laisvė pripažinta 
ir kad miestas ją gins.

volverj ir pradėjęs šaudyti. Iš 
trijų paleistų kulkų viena ir 
pataikiusi.

Biržuose nebepirmas atsiti
kimas, kad neblaivus žmogus 
griebiasi ginklo.

Dabar
Koloradoje žiema

Pikes 
siautė

NAUJIENŲ RAŠTINE bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

Peak 
pūga. 
Tem- 
laips-

COLORADO SPRINGS, Colo., 
birž. 8. — Arti što miesto ant 
14,000 aukštumo 
kalno trečiadienį
Prisnigo 6 coliai sniego, 
peratura nukrito 
nių aukščiau zero. Reiškia, žie
ma birželio mėnesį.

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

iki 46 “NAUJIENŲ” Adm.



NAUJIENOS? Chicago, DL Ketvirtadienis, birž. 9, 1938

Iš Pietų Amerikos |
B. K. Algimantas

APSISKANDALINO LITAIS PENĖTI
“ŠVIETĖJAI”

rimui reikalo ir budo protestą- 
vimui prieš lenkus. Dalyvavo 
8 organizacijų .atstovai ir kele-< 
tas svečių. Protesto rezoliuci
jos pagaminimui išrinkta komi
sija iš 5 asmenų: “A. L. Bal
so” red. K. N. Norkus, S. L. A. 
— A. šiaudvytis, L, Teatro —- 
D. Jokubonis, Polit. Kai. Ko
miteto — K. Vainonis ir SLA. 
3 sk. — S. Kažukauskas.

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)
Argentinos lietuviai 

reaguoja
Argentinos lietuviai jaudina

si dėl Lenkijos valdžios varto
jamo smurto prieš Lietuvą ir 
dėl Lietuvos* autoritarinės vy
riausybės išsižadėjimo Vilniaus 
lenkų naudai.

Susidarė organizacija ir

spaudos komisija išnešimui 
protesto prieš lenkus ir pareiš
kimui savo pageidavimų Lietu
vos vyriausybei.

S. L. Arg. sekretoriaus A. 
Šiaudvyčio iniciatyva, pasita
rus su draugais G. Šimkumi, J. 
Baltušniku ir S. Kažukausku, 
jų tapo sukviesta organizacijų 
ir spaudos atstovų pasitarimas 
28-3-37 Rincono sialione, apta-

Nuo ALTS. dalyvavo A. Mu
rauskas L. S. Kl. — J. Šimkus 
ir keli kiti atstovai ir svečiai. 
Laikas labai opus, dėl to neten
ka ieškot priežasčių dėl ko šis 
darbas nesikoncentruoja Lietu
vių Centre, BALO Komitete bei 
dėl ko nedalyvavo VVS Sky
rius ir Savanorių atstovai: ta
tai greit paaiškės,

TAUPYK PINIGUS TVIRČIAUSIOJ 

LIETUVIU ĮSTAIGOJ
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Kiekvieno asmens pinigai apdrausti
iki $5,000.00

TAUPYTOJAMS
IŠMOKĖJOM DIVIDENTO

4%
Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDAR FEOERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Rezoliucijos priėmimui visų 
lietuvių organizacijų ir spar
dos atstovai kviečiami į salio- 
ną Rincon 1141 šį šeštadienį 
2-4-38, 3 v. p. p. Leidimą pla
tesniam mitingui rūpina inicia
toriai.

Pasimirė Broniaus Vargšo 
brolis

Dramaturgo Broniaus Varg- 
šo-Laucevičiaus brolis, Juozas 
Laucevičius, sulaukęs 48 metų 
amžiaus širdies liga staiga mi
rė kovo 25 d., 1938. Palaido
tas Chacarita kapuose 27-3-38.

Velionis’ paėjo iš Kelmės 
miestelio. Argentinoje išgyve
no 8 metus. Čia didžiausiame 
nubudime paliko žmoną Kazi
mierą Kaušytę Laucevičienę ir 
9 metų amžiaus dukrytę Stefa
niją. Lietuvoje liko 3 broliai ir 
dvi sesutes.

Laidotuvėmis pasirūpino ve- 
lionies žmona. Iš lietuvių daly
vavo velionics draugai, Antanas 
Kareiva, Kaz. Žilius, Petras Ja
navičius, VI. Skupas, Adomas 
Jurgilas ir Jurgis Olšauskas'.

4R UUOSINTOJAl JUS 
PARBLOŠKĖ?

Jei jus turįt paprastą vi
durių užkietėjimą, paeinantį 
nuo rupumo stokos valgiuo
se, tai smarkiais valytojąis 
negalavimų jjrįežasties neį
veiksite. Jie ‘dažnai palieka 
jus susilpusiais.•

Geriau yra valgyti natū
ralų liuosinąntį maistą. Mė- 
ginkit paplistus Kellogg’s 
All-Bran pusryčius. Jie sa
vyje turi BĮ vitaminų—tą 
didį Žarnų toniką Ir, beto, 
All-Bran suteikiu “rupumą,” 
Jjs sugeria drėgmę, minkšti
na kaip kempinė ir sudaro 
masę.Tturi gelbsti išsivalyti.

Valgykit gruzdėjus javinius 
valgius k^sįįęn, fcerkit gana 
vandens ir prisidėkit prie 
“reguliariųjų,? Dąro Kellogg 
at Battle Crėejc.

. ..

iš-

JUOKAI
- i .

pacmO
—Tėveli, tųV vakar man

sprendei nevykusiai uždavinį!
—Ai, kaip tikrai man nema

lonu, mano vaikuti.
—Bet, teveli 'tu labai nesi- 

griaužk kitų tęvai irgi negerai 
išsprendė. J <
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IŠ LIETUVOS Taip pat dar nebaigtos Varšu
voje derybos apie geležinkelių 
susisiekimą. Tsb.

PIRMIEJI RYŠIAI TARP 
LIETUVOS IR LENKIJOS

x Po diplomatinių santykių už
mezgimo, gegužės 10 dieną tarp 
Lietuvos ir Lenkijos prasidėjo 
pirmieji visuomeniniai santy
kiai. Tą dieną atidarytas tarp 
šių dviejų valstybių pašto, tele
grafo ir telefono susisiekimas. 
Pirmąją dieną buvo keliasde- 
šimts pasikalbėjimų telefonu, 
išsiųsta ir gauta gana daug te
legramų ir laiškų. Naujai ati
darytu susisiekimu daugiausia 
naudojasi žydai pirkliškais rei
kalais. }

Pastebima, kad lenkai ėmė 
gana gyvai domėtis prekybos 
galimumais s'U Lietuva. Į Lietu
vą jau buvo atvykę keletas jų 
prekybos ir pramonės atstovų, 
Jairie teiravosi, ką Lietuvoje 
galėtų pirkti ir jai parduoti. 
Tuo budu abi pusės ruošiasi 
prekybos deryboms, kurios ne
užilgo prasidėsiančios.

Baigiamos derybos dėl lenkų 
miško plukdymo Lietuvos upė
mis. Susitarta, kad lenkų miš
ką Nepr. Lietuvos1 teritorijoje 
plukdys Lietuvos darbininkai, 
nors to lenkai labai nenorėjo.

LIETUVOS KINO VAIZ
DAI ARGENTINOJE

Lietuviškos kino kronikos 
gamintojai į Argentiną nusiun
tė 500 m. įvairių nuotraukų. 
Anksčiau į Argentiną tokių 
nuotraukų buvo nusiųsta apie 
700 m. Šios filmos demonstruo
jamos kai kuriuose didesniuo
se Argentinos miestuose, o vė
liau atiduodamos vienam lietu
viui — kilnojamo kino savinin
kui, kuris jas demonstruoja lie
tuvių kolonijose. Tsb.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

"rims ir merginom 
padariniai dykai.

ADVOKATAI

Ofiso TeL Boulevard S91S

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 36th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvrood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

CRANE COAL COMPANY
5332 -So, Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAŠ Mine Run (Screened) Tonas $7.00

■ SMULKESNĖS DAUG PIGESNES
. Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

šį KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfleld Avė. Laf. 8014

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

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

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

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

V- 1 Z”
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J LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA 
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG 
DEUTSCHLAND • HANSA 
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMĘN 

ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 
patogią kelionę į Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

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

arba

M

5?

Velionis buvo pažangus dar
bininkas, savanoriu t tarnavęs 
.Lietuvos kariuo^i^įęĮįArgen
tinoje dirbo staHnt^r*darbą. ‘

Miršta daug lietuvių
Argentinos ruduo prasidėjo 

kovo 21 d. Oro atmaina pavei
kė į silpnesnių plaučių žmo
nes — mirimai padidėjo. Iš 
lietuvių pastaromis dienomis 
pasimirė: Petras Trakimavi
čius, Petras Meškinis, Antanas 
Šakalys, Vytautas Baliukas, 
Ona Gasiunaitė-Gcnaitienc ir 
keletas kitų Argentinos lietu
vių.

Atvyksta iš Lietuvos
Iš Lietuvos Argentinon dabar 

atvyksta apie po 50 žmonių 
kas mėnesis. Be affidavitų ga
li atvykti tie, kurie turi pasiro
dymui 1,500 pezų (apie $350 
USA). Daugelis vyksta tranzi- 
tu Paragvajun, bet didžiuma 
jų, atlikę formalumus, pasilie
ka Argentinoje.

Argentinos lietuviai

Whamburg-american line®'/
gPgjNORTH GERMAN UOYD®
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO/lLL?

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 geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impbr- 
tuptų pirmos rųšies produktų.

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

/

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
■■■ " 1 1 111,111 ■ ' .... - -

rimtai 
proble

mą. Tuo klausimu plačiai rašo 
“A. L. Balse” Buenos Aires 
universiteto agronomijos fakul
teto studentas Juozas Bukevi- 
čius ir kiti bendradarbiai bei 
ūkininkai, apsigyvenę Chaco 
gilumoj ir kitose teritorijose. 
Tą klausimą, kaip ir visus rim
tus darbus ir problemas lity 
gaudymui naudoja amžinai čia 
susikompromitavęs “viso labo 
mokytojas” Matas Šalčius, visą 
rimtą veikimą karikaturinda- 
mas per DULR’o leidžiamą sa
vaitraštį “Išvien” Argentinoje. 
Jis naudojasi ta pačia padėti
mi, kad Lietuvoje kai kanu yra 
naudinga, kad tarp Lietuvos ir 
tarp užsienių lietuvių “veiktų” 
kiniškoji nesusipratimų siena. 
Nenorima pažvelgti į akis tik
rovei, bet bereikalingai pilami 
litai žalingiems eksperimen
tams, kurie pasibaigia skanda
lais, a la kunigo Janilionio da- 
žygiavimas didingon ateitin — 
kalėjimo užgrotin, dar kartą 
sutepant gerą Argentinos lietu 
vių visuomenės vardą.

(Galas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
, ; ' A • < ' J

SENIAUSIA IR ŲIDŽĮAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
'."' 'DIENĄ IR NAKTĮ .

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
44$7į! South Fairfield Avenue

? Tel. LAFAYETTE 0727

t—x f • koplyčios visose
A—' Jy7 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

:b,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

! !!■,■> BU IRU UI I IJI >11 ......................~ -- ---------' - .. . .

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

.■>? I ■ ■ ■■■■■! ■ * 1 ■■■■—■■ 4 ■■■■! ■ ĮĮJ Tl|l ,1, ..,■■■■ ■■■IJ . ■ lq I ■■ ■■■■■■■■PI ■ ■■

? A. M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139
...... ........................i ■ ■ ■ w y ■■       i  » n m 1 y m ■ «ir h»uri

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wcstcrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

j? J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Teį. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rbom 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo lO iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Narjai
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republio 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rcz. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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CLEVELANDO i ŽINIOS
Nedarbas ir parengimai; — šventes pra-

Pirmiausia publikos

Antra, 'ir atsilankę į

Plėšikai mirtinai pašovė policistą. — Pataria atidėti ve
dybas 
ėjo ramiai. — Buvo susirgęs p. čerauka. — Kada 
atsiminė. — Dvigubai sumažėjo nelaimių skaičius. 
— Trys SLA kuopos rengiasi dideliam piknikui. —- 
Prie miesto parkų gražinimo dirba 1.500 darbinin
kų. — Nori pašalinti šerifą. — Bankietas. — Uk
rainiečiai protestuoja prieš lenkus. — Baranauskas 
buvo nuvažiavęs į Kanadą.

supranta. Vienok musų “tautiš
kas“ veikėjas p. Polteris tuo 
atžvilgiu į ožio ragą suvarė ir 
anglą: jam reikėjo net dviejų 
metų, kol jis suprato, kas ex- 
generalio organizatoriaus buvo 
negerai padaryta. ’

P-as Polteris apie tai dabar 
rašo “Tėvynėje“. Reiškia jis 
nepasitenkinimą, kad generaliu 
organizatorium buvo paskirtas 
tas, o ne kitas asmuo. Paskui 
jis bando nurodyti ir buvusio 
organizatoriaus trukumus.

Butų visai bergždžias daly
kas po pietų šaukšto ieškoti: 
kas praėjo, to nebegrąžinsi. Čia 
keista tik štai kas: jei buvo ko
kie trukumai, tai p. Polteriui 
reikėjo apie tai kalbėti prieš 
dvejus metus, kada tokia pa
staba butų buvusi vietoje. O 
dabar kalbėti apie tai, kas “ga
lėjo būti“, tai tik tuščias bur
nos aušinimas.

žymiai sumažėjo nelaimės
Nelaimės su automobiliais 

pusėtinai sumažėjo. Per pir
muosius šių metų mėnesius 
(iki gegužės 31 d.) žuvo 45 
žmonės. Pernai per tą pat lai
kotarpį automobilių nelaimėse 
neteko gyvasties 93 žmonės. 
Tokiu budu mirtingumas dėl 
nelaimių su automobiliais su
mažėjo daugiau nei per pusę.

Trijų SLA kuopų piknikas
SLA trys vietos* kuopos ren

giasi dideliam piknikui, kuris 
įvyks liepos 31 d. Mochutos I 
darže. Tai bus pirmas trijų vie
tos kuopų bendras piknikas.

Gražina parkus
WPA darbų direktorius pra

neša, kad dabartiniu 
miesto parkus gražina 
darbininkų.

Reikia tiesą pasakyti,
Clcvelando parkai buvo, pusėti
nai apleisti. Tik prieš dvejetą 
metų buvo rimtai susirūpinta 
parkų gražinimu. Prįje parkų 
papuošimo ypač* daug prisidė
jo tautinių darželių įsteigimas^

Nori pašalinti šerifą
Miesto apsaugos komisija da

ro žygius tam, kad galėtų pa
šalinti apskrities šerifą O’Do- 
nell. šerifui prikišama, kad jis 
labai jau laisvai leidžiąs gyvuo
ti visokiems gembleriavimo 
klubams bei kitokioms landy
nėms.

t

Nužudė pavyzdingą 
policmoną

Ginkluoti banditai užpudlė 
policistą • Raymond Griffin ir 
mirtinai jį pašovė. Griffin tą 
dieną buvo laisvas nuo darbo. 
Kai jis grįžo namo vėlai naktį, 
tai ir įvyko užpuolimas.

Griffin tarp vietos policistų 
buvo žinomas kaip narsus ir 
inteligentiškas vyras. Buvo jis 
tik 36 metų amžiaus ir polici
joje tarnavo nud 1934 metų.

Patarimas
Vienas teisėjas pataria jauni

mui vedybas atidėti iki laikai 
kiek pagerės ir atsiras daugiau 
darbų. Jisai sako, kad laimin
go šeimyninio gyvenimo nega
lima sukurti tiems, kurie ma
žai arba ir visai nedirba. O 
kai nėra pinigų paprasčiau
sioms gyvenimo reikmenėms 
pirkti, tai ir meilė greit atvės
ta. Esą, daugiausia perskyrų ir 
įvyksta dėl to, kad ekonominis 
gyvenimas pasidaro nebepaken
čiamas.

Patarimas kaip patarimas: 
skamba gana išmintingai, bet 
nelabai tėra pritaikomas gyve
nimui. Pagaliau, kaip sakoma, 
kol saulė patekės, tai rasa ir
akis išės*. Kur laidas, kad ne- savaitę, kol jis pagaliau juoką

trukus bus galima geresnių lai
kų sulaukti?

Dėl nedarbo nekaip tesiseka 
su parengimais

Atrodo, kad nedarbas pusėti
nai veikia parengimus, štai jau 
turėjome kelis piknikus, kurių 
pasisekimu negalima per daug 
pasigirti.
atžvilgiu piknikai nebuvo labai 
gausingi.
piknikus žmonės nesišvaistė su 
pinigais. Vadinasi, jie mažai 
biznio tedarė. Mat, dabartiniais 
blogais laikais žmonės laiko 
centus suspaudę, *-js nežino, 
kas gali būti ateityje. Jei ne
darbas dar ilgai prasitęs, tai ir 
centai gali pasidaryti dideliais 
pinigais.

Sirgo Stasys čerauka
Prieš kiek laiko buvo s*une- 

galėjęs p. Stasys Čerauka, 
stambus vietos SLA veikėjas. 
Dabar jis jaučiasi daug geriau 
ir pradeda vėl darbuotis orga
nizacijos gerovei.

Nuo širdies linkiu Čeraukai 
visiškai pasveikti ir sustiprėti.

Tik dabar atsiminė
Sakoma, kad anglui ima visą

laiku
1,500

kad

s
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EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

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

Holland-America Linijos garlaiviu

STATENDAM „33
Turėsite puikią progą keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje nariu, arba 
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678 N. Main St., Montello, Masą.

P. MOLIS
1982 — 25th St., Dotroit, Mich.
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SKAITOT Naująją Gadynę”?
«•

“NAUJOJI GADYNĖ“ yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADY’NĖ“ kainuoja tik du doleriu metams. 

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ___________ _____________________________
Numeris ir gatvė ....................... ......... .............................
Miestas ir valstija _______ ____________

Reikia čia pasakyti, kad sa
kyta komisija buvo iškėlusi 
maždaug panašų kaltinimą ir J. 
Sulzmann’ui, kai tasai ėjo še
rifo pareigas.

SLA 136 kuopos bankietas
SLA 136 kuopa rengiasi šau

niam bankietui, kuris įvyks 
birželio 22 d. Lietuvių salėje. 
Bankietas yra rengiamas ry
šium su delegatų išleistuvėmis 
į seimą.

Kultūros darželio piknikas
Lietuvos Kultūros Darželis 

rengia šaunų pikniką su dova
nomis birželio 19 d. Piknikas 
įvyks naujoje ir gražioje vieto
je, kuri yra prie London Road. 
Važiuoti reikia Kinsman keliu. 
Bus įvairiausių pamarginimų. 
O kas turės gerą laimikį, tai 
gaus tikrai puikią dovaną, bū
tent, šaldytuvą.

Ukrainiečių protesto 
mitingas

šiomis dienomis, ukrainiečiai 
buvo surengę didelį protesto 
mitingą, kuriame dalyvavę per 
tūkstantį žmonių. Protesto mi
tingas vyriausiai buvo kreipia
mas prieš lenkus, kurie laiko 
pavergę kelis milijonus ukrai
niečių.

Baranauskas pusėtinai 
pasivažinėjo \

Feliksas Baranauskas1 buvo 
nuvykęs į Detroitą, o vėliau ge
rokai pasivažinėjo po Kanados 
žemę. Važinėjosi jis savo auto
mobiliu. Kelionę turėjo gana 
smagią. —Jonas Jarus. I // • I

NAUJIENOS, Chicągo, ffl.

• t.,
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujietrtj Ben
drove, 1789 S. Ualdted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

kalas r
Chicagojfr—paltu:

Metams .......... .
Pusei metų —- 
Triffle mSueiiamA
Dviem in«nesianW 
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Reakcininkų džiaugsmas
Naujosios Dalybos priešai neišpasakytai nudžiugo, 

kad lowa valstijoje nominaciją į J. V., senatorius demo
kratę partijos sąrašu laimėjo dabartinis senatorius Guy 
Gillette, prieš kurį ėjo “kairesnis” už jį žmogus, atsto
vas Otha Wearin.

Senatorius Gillette Washingtone balsavo prieš 
Roosevelto sumanymą reorganizuoti Vyriausiąjį Teis
mą. Kai kurie prezidento draugai jo už tai nemėgo ir 
patarė Iowos demokratams balsuoti už Weariną. Kon
servatyvioji spauda dabar šaukia, kad Gillette'© laimė
jimas Iow.oje tai — “antausis” prezidentui Rooseveltui.

Gal būt, tai ir yra “antausis”. Bet reikia pastebėti, 
kad Vyriausiojo Teismo reformos klausime partijų lini
jos buvo susimaišiusios. Prieš tą reformą ėjo ne tik 
konservatoriai, bet ir daugelis labiausia pagarsėjusiųjų 
liberalų. Todėl vargiai buvo, galima ir tikėtis, kad IoWos 
žmonės laikys dideliu nusidėjimu senatoriui Gillette'ui 
jo balsavimą prieš teismo perorganizavimo sumanymą.

Rinkimų kampanijoje tasai senatorius bažijosi, kad 
jisai anaiptol nesąs Naujosios Dalybos priešas.

■■■ i ■■■ ■■■ ■■in.....................a. ■!■■■■ !■■ it

Kova dėl žodžio laisvės New Jersey’je
Šioje vietoje jau teko mums kalbėti apie Jersey 

City (N. J.) mero Hague sauvališką draudimą darbi
ninkų ir socialjstų organizacijoms laikyti viešus susi
rinkimus. Prieš mėnesį su viršum laiko to miesto poli
cija neleido sakyti prakalbą Socialistų * Partijos plrmP 
ninkui Thomasuj,

Dabar kova dėl žodžio laisvės persimetė į kitą New 
Jersey miestą. Pereitą šeštadienį Norman Thomas buvo, 
nuvykęs kalbėti į Newarką. Jam kalbėti buvo duotas 
policijos leidimas, bet į aikštę, kurioje turėjo įvykti pra
kalbos, atėjo gauja “patriotų” ir apdrabstė Thomasą 
kiaušiniais. Policija kalbėtojo neapgynė; vietoje to, ji 
sustabdė prakalbas — pasiteisindama tuo, kad ji nega
linti padaryti tvarkos.

Šitoks gaujos smurtas prieš kalbėtoją ir policijos 
pataikavimas gaujai, kuri atvirai laužo įstatymus, užsi
pelno ne mažesnio pasmerkimo, kaip mero Hague sau- 
vališkas viešų susirinkimų draugimas. Tokius metodus 
vartoja aršiausieji demokratijos priešai, fašistai.

Newarko policija dabar bando pateisinti savo elge
sį tuo, kad Norman Thomas esąs “komunistas”, kas, 
žinoma, yra grynas melas. Kaip Thomas žiuri į komu
nizmą, galima numanyti iš sekančių jo žodžių apie Jer- 
sey City merą ir SSRS diktatorių Staliną:

“Kas yra Stalinas dideliam maštabe, tas yra 
Hague mažame maštabe/*
Iš tiesų, jeigu koks nors Rusijos socialistas butų, 

panašiai kaip Norman Thomas, mėginęs pasakyti pra
kalbą kuriame noi;s Sovietų Sąjungos mieste Mask
voje, Leningrade, KiejeVė arba Odesoje — tai Stalino 
policija ne tik butų jam uždraudusi kalbėti, bet butų jį 
išdeportavusi — į kitą pasaulį!

Jersey City meras ir NevVarko policija daro tik la
bai mažoje skalėje ir. palyginti labai nedrąsiai tą, ką 
Stalinas ir jo bašibuzukai per metų metus žiauriausiu 
budu praktikuoja visame neišmatuojamame SSRS plote. 
(Beje, mes jau seniai laukiame, ar Pruseika, Bimba, Ml- 
zara, Andriulis ir k. mūsiškių komunistų agitatoriai 
nesusigės, kad jų “genialus vadas” šitaip nežmoniškai 
elgiasi; bet, deja, iki šiol dar pas juos nepasirodė nė 
ženklo gėdos!)

Aišku, kad New Jersey valstijos miestų administra
cijose jau turi daug įtakos fašistiškas elementas. Kova 
dėl žodžio laisvės toje valstijoje pasidarė opus reikalas, 
kuriuo privalo rūpintis demokratijos gynėjai visoje ša-

Federalinės vyriausybės ko
misija, kuri prižiūri radio sto
tis, nutarė uždaryti vieną ma
žą stotį Brooklyne (N. Y.) — 
WMBQ. Iš tos stoties buvo 
duodama keletas lietuvių radio 
programų. Kai kiltie tų pro
gramų ėjo reguliariai per eilę 
ritėtų (pav. Matusevičiaus) ir 
buvo labai išsigarsinę, taip kad, 
rengdami piknikus arba kon
certus, Šitų prograriių davėjai 
sutraukdavo labai didelės mi
nias publikos.

Bet dabar, uždarius tų radio 
stotį Brodklyne', tie lietuvių 
programai sustojo.

Kokia stoties uždarymo prie
žastis, tikrai nežiriia. Spėjama, 
kad federalinė komisija nemė
go, kad iš tos' stoties buvo duo
dami daugiausia “foreinerių” 
programai. Bet gali būti ir tai, 
kad stotis nepildo tam tikrų 
komisijos reikalavimų. Kiek
viena stotis, pav. turi pašvęsti 
dalį laiko Švietimo tikslams^ 
Bet kaip ten bebūtų, kai ku
riems žmonėms tos stoties už
darymas didelis smūgis. “Lai
svės/” reporteris, rašydamas 
apie tai, pastebi:

“Uždarymas programų ga
na skaudžiai palietė kai ku
riuos programų vedėjus. Tū
li iš jų turi kitus biznius ir 
radio valandos buvo jiems 
tik šalutine įmone. Tačiau 
kitiems tos valandos buvo 
vieninteliu užsiėmimu ir jie 
įdėjo po keletą metų triūso 
iki išvystė jas, tad toks stai
gūs uždarymas* jiems yra di
dėlis smogis. J tas progra
mas jie dėjo daug vilties ir 
butų galėję jef ne ponišką 
pragyvertilVią^drityti, tai nors 
galą su galu suvesti.”

TAUTINĖS MAŽUMOS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

fosforitų ir kitų dirbtinių trą
šų, įvairių verpalų ir siūlų, į- 
Vairių ihašihų ir jų dalių, ak
mens ahglių, medvilnės audi
nių, įvairių instrumentų bei a- 
paratų, audiniams žaliavos, naf
tos, žibalo, mineralinių tepalų; 
automobilių, vilnonių audinių, 
cemento, geležies ir plieno ir 
kt. -į

Matome, kad Lietuva iš už
sienio įsiveža tokias prekes, ku
rios daiigihuSia skiriamos sta^ 
tykai, pramonei, amatams, že
mės ukiui Įgelti (dirbtines trą
šos) ir pan. Tuo tarpu parduo
ta daugiausia maisto produktai 
it kili žemės ūkio ir miško ga
miniai. Taigi Lietuva su užsie
niais veda tokią prekybą, kur 
tarnauja krašto kultūros bei 
gerovės kėlimui. Tsb.

Lietuvos ūkininkai skundžiasi dėl 
lauko darbininkų trukumo

rilis. Valsčiuose ir apskrityse 
veikia ta pati tvarka, taip kad 
dideliame plote vokiečių kalba 
Čekoslovakijoje turi valstybi
nės kalbos teises.

Toliaus. Vokiečiams buvo pa
liktos faktinai visos mokyklos, 
kurias jie turėjo seniau po 
Austrijos valdžia. Jiems suteik
ta teisČ laisvai organizuotis į 
draugijas-. Šita jų teisė dabar 
yra platesnė, negu kad brivo 
kaizeriškoje Austrijoje, — tuo 
tarpu kai Pietinio Tyrolio Vo
kiečiai, kuritios šiandie valdo 
Italija, riėįurl jokių tautiilių 
teisių, nekalbant apie bendras 
pilietines ir politines teises. 
Pietintairie Tyrolyje vokiečiai 
ne tik negali vartoti savo kal
boj valdiškose įstaigose, bet jie 
neturi nė Vienos savo mokyk
los ir net tėvams uždrausta sU 
s'avo vaikais kalbėti vokiškai, 
čia vokiečiai yra tikrai paverg
ti tautiniai, bet Hitleris šitų sa
vo viengenčių “vaduoti” neno
ri.

Bohemijos provincijoje vo
kiečiai sudaro 33 nuošimčius 
gyventojų. Moravijoje — 25 
nuošimčius, o Slovakijoje — 
5. Visoje Čekoslovakijoje vo
kiečiai sudaro apie 22 nuošim
čiu gyventojų. Viso jų tenai 
yra 3,318,000.

Be to, Čekoslovakijoje gyve
na 692,000 vengtų (Slovakijos 
provincijoje), 300,000 lenkų, 
.204,000 žydų, 568,000 ukrainie
čių (rutėnų). Visas kraštas tu
ri 14,730,000 gyventojų, čeko- 
slovakų respublika susideda iš 
12,000 valsčių, iš kurių 3,000 
yra vokiški. Sostinėje Pragoję 
gyvena 85’6'UOO žmonių; iš jų 

i, kurie turi 5 
atstovus miesto taryboje, susi
dedančioje iŠ 100 narių. O iki 
pasaulio kgjo vokiečiai Prago
ję fietutejW’jokios atstovybės, r f. ' ' • x

Respublikos seimas susideda 
iš 300 atstovų. Iš jų zudetų Vo
kiečių partįjąi priklauso 44 at
stovai. Prieito dar vokiečių “ly
gybes” partija turi 11 atstovų, 
vokiečiai socialdemokratai — 
11. Komunistai turi 30 atstovų, 
čekų socialdemokratai ' ir so
cialistai — 66 atstovus, veng
tai — 9.

Švietimas Čekoslovakijoje pa
statytas labai aukštai. Beraš
čių, galima sakyti, nėra. Kiek
vienas valsčius turi pradines ir 
vidutines mokyklas. Įstatymas 
felkalari j a, kad kiekvienas* val
sčius įsteigtų knygyną, ir kiek
viena tautine mažuma privalo 
turėti Savo knygyną.

Pagailos, reikia dar pridurti, 
kad kiekviename vyriausiame 
provincijos mieste yra vokiš
kas teatras, ir juos visus šelpia 
valdžia. Draugijos nėra varžo
mos, todėl į jas dedasi, kas no
ri. Viehas tik vokiečių sporto 
susivienijimas (Turnverein) tu
ri 1,007 kuopas su 112,000 na
rių.

Tai šitokia “pavergtųjų” zli- 
detų vokiečių padėtis Čekoslo
vakijoje. Jeigu vokiečiai Hitle
rio “trečiajame reiche” turėtų 
tiek laisves ir teisių, kiek jų 
turi Čekoslovakijos vokiečiai, 
tai jie butų laimingi.

50,000 vokiečiai

Kadangi dabar daug triukš
mo kelia gyvenantieji Čekoslo
vakijoje vokiečiai, kurie skun
džiasi pasauliui, kad jie es^ 
“pavergti”, ir prie šitų vokiečių 
nusiskundimų pastaruoju lai
ku savo balsą ėmė kelti ir len
kai bei vengrai, tai bus ne pro 
Šalį susipažinti arčiau su tau
tinių mažumų padėtim Čekoslo-

Taigi, kai nebuvo tarp 
kijos ir Lietuvos jokio sUsiSie- 
kimo, lenkų spaUua kaip įma
nydama galėjo šmeižti Lietuvos 
gyvenimą, o dabar, dabar ten
ka rūpintis, kad okupuotos Lie
tuvos gyventojai pabuvoję Lie
tuvoje nepasidarytų jos šalinin
kai.

Deja, Lietuvos tos sritys/ku
rios susiduria su demarklinija, 
vargingiausiai gyvena. Jos ir 
laukų darbininkų nėra reikalin
gos. Daugiausia darbininkų yra 
reikalingi Suvalkijos Vokietijos 
patubežio Ūkininkai ir Latvijos 
pasieniu.

Tai tokie Lietuvos ūkiškojo 
gyvenimo vaizdai vaizdeliai, tai 
(okiė jo rūpesčiai ir vargai.

Netenka daryti išvadų, kad 
Lietuvos žemės ūkis pasakiškai 
kyla. Jo pažanga eina pamažu, 
bet eina tvirtomis kojomis, 
nors ir toji pažanga skausmuo
se ir dideliuose varguose gims
ta. Bet neginčytinas faktas, kad 
tokios pažangos visose žemės 
ūkio gyvenimo srityse esama.

Kartu reikia pabrėžti, kad to
ji pažanga ne visus lygiai yra 
apėmusi. Kiti ūkiai smunka ir 
jie smunka Visai, juos- įsigyja 
apsukresni, daugiatt nusimaną 
ir moką kitoms gyvenimo ap
linkybėms prisitaikinti. Todėl 
ir Lietuvoje greta gražių sody
bų, gerai įtaisytų, tenka užtik
ti visai susmukusių, nusigyve
nusių ūkių, kurie savo pajėgo
mis jau nepajėgia atsigauti, ir 
jie likviduoja^, į juos ateina 
nauji šeimininkai.

Tai bendras ūkiškojo gyveni
mo vaizdas, kuomet jam tenka 
kitais pagrindais persitvarkyti, 
kitoms gyvenimo aplinkybėms 
prisitaikyti. O tos naujos aplin
kybės verčia žemės, ūkį vesti 

, racionaliai, intensingai, gerai 
, apskaičiuotai ir jų šeimininkas 

turi būti apsukrus ir su gero 
. vertelgos palinkimais. Kas tuo 

keliu nesugeba eiti, jam tenka 
, su savo sodyba atsisveikinti.

Liėtuvos ūkininkai labai pra
dėjo nusiskųsti, kad lauko dar- ] 
bairis jau pritrūksta lauko dar
bininkų, Todėl iškilo reikalas 
darbininkų iš kitur įsileisti. O 
iš kitur galima įsileisti darbi
ninkų tik iš Lenkijos, bet ten
ka manyti, kad šiais metais dar 
bus mėginta su savais darbi
ninkais apseiti.

Norima Ūkio darbą labiau 
motorizuoti. Gal viena iš tų 
priežasčių, kuri vertė atpiginti 
Lietuvoje benziną. Lietuvoje 
grynai benziriaš nevartojamas, 
jisai maišomas’ su spiritu ir to
dėl vadinamas motorinu. Dabar 
šito motorine literis kaštuos iki 
75 centų. Seniau jisai kaštavo 
iki 95 centų.

Dėl jo atpigimo ėjo žymi ko
va. Mat, spirito varyklos neno
rėjo nusileisti, nes jiems uždar
bis žymiai Sumažėtų', a be to, 
ir patys Ūkininkai už bulves 
mažesnes kainas gautų, nes Spi
ritas dūitgumOje iš bulvių Varo
mas.'

Taigi, spirito kaina palikta ta 
pati, tik muitas Už benziną at
pigintas.

Sparčiai kinta Lietuvos že
mės ūkis? Dar pora metų atgal 
iš Lietuvos kasmet daugiausia 
į Latviją išvykdavo vasaros 
darbams iki dešimties/ tūkstan
čių darbininkų, ir štai staiga 
visai Lietuvai jau lauko darbi
ninkų pritruko, nors jų jau it 
kitur visai neįsileidžiama.

1 Kad darbininkus labiau priri- 
1 šus prie žemės darbų, jau jiems 
į statomi namai apsigyventi ir 
’ bus duota daržams žemės, šio- 
• kių namų statybą parems savo 

lėšomis dalinai valstybei iždas.
Be to, lauko darbininkai ne

laimės atsitikime bus apdrau
džiami. Bet visviena Lietuvos 
žemes rikiui iritensingdi kylant- 
lauko darbininkų pritruks, to
dėl žemės ūkio motorizavimas 
eis stambiais šuoliais. Ir čia ko
operatyvai suras savo veiklai 
naują dirvą. Mažesni žemės/ u- 
kitii nepajėgs įsigyti laukams 
apdirbti motorizuotų mašinų, 
tai jiems teks organizuotis į 
kooperatyvus, kad bendromis 
jėgomis tokias mašinas' įsigijus 
ir jas eksploatavus. Jau dabat 
tokių kooperatyviškų ratelių 
žėmėš ūkio mašinoms įsigyti it 
jau vartoti Lietuvoje veikia per 
šimtą. Ateityje reikia laukti jų 
skaičius žymiai pakils.

Taigi, kooperatinis judėjimas 
savo šaknis į 

ūkį.
darbininkų užx 
20% procentų

Lietuvoje dar nemaža galima 
užtikti, bet tai jau ne visuoti
nas reiškinys, o tik likučiai.

—Betkas

ŽINIOS — ŽINELĖS Iš 
LIETUVOS

—Varšuvoje atgaivin a m « 
Lietuvos Bičiulių Draugija 
kuriai vadovauja lenkų veikė
jas inž. J. Strasevičius.

—Per Klaipėdą vokieČia 
pradėjo vežti popiermalkes ; 
Tilžę ir Ragainę. Poplermal 
kės veža iš Suomijos.

—Pavasarininkų jubiliejink 
kongreso dainų šventėje šit 
vasarą dalyvaus 200 chorų Si 
6,000 dainininkų.

—Į Klaipėdą iš Liepos buve 
atvykusi 130 pradžio mokyk 
lų mokinių su 32 mokytojai: 
latvių ekskursija.

—Šaulių Sąjungos choras da 
lyvaus stijos jubiliejinėje dai 
ttų šventėje birželio 25—die 
nomis.

—Nuo birželio mėnesio Lie 
tuvoje bus naujai steigiami 
217 sveikatos punktų; kiek 
vienam punkte bus gydytoja 
ir akušerė. Punktus pinigai 
rems valdžia. —Tsb

Musų Skaitytoja
i/, J I. ■______________ . I

Ar ILGAI TAI BUS TOLE
RUOJAMA?

Mamytės i

Prieš kiek laiko “Tėvynėje 
ir vėl pastebėjau paveikslu 
viršuje kurio buvo padėta to 
kia antraštė: “Keturios Gerit 
kartės — Trys 
Trys Dukrelės.”

Žiuriu, tai p-ios Vitaitienė 
šeimos paveikslas. Man tuo 
kilo klausimas: kaip ilga 
tokie dalykai dar bus tolerub 
j aini? Kas už (šitokius “pik 
čius” turi mokėti, kada ji 
yra dedami į “Tėvynę?”

Pasakysiu atvirai, man jai 
nusibodo skaityti apie p. Vi 
taičio šeimą. Nejaugi “Tėvy 
nę”

Lietuvos prekyba su 
užsieniaisVokiečiai toje respublikoje 

gyvena daugiausia Bohemijos, 
Moravijos ir Mažosios Silezijos 
provincijose. Iki pasaulio karo 
tos provincijos priklausė Aust
rijai, bet jos niekuomet nepri
klausė Vokietijai. Tokiu budri 
Vokietijos valdžiai istorija ne
duoda jokio pagrindo kištis į 
Čekoslovakijos vokiečių reika
lus.

Sugriuvus Austrijos-Vengri
jos imperijai 1918 m., aukš- 
Čiaus paminėtųjų provincijų 
vokiečiai reikalavo savivaldy
bės, bet taikos sutartyje šis jų 
reikalavimas nebuvo patenkin
tas. Tačiau naujoji čekų-sloVa- 
kų valstybė suteikė jiems vi
suotiną ir laisvą balsavimo tei
sę it vietines savivaldybes. 
Nots kaizeriškoje Austrijoje 
vokiečiai buvo viešpataujančio
ji tauta, bet šitų teisių jie po 
Austrijos valdžia neturėjo.

Čekoslovakijoje vokiečiai pa
liko antros rųšies tauta, nes 
pirmąją vietą užėmė čekai 
(bohemai). Čekų kalba pasida
rė valslybihė kalba. Tačiau įs
tatymas* pripažino teisę vokie
čiams tos apygardose, kur jie 
sudaro ne mažiau kaip 20 nuo
šimčių gyventojų, vartoti savo 
gimtąją kalbą susisiekiant su 
aukštesnėmis valstybės įstaigo- rybos.

Centralinis statistikos biuras 
paskelbė duomenis apie šių me
tų pirmųjų keturių mėnesių 
Lietuvos prekybą su užsieniais. 
Iš tų duomenų matyti, kad Šie
met Lietuva sausio —- balan
džio mėnesiais užsieniams par
davė įvairių savo krašto pre
kių už 74,900,000 litų, o pirko 
per tą laiką prekių už 70,200,- 
000 litų, šiemet išvežta prekių 
daugiau Už 13,250,000 litų, o į- 
vežta daugiau Už 11,550,000 li
tų, negu pernai tuo pačiu lai-

vis 
joSdar giliau įleis 

Lietuvos žemės
Šiemet lauko 

darbiai beveik 
visur Lietuvoje pakilo. Bet tie
darbininkų uždarbiai vis dar 
nėra dideli. Bernui per metus 
moka tris šimtus litų ir duoda 
jam valgį. Moters uždirba žy
miai mažiau. Be to, ne visose 
Lietuvos vietose tie uždarbiai 
vienodi. Jie didesni Vokietijos 
ir Latvijos pasieniu, mažesni 
Lietuvos viduryje ir dar žymiai 
mažesni prie demarklinijos 
Lenkijos pasienyje.

Jau ir pereitais metais Lietu
vos Ūkininkai skundėsi pritrūk
stą žemės ūkio darbininkų, bet 
šiemet tokių darbininkų ypač 
Stoka skaudžiai a t jaučiama. O 
jei Lietuvoje kitais metais pra
sidėti gelžkelių statyba, tai to
kių darbininkų dar daugiau 
pritruks. Tad reikia manyti, 
kad sekančiais metais tikriau
siai teks lauko darbininkų iš

sai 
jam ne 
jį niekeTaigi šiemet užsienio preky

ba yra žymiai pakilusi. Geras 
taip pat reiškinys*, kad užsie
niams daugiau parduota, negu 
ten pirkta, nes nuo tokios pre
kybos didėja krašto piniginiai 
ištekliai.

Lietuva pardavė į užsienį rū
kytos, sūdytos ir konservuotos 
mėsos bei lašinių, sviesto, linų, 
kiaulių, javų, celiulozos, linų 
pakulų, lentų, kiaušinių, arklių, 
Šviežios mėsos ir kt.

Pirko užsieniuose: zuperio,

norima paversti į kažko 
šeimynišką gazietą, ka< 

tik ir rašoma apie Zosę i 
gimines.

Kodėl p. Vitaitis neįdėjo ap
rašymo apie surengtą p-le 
Jurgeliutei pagerti Ii vakarą, 
kuriame konsulas jai įteiki 
medalį. Aš žinau, kad į ‘*Tė 
vynę” buvo pasiųstas gražu: 
aprašymas, bet jis nebuvo įdė 
(as. Gal Zosė sucenzuravo ii 
neleido dėti?

IŠ viso aŠ pastebėjau, ka< 
p. Vitaitis vadovaujasi vien til 
“patinka” ar “nepatinka 
ku. Jei kuris asmuo 
patinka, tai jis apie 
ir nerašo.

Visai kitas reikalas yra si 
Zose. Tiesiog kiekvienas jo; 
nusičiaudėjimas paminima: 
“Tėvynėje”: ji dainavo ten ii 
ten, ji dalyvavo tokioje ir to 

’kioje parėję ir t. t. ir t. t.
štai kodėl aš ir' sakau, kac 

reikia ir Saiko prisilaikyti 
Kas per daug,- tai šelauk. šiaip 
ar taip, o “Tėvynė” negali bū
ti paversta vienos šeimos gar
binimo gazieta.

—Skaitytojas,

RENGIMO KOMISIJA’>» U <■

šia proga bus pravartu įspėti ir tuos žmones, kurie 
Šiandie stoja už demokratijos frontu Kas kovoja dėl žo
džio laisvės, tas privalo ir pats šitą laisvę pagerbti. Tuo 
gi tarpu buvo ne vienas atsitikimas (“Naujienose” apie 
tai buvo ne kartą rašyta), kad žmonės, kurie vadina sa-

KAUNAS. (Tsb.) — Pagal 
Lietuvos ir Lenkijos susitari
mą, gegužes 10 dieną prasidė
jo pašto, telefono ir telegrafo 
susisiekimas tarp šių valsty
bių, Galima siųsti paprastus 
ir apdraustus laiškus, pašto 
pinigines perlaidas, siuntiniui; 
galima kalbėtis telefonu, siun
tinėti telegramas.

Susisiekimas geležinkeliais 
ir kitais keliais prasidės vė
liau, nes dar nepasibaigė de-

—Tsb.

ve darbininkų drąpgais, suardo svetimos srovės prakal* atkaftotinai teko nurodyti, kad šitoks kovos būdas prieš 
bas arba kitokj viešų parengimų ir paskui teisinasi tilo, kitaip manančius žmones yra be galo pavojingas, nes 
kad, girdi, “publika išreiškė savo pasipiktinimų”! Mums jisai paruošia dirvų fašizmui

Jau ir šiemet lenkų spauda 
pradėjo lyg ir su baime rašyti, 
kad į Lietuvą pradėsią lenkų 
darbininkai plūsti. Girdi, tektų 
Jų kultutiiigumu sUširupinti, 
ties jie pamatę Lietuvos gyve
nimą, 6 ypač iš okupuoto kraš
to, nepalankiai Lenkijai nusi- 
tektų... <

TORONTIECIŲ DĖMESIUI
Skelbtas piknikas prie Oakvillės birželio 12 

d. liko atidėtas dėl svarbių priežasčių tolimes
niam laikui. Datą paskelbsime vėliau. Atsiprašo- 
tne! • • _ _
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Iš MVSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 — 1927)

išsimiegoti, o prakalbų pa-vaidinsi, gražus ir ih-

(Tęsinys)—Ketinote vaidinti “Ameriką pirty“, o vaidilų neturite!Netruko atsirasti Janulaitis. Višinskiu! leidome kelias diena# ilsėtis, gerai paskui be jokių reiškėm:
—Tamsta irgiJo nepaprastaiteligentiškas graikų profilio veidas apsiblausė trumpą valandėlę, o paskui Šypsena ii nušvietė: mums visiems buvo į- prasta rezignacija. Per pus rimtai, per pus juokaudamas paklausė:—Norite iš manę# Vincą siuvėją padaryti?Nors musų primadona Agota (Jakševičiutė) pirma kitokį sumanymą turėjo, bet, mums Višinskio pasakymui pritards, sutiko ir nieko nelaukdama ė- mėsi jį scenai rengti.Vyrai visi drauge: ir daktarai, ir Janulaitis surado netrukus dar dd Vaidilas, mzAiriuos studentą (dabar daktarą) MoU- girdą (rodosi Vladą) ir Kretingos pirklį Ėmbacherį.Tokiu pasisekimu visi apsidžiaugėm neapsakomai. Musų Agota darbavosi visus mokydama. Pradėjome linksmiau gyventi*, bet vis galvodami, iš kur dar du vaidilas paimti?Laika# vis slenka.^ Prasidėjo visokios mintys muštis galvoje, kaip tą spektaklį įvykdžius, kaip tuos truksiančius Veikėjus suradus? Kitą dieną imdavau kelti sumanymą perdirbti komediją, kad keturių vyrų užtektų. Pakildavo triukšmas, klegesys. Visų smarkiausiai protestuodavo Agota: esą, viską sugadinsime, ir tiek. Nė naktį ramumo nebuvo — miegas man nuo aklų bėgte pabėgo už jūrių marių, įsikarščiavusios minty# jj išvijo. Ir, kaip paprastai tokiais atvejais, nors skelk kakta Į sieną, ir Vis nieko gera nesugalvosi.Savo susinervinimu, tur būt?

užkrėsdrtvftu if kitus. Agota ė- mč nekanlfdtiti, nesitenkino e- samdišiais artistais' ir būtinai reikalavo kuo greičiau žmonių piršlio ir pifeirienuko rolėms? nes šiaip rtebesušpėsianti jų išmokyti. O tų dviejų nėr iš ktif paimti, nors laužk iš piršto, jei išlaužtumei.’Po vieno tokio karšto pasikalbėjimo pasijutau užgaūta. Nebemenu, kas pradėjo tvirtinti, kad be reikalo buvo sumanyta ruošti vakaras neturim scenos veikėjų, ir be reikalo buvo žmonės toliau varginami, nes, rodės', jail tuoj tuoj visas žygis turės niekais ntieilb(Bus daugiau)
Bukim Gražios

Rašo Madame X/ 
.....................................................................u.________

Prakaitas Ir 
OdekolonasTeko susitikti stl moterim, kurios Vienu sykiu atsiduoda prakaitų ir kvepalais. Ta kombinacija yra taip smagi? ir taip gražiai kvepia kaip česnakai su silkėm... Net šiurpas* ima, kai prisiartini prie tokio sutvėrimo... Žinokit, kad prakaito jokiu budu nepasaldysit kvepalais. Prakaitą reikia 7 prašalinti vandeniu ir muilu# Jei reikalas, išsemkit nOTS Visą MiChigan e- žerą if SUVaftoklt frialš" muilo, bet susimildamos. gerai nusiprauskit ir išsitririkit muilu... Ktfl tą padarysit? išsitrinkit odekolonu‘afbrt tdm tikrais milteliai## Miltelius gausit už 10 centų? tik flevaftokit tokius miltelius? kurie turi aštrų ir stiprų kvapą. Kvapas turi btit ^Vėlnds. Kai busit švari ir tik truputį kvepalų arba miltelių vartosit, lai busit daug malonesnė ir daugiau pritraukianti. Vandens ežere daug, todėl nesigailėkit jo — dabar vasara — nepersišdl- dysit, nebijokit . . .
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GERI 'PUSRYČIAI dešrelių ir kavos SU keksais pusryčiai kiekvienam patiks. Ga- ' Įima dar* pridėti Jomačių sunkos stiklą.
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Rašo Dr. AMtiilrt Šliupas

NEMIGA
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per parą, t; y. į o ne skaitliuoti Žmogus* tankiai ir dienos laiku.
Kaip Užsilaikyti £ aike

Gyvenimo PermainosRflŠo Artelia R. JaruszGyvenimo permainos* laikotarpis yra laikomas labai pavojingu,' Vleiiok kai kurios moterys visai apie tai iiepamąsto iki pačios to laikotarpio susilaukia.Moters gyvenime' yra du periodai f pirmas kuomet iŠ kūdikio išauga į šubfėiidtlšią moterį ir jau gali gimdyti Vaikus. Tas laikotarpis nėra skaitomas pavojingų, ir nekreipiama daug atydos į jį. Antras periodas paprastai prasideda moterei sulaukus 45 metų amžiaus ir tęsiasi iki 50 metų ir toliau. Reprodukcijos (gimdymo) organai liaujasi normaliai veikę ir pradeda trauktis arba eiti mažyn ir nebeišduoda vaisiaus.Ši# periodas vadinamas gyvenimo permaina ir jo daugelis moterų labai bijosi, vienok normaliai sveikai moteriai tas laikotarpis nėra, visai pavojingas, kaip ir pirmasis perijodas. Bet, kadangi daugelis dėlei nežinojimo arba negalėjimo arba apsileidimo neveda savo gyvenimo taip, kaip reikia, visai ne- 
t 'sirupina savo kūno sveikata pef Visą gyvenimą, ir tame lai- kotarpyj atsiduria į pavojingą padėtį.Tokia moteris, susilaukus- a- pie 40 metų amžiaus pradeda sirguliuoti, galva skauda, tai viduriai nedirba, greitai ir lengvai prisimeta by kokia liga, nervai visai paįra. Daugelis visai nekreipia atydos į to viso priežastį, bet visą bėdą sumeta ant gyvenimo permainos. O čia? kaip tik atbulai? Visos tos ligos apsunkina tą gyvenimo periodą. Prašalink tas ligas, gyveninio permaina bus visai nebaisi.Man rodos, kad sveikiausias ir linksmiausias moterų gyver nimo amžius turi prasidėt i htid 40 metų' amžiaus. Bet pirmus 40 metų, daugumas moterų yra užimtos labai svambiais gyvenimo- reikalais: auklėja vaikus? prižiūri šeimyną, kas, žinoma? yra labai svarbu rasės palaiky-1 mui. Taigi, po 40 metų ani- žiaus, jos susilaukia sau z kiekSeniaus, žmonės* turėjo įsitP kinimą, kad moteriai išaukle- jti» &efrnyną, jos darbas skaitosi užbaigtas. Jos vieta tik už pečiatts sėdėti ir nieko neveikti; viskam ji jriti persena. Atsisėdus tegul laukia mirties. Bet dabar laikai jau atsimainė ir mes turime persimainyti.Dabartiniam moderniškam gyvenime moteris* gali pradėti naujesni Ir įdomesnį gyvenimą [vesti, kokio ji troško ir negalė- ~— | jo včsti anksčiatts, dafiar ji

rankas turi liuosas, šeima išauklėta ir jinai gali pasišvęsti ir atsiekti ko norėjo pirmiauš, bet negalėjo.Jeigu moteris nori, būti sveika sulaukus 40 metų ir laimingai perleisti gyvenimo permainą, tai ji turi turėti kokį nofs užsiėmimą, kuris ją taip užiil- tėresūotų, kad jos laikas if mintys butų pašvęstos tain dalykui. Motefei yra absoliutiškai reikalinga interesuotis gyvenimo bėgančiais reikalais, prigulėti prie kliūtų, žingeidauti kas dedasi .pasaulyje ir darbuotis darbininkų gėyovėi. Gerai yra tiesiai studijųųti kbkią mokslu šaką, kuri jai ir pirmiau buvb žingeidi, bet'1 kurios negalėjo studijuoti dėlei laiko stokos.Motetei nereikėtų leistis prie tokių minčių,7‘kad jau persena tam darbui ar kitam, jai labiaU tinka rankas susidėjus sėdėti prie pečiaus ir laukti kada ateis mirtis, žinoma, nereikia if save pamiršti. Sulaukus apie 40 metų amžiaus, po ilgų ir sunkių darbų, turime kiek lengviau , dirbti, truputį pasilsėti, kaip fiziškai, taip ir protiškai. Reikia lengvesnius valgius* valgyti, ir tam tinkamus mankšti- nimris kasdiena daryti.Kad palaikius kūną gerame stovyje, reikia rytą atsikėlus išgerti apie porą puodukų šilto vUnderis? priskiaus pUsilankštyti keletą kartų ir kėlias minutes giliai kvėpuoti, bėt niekuomet hėfėikia tfaukti orą per burną, tas yra labai pavojinga. Viena, kad daug dulkių gali pritraukti? o antra? tai plaučius galima Užšaldyti, o pagavus šaltį? yra štfttkti išsigydyti.Ratartiua, kad kambarys butų gerai išvėdintas, kai daroma marikštiiiimai. Reikia Valgyti daug mažiau mėsos ir krakmolinių valgių j mažai tevartotii svaigfriUnčių gėrimų. tJaugiau- sia vartoti pienišką maistą? žuvis it t.L Šiek tiek mėsos galimu valgyti, bet turi būti labai Šviežia if virta, O fte kepta. Keikia kuo daugiausiai vartoti daržovių it vaisių? nepraleisti nei vienos dienos be jų? nes tai labai sveika viduriams ir suteikia daug Vitariiifių ir mineralų, ktlriė labai reikalingi, kad musų kuritfs iŠrodytų jaunesniu ir Sveikesriid.1Jei Užsilaikysite pagal Šiuos nurodymus, tai beturėsite jokio nesmagunio gyveninio* permainos laikotarpyje. Sveikatą eis geryn ir geryn ir jums gyvenimas bUs smtrgėshis if malonesnis. Galėsite dar daug naudingo darbo atlikti visuomenės nftddai.

Musų atmintis yra geresnė išsimiegojus negu nedamiego- jus. ,t . "Yra atsitikimų, kad žmonės, ypač seni įsivaizduoja, kad ne4- miegojo, of iš tikrųjų, pasiro'do kitaip.Kad žinot kiek laiko miegasi, reikia skaitliuoti kiek valandų miegame 24 valandas? vien nakties, miega rytaisKam teko miegoti popiet, kad ir 5 miritites? tflš žino tą stringamą skafiadš miego, gero pd^ ilsio ir jausmą sustiprėjimo. Smagumas miegoti priklauso ne tik nuo kiek valandų, bet kaip giliai miegasi.Sveikas žmogus, pagal moksliškus tyrinėjimus, neguli ramiai, kada miega. Kas 10—15 minučių maino poziciją, judina Visas dalis kimo? kaip rankas? kdjds, galvą.-Yra trys rūšys blogo miegojimo:1. Rūšis — ima ilgai užmigti. 2. Rūšis — žmogus atbunda ankšti if riegali Vėl Užmigti,S. littšiš -*• miega pef visą naktį bet sd pertraukomis.Neihiegds gali taip sunervinti Žmogų,. k,ąd tąsi pats susiner-

yavimus gali? galų gale, ir Išs 
šaukti nemigą;
Ką reikia daryti? kad Imagas 

gerai miegotų?Pirmiausiai reikia prašalinti priežastis nemigos.- Gydytojas turi pertikrinti sveikatos stoVį? ar ligonis neturi kokį nors blo4 gą paprotį if susipažinti su apx lihkybėm. Kiti tvirtina, kad mes esdme gitnę geri miegaliai? bėt mes patys nutvėrėm blogą miegojimą.Pamatas išsigydyti nuo nemigos? yra išmokti ilsėtis ir Už-* miršti apie save — tik tokid budu raumenys bus atsileidę ir neįtempti. Ilgas žiūrėjimas, kuj ris padaro akių nuovargį, sunkus valgis, tvankus oras kambaryje gali iššaukti snaudulį nežiūrint kad žmogus ir butų tūrėjęs gana to miego. Bet nuovargis nuo fizinio protiško darbo, nemalonumai, gėrimas daug stiprios arbatos, kavos gali žmogų davesti į tokią padėtį? kad nedaleis jam miegoti.Senesniame amžiuje, anksti aflmudanie,- miegas negrįžta? bet tai yra normalus reiškinys. Anksčiau atbunda tie, kurie turi aukštą kraujo spaddimą, kurių kraujo indai yra sukalkėję, ir prie įvairių psyčltosų;, (Bus daugiau) „,.
—......... — . . - 4

KINO TEATRAS
(MOVlEŠ)

I Adelė

I 
5 
Į
I

šio sezono gerinusią kino kurinį dabar rodo tJiiitcd Artiste teatre.
^Thrėe Čmttradęs”Drama? parašyta Ėfich Maria RėmatųUė; autoriaus “Ali Quiet Oh thė Westefn Rforit^ ir “Tlie1 R6ad Baek”'; Kaip pirmieji du kuriniai, taip if šis riŠUsi sU pa- saulifiio kafO* laiku if pokari-* neiiiis gyVeriiiiio sąlygomis Vokietijoj. Rimta, ir skaudžiai šVelhi pasaka? realiai SuVaidin- ta, labai atsargiai režisuota, tankiai iššaukia žiufetOjų ašaras.- Robert Taylor? Rfarichot T6rie if Robert Young? labai jautriai vaidina roles trijų karininkų? kUfiė sugrįžę po karo nurito, sutinka tiktai žiaurumą. Jie kaž kaip netinka tai naujai šaliea nuotaikai? prieš juos stovi tiktai nykus if feramus debesiuose paskendęs jų būklės horizontas.- Jie prižada drauge kovoti su sunkiomis gyvenimo problemomis/ Vėliau jie sutinka jauną moteriškę, kdri taip pat daug pergyvenus, tačiau jos šteinus moteriškumas patraukia jų širdis. Čia prasideda gražus romdnsas, kuris Šiek/ tiek nušviečia jų beviltį gyvenimą.- Tačiau ne ilgam? nes jaunąją moteriškę jau kankina iuber- kuloso mikrobai. Margaret Šul- laVah, tikfai riUOšifdžiai Vaidina rolę tos nelaimingos, romantiškos ligrihėS/ VisUs Sąstatas geras, net if mažas rodės vaidina pilnai patyrę artistai.Patartina visiems augusiems matyti “THfee Coriirades”. Vaikučiams bris nesuprantamas, gėriau palikti nemačius. j

. —■ ■;— r •» i g., -

laikykite rulves Ir daržoves šIAme inde
Nelaikykit bul- 

Vių it daržovių 
popietini&tti rhai- 
še; Kai atšinešit r®® 
iš kfaiittivėš, tai 
išiinkit iš maišo 

ir gražiai sūdė- g, *įh I
kit į panašų in- Rd1 L ^**"[1 
dą. JušU Virtdvė 
iŠrodys tvarkiau ^^V*^**^ 

ir bulvės ir daržovės visuomet bus 
po rabka, nėreikėS knistis po mai
šus if ieškoti. Šupraritetna? jei tu
rit gerą Sklėpą, laikykit jūos skie
pė. Ėet palaidai ant grindų ir lert- 
tyriiį hiekuoinet daržovių nelaiky
ki! Cukfų, iriiitUŠ, kfiVą, arbatą ir 
1.1; laikykit stikliniuose arba skar
diniuose induose. Višką gražiai su
dekit if SutVarkykit. Bukit pavyz
dinga Šeiinininke. 
iruiįa,.a ruAUMA

Garsinkite “N-rose*

'■ ■ - ■ - * -1

3
3

V2 
3

druikdi 
fHielių

ekstrakto

tušvediškas FyragAS
% pbbdnlto piefto

šaukštukai tinką afbi štitšto 
Šiukštai cnkrlas

arbatinio šaukštbko 
kėt t R tilniš šmotukas 
išplikti* klitišifiiš
šaukštuko vanilijos 

puodukai miltų

Getai ikiitihkit piefl|; pfidčkit rieba
lus, cukttį it drdsltą. Atidtkk į šalį, 
kid atšaltų trdpdtį. Ptldčkit surūpin
tas mieles. Gerai išmaišykit. Prid&it 
išplaktą kiiuŠirij, bet palikit truputį 
aptėpi Inu i. Sudčkit likdsitfs, pad&it 
ant lentos ir gerai išminkykit iki teš
la nebus minkšta ir švelni; Tešlf lu- 
d$kit į iŠsviestitotą blitidą it padekit į 
šiltą vietą, kad pakiltų. Kai pakils, |a- 
dalinkit tėšlį i dvi lygias dalis. Api
barstyki! fazinkotn, arba riešutais ir 
mišifiiti Iš tlHUflbfHį, tižiittiį, riešittų 
ir cukraus; Paithkif tešlą ištempkit, pa-

o jei norit, galit supinti kaip kas?. Ap
tepki! kiaušiniu ir padėkit į Šalį, kad 
pakiltų. Kai pakils, kėpkit ne labai kar* 
štame pečiuje 25 minutes.

Ptisiutitė P. B-ienė

SVARBIOS IR NAUDINGOS 
INFORMACIJOS

Išsikirpkit it laikykit po tanka . . .
3 atbat. šaukštukai lygus 1 sfitibos 

šaukštui.
16 sriubos šaukštų—tienarri puodu

kui.
1
1

ba
1

1

vyrio stiklas—% puoduko.
sv. sviesto—2 puodukai.
ilga balta duona—24 riekutės ar- 

pūodukams dūonos tru'pihių.
kakao—4 puodukai.
miltų—4 puodukai.
keksų miltų—4% puodukų.

miltų—3%

4-5
sv.
sv.
sv.

sv. lupių, kvietinių 
puodukų.

1 sv. ruginių miltų—5
1 sv. taukų—2 puodukai.

pakėliš—6 pdo-

puodukai.

pakelis—5 jnio-

puoduko.
—3 Vz puoduko.

Makaronai 8 Uncijų 
dūkai kai išvirti.

Spaghetti 8 uncijų 
dūkai kai išvirti.

Migdolai 1 sv.—314
Peanuts 1 sv
Walnuts 1 sv.—3 puodukai.

1 sv. seedlcss razinkų—3 puodukai.
1 sv. su 

puoduku.
1 sv. ryžių—kii hetirti btis 2 

dūkai.
x/z puoduko nevirtų ryžių—2 

duku
1 

dūko.
1 sV. paprasto cukraus—2 puodukai.
1 sv. labai smulkaus cukraus—3 M 

puodukų.

kailiukais fazinkų—3 Va

kai išvirsit.
sv. rušvaus cukraus—2 1/3

pdo-

ptfo-

puo-

IšSIUVINeJIMAS RADUšKAITEI AR PAVEIKSLUI

riČTURE OR PlLLOW PATTERN 1772No. 1772—Gražus išsiuvinėjimas paduškaitei ar paveikslui. Iššišiukif margais, gerai pritaikytais siūlais ant storo audeklo ir turėsit kuo pasirodyti ir pasigirft.
No. 1772

į Vardas ir pavardi

| Adresas

(Miestas ir valstija

Naujienos needlecraft dept.
1 1739 Stf. HMltfted St.. Chicago, I1L. 
f

Čia Moda 10 centų ir prašau atšiųat! meta PAVyMi No.

/

________t-l_____ —_______
• 

t__ ž I
1



NAUJlENOS^cago, m

Diena 1$ Dienos Ketvirtadienis, birž. 9, 1988

BARRICK'S Christine Kriščiūnaite

PNSILMKNK

D. Kuraitis

DIRECTORY
Kalioni

• FOTOGRAFASINSURANCE
(APORAŪDA)

Tillie

\pdraudą nuo vagu Hub Baldų Krautuvė
langų

Stella

1739 S. Halsted SL

• RĘSTA URANTAI

Pavasario Rūpesčiai

įdomių ir nuolatinių

7369
8687

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's
(Chicago je)

DARBŠTAUS TfiVO 
DARBŠTI DUKTfi

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Mėgink Gerti
MALVAZ...
MUSŲ Rizika

KARTONAS iš $4.40
12 BUTELIŲ I

’ (25c grąžinama už tužftiua)

Tik Pašaukit 
Englewood

\pdrauda 
ugnies

nuoširdus ir 
Draugas.

IŠLEISTUVĖS
PP. STEPONAVIČIAMS

Važiuoja Lietuvon 
Dainuoti

• LIGONINES— 
HOSPITALS

MAUVAZ daro
Monarch Beer 

aludariai

Reikalauja 
Perskiry
....William Palaskis nuo 
Palaikis

Naujų Namų 
Refinansavimo 
Pirkimų 

P O

Haro?d Schumacher, 24, si
Eleanore Guzą, 22

Alexander Malina, 35, su Es 
ther Rudnick, 29

Felix Surma, !
Ostrenga, 24

Edgar . Sprogis
verne Hackman, 2

AHJ L0Wfi3i TERMS l?l CHiCAGO

nauti Barrick’s Malevų Krautu
ve, 6050 S. Halsted St. čia gau
site ne tik geros malevos, bet 
ir kitų reikmenų. Įsitikinkite.

(Skelb.)

Apdrausta Morgičių Sistema 

Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-čios gt.

Tel. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

Turiu visą eilę 
LANGŲ UŽLAIDŲ

Taipgi valome langų užlaida 
už normales kainas

modernas finišas

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

The New Marųuette 
HALL”

Mes savo specialų neskelbia
me, bet jūsų apsilankymas į mu
sų krautuvę jus įtikins, kad mu
sų malevų, varnišių, sienų popie
rių, stiklų ir t. t. kokios rūšies 
jie yra, kainos pernelyg žemos.

MES TAT SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NĖ MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS

6908 SO. VVESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

Pavasariui atėjus, kiekvienas 
namų savininkas, norėdamas 
tinkamai savo namus papuošti, 
žiemos pėdsakus apvalyti, da
žo namus iš vidaus ir iš lau-

Tačiau, kad darbas butų pa 
sėkmingesnis, reikia ir medžią 
gos atsakingesnės. šiuo, tad 
reikalu stengiasi jums pasitar-

KARTONAS is $9.75
24 BUTELIŲ
50c grąžinama už tufeėiua)

Raštinė atdara kas vaka
ras iki X vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto ,iki 1 vai 

po pietų.

name, 333 S
7:30 v. vak. Bus svarbus' susirinkimas, de 

■Valdyba.

Robęrtson & Co.
TJm Hmm •/ Llguid TtUng^ 

1842*44 West Madlson IR Mmm 
2515 Devon Avė., Chlcagų j

I 434 Esti 791h St., Ohlcaga 
929 Pavis SL, Evanstaa 

tM _ Souiii Ftftii Avou Mena—4 
Atdara Ketvirtad. ir šeštad.

vakarais iki 9 P. M.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

ATDARA VAKARAI 
ANTR., KETV.. ŠEŠT. 
Sekmadieni'’is iki pietų 

(Skubus pristatymas)

Garfield Parko 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultu 
ros Draugijos pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 10 d 
7:30 vakųre, 4039 W. Madison st. Nariai prašomi atšilai! 
kyti. —Sekr. J. M. Bruchas.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk 
tadienį, birželio 10 d. Amalgama ted Centro 
Ashland blvd 
legatai pateiks įdomų raportų iš konvencijos

DAILY
BUSINESS

RENDUOJAME__
Sierą popierių nuėmimo

Floor Sanding mašinas
INSTRUKCIJOS DYKAI

ŠIS BANKAS 
Pasiūlo 

IŠLAIDŲ—-ILGŲ TERM 
f _____

Nekilnojamo Turto 

PASKOLŲ

* Šiandien telpa Naujienose pa
tikimos baldų krautuvės skel
bimas, būtent, Hub Fumiturė 
Co., -5853 S. Halsted Str. Be 
naujų baldų ji stengiasi savo 
pirkėjams tinkamai patarnauti 
ir senų baldų pertaisymo bei 
sustiprinimo darbais. Ji pati 
pasiima iš namų daiktus ir, pa
taisiusi, pristato.

Kitas dalykas, kuo ypatingai 
verta šiuo laiku susirūpinti, tai 
priedais, arba baldų užvalka
lais, prie kiekvieno 2-jų gaba
lų seto duoda pasiutus užvąb 
kalus. (Skelb.)

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

Republic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chicago, I1L 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

nusistatymas buvo įvykinti šį 
sumanymų nežiūrint visų prie
šų, kurie bandė darbui kenkti, 
nežiūrint yisų sunkumų ir įvai
rių kliūčių. Pinigų sukėlimo 
darbas buvo ypatingai sunkus, 
nes laikai Amerikoje dabar ne 
geriausi ir pinigų niekas nega
li švaistyti.

P-ui Kriščiūnui ir p. Kriščįu- 
nienei reikia atiduoti pagarbų 
ne vien kaipo geriems biznie
riams, bet ir geriem* veikė
jams ir kilnių sumanymų rė
mėjams. Pirmyn ekskursija ne 
pirmas' darbas, kurį jie parė
mė. Jie gausiai aukavo Vait
kaus skridimui, Dariaus-Girėno 
skridimui, sportininkų naudai 
(su jais buvo ir Lietuvoje), 
taip pat daug rėme finansiniai 
Lictuvų jos nepriklausomybės 
i įsteigimo laikaiš. Trumpai, p. 
Kriščiūnas geras, 
tikras lietuvis. —

ru, Lietuvon išvažiuos p-lė 
Christine Kriščiūnaitė, ponai 
Charles ir Josephine Kriščiūnų

MALEVŲ 
KRAUTUVĖ

6050 S. HaLted St. 
Pirmiau 5905 S. Kedzie Avė.

namų nuo

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YAHDS 3408

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

duktė. Ji 18 metų amžiaus, high 
school baigusi, kultūringa ir 
gabi mergina, daug pasidarba
vusi ekskursijos surengimui. Ji 
važiuoja Lietuvon ne vien dai
nuoti, bet pasimokinti, savo 
akimis pamatyti |<aip pasaulis 
gyvena, nes grįžus stos univer
sitetan tęsti mokslus toliau.

Christine tėvelis p. Kriščiū
nas, 4501 So. Ashland avenue, 
prisidėjo prie Pirmyn kelionės 
Fondo bene daugiau negu ku
ris kitas chieagietis.

Pats su žmona po kelis kar
tus aukavo' įvairias stambias 
sumas kelionės reikalams', pla
čiai rinko aukas ir organizavo 
įvairius parengimus keliones 
naudai. Jie taipgi įtraukė ke
lias organizacijas į veikimų, 
kaip pavyzdžiui, Garsaus Var
do Lietuvaičių Draugijų, kuri 
sukūlė savo parengime apie $50 
Pirmyn naudai. Jų duosnumas 
ir darbuotė atnešė Fondui kelis 
šimtus dolerių. O kiek laiko 
jiems, ypatingai p. Kriščiūnui 
teko sugaišti, kiek išlaidų pa
nešti. Jis buvo Pirmyn Fondo 
vice-pirmininku. Jo, kaip ir ki
tų Fondo narių ir darbuotojų

švykšta rytoj rytą. jiems> ir 
/įsam chorui, su vedėju Kaziu 
i p. Anele. Steponavičiais -_
aimingos kelionės Lietuvon ir 
aimingai grįžti!

Pirmynietis.

važiuoja
Į Lietuvą

Draugė Juzė v Palionis, išva
duoja į Lietuvą, drauge su 
’irmyn Choru. Taigi jos drau- 
jai-gės surengė išleistuvių va
karėlį birželio 8 dienų, Ūkelio 
lalėj, 3436 So. Lituanica Avė.

Ur*EN iUEjDAY, IHUI<3bA> 
& SATURDAY EVENlNRS

Rytoj rytą kartu su Pirmyn 
Choru Lietuvon išvyks ir Jo
nas Rukštala, senas choro na
rys ir veiklus Aštuonioliktos 
Apylinkės jaunuolis.

Jis ima balso pamokas ir ti
kimasi, kad greitoj ateityje iš
sivystys į pirmaeilį solistą. Jis 
dainuos chore su Viktoru Ben
derių, Ona Skeveriute, Aldona 
Grigoniute ir kitais žymesniais 
Pirmyn nariais, kurie taipgi

• i k . i' -
>. ,.’A .

Gavo
Perskiras

Adeline Purvis nuo Chester 
Purvis

N A U* J IENŲ 
raštinėj? 

per A. Rypkevičių

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

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

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

MUSŲ 
TELEFONAS 
WENTWORTH 

4004- 
mes noriai 
suteiksime 
DYKAI 

apskaičiavimą.

BRIDGEPORT. . — Peręito 
šeštadienio vakare, Milda Auto 
iales savininko, ir. p. D. Kurai- 
;ių namuose įvyko gražus iš
eis tuvių vakarėlis pp. Kaziui 
r Anelei Steponavičiams. Jie 
yloj rytų išvažiuoja Lietuvon 

, . , t

a Chicagos Lietuvių Choru 
‘Pirmyn, kuriam 'f). K. Stepona
vičius vadovauja.? Jiš bus • ir 
ekskursijos vada®.’

Vakarėlyje dalyvavo “Nau
jienų” redaktorids P. Grigaitis, 
Lincas Poška, pp'r K. Augustai, 
•j. B. PužauskitnŠ, pp. Salavei- 
Žikai, Mankai, Būlavvai ir kele 
.askitų.

P-nas Dom’nikas Kuraitis^ 
?i-rmyn keliones finansavimui 
taipgi paaukavo $50. Jam ir p. 
kuraiLenei, tur būt, teks su 
choru Lietuvoje pasimatyti, nes 
jie ten šių vasarų žada lauky 
iis. Jie netrukus išvažiuos Eu
ropon, bet pirmiausiai vyks į 
Turkiją, o iš ten automobiliu 
Lietuvon, per Balkanus ir kitas 
ąietinės Europos šalis. —V.

cvarazos žiaurus, vėlustas pavasario
‘ a jūsų

Nuvargina ir padaro nerangiais, pąHk- 
prinokusią dirvą tam vasaros sio- damas p reikiamą ga-

^2 šauti pvm aaaussma » vasarosi
Jri uorit šaut SMJ ętina svrtkatos 'r M- 

Aaii vasaros veiksmams, bandykite vybes d \ a moksliškas mai-
gerti vain iau daug Chicagosstas-gęr»ma% tajp esant puikiu,

ir kad padėti palaikyt svei-paprastu budu, nektarai ir
L katą, normalų sis a pataria vartotidietetikai per visą m^ ą P maistingu- 
A MALVAZ šaltiniu
■ ^ekkatos budavotoju.”
D Bandyk M^tL‘Vi?7yvENo'C CENTO dėlto,

Ik "ad išarus ketis butehus, 3
CANat už kartoną

Ji važiuoja aplankyti seną 
motiną, ir išsiilgus Kaltinėnų 
parapijos. S. B.

Murij kaina lukait.
• Evpert i'inion <hirba<«
• lAclirblnhj punlrin* 

klmas
• l.vpyniniaH ir kuk- 

tiprininutH.
O Naujau felto ir są- 

inantj iftkiiiiHliniiH
• Nprlnksal pertle* 

darni.
• Fre’nių talnymaR.
• VIfjI’ ifivaloina
• I kaiiiAH įeina med 

Žlaga, darban ir 
pervežimaH.

Pilnai užtikrinama.

Pilną npdranda auti 
mohibams

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKfiS — ARTISTAI-fiS

\pdraudą 
gausite

s kurie, reikalaujant
paalunuRoklte ‘^Tdu’otl kai ką kaip "Oę- 

MALVAZ. titenfilati' la«ot daugiau auul- 
raa kaip” J1h neabejoti™l “v^ata.. At-
rupinęa savo ye\'u’_’U‘tTVHi uolykloa ° 
minkite tai, kad t . paHoa Re-

v“'«: 
•”>. MM.'»
nlu. Tai toli Koayvv, 

l aavalml i klaaę.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS...... .. ............... ŠCn.OO
LIG0NIN6JE .................. vv
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS t?.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

JeiB-enti nvio 
N asarbs Slogvv

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Apribotam Laikui Tiktai

Baldams Užvalkalai 
KIEKVIENAMz—r— .

2-Gabalų Setui .

-a,?1 
nykius, nepameH žvllgeHiu.

----------------------- K ŪPO N AS------------------------
BANDYMO AUKA

Į.*™™.* ___ viena, keno.
------------- 25c

Verta. 00c
VISKAS UŽ 25č

SpecialiŲ auką pagtu neslunčiame

RADIO PROGRAMŲ
PENKTADIENĮ— ___ „ __ —1 Dfl 8 VAL. VAK
ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK. 
SEKMADIENĮ- ________ —7 IKI 8 VAL. VĄK.
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Ketvirtadienis, Bfrz. 0, 19Š8

LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU 27-AM 
APVAKŠCIOJIMUI PRAĖJUS

Kelios Pastabos Direkcijai ir Iškilmių 
Rengėjams

vės dienos butų nebaisios iš e- 
konomines pusės baimės nebn- 
tų; pranyktų tie baisus dievai, 
kurie taip baisiai baudžia pek
la, ugnimi ir visokiomis kan 
čiomis.

No. 7 kalbos nebuvo.

Vyry Siutą 
Išpardavimas

1*4

Jąu ir neaktyviai tėmijant, 
kelių metų laikotarpy] galima 
buvo pastebėti vis daugiau ir 
daugiau lankytojų kapinėse 
“puošimų” dienose, arba žuvu
sių kovoje už laisvę prisimini
mo dienoje.

Kiek buvo galima pastebėti, 
šių metų gegužės 30 d., apvaikš- 
šiojimo kapinių puošimo die
nos buvo skaitlingiausios, už 
visus kitus pirmiau matytus 
apvaikščiojimus. O tai daugiau
siai yra tas, kad didesnės mi
nios lietuviškos išeivijos yra 
surištos su tautinėmis kapinė
mis.

Platėja pločiu, daugėja skai
čium Lietuvių Tautiškų kapi
nių šeimyna. Dėl tos priežas
ties tradiciniai įgyvendinti pa
gal daugiau dešimties tukstan- 
pročiai sutraukia lankytojų, net

Tautiškose Kapinėse kur ta 
minia susirenka, yra progresy
vių tvirtovė. Visi daug maž yra 
prasitrynę apsišvietę, progresy- 
viškesni, daugumoje nebijo vi
sokių prietarų. Reikėtų rengi
mo komisijai ir kapinių ridek- 
cijai pasirūpinti tos dienos a- 
tatinkamu programų.
Apsileidimas ar nesupratimas?

šių metų komisija, ar per ap
sileidimą ar nesupratimą, nesu
tvarkė garsiakalbių, nes, t;,r nų- 
sė minios galėjo,girdėti progra
mą. Imkime, programo vedėjo

MADOS

tokioje minioje, trukšmas dide
lis, tą visi pripažins. Neužten
ka pasirjžimo, nuoširdumo, bet 
reikia tvirtos valios ir nuosaik- 
lumo, ko jam ir truko.

Programas
Einant toliau prie programo, 

neminėsiu programo dalyvių 
pavardžių, bot numeriais, ko
kioj tvarkoj jie buvo iššaukia
mi. ‘

No. 1, muzikalė kuopa savo 
užduotį atliko, kaip priguli. Ki
ti numeriai; 2, 4, 6, 8, ir 10 vi
si buvo chorai. Nors daug pri* 
klauso nuot jųjų vedėjų, bet y- 
ra išimčių. Kad ir gerų norų ir 
rimto pasiruošimo nestokavo 
per daugumą vienur kitur į- 
vyksta trukdymų harmonijoje. 
Ypač ore, vartojant garsiakalbį 
(mikrofoną), daug gadina, nes 
ne visus balsus pagauna ir pa
skleidžia minioje.

Nr. 3, kalbėtojas jau nuo se
niai žinomas, neturįs temos ir 
neprisilaikąs nuosakumo. Kas 
papuola tą pasako: praeitais 
metais labai akcentavo “bendrą 
frontą”, šiemet, apie “visuoti
ną — knygyną”.

No. 5, kalba — viena pamo
kinanti. Net ir tikinčiųjų neuž- 
gaunanti, bet tikrai atidaranti 
akis į progresą. Kaip kalbėto
jas pasakė per baimę ir ne- 
žinystę įsikūrė tikėjimai ir loja 
baime pasilaiko. Dėl visuome
nės nesusi tvarkymo ant tokių 
pamatų, kad baimes nebūtų jo 
kasdieniniame gyvenime, net. ir 
mokslo vyrai baimėj tikėjimą 
palaiko. Jeigu gyvenimas butų 
užtikrintas, rytojaus* ar senat-

“Skaitymai”
No. 9, skaitymas. Kaip iš jo, 

negalima daugiau tikėtis*. Bet 
kai priėjo prię savo garsinimų, 
tai ilgumas to skaitymo 'tiesiog 
nepanešamas, ypač prie tokios 
minios. Daleiskime, kad nr. 3 
ir 5 butų darę tokius garsini
mus, kas butų išėję?
• Nr. 11 
mas, 
daugiau,* nes tai yra profesio
nalas.

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_____

IEŠKAU DARBO į taverną už 
porterį, reikiant galiu ir už baro 
dirbti, esu patyręs^ ne girtuoklis ir 
tą reikia galiu prie namų pataisy- 
;i,-—pentuoti. Esu nevedęs, pusam
žis. Aatsišaukit Hemlock 0010, J. 
Adonis.

vaizdelio skaity-
Iš nr. 11 tikėtasi daug

Jei dar vienas s’u popieriais 
rankoje butų pasekęs, kad bu
tų skaitęs panašius rašinius, tai 
butų skaitęs tik gulintiems.

Sumanesni kapinių direkto
riai turėtų apsižiūrėti, kad ne
įpykintų, neatgrasintų tos dide
lės mihios nuo programų lan
kymo, kad nenupuldytų dva
sios, kaip atsitiko su dauguma 
gerų organizacijų ir js’taigų. 
Tik po laiko apsižiūrėta, kada 
nebebuvo progos atsigauti.

Nr. 12 buvo paskutinė ir di
džiausia grupė. Tai savos rų- 
šies apeigos, bet kaip tai die
nai tinkamos. Daugiausia jų 
aprėdalas ir muštras atkreipė 
domę publikos.

J. J. Pronckus. .

Williąm A. Lewis
T0WN-0F LAKE — šioj 

apielinkėj yra viena labiausiai 
žinoma lietuviams vyrų ir mo
terų rūbų krautuvė, tai WIL- 
LIAM A. LEWIS, 4716 So, Ash
land Avė,

šioj krautuvėj, tūkstančiai 
lietuvių vyrų ir moterų kas 
metai perka sau rubus. Vienok, 
vyrai dar neturėjo tokios ge
ros progos nusipirkti šioj krau
tuvėj, kaip dabar. Dabar vyrai 
gali pas William A. Lewis nu
sipirkti sau puikiausi siutą už 
$17.00.

Tokių progų labai retai pasi
taiko. Užtai nieko 
mi vyrai nuvykite 
A. Lewis krautuvę 
puikiausi siutą už
lietuviams maloniai patarnaus 
Florian Paškevičius ir Keistu
tis Valinskas, Jie yra patyrę 
rūbų pardavinėtojai per dauge
lį metų, šioj krautuvėj nusi
pirkę siutą, vyrai bus užganė
dinti ir kitiems patars čia atsi
lankyti.

William A. Lewis svarbus ir 
žymus skelbimas telpa šiandien 
“Naujienose.” Patarėjas

nelaukda- 
į William 
ir įsigykit 

,$17.00 čia

Gražus
Kelias

4800

Chicago Motor Club ragina 
šią vasarą lankančius vakarus 
turistus nepraleisti nepaprastai 
gražaus pusantros mylios ke
lią palei Colorado upę. Kelias 
iškirstas uoloj ii' duoda progą 
pirmą sykį pamatyti Colorado 
upę, ko nebuvo galima pamaty
ti iki šib*TaikoT~ (Sp.)

Keistutiečiai Kviečia 
Visus į savo Pikniką
Važiuokit į ..Vilniaus Kalnelius!

No. 4800 — Naujos mados vasa
rinė suknelė. Sukirptos mieros 14, 

' 16, 18, 20, taipgi 33, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžic 
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, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1719 S. Halated SL, Chicago, IH.

atsiųsti man pavyzdį No-----------
Jfisroa - - - ----- per krutinę

>———f—••••••*« 
(Vardas Ir pavardė)

*
(Adresą*)

(MtartM ir valstija)

■ ■■

ANTANAS STEPONAITIS
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 nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Gra- 
mailą iš SarapiniŠkių kaimo, 
dukterį Bronislavą, sūnų 
Pranciškų ir marčią Alice, 
brolį Juozapą ir brolienę Oną 
ir Šeimyną, švogerį Antaną 
Gramailą ir šeimyną, švoge- 
rius Marijoną Petraitjenę ir 
šeimyną ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj —seserį Marijoną 
Urbonienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3425 So. 
Lowe 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.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Marti, 

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

Perkėlimas Į LOTĄ

PRANCIŠKUS MATULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

22 d. kovo mėn., 1938 m., ir 
kapinių koplyčioj padėtas šv. 
Kazimiero kapines. Liūdnai 
atminčiai mano brangaus vy
ro bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
Penktadienį, birželio 10 d., 
7:00-tą valandą ryto. Perkėli
mo į lotą iškilmės įvyks Šv. 
Kazimiero kapinėse, 11 d. bir
želio mėn. 1938, 10:30 vai, 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į perkėlimo iškil- 
mes.

Aš TAVE mano brangusis 
vyreli niekuomet neužmiršiu 
Tu pas mane jau nebesugrįši, 
bet aš anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisiu. Lauk mane 
ateinant! Nuliudusi lieka:

MOTERIS.

Birželio Avieną buvo Lietu
vių..Keistuč|o, Pašelpos Klubo 
susirinkimas. Hollywood svetai
nėje. Kadangi buvo karšta die
na, tai piriųįninkas S. Shalt- 
monas sųsįpnkimą sklandžiai 
Vedė. Kqnsjįį|ucijos projektas 
tapo sugrąžintas valdybai.

Vajaus komisija pranešė, ka< 
darbas eina pasekmingai ir ti
kimasi, kadi iki vajaus pabai
gos į klubą bus prirašyta apie 
200 naujų narių. Šiame susi
rinkime prisirašė penki jaunuo
liai ir du Suaugę. ^Taigi Keistu
čio klubo šeima auga.

Biznio komisija pranešė, kac 
Klubo piknikas jau arti ir bus 
birželio 12 dieną 
darže, ties 135ta 
cher avė. Klubo 
sidės 10 valandą 
iki vėlos nakties.

Keistučio Klubo pikniko pro- 
grame dalyvaus L. D. Aido cho
ras, LKM choras, LKM vyrų 
choras ir Havanos trio. Tai bus 
įvairus ir smagus programas. 
Orkestrą gros lietuviškų ir

IEŠKAU DARBO už automobi- 
ių mechaniką. Patyręs apie 16 me

tų. Klauskite Tony, Tel. Republic 
5024.

JAUNAS patyręs vaikinas ieško 
DARBO bučernėj ir grosernėj, kal
ba lietuviškai. Telefonas Lafayette 
0051,

JHELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

REIKALINGA PILNAI patyrusi 
3eauty Operator. Nuolatinis darbas, 
$20.00 savaitėj—kreipkitės tuoj aus.

IDEAL BEAUTY SHOP, 
1747 So, Halsted.

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be virimo, geriems 
namams; savas kambarys, 1 vai
kas, $7; Avenue 3880.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram namų darbui; vaikas 
2 metų, būti, $6—7; Rogers Park 
3567. .

MERGINA AR MOTERIS namų 
darbui be skalbimo; suaugusių šei
ma; būti; malonus namai; alga pa
gal gabumus, šaukti Avenue 1626.

REIKALINGA MOTERS dirbti 
kuknioj ir taverne ne senesnės kaip 
40 metų amžiaus, arba priimsiu 
pusininkę. Nereikalinga didelio 
patyrimo. 6500 So. State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio darbi
ninko farmoje. Atsišaukite po 6 vai. 
vakare, 7157 So. Lincoln St.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO į taver- 
no biznį, pavienio vaikino, pasitu
rinti. Rašykite laišku, 1739 South 
Halsted St., Box 837.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŽENGTA PORA IEŠKO kamba
rio prie šeimynos, kuri galėtų pri
žiūrėti jų 2Va metų mergaitę.

■’ Normai 0283.
--------- - ------ M- „ i,...................

FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

Č ERIŲ S 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksiu?. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CĄLumet 5269.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-gemė Pardavimui

PEREINAMAS KAMPAS, gelto
nų ptytų, 8 krautuvės 18 apartmen- 
tų, daktarams ofisai, randa $12,- 
000. Kaina $44,500. Terminai.

LOUIS MORRIS & CO., 
10 N. Clark, 4006 Division, 

3585 Milwaukee.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

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

COOK COUNTY FINANCE
,COMPANY x

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 West 63rd Street 
ties Loomis.

NEPAPRASTI 
BARGENAI

1 akras žemės ir 5 kambarių na
mas, garu šildomas, randasi Mt 
Greenwood apielinkėje.

2 mediniai namai po 2 aukštu, 
viso 7 flatai ir mūrinis garažas dėl 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. 
46th Street.

2 aukštų muro namas, Storas ir 
4 kambariai, ant antrų lubų 5 kam
bariai. Randasi 3612 W. 56 th St.

2-4 kambarių muro ir medinė 
ęottage. Randasi 948 W. 35th Place.

Viršminėti namai turi būti grei
tu laiku parduoti. Apžiurėkit tuos 
namus. Jie bus parduodami už tei
singą pasiūlymą. Atsišaukite, 

3315 SO. HALSTED ST. 
Tel. YARDS 1546

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Sunset Parko 
gatve ir Ar- 
piknikas 
ryto ir

pra
tęsia

muziką, 
dovana 
dovana 

dovanos 
vertės.

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui 

tnr_r~ p..^. p *

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

. P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEME, 
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 alfalfL 
Gali parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. 

(Turi lietuvį vertėją).

80 AKRŲ VIŠTININKYSTfiS 
ūkis, patogus budinkai, $1500.00; 
150 akrų senas namas, $1500.00; 
200 akrų su dvejais budinkais 
$3,000.00. Liberalus terminai. Kiti 
bargenai. Visos mieros. Ab Free- 
man, Winamac, Indiana.

BUSINESS SERVICE 
,.. Biznio Pafarnavimas______

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

/< ■ *!:•

amerikoniškų šokių 
Bus ir dovanų. Pirma 
$25.00 pinigais, antra 
$10 pinigais, o kitos 
įvairiais daiktais $100

Plati Chicagos lietuvių vi
suomenė čia linksmai praleis 
laiką, o su visuomene čia žino
ma bus visi keistutiečiai. Tai
gi birželio 12 dieną visi va
žiuokime į Vilniaus Kalnelių 
ąžuolyną Sunset Parke.

Keistutietis.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
labai pigiai — atiduosiu už pirmą 
♦ikrą pasiūlymą. 5144 So, Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS, Ci
cerone, lietuvių apylinkėje, išdirb
tas per 30 metų. Pigiai, pardavimo 
priežastis—liga, šaukite Cicero 1898

Vacek and Co
1751 W. 47th St.

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

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 pirkaite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tei. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stOgų dengėjas. 
Leonas Roofing Co. 

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui. drabužiams, kapinių lotams 
ir ti. 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
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ONA ZAKARIENĖ
(po tėvais Macikaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 8-tą dieną, 2:30 vai. 
ryto, 1938 m., sulaukus pusės . 
amž., gimus Lietuvoj, Taura- 
8ės apskr., Kaltinėnų parap.i 

Zanapinsiškių sodoj.
Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Aleksandrą, 2 dukteris: 
Zofiją ir Bronislavą, 3 sūnūs: 
Aleksandrą ir marčią Mario- 
ną, Edvardą ir marčią Wan- 
dą, Vladislovą ir marčią EI- 
myre, žentą Jurgį Delp, bro
lio sūnų Antaną Maciką, bro
lio dukterį Juzefą Vasiliaus
kienę, švogerį Juozapą Zaka
rą, 2 švogerkas Juzefą Kole- 
lienę ir Oną Sakalauskienę ir 
kitas gimines Amerikoj. Lie
tuvoj seserį Marcioną Petro- 
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3856 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, Birželio 11 
d„ 8:30 vai. ryto iš namų bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Zakarienės 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, dukterys, sunai, mar

čios, žentas ir giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
Boulevard 4139.

['

A. A. ROSALIJA STOKA 
(po pirmu vyru Kairienė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 8 d., 2:25 vai. rytą, 
1938 m-, sulaukus pusės amž., 
gimus 'Lietuvoj, Raseinių pa
viete, Gaurių parap.

Amerikoj išgyveno apie 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Domininką, sūnų Felik
są, dvi dukteris, Eleną ir Va
leriją, du žentus, Stanislovą 
Gerčių ir Tarną Seagraves ir 
anūką Rpbert Gerčius, pusse
serę Balcitienę ir pussesrę 
Marijoną Gačiunas, Connecti- 
cut valstijoje, ' ir Lietuvoje 
daug giminių. *

Kūnas pašarvotas 4116 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
ni, Birželio 11 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus g ‘ ,
velionės sielą,
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Rosalijos Stokos gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, .dukterys, žen- 

tai, anūkas ir giminės. 
Laid. dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377. -

Vacek and Co., 
lietuvis p. Jo- 
Jis per daugelį 

atsakantis darbi-

T0WN OF LAKE — • šioj 
kolonijoj jau per 33 metus da
ro su lietuviais biznį Vacek 
and Co. ši įstaiga pardavinėja 
visokios rųšięs real estate in- 
vostmentus, visokią apdraudą 
ir morgičius.

Dabar prie 
dirba žinomas 
seph Rymkus. 
metų buvo
ninkas Peoples National Ban
ke ir per keletą metų dirbo 
prie Norman Guyer and Co. 
Joseph Rymkus turi daugelio 
metų patyrimą tokiame bizny
je, kai Vacek and Co. Užtai, 
lietuviai atsilankę į šią įstaigą 
visuomet gaus gerą ir tinkamą 
patarnavimą.

Vacek and Co, skelbimas tel
pa “Naujienose rytoj ir užpo
ryt, -—Susiedas

Akmuo Užmušė 
Darbininką;
Tris Sužeidė

i

I Nukritęs akmuo vakar užmu
šė 45 metų Gary, Ind., mūri
ninką Celso Florenzf, ir sužeidė 
tris kitus darbininkus. Spėja
ma, kad visi mirs. Nelaimė 
įvyko mūrininkams statant na-

PARSIDUODA kampinė kriau- 
čiaus šapa delei nesveikatos—arba 
priimsiu 
išdirbtas. 1305 W. 69th St. /

pusininką,—biznis gerai

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — ' geras biznis —pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 3919 W. 59th St.

PARSIDUODA TAVERNAS, 3800 
So. Wallace St. Priežastį pardavi; 
mo patirsite ant vietos.
—----------------------------ruiih i i ■ ... •.......... * ■■■■«■«

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
flečiu plytiniu namu, karšto van
dens šiluma, nebrangiai.

739 East 92nd Place,

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas geroj vietoj — biznis 
išdirbtas. Pardavliųo priežastis- — 
vyro mirtis. 14th and Union Ž. R. 
kampas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MODERNĄ 10 KAMBARIŲ rezi
dencija, ideališka didelei šeimai 
arba rųimlngauzei; 1556 East 94th 
st., 2 karų garažas. Auka už $3750. 
Padarys patogius terminus; matyti 
savininką vietoj arba šaukti Sagi- 
naw 6839.

PARDAVIMUI didelis aukš-. 
to katedž, tinkąs didelei šeimai, ar
ba gali būti perdirbtas į 3 mažus 
flatus. Turi matyti vidų, kad įsiti
kinti. Priimsiu mainais lengvą tro- 
ką arba karą farmos reikalams.

2830 W. 39th Place Price 3800

NEŠILDOMI 12 APARTMENTŲ 
pardavimui ar mainui; 3700 Sanga- 
mon; 4, 5, 6 kambariai; žema ran
da; $4100 pajamų; visuomet išran- 
duota; gražus budinkai: Al sąlygos, 
Kaina $25,000, morgičius $12,000. 
SILVERMAN, 2345 E«t 71 lt St., 
Dorchester 0700.

... 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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmą Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

................ ...... ....................................

DABAR
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAtAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musą apgarsinimą kalnoa 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame geri nuo* 
laki*.
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RYTOJ CHICAGO IŠKILMINGAI ĮSLYDĘS Jaunas Lietuvis
PIRMYN CHORĄ

Dainininkai išvyksta New Yorkan 
10:20 vai. ryto

Baigia Chemijos 
Inžinierio Mokslą

Daug Žmonių Ke
liauja Ekonomiška 
Trečia Kliasa

NEAUKAUKIT LIETUVOS ŠV. ANTANO 
GINKLU FONDAN

...........................  — Į .111111 ■ |l*

“Tie Ginklai Gali Tave Pati Sušaudyti

Rytoj Chicagos lietuviai iš- dienas Paryžiuje, vieną dieną 
kilmingai atsisveikins su Pir-( Berlyne ir kelyje sustos ap- 
myn Choru, kuris 10:20 ryto žiūrėti kitus įdomius miestus 
miesto laiku išvyks New Yor-'ir vietas, 
kan paimti laivą j Lietuvą. Į gįvakar Pirmyn

Choro dainininkai ir kiti padalins Dovanas 
ekskursijos dalyviai apleis 
Chicago Erie linijos traukiniu Šįvakar Pirmyn Choro ir
iš Dearborn stoties, kuri ran- Pirmyn Fondo Valdybos W. 

Deaoborn Neffo salėje, 2435 S. Leavitl 
| St., padalins dovanas visiems

dasi prie Polk ir 
gatvių kampo.

Traukinys bus specialus šiai 'Pikniko serijų bilietų savinin- 
ekskursijai—papuoštas su Lie-|,kams. Buvo žadėta dovanas pa- 
tuvos vėliavomis. Pirmyn em- dalinti piknikuose, bet blogas 
Dieniomis ir šūkiais. Traukinį oras neleido to prižado išpil- 
sudarys “coach vagonai”* mie- dyti. 
gamieji, valgomasis ir obser- 
vacinis vagonas ir jis nesusto
damas vyks į New Yorką, per 
Clevelandą ir Scrantoną, Pa. 
Ekskursijai Erie linija net pa
gamino specialius programė-Į 
liūs, kuriais ekskursijos nariai 

.gaus atminčiai.
Stotyje bus keli fotografai, 

kurie trauks keleivius anglų 
spaudai ir “Naujienoms.” D. 
Kuraitis, Milda Auto Sales sa
vininkas yra pasiryžęs išva
žiavimą nufilmuoti.

Važiuoja apie 70 žmonių
Kadangi ekskursiją, kartu 

su Pirmyn choro daininkais ir 
bendrakeleiviais, sudarys apie 
70 žmonių, tai reikia manyti, 
kad rytoj lietuviai užvaldys 
visą Dearborn stoti. Keleivius 
išlydėti suvažiuos keli šimtai 
šeimos narių giminių, draugų 
ir pažįstamų. Bus daug ašarų, 
daug susijaudinimo, juoko ir 
džiaugsmo.

Beveik visi Pirmyn Choro 
nariai, kurie važiuoja, yra A- 
inerikoje gimę. Lietuvoje dar 
nei vienas nėra buvęs, tad vi
sų JU gyvenime ši kelionė yra 
labai didelis įvykis. Ameriko
je gimę ir Lietuvoje dar nėra 
buvęs ir Choro vedėjas 
Steponavičius. *

Lietuvoj bus birželio
Choras pasieks New 

šeštadienį rytą. Ten praleis 
kelias valandas apie vidudie
nį išplauks iš Cunard laivų 
prieplaukos (prie 14th gatvės) 
didžiuliu laivu “Britannic.”

Lietuvą dainininkai pasieks 
birželio 22 d. Kaune jie padės 
vainikus ant Nežinomo Karei
vio ir Dariaus ir Girėno kapų 
ir trečią vainiką padės ant 
Miko Petrausko kapo, kai iš
vyks provincijon. Lietuvoje 
Pirmyn praleis apie šešias sa
vaites laiko, važinėdamas po 
kraštą, dainuodamas įvairiose 
vietose ir pažindamas įdomų 
savo tėvų krašto gyvenimą. 
Chicagon grįš apie rugpiučio 
mėnesio pabaigą.

Ekskursija išlipa Havre uo
ste, Francijoje. (Praleis dvi

Visi serijų bilietų laimėtojai 
yra prašomi atsilankyti, ir do
vanas atsiimti. Neatsilankiu- 

’ siems dovanos nebus pristato* 
mos. Pradžia 7 vai. ’vak. Įžan- 

' ga nemokama. Dėl smulkmenų 
žiur. vakar dienos “Naujienas”.

R.

Dviejų Lietuvių 
Vaikų Pasirodymas 
Koncerte

Tai Leonoros Nemčauskaitės 
mokiniai

Kazys

22.
Yorką

Panelė Augustina Leiva ir 
jos brolis Reynoldas Leiva pir
mu syk viešai pasirodys savo 
muzikaliais gabumais koncerte, 
kurs įvyks penktadienyje, bir
želio 10 dieną, 7:45 vai. vaka
re, Rose room, Auditorium 
Building, 431 South Wabash 
avė. Tai yra du lietuvių šei
mynos vaikučiai, kurie daug 
žada muzikos srityje. Augus
tina yra pianistė, O' taipgi dai
nuoja soprano, o jos brolis 
Reynoldas groja ir smuiku ir 
pianu. Augustina yra 12 metų 
amžiaus, o jos broliukas 11 me
tų.

Paakstinimą mokintis muzi
kos šiem dviem jauniems mu
zikantams duoda jų puiki te
tulė, lietuvių dainininkė Leono
ra A. Nemčauskaitė (Nimhosk). 
Savo gražiu soprano balsu pa
nelė Leonora kitą syk žavėjo 
tūkstančius Chicagos lietuvių. 
Paskutinį sykį rodos mes ją 
girdėjome dideliame Naujienų 
20-ties metų jubiliejaus paren
gime suvirš keturi metai at
gal. Dabar ji clidelę viltį deda 
į savo tuos du giminaičius, ir 
mano, kad iš jų išeis dideli mu
zikai. Lietuviams muzikos my
lėtojams be abejo bus žingei- 
du išgirsti tuos du Leonoros 
mokinius šio penktadienio kon
certe.

Naujienų-Acme Telephoto
Vaizdas iš detektivų biuro Chicagoje, kur užmuštos 

moterės vyras smogė su kumščia užmušėjui negrui į 
veidą. Tas negras 18 metų vyras vardu Robert Nixon 
prisipažino užmušęs Chicagoje Johnsono žmoną Flo- 
rence, o taipgi*užmušęs keturias kitas moteris.

Roy Dąubaras — pp. Dau
barų Sūnūs

Šiandien, birželio 9-tą dieną, 
durys Armour Institute of 
Technology, atsidarys ir išleis 
pasaulin būrį studentų, kurie 
per praeitus keturis metus sun
kiai darbavosi siekdami profe
sijos. Tarpe jų bus ir jaunas 
lietuvis Roy Daubaras.

Roy, 22 metų amžiaus, , yra 
baigęs Wescott Junior High 
School ir Englewood High 
School.

Jo imtas kursas chemijos in- 
žinierio, reikalavo daug pasi
šventimo darbui, darbo, kurį 
jis atliko ištikimai.’Už tai jam 
pabaigus, tėveliai, pp. Povilai 
Daubarai surengs jam gražią 
“graduation party”, šeštadienį 
birželio 11 d., ties 5519 Harlem 
Avė.

Tenx susirinks daug draugų 
ir pažįstamų pasiųsti Roy keliu 
pasisekimo, o tėveliai suteiks 
jam naują “bodge” automobilį 
kaipo dovaną už gerą darbą.

Yra gražu matyti, kad lietu
viai dabar supranta mokslo

vaikai galės aukštesniu moks
lu pasinaudoti. L. Z.

Įsako Plieno Firmai 
Pripažinti C. L 0.
Uniją
Darbo tarybos nuosprendis 

prieš Biirnside Steel

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba vakar išnešė nuospren
dį Washingtone, kuriame įsa
ko Chicagos plieno liejyklai 
pripažinti C. I. 0. uniją.

Kalbama liejykla yra Burn- 
side Steel Foundry Company. 
Einant nuosprendžiu, ta fir
ma turi pripažinti Amalga- 
mated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers’ turi 
derėtis su unija darbo sąly
gų reikalu, ir, panaikinti kom- 
paninę uniją “Union of Foun
dry Workers”. Taryba atmetė 
unijos kaltinimą, kad liejyk
la prašalino penkis darbihin- 
'kus už priklausymą prie C. 
I. O.

Taryba surado, kad firma 
pradėjo organizuoti savo uni- 
ją, kai tik C. L. O. organiza
cija pareikalavo pripažinimo.

IACME-NAUJIENŲ Foto

Ši panelė meiiniame kon- 
teste tapo išrinkta kaipo 
“šypsenos mergaitę” Ozarkų 
distriktui mieste Joplin, Mo. 
Ji yra 18 metų mokytoja iš 
Missouri, vardų Boonetta 
Walker. Ji bus Ozarkų žai
dimo namų asociacijos šei- 
myninkė. 

........ - -... - - ------ -

Namų Savininkams
. .. / • •

Žinotina
Taksų bilų mokėjimo reika'u

Kasmet du syk į metus na
mų savininkai gauna taksų bi- 
las ir jas turi užmokėti. Bet 
namų., savininkams reikia žino
ti, kad taksų bilos kartais esti 
neteisingos. Kitą syk ir nety
čia įVyksta klaidų. Tas klaidas 
galima pataisyti tik paduodant 
protesto pareiškimą į taksų 
apeliacijos tarybą, vadinama 
Board of Appeals-;! Jeigu ta ta
ryba randa kokias nors klai
das, tai jas pataiso ir atatin
kamai sumažina taksus.

Taigi visi tie,; kurie manote, 
kad jūsų taksų bilos yra netei
singos, arba kad jose yra ko
kių nors klaidų, turite paduo
ti protesto pareiškimą apelia
cijų tarybai. Tą-j reikia pada
ryti iki šio mėnesio .15 dienos. 
Paskui bus pervėlu.

Apeliacijų Tarybos 
randasi pavieto name 
Buildihg) ant trečio
Ten nusinešę 1937 metų taksų 
bilą galite išpildyti aplikaciją. 
O tie, kurie gyvenate netoli 
nuo mano ofiso, galite ateiti 
pas mane. Mano sekretorė iš
pildys jums aplikaciją veltui. 
Patartina atvykti į mano ofi
są nuo 1 iki 6 vai. vakare.

Adv. Charles P. Kai.

Queen Mary laivu antrais me
tais keliavo virš 38,000 pa
sažierių trečia kliasa.
Kada Queen Mary laivas iš

plaukė iš New Yorko geg. 27 
d., jis pradėjo trečius metus 
Transatlantinės tarnybos.

Pereitais metais 38,298 paša- 
žieriai keliavo ekohomiška ir 
patogia trečia kliasa. Tai yra 
beveik 1,000 pasažierių dau
giau, negu keliavo pirmąja iv 
antrąja klesomis. »

Dėl tokio didelio populiaru
mo trečios kliasos, laivas sten
giasi įrengti ją kuopatogiausia 
keleiviams.

Antrais metais Queen Mary 
turėjo veik 3,000 pasažierių 
daugiau, daugiau, negu pirmais 
metais. Antrais metais laivas 
padavė 270,519 mylių, kas yra 
tolygu 10 kelionių apie visą pa
saulį.

Šiemet tikimąsi nustatyti 
naujus rekordus keliavimo per 
vandenyną ir trečiais tarnybos 
metais pergabenti tūkstančius 
daugiau pasažierių, negu buvo 
pergabenta pirmaisiais 
metais.

Mirė Lietuvio 
Automobilio

dviem

Automobilistą traukia atsako
mybėn už 2-tros kat. žmog

žudystę.
BRIDGEPORT. —Vakar Pe- 

oplc’s ligoninėje mirė Luke 
Farrell, 43 metų darbininkas, 
nuo 3538 Emerald avenue- 
Jam buvo perskelta galva au
tomobilio nelaimėje, kuri įvy
ko prieš keletą dienų prie 37 
ir Union gatvių.

Vakar atsakomybėn buvo 
patrauktas to automobilio val
dytojas, John Kančauskas, nuo

ofisas'j 
(County I 
aukšto.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT 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 puikiuš, 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 asmeninis setus.

Mes lietuviai turime savyje [me apginkluoti Lietuvą tiįc to- 
.tobulinti teisingumo pajauti- kiu ginklu, kurio nei didžiau-patobulinti teisingumo pajauti

mą. Turime taipgi atviromis 
akimis žiūrėti kas mums ken
kia išauginti savyje pasitikė
jimą savim. Turime matyti, kas 
nori praryti musų nepriklauso
mybę.

Pas mus ^atsiranda parsida-ižius, ir tuo graiČiaus lietuvis 
vėlių, kurie užmiršta savo idė
jas ir įsitikinimus, ir gal ap
linkumos priversti parsiduoda 
už žibutę ar už Judošiaus gra
šį. Tai liguisti egotistai (ne 
egoistai, nes egoizmas yra į- 
gimtas ir būtinas už būvį, bet 
egotizmas yra susirgusių sme
genų veikmė.). Tai savanau
džiai, kurie nepaiso kokiomis 
priemonėmis patenkina savo 
godumą, ir jiems galva neskau
da, kad jie skriaudžia kitus.

Egotizmo liga šiandien serga 
daugybe Europos žmonių. Tūk
stančiai žmonių gyvybių auko
jama, kad egotistams butų ro
jus ant žemės. Tūkstančiai — 
ką sakau—milijonai žmonių
yra pavergiami ir tik 
vergai gali turėti vilties, kad 
nors trumpam laikui galės iš
likti gyvais šioj ašarų pakalnė
je.

Susirgo ir musų pepriklauso- 
ma Lietuva ta egotizmo liga. 
Gal nuo poterių ir karštų mal
dų galvelė suskaudo mano mo
tulei Lietuvai. Tas jau .mus 
paliečia labai artimai, 
mums reikia galvoti apie 
dymą, apie pagalbą. Jau 
negalim ramiai sėdėti.

Mums reikia aukauti Lietu
vai, tik ne švento Antano gin
klų fondan. Vienutiniai fondai, 
kuriems musų centai turi būti 
skiriami, - tai švietimo, kultūros 
ir labdarybės fondai. Mes turi-

sios kanuolės negali sutriuš
kinti. Tas ginklas vadinasi TY
RAS MOKSLAS.

Kuo daugiau šviesos, tuo 
mažiau bus miglų, kurios laikė 
lietuvio protą tamsoje per am-

taps neįveikiamas.
Tik, pagalvok. Ne šventas 

vanduo tavo lauką padarė der
lingu. Ne poteriai ir maldos 
epidemijas ligų išvijo iš Lietu
vos. Derlingą žemę padarė ag
ronomai. Mirtinų ligų epidemi
jas išvijo gydytojai. Tik tyras 
mokslas tave ir tavo vaikus pa
darys nenugalimais. 

• *

Todėl aukauk švietimo, kul
tūros, labdarybės įstaigoms 
Lietuvoje. Bet neaukauk ŠV. 
Antano ginklų fondan. Nes tie 
ginklai tave patį ar tavo arti
muosius gali sušaudyti. ,‘į

Dr. A. L. Graičunas

, . Šįmet Automobilių : 
Skerdynės Nebus 
Tiek Kruvinos
Sako, Kad Automobiliai Užmuš 

6,000 Mažiau Negu Pernai

Žinovai sako, kad šiemet au
tomobiliai užmuš 6,000 mažiau 

T i žmonių, negu buvo Jau 
gy- 

mes

3405 So. Union avenue. Jis yra 
kaltinamas antros kategorijos 
žmogžudyste (manslaughter).

užmušta 
pernai, jei bus išlaikytas pasi
reiškęs per pirmus tris mėne
sius mirčių sumažėjimas.

Šiemet užmušta 1,550 žmo
nių mažiau, arba 18 nuoš. 
žiau, negu per tą patį laiką 

’ pereitais metais. Kadangi auto- 
i mobiliais ir keliai nuo pereitų 
metų mažai pasikeitė, tai mir
tingumų sumažėjimą tehką 
skaityti patięms ąutomobilisr 
tams ir-pėstiesiems, kurie šie
met pasidarė atsargesni ir žval
gesni. (Sp.)

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)
CHICAGOJE:

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

$8.00
$4.00

$12.00

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

ir apdrauda ............
$5.00
$4.50

Viso $9.50

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

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas.............................................. ....

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas......................................... ............

Adresas Adresas

MiestasMiestas

................ KUPONAS....... . ........
TIKTAI IKI BIRŽELIO H 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- j

Adresas

Vardas

BS»




