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Stambiausi Pramonininkai Prižada Kooperuoti Su Valdžia
FORDAI ATLANKĖ BALTĄJĮ NAM|. 
SVARSTĖ SU PREZIDENTU JO PROG-

- RAM| BIZNIUI PAGELBĖTI
-------------------------------------------------------- • /

Tarp pasižadėjusių kooperuoti su valdžia 
pramonininkų yra ir Aldrich, Chase 

National banko viršininkas
WASHINGTON, D. C., bal. sevelt, prezidento žentas už- 

27. — Henry Ford, garsusis (kvietęs Fordus pietums: 
automobilių-fordų išdirbėjas, 
trečiadienį atlankė Baltąjį Na- stė 
mą pietums su prezidentu Roo- rių JW, f1Caiuch-

^eveltu. Per abudu prez. Roo-, to, neseniai pasiūlytas kongre- 
sevelto terminu, ir ypač vėles
niuoju laiku, Henry Ford kart 
kąrtėmis yra susikirtęs su p.
RoGsevelto politika ir kritika
vęs ją. Taigi jo vizitas prezi
dentui iššaukė nemažo dėme
sio spaudoje ir jo atvykimo 
į Baltąjį Namą pažiūrėti susi
rinko didokas būrys žmonių — 
spaudos atstovų ir kitų.

Be Fordo, pietavo su prezi
dentu Henry Fordo sūnūs Ed- 
sel, kuris dabar yra Fordo mo
torų kompanijos prezidentas, 
taipgi W. J. Cameron, Fordo 
kompanijos santykių su skel
bimų direktorius; Marriner 
Eccles, federalės rezervų tary
bos pirmininkas,/lr~Hal! Roo- W * »<
, Y * .«»-■» ■ !■»' ■ I ' '■

Ispanijoj sukilėliai 
sulaikyti

HENDAYE, Francuzija, bal. 
27. — Pranešimai iš Barcelo- 
nos trečiadienį skelbė, kad su
kilėlių lėktuvai atakavo mies
tą Castellon antradienį. 50 ci
vilių gyventojų užmušta ir 70 
namų sugriauta.

Tačiau respublikos gynėjų 
armija nuo Teruelio iki Vidur
žemio juros pakraščių atlaike 
sukilėlių atakas ir sukilėliai ne
pajėgė pasistumti pirmyn per 
paskutines keturias dienas.

Sukilėliams pagalbon atplau
kė gen. Frarfto laivynas, ku
rio didžiosios kanuolės apšau
dė lojalistų pozicijas nuo ju
ros pusės.

Japonai nori pirkti 
Meksikos aliejų

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, bal. 27. — Meksikos vy
riausybės atstovo pranešimu 
trečiadienį Japonija norętų nu
pirkti iš Meksikos aliejaus už 
$3,000,000 ir užmokėti aliejui 
grynais pinigais. Tačiau vy
riausybė delsia pardavimu, ka
dangi taip Meksikos, taip Jung
tinių Valstijų darbininkai yra 
priešingi pardavimui aliejaus 
fašistinėms valstybėms.
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Nuo

Pirmos
NAUJIENĄ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

. ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet 

“NAUJIENŲ” Adm.

Prezidentas ir Fordu svar- 
ekonominius klausimus, ku- 
tarpan įėjo ir jo, preziden-

sui planas kovai su recesija.
Pirm negu įvyko Fordų pa

simatymas su p. Roosevel'tu 
tapo paskelbtas pasižadėjimas 
šešiolikos stambiausių šalies 
pramonės ir finansų vadų ko
operuoti su vyriausybe jos pa
stangose pagelbėti bizniui. Pa
sižadėjimą davusių tarpe yra 
toks finansininkas, kaip Win- 
throp W. Aldrich, Chase Na
tional Bank viršininkas — bū
tent vyriausios Rockefellerio 
bankinės įstaigos galva; Fre- 
derick H. Ecker, Metropolitan 
Life Insurance kompanijos di
rektorių tarybos pirmininkas; 
Owen D. Young, General Elec
tric Co. viršininkas, ir kiti.

Paskelbė teisę kon
fiskuoti žydų turtų

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
27. — Trečiadienį feldmaršalas 
Herman Goering pareiškė val
stybei teisę atimti Vokietijos 
žydų turtą, jei reikės šalies 
jdarbų projektus finansuoti.

Išleistas patvarkymas reika
lauja, kad visi Vokietijos žy
dai, turį turto per $2,000 Vo
kietijoje arba užsienyje, užre
gistruotų jį. Iš svetimšalių žy
dų reikalaujama užregistruoti 
tik tas turtas, kurį jie turi Vo
kietijoje. Tunto registravimas 
turi būti padarytas iki birže
lio 30 d.

Tornado, užgavo 
penkias valstijas

DENVER, Colo., bal. 27. — 
Dėl tornadų, kurie siautė tre
čiadienį penkiose valstijose, 
žuvo penki žmonės, o daugiau 
kaip tuzine buvo sužeista. 
Smarkus vėjai, audros ir dul
kių viesulai palietė Nevv Me- 
xico, Colorado, Kansas ir Ne- 
braska valstijas.

Viesulas užmušė Mary Zorn, 
8 metų mergaitę, ir Eilėn 
Brown, taipgi 8 metų. Dar trys 
asmenys buvo užmušti ir dau
giau kaip tuzinas sužeistų.

La Guardia pritaria 
La Folletui

ST. LOUIS, bal. 27. — Tre
čiadienį čia buvo sustojęs New 
Yorko meras Fiorello La Guar
dia. Reporteriams La Guardia
pareiškė, kad jis nedalyvaus Ii-1 
bėrai ų konferencijoj, kurią šau
kia ketvirtadienio vakare Ma- 
dison mieste Wisconsin valsti-
jdO gubernatorius La Follette. Į trečiadienį užgyrė paskyrimą 

Užklaustas, r r jis prisidės laivynui $546,866,949. šio pa-
prie trečiosios partijos busimo- skyrimo nereikia maišyti jsiiy tų ir pietų vakarų vėjaji pasi- 
se La Follette kovose, La Guar- “didžiuoju bilium” laivyno rei- keičią į šiaurės vėjus; saulė 
dia atsakė: “Labai galimas da- kaJams, kuris dabar yra deba- teka 5:51, lėidŽiasi 7:44 va-

j

Valstybinės literatūros premijos įteikimo iškilmės Kaune, Valstybės Teatro rūmuose. Dešinėje laurelai ir garbės prezidiumo nariai, kairėje publika.

Policija užplūdo 
Romą

' v

ROMA, Italija, bal. 27. — 
Trečiadienį Romą užplūdo bū
riai policijos. Tai yra Italijos 
vyriausybės prisiruošimai Hit-. 
leriui pasitikti, kuris čia lan
kysis gegužės mėnesio 3 — 10 
dienomis.

Detektyvai ir slaptoji polici
ja, sutraukta iš visos šalies, 
tyrinėjo kiekvieną nužiūrėtą 
veiklą, įjĮri, jų manymu, gali 
būti atkreipta prieš Hitlerio vi
zitą. ' " "p ’ *'"• '

Geležinkelių r policija, kuri 
važinėja visais traukiniais, bu
vo ypač aktyvi klausinėjimu 
pasažierių ir registravimu jų 
pasportų. Visi asmenys, atvyk
sta į Romą, buvo dabojami ir 
atvejų atvejais reikalaujami 
atvykimo priežastis paaiškinti. 
Džianitoriams, viešbučių perdė- 
tiniams ir namų išrenduoto- 
jams agentams įsakyta rapor
tuoti apie publikos atvykimus 
į jų namus ir išvažiavimus iš 
namų.

Skaičius operacijų 
daugėja Jungt.

WASHINGTON, D. C., bal. 
27. — IV. C. D. Collins, vi
suomenės sveikatos instituto 
atstovas aiškina, kad skaičius 
žmonių, kurie kalba apie savo 
operacijas, Jungt. Valstijose 
kas metai daugėja po 60 kiek
vienam tūkstančio gyventojų.

Pasak daktaro, apie trečda-! 
lis visų operacijų yra išėmimas 
tonsilų. Paskui seka paeiliui 
kaulų surėmimas, apendicitas 
ir tumorų išėmimas.

16 žuvo dėl žemės 
drebėjimo Tur

kijoje
ANKARA, Turkija, bal. 27. 

— Prieš kiek laiko dėl žemės' 
drebėjimo nukentėjo daug Tur
kijos gyventojų. Pereitą antra
dienį žemės drebėjimas pasi
kartojo. 900 namų 18-koje kai
mų sunaikinta, žmonių šį kar
tą žuvo tik 16, neg dauguma 
gyyentojų išbėgiojo į laukus.

WASHINGTON, D. C., bal.
27. — Prezidentas Rooseveltas

Francuzija atšauks 
kariuomenę iš ko

lonijų
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

27. — Trečiadienį patirta, kad 
Francuzijos vyriausybė planuo
ja atšaukti iš kolonijų daugiau 
nei 120,000 savo baltveidžių 
karių per ateinančius du mė
nesius. Kariuomenė bus sugrą
žinta nuo ekvatoriaus Afrikoje, 
iš Madagaskaro ir iš Indo-Ki- 
riijos. — v t
Gal ten rusai aviato- 

riaižuvo
VVASHINGTON, D. C., 7 bal. 

27. — Pernai rugpiučio 12 die
ną rusų aviatorius Aleksandr 
Le'vanevski ir keletas jo drau
gų išlėkė iš Maskvos į Jungti
nes Valstijas. Kelionė užsibai
gė nelaimingai, nes aviatoriai 
žuvo ir jų iki šiol nesuranda
ma.

Praėjusį antradienį seržan
tas Stanley Morgan painforma
vo Jungt. Valstijų karo depar
tamentą, kad daug maž savai
tę laiko vėliau po to, kai ru
sai aviatoriai išlėkė iš Mask
vos, Olituk apielinkės (prie Te- 
tus salos) gyventojai matė “di
delį daiktą, kuris du-tris kar
tus atsimušė j vandenį ir pa
skendo”.

Reiškiama nuomonė, bene 
buvo tas daiktas, kurį Olituk 
gyventojai matė paskendant, 
pražuvęs rusų lėktuvas, šiemet, 
kai ledai suluš ir sutirps, ma
noma ieškoti žuvusių rusų šio
je apielinkėje.

Mirė John Landon
KANSAS CITY, bal. 27. — 

Trečiadienį mirė John M. Lan
don, 82 metų, republikonų par
tijos 1936 metais kandidato į 
prezidentus, Alf Landono, tė
vas. \

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

Debesuota; gali būti lietaus; 
šalčiau; vidutinio stiprumo pie-

Iš darbininkų 
judėjimo

MUNCIE, Ind., bal. 27. — 
Chevrolet įmonė šiame mieste 
užsidarė antradienį, bal. 26. 
Tuoj po užsidarymo apie 100 
tos įmonės darbininkų, kurie 
turi neva savo uniją, pradėjo 
pikietuoti dirbtuvę, kad nepri
leisti prie jos automobilių uni
jos pikietų. Pastarosios unijos 
nariai .atvažiavo prie dirbtu
vės, įvyko susirėmimas ir kom
panijos pakalikai subėgo į įmo
nę. Du asmenys lengvai sužei
sti.

DETRGIT, Mieli., bal. 27. —- 
Automobilių unijos nariai iš-i 
ėjo iš Gar Wood Industries įmo
nės, kai kompanijos viršilos 
prižadėjo, kad jie neatidarys 
dirbtuvės kol nepasibaigs kom
panijos ir unijos atstovų de
rybos dėl sutarties.

Darbininkai trečiadienį dar 
pikietavo Bohn Aluminum & 
Brašs korporacijos dirbtuves.

General Motors ir automo
bilių unijos darybos dėl nu
matomo streiko Chevrolet dirb
tuvėse mieste Flint, Mich., nu
truko trečiadienį.

Gręsia rusų-kinų 
susisiekimui

SHANGHAI, Kinija, bal. 27. 
— Dalis japonų armijos slen
ka šiaurės vakarų link. Japo
nų tikslas yra pasiekti kelią, 
kuriuo nemažai karo medžia
gos buvo pasiųsta iš Rusijos 
į Kiniją. Japonam dar tenka 
gan toli pasistumti iki jie pa
sieks tikslą, nes dabar jie ran
dasi apie 100 mylių nuo pa
kraščių Mongolijos, kurią pro
teguoja rusai. i

Septyni angliakasiai 
žuvo eksplozijoj

POTTSVILLE, Pa., bal. 27. 
— St. CIaire Coal Co. kieto
sios anglies (rntracito) gilio
je kasykloje trečiadienį kilo 
eksplozija. Nelaimėje septyni 
angliakasiai užmušti, o 11 su
žeista.

HARRĮSBURG, III., bal. 27. 
— Antradienio vakare vėl iš
tiko vietinis “žemės drebėji
mas”, Sulaužyta vandens vamz
džiai, sutruko šaligatviai ir kai 
kur sugadinta namų pamatai.
Dalykas toks, kad miestelis 
įdumba dėl buvusių po juo ka
syklų, kurios dabar jau yra už-

IŠ LIETUVOS
APSIGYVENO VETERINO- 

RIUS — TECHNIKAS

SLAVIKAI, šakių apskr. — 
Ryšyje su Vokietijoje siaučian
čia gyvulių nagų ir snukio li
ga, Veterinarijos Departamen
tas Slavikų bažnytkaimyje ap
gyvendino veterinorių — tech
niką, kuris imsis griežtų žy
gių, kad ši biauri liga iš Vo
kietijos nepersimestų į musų 
kraštą. ..i

—r šiomis dienomis Slavikų 
jaunųjų ūkininkų ratelis įžen
gė į antruosius gyvavimo me
tus. Nariai išaušus pavasariui 
imsis ryžtingo darbo. Rateliui 
vadovauja mok. A. Pudymai- 
tis.

— Slavikuose susidarė ko
mitetas, kuris renka apylinkė
je aukas, už kurias nupirks 
kariuomenei šautuvų. Jau yra 
surinkta aukų 5 šautuvams 
pirkti, šautuvų įteikimo proga 
kariuomenei Slavikuose bus 
didelės iškilmės.
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Darbininkų kandi
datas pralaimėjo 

rinkimus
ST. PAUL, bal. 27. — Wil- 

liam H. Fallon 471 balso dau
guma, neoficialiu balsų suskai- 
tymu, laimėjo St. Paul miesto 
mero rinkimus pereitą antra
dienį. Fallon rinkimuose gavo 
46,922 balsus, o jo oponentas 
John D. McDonougb, kurį rė
mė darbininkų unijos, surinko 
46,451 be Įsą.

""Išteisino žurnalo 
leidėją

NEW YORK, N. Y., bal. 27. 
— žurnalas “Life” įdėjo kai 
kurias nuotraukas iš filmos 
vardu “The Birth of a Baby”, 
kuri parodo aktuali kūdikio gi
mimą.

Dėl atspausdinimo šių pa^ 
veikslų “Life” leidėjas, Roy E. 
Larsen, buvo patrauktas 4į^s- 
man. Trečiadienį trijų teisėjų 
teismas išteisino Larseną.

lykas, kad aš prisidėsiu.” tuojamas kongrese. landą. darytos.
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Iš Pietų Amerikos s

(Tęsinys)
Teko labui nusiminti, kadr tas 
nelabasis taip nubiednino. Bet 
perdaug bėdavoti dėl suėstų 
dešrų irgi nebuvo išrokavimo. 
Visa kas mums liko, — tai dra
bužių liekanoj kurias dar ra
dome ir suvyniojom į ryšulius, 
Paačiavę už nakvynę leidomės 
toliau. Jie su mumis atsisveiki
no ir išleisdami labai apgailes
tavo, kad užtektinai nebuvo at
sargus su savo biąuriu šunim.

Dirbame prie plento tiesimo
Kad ir po didelio vargo pri- 

sigavome prie Cardenos, kur 
buvo vedamas pro akmeninius 
kalnus naujas plentas. Ant šio 
plento dirbo apie trys šimtai 
darbininkų. Daugiausia tai bu
vo negrai. Čia ir mes gavome 
darbo. Musų darbas buvo su 
pikiais kapoti ir su plaktukais 
daužyti akmenis. Kiti sukastus 
akmenų šmotus krovė į veži
mus ir gabeno į slėnį. Vadinas, 
taip ir ėjo vedimas plento. 
Dirbti reikėjo skubiai. Užveiz- 
dos piktai ragino skubėti, kiti 
jų jodinėjo arkliais ir stebėjo, 
kaip kuris) dirba. Kelių darbi
ninkai prie to darbo buvo pri
pratę ir gerai užsigrudę, liet su 
mumis buvo tikra bėda. Ado
mas Dešniukas ir aš nuo dar
bo buvome atpratę, tai čia

{vakarienei davė ryžių, rūkytos 
žuvies) ir magaryčioms kavos.

Kitokio maisto nebuvo gali
ma gauti, nes miestai ir krau
tuvės buvo toli. Taip dalykams 
esant mums. prisiėjo pasiten
kinti gana prastu maistu.

Darbininkų gyvenimo 
sąlygos

Visi plento darbininkai gyve
no čia vienoje palapinėje dram 
ige su mulais. Bendrai šeima 
i buvo didelė, nes prie kelių ve
dimo Kuboj nėra taip moder
niškom mašinerijos, kaip šiau
rės Amerikoje, todėl čia nema
žai tam darbui naudojama mu
lų. Mat, kai prie kelių vedimo 
i vienodą darbą dirba žmonės ir 
gimdai, tai čia Kuboj vienodos 
jiems ir gyvenimo sąlygos. Čia 
'darbininkai ir poilsio laiku nė
ra atskirti nuo mulų. Vadinas, 
ilsėtis nakties metu lovų mes 
neturėjom, tad prisiėjo vie-r 
niems gulėti ant žemės, kiti tu
rėjo pasirišę maišus prie stul
pų ir ant jų miegojo. Kas buvo 
•pripratęs įsilindęs j maišą mie
goti, tai gal tam ir gerai, bet 
kaip Dešniukas ir aš, tai po 
nakties poilsio labiau suvargę 
jausdavomės, negu skaldę ak
menis.

Ij&Z cl s k

Iš URUGVAJAUS LIETUVIU GYVENIMO
(Musų specialaus korespondento}

atsivėrė žaizdos, tai darbas bu
vo suvis nemalonus.

Bet kur čia geresnį darbą ra
si. čia vis/gi mokėjo po vieną 
pesą per dieną (pesas buvo ly
gus Amreikos doleriui), davė 
valgį ir buvo parūpinta nakvy
nė. Užmokestis, palyginti, buvo 
nevisai menkas, nes Kliboje 
darbininkas prie paprasto dąr- 
bo tegali uždirbti pesą per die
ną. O čia, mat, davė valgį ir 
nuomos už butą nereikėjo mo
kėti.

Valgis tai iš tiesų buvo labai 
vienodas. Kasdien pietums ir

A1LAROUND

^*34;

užsi-

Darbas miškuose
Prie šio darbo mes net 

tą savaičių laikėmės); Kai 
dirbome biskį kapitalo, tai Deš
niukas grįžo į Havaną, o aš iš
vykau į Pinar dėl Rio. Pinar 
dėl Rio mieste neilgai teko bū
ti, nes per lietuvius, kurie se
niai jau čia gyveno, patyriau, 
kad visi darbai atlikti ir mano 
talka nereikąlinga.

• Apleidęs Pinar dėl Rio, su
stojau arti Sagua .La Grande, 
'kur kai lcį0 lalkJl’'dR’SugeJsų 
kitais liejusiais dirbau girioje 
prie kirtimo medžių. Uždarbis 
ir čia palyginti buvo toks pat, 
kaip ir prie plento darbų Ma- 

’tanzoj. Negeresnės buvo ir gy
venimo sąlygos.

(Ęus daugiau)

APVALYKITE su 
PILSEN KWIK KLEAN 

Pašte Muilo Valy kliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams^ Abs.oliutis patenkinimas užtikrina
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies Dylerį.
Jus Niekur Negalite Rasti Pilsen Kwik Klean Pavaduotoją

<BW

ANTANAS M. PHILLIPS

(Tęsinys)
i Butų labai naudinga, kad ir 
' politinė Lietuvos emigracija, 
kuri gausingiausia socialdemo
kratais, ateitų į pagalbą “N. 
Bangai” su ideologiniai orien- 
duojančiais ir musų išeivius 
: darbininkus auklėjančiais so- 
■ciatistinėje dvasioje raštais. Pa
ryžiuje ir kitur gyvena nema
žai intelektuališkų socialdemo- 
; kratų, pabėgusių nuo politinio 
Lietuvos fašistų teroro, kurie 

! turėtų padėti savo vienmin- 
įčiąms Pietų Amerikoje.
Jei socialistinė veikla persekio
jama Lietuvoje, tai reikia tą 

darbą plėsti jos išeivijoje
‘^Naujoji Banga” turi nuosar 

vą spaustuvėlę. Pradėjus leisti 
savaitraštį, norima išleisti vie
ną kitą socialistinio turinio 

Į knygą, duodant jas skaityto
jams laikraščio dovanų pavida
le šitokiu bildu butų galima 
apiberti socialistine literatūra 
musu išeivius darbiuir.’.Lis Pie
tų Amerikoje. Tai butų kilnus 
ir naudingas darbas.

Jeigu socialistinė literatūra, 
kuri galima sakyti buvo 1905 
m. revoliucijos akstinu, negali 
šiandien prie fašistų diktatūros 
gyvuoti Lietuvoje, tai lai ji gy
vuoja musų darbininkiškoje iš
eivijoje. “Socialdemokrato” vie
ta lai užima “Naujienos” ir 
“Keleivis” Šiaurės Amerikoje, o 
politinių Lietuvos emigrantų 
socialdemokratų leisto laikraš
čio “Kovos” vietą užima “Nau
joji Banga” Pietų Amerikoje.
Kaip Urugvajaus, Ųętųyiąiu, dar? 

bininkai gamina socialistinę 
spaudą

“Naujoji Banga” kol kas 
renkama ra nkomis, nes lino ti
pą įsigyti neįstengiama. Vy
riausiu raidžių rinkėju dirba 
drg. Edvardas Deržinskas. Tai 
•heroiškos kantrybės ir patvaru
mo žmogus, Lietuvių Socialistų 
sekcijos narys ir uolus socialis
tinės- spaudos veikėjas, kuris 
jau aštunti metai kaip peni sa
vo- krauju ir plunksna “N. 
Bangą”, būdamas jos ir fakti
nio j u redaktoriumi. Jis pavar
gęs ar ne, sveikas ar sergąs — 
dirba su didžiausiu pasiaukoji
mu. Jei kartais ir nėra iš kur 
paimti skirtos algos, jei kartais 
tris naktis ir dienas tenka ne
miegoti, bet laikraštį vis tiek su
rinks ir atspausdins laiku. Apie 
drg. E. Deržinską pasaulis ma
žai težino-, bet iš .tikrųjų sakau, 
kad “mažas kelmas verčia di
delį vežimą”, apie jį turėtų ži-

!

nbti kiekvienas lietuvis socia
listas kovotojas,, kokių šiandien 
reikalinga kuo daugiausia.. Jis 
yra vienas iš tokių, kurie už
lindę už socialistinės literatū
ros puslapių ne intrigas ir piet
ietis varinėja, bet budavoja gra
ižą laisvą Socialistinį rytojų. 
Vardan to. rytojaus^ grįžęs iš 
Tamsaus žvalgybos urvo nepa
sitrauks nuo soMš’tinio, darbo, 
bet lėtu švelniu balsu pasakys: 

( i —Draugai! Kuo /visokis 
vargas labiau spaudžia, tuo la
ibiau reikia kovoti už parlamen
tarinio socializmo įgyvendini- 
>ą! Į V
į šis draugas taip, ryžtingai 
Įveikia žmoniško, gerbūvio vi- 
j sienas ir laisvės ^ meilės inspi
ruojamas. Iš to^įo tempera
mento žmonių tarpo yra kilę 
didieji laisves kovotojai.' Nors 
jis palyginamai-.yra,dar jaunas, 
bet jau apie 10 metų kaip ak
tingai dirba socialistinį darbą. 
Jis išmokino spaustuves amato 
beveik visus savo}.vienminčius, 
jų žmonas ir vąikus, dažnai 
jiems primindamas:

—Kai mano kojos sulys į 
smėlį, tai jus, vaikai ir bobos, 
rinksite raides ir, gaminsite so
cialistinę lietuvių literatūrą.

Einant pro tą namelį^ ant ne
grais apgyventos gatvės, kuria
me spausdinamas lietuviškas 
socialistų laikraštis, išgirsi lie
tuviškus moterų ir vaikų žo
džius: t

* —Edvardai, kur raide “e” su 
uodegute? — šaukia Deržinsko 
mokiniai.

Čia darbas virte verda. Vieni 
f # /

raides renka, kiti spausdina ir 
koriguoja, treti užšildo “matę” 
(tokį P. Amerikoje išsipW<ntf* 

!$| gėrimą, kuris atstoja ar ba
itą). Pavargę, geria tą matę ir
• dainuoja t
Nors vėtros ūžia aplink mus, 
drąsa, vienybė nepražus!

Kas antras šeštadienis bai
giama spausdinti “N. Banga”, 

i o> sekmadienį, apie 6 vai. ryto, 
•susirenka socialistinių organi
zacijų nariai daryti laikraščio 
ekspediciją. Vieni užadresuoja, 
kiti užklijuoja, treti neša į paš
tą, dar kiti bėga su laikraščiu 

i į miestą, bėgiodami nuo lietu
vių kambario prie kambario, 

į nuo gatvės prie gatvės, nuo 
i kvartalo prie kvartalo. Kad iš- 
įeitų pigiau, tai tiems “N. Ban
gos” prenumeratoriams, kurie

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and M.idvzife 
6630 So. VVestern 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

Į rims ir merginom 
! padarimai dykai.

DB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F- Eudeikis
SĘNĮAUSų. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE t,.
IR NAkfį^S..■' 

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

Tel. LAFAYETTĘ 0727
....... ■ 1 "■ ................................................... i i i ■ nu i       ,

—X _ • koplyčios visose—J USLc^-l I 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS r

N ARI Al.r. 
Chicagos,

Cicero s 
Lietuvių į 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambujanee 
Patarnavi- 

, mas Dieną 
ir Naktį

3307 LITUANICA AVENUE INSURANCE
Tel. Boulevard 4139 (APDRAUDA)

» U“1 r . ' . . ................. ..............

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court ----------- —-----------------

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUOEIKI
A I KOPLYčIOS visose JLJ 1 IV Al CHICAGOS DALYSE. 

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ 

Tel. Virginia 0883

• Pilną apdraudą auto- 
mobihams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

gausite

ruimų nuo

rakandų
nuo vagir
langų
gyvasties

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO
-

____ __________________ Ketvirtadienis, bal 28, 1938
gyvena Montevideo mieste ir jo 
priemiesčiuose, laikraštis įtei
kiamas pačių leidėjų rankomis.

(Bus daugiau)

v

MALIORIAU
MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

WALLHIDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius į vieną dieną. 
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iš 27' 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS 
Už gal......................... $2.75

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džjustantis Spar Varnišas 
visokiems išdrės ir išlaukęs pa
viršiams $1 Q/l už
tiktai .y........  ■ ■w4T gal.
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIG 
paternų savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

R. Frederick Paint Co.
4141-43 VVest 26th Street

Mes pristatome 
TeL Lawndale 7871

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

i GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Ajnerikoe Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tet Boulevard 591?

! 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėliomis - pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas. Boulęvard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULE VIČIUS
4348 So. California Avenue, Phone Lafayette 3572

f P. J. RIDIKAS
3354 SOa Halsted Street Boulevard 4089

Ę J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46tĮi Street Boulevard 5566

i S.M. SKUDAS ,
718 West 18th’Street Phone Monroe 3377

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Te*. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

41W ARCHER AVENUE »
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—18 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2*>4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 669®

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p., ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė,
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso Vai.': Nuo 2 iki 4 ifc nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj, pagal susitarimą •

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8/vakaro 
Seredoj pagal sutgrti.'

____ Kiti Lietuviai I>ak tarai

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

Tet Office Wentworth 6330
Rez. Įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

ji ■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ię toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
SU elektrą, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos, vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kdinos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7580

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-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. Caual 1110
Rezidencijos, telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

k SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
--------------------------- ;----------- - j " ■■■;----- -------- -------------------------- ---------- --- .... .........  ,

Į ALBERT V. PETKUS IR EUDEHCTS
I 4704 S o. Western Ąve. Phone Virginia 0883
I *—-*r-
■ ■

3307 Lituaniką: Avenue
i A, M. PHILLIPS

Phone Boulevard 4139
'■•'Ą

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet įr nuo T iki 8:30 vąL 
vakaro. Nedėliomis niio 10 iki 12 
valandai dieną.

PMne MIDVVAY 2880
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
TęL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
r 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo. 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pc 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 ikj U
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MAISTĄ
GERALI

jums pasiųsti

uros

Marė Mąsto Apie Jo Grįžimą

JUOKAI
LOGIKA

®|Į|

Vardas.

Adresas.

reali, 
krašto 
reika-

perge 
vyrui,

- AR REIKALIN- 
MAŽAI KREIPIA

Nepriklausomos laboratorijos ana- 
lizas nedvejojančiai yra įrodęs MAL- 
VAZ subalansuotą, sveiką vertybę 
—pamatinių grudų aukštą kokybę— 
didį maisto energijos ir mineralų e- 
lementų nuošimtį.

aivinančią, ak 
statytojo’

Oi! Tas javinis 
ras bedarbiui 
Kas tai?

Tai Kellogg’s 
All-Bran. Jis tu
ri, ko tavo kūnas 
reikalauja.

KOKIEMS TIKSLAMS PINIGAI YRA LEIDŽIAMI 
APŠMEIŽĖ DR. J. T. VITKŲ 
GI LIETUVAI ŠAUTUVAI? 
DĖMESIO Į ATEIVIUS LIETUVIUS

Visuomet yra 
darbo “Regulia 
riam” vyrui!

Kelias dienas vėliau

Malvaz, imamas pagal daktaro į- 
sakymą, yra nesykis jau suteikęs 
savo pagelbą tiems, kurie buvo nu
silpę, neurastenikais arba gylantie
siems. Jūsų daktaras gali jums pa- 
papasakoti apie jo 
stinančią, maitinančią 
vertę.

Alo. mieloji! Aš ką 
tik gavau puikų 

. Darbą!

M AL V AZ daro 
Monarchu J3eer 

fdųdarįąi

Bosas sakė, kad tai 
buvo dėl to, kad aš 
buvau visuomet pa 
vargęs ir greit su
pykstu. Aš negalė
jau atsakyt kodėl.

CLEVELANDO ŽINIOS

Jei dyleris yra tikrai susirūpinęs 
jūsų sveikata daugiau negu savo 
pelnu, tai jis parduos jums tiktai 
tikrą MALVAZ. Neverta bandyti 
tais pamėgdžiojimais, kurie stengia
si MALVAZ reputacija pasiremti. 
Kodėl pirkti tą “Geras kaip” MAL
VAZ, kada galima gauti tikrąjį 
MALVAZ? Tiktai įrodytos vertės 
produktai tėra pamėgdžiojami.

Krimtelėjo
Karts nuo karto Čalis savo 

“Dirvoje” neiškenčia nekrimte- 
lėjęs f)r. Vitkui, kuris jam nė
ra “košer”, kadangi nešoka pa
gal jo tautiškais litais pašme- 
ruotą muziką, štai dabar jis 
bando pasišaipyti iš daktaro ry
šium su jo pirmininkavimu 
masiniame mitinge, kuris buvo 
šiuša ūktas tam, kad užprotes
tuotų prieš lenkų grobuonišku-

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois ___

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Bandyk šį 
TRILYPES VERTES 

Sveiką

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 30 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi 
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kupodus 
Pažymėkit ką norite.

Kodėl ne su “Reguliariaisiais”?
Jei esi dėl paprasto vidurių užkietėjimo sune
galavęs, tai štai sveiko proto patarimas, ši 
kliūtis paprastai atsiranda nuo “rupumo” sto
kos diete. Tad, vietoj ieškot laikinos pagelbos, 
kodėl neiti tiesiai prie priežasties? Vietoj bėdos 
vaistus gerti,, valgyk natūralų liusinantį mais
tą. Bandyk Kellogg’s All-Bran. šis grūzdus tou- 
stytas javinis turi reikalaujamą “rupumą.” 
All-Bran, beto, yra vienas turtingiausių pa
prastų valgių Gamtos didžiu vidurių tonikų, 
vitaminu BĮ. Valgyk All-Bran kasdien ir gerk 
gana vandens. Kellogg in Battle Creek pada
rytas. Visų krautuvninkų pardavinėjamas.

KARTONAS IŠ 24
$2.75

50c atgal už tuščius
KARTONAS IŠ 12

$1.40
25c atgal už tuščius

Kada pažangioji Clevelando 
visuomenė sumanė sušaukti 
masinį mitingą, tai buvo pa
kviestas ir r. Vitkus. O kadangi 
jis yra* pažangus žmogus, tai 
mielai sutiko tame mitinge ei
ti pirmininko pareigas.

Šia proga tenka pabrėžti, jog 
į partijas nebuvo kreipiama dė
mesio: kviečiami buvo visi lie
tuviai prie mitingo prisidėti. 
Mitingas pasisekė ir žmonių 
susirinko pilna svetainė. Nors 
savo įsitikinimais tai buvo 
marga publika, tačiau vienbal
siai visi pasisakė prieš įžūlų ir 
Lietuvą žeminantį lenkų ulti
matumą.

Ir vis dėlto Galis rado reika
lo pasišaipyti ir dar prie profe
sijos prisikabinti. IŠ to galima 
suprasti, kad tas Gedimino ka-

sakė už tai, kad surinkti mitin
ge pinigai, padengus išlaidas, 
turės eiti Lietuvių Kultūros 
Darželiui. Visa tai kavalieriui 
buvo žinoma, nes jis pats daly
vavo tame susirinkime, kuria
me buvo padarytas pareiški
mas apie aukas. Ir vis dėlto jis 
drįso dėl aukų įžūliai įžeisti 
rengėjus.

Tam Smetonos pateptam ka
valieriui galima tik tiek pasa
kyti: clevelandiečiai tikrai pa
sirūpins savo aukų neskirti į 
tokius fondus, kurie yra nau
dojami šmeravimui kai kurių 
“patentuotų patriotų”.

Dėl bandymo įkąsti Dr. Vit-

MALVAZ yra neabejotinos vertės 
gaivinantis maistas-gėralas. Jis ga
rantuotas 1 bet kokiu budu jus pa
tenkinti arba, išgėrus kelis bute
lius, ir esant nepatenkintam, grą
žinti ką busite įmokėję. Leiskite 

kartoną šiandien.
Klaidos dabar atsirūgsta
Kartkartėmis mes mėgstame 

pakalbėti apie musų jaunąją 
kartą. Kalbame ir dejuojame, 
kad ji baigia ištautėti, kad Lie
tuva jai mažai terūpi.

Kad taip iš tiesų yra, tai to 
mes negalime užginti. Jaunoji 
karta Lietuvos reikalais tiek

valierius yra visai “nesutupė
tas” vyras. Atrodo, kad nuo sa
vo piemeniškų ypatybių jis taip 
ir nepajėgs atsikratyti.

Parupo tam kavalieriui ir su
rinktos mitinge aukos. Jis jau 
iš anksto daro spėliojimus ir į- 
tarimus, kad tomis aukomis 
gali kažkas pasinaudoti ir jos 
nebusiančios ginklų fondui pa
siųstos.

Pirmiausia štai kas tenka pa
sakyti: žmonės mitinge ir ne
buvo klaidinami, kad jų aukos 
bus skiriamos ginklams pirkti.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE S 
£3 north'german'lloyd ®

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

yt vitSkim-

afesęrupiria
ji nesistengia nė savo tėvų kal- 

reikalol 
Mat, jaunuoliai paprastai sako, 
jog Amerika yra musų tėvynė: 
mes čia gimėme, mes čia augo
me, mes čia ir savo gyvenimą 
praleisime. Važiuoti į Lietuvą 
mes nemanome.

Tenka pasakyti, jog jaunuo
lių galvosena yra visai 
Šiaip ar taip, jie yra šio 
gyventojai ir šio krašto 
.ai jiems yra arčiausi.

Tačiau kalbėdami apie jau 
nąją kartą, mes turime prisi
minti ir ateivius. Ypačiai tuo:1 
ateivius, kurie atvyko į šią ša 
lį prieš trisdešimt ar daugiau 
metų. Vieni iš jų sugebėjo prie 
šio kraštp aplinkybių prisitai
kyti. Vadinasi, jie stengėsi ang 
lų kalbos pramokti, su šalies 
santvarka susipažinti. Ilgai ne
delsdami, jie pasirūpino šios 
šalies piliečiais likti. Kai ku 
riais atvejais jie net įsiteng> 
aukštesnius mokslus baigti ar 
ba tvirtai' įsikibti į vieną ar ki 
tą biznį, žodžiu sakant, jie šio 
je šalyje prigijo ir visai neblo
gai gyvena.

Dabar atsukime kitą meda 
lio pusę. Būtent, pažiūrėkime 
į tuos žmones, kurie nesirūpi
no, nieko išmokti, kada jie bu, 
vo dar jauni, kada dar turėjo 
daug energijos. Koks jų dabar 
yra likimas ?

Trumpai sakant, labai liud 
nas. Nors šioje šalyje jie išgy 
veno trisdešimt ar daugiau me
tų, bet hepastistengė piliečiais 
likti. Dėl vienokios ar kitokios 
priežasties jie pinigų nesu tau
pė. Ir štai dabar jiems tenka 
ivargas vargti. Darbo jie nebe
gali gauti, o sutaupų neturi. 
Blogiausias dalykas su jais yra 
tas, kad ir pašalpą jiems sun
ku gauti. Mat, jie nepiliečiai, o 
į nępiliečius , pradedama krei
vomis žiūrėti. Visai galimas) 
daiktas, jog ateityje < jie susi
lauks dar/. sunkesnio likimo.

Kas dėlei‘to’1 yi*a kaltas? Ži
noma, pirmiausia yra kalti jie 
patys, kad nepasirūpino pilie
čiais likti. Bet kalti yra ir tie 
vadai, kurie varinėjo “viso
kias politikas”, o visai pamir
šo paaiškinti paprastiems) žmo
nėms, kad jie pasirūpintų, taip 
sakant, šioje šalyje prigyti ir 
tinkamai savo gyvenimą su
tvarkyti, o tik tada jau kitais 
reikalais rūpintis.

Jonas Jarus.

Ir Karpiui teko šmero
Ryšium su ponams* Zurini ir 

Baniui ordinų įteikimo cere
monijomis p. Karpiaus vien
mintis Praškevičius tekėsi pu
blikai pranešti labai svarbų da
lyką, būtent, kad kavalieriaus 
čalio ir šį kartą Lietuvos val
džia nepamiršo. Girdi, nors p. 
Karpius šį sykį medalio ir ne
gavo, tačiau Lietuvos valdžia 
jam suteikusi kitokios rūšies 
atlyginimą ir pripažinimą. O 
tas atlyginimas susivedąs) štai 
prie ko: už keturis tūkstančius 
litų Lietuvos valdžia nupirkusi 
iš Karpiaus knygų, kurios bu
siančios išsiuntinėtos įvairiems 
knygynams.

Tiesa, p. Praškevičius nepa
sakė, kokių knygų Lietuvos 
valdžia iŠ p. Karpiaus* pirko. 
Bet to ir nereikėjo sakyti, ka
dangi visiems aišku, jog tos 
knygos yra p. Karpiaus para
šytos.

Tai yra niekas daugiau, kaip 
tik savo rūšies šmeras. Litera
tūrinė p. Karpiaus kurinių ver
tė yra visai menka. Be to, jo 
veikalai parašyti tiesiog ne
žmoniška kalba. Tatai jau daug 
kartų buvo pastebėta. Prieš 
kiek laiko ir “Literatūros Nau
jienos” visai nedviprasmiai pa
sisakė apie p. Karpiaus) “kūry
bą”. Ir reikia pasakyti, kad tas 
“komplimentas” buvo visai ne
koks: tiesiog buvo pasakyta, 
jog p. Karpius negali susilygin
ti nė su blogiausiu Lietuvos tos 
rūšies apysakų rašytojfav’.’ >

Toįciu . būdų
Naujienos” netiesiogiai pašoko, 
jog p. Karpiaus parašyti veika
lai yra tik šlamštas. Ir vis dėl
to Lietuvos valdžia tam litera
tūriniam jovalui pirkti nepasi
gailėjo 4,000 litų! Vadinasi, rei
kėjo kokiu nors budu kavalie
riui šmero suteikti, tai surado 
ir atitinkamus budus.

O juk tie keturi tūkstančiai 
litų liko išspausti iš Lietuvę^ 
žmonių, kurie dažnai su kidk- 
vienu litu turi skaitytis. Žino
ma, nėra mažiausios) abejonės, 
kad ir kitiems šmero nesigaili
ma. “Tautiškos linijos” žmonės 
yra šmeruojami, kad jie gar
bintų “tautos vadą” ir jo vy
riausybę.

Kaip sau norite, bet tai biau- 
ru.

________________ ' NAUJIENOS, Chicago, III 
kui, galima tik tiek pastebėti,! 
kad kavalieriaus pastangos Čia' 
visai bergždžios. Clevelandie
čiai Dr. Vitkų pažįsta per dau
gelį metų, todėl pigios rūšies 
pasišaipymais Čalis tik save 
kompromituoja, o nė daktarą.

Dėl ginklų pirkinio
Yra žmonių, kurie bet ko

kiam sąjūdžiui kilus tuoj šoka 
aukas rinkti. Jie mano, I 
valstybę galima aukomis išgel-l 
būti. Taip, pavyzdžiui, daro 
musų fašistai ir komunistai.

Tam tikru laiku ir tam tik
roje vietoje aukos yra geras 
dalykas, dagi reikalingos. Kai 
kada su pinigais daug kas gali
ma padaryti. Tarsime, jog au
kos yra labai reikalingos nau
jai besikuriančiai valstybei. Ka
da Lietuva kūrėsi, tai jai bu
vo renkamos aukos. Ir buvo 
pasakyti, jog tų aukų buvo su-

TIK SEPTYNIOS DIENOS 
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN: EUROPA
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Jonas su Ona išėjo iš dra
mos premjeros. Ėmė dalytis 
mintimis. Ona taria:

— Tai neįtikinamas, negy
venimiškas veikalas.

— Kodėl?
— Kad veikalo herojė išteka 

per vieną dieną po sužadėtu
vių.

— Ar manai, kad itai nepri
tinka? . .

— Ne, bet ji dėvėjo nuosta
biai gražius jungtuvinius dra
bužius.

— Na, kas iš to.
— Juk tokių per vieną die

ną nė jokia siuvėja negali pa
siūti.

Aukos yra reikalingos ir nu- 
ken tėjusiems nuo kokių gam
tos nelaimių žmonėms šelpti 
(potvynių, sausros, šalnų ir t. 
L). Kada tuo atveju aukos yra 
renkamos, tai visai natūralūs 
dalykas, čia kraštą užklumpa 
tokia nelaimė, kurios išvengi
mas nuo žmonių nepriklauso.

Visai kitaip yra, kai tarp 
dviejų kaimyninių valstybių 
pašlija santykiai, kurie pasida
ro gana įtempti. Juo labiau, jei 
tie santykiai vis dėl to bando
ma taikiu budu išspręsti. Kada 
taikiu budu nesusipratimai yra 
sprendžiami ir tuo pačiu metu 
keliami ginklams fondai, tai 
galima susidaryti rimtas pavo
jus karą išprovokuoti.

Bandykime visai šaltai tikro

vei į akis pažiūrėti.“ Būtent, ar 
Lietuva galį atsilaikyt
Lenkiją? Aišku, kad ne. Atsi-Įinos išmokti. Nemato 
laikyti prieš Lenkiją ji, kaip 
sakoma, turėtų tik “kinietišką 
šansą”. Ir karščiausios galvos 
lai gali suprasti.

Vadinasi, ginklo pagalba Lie
tuva nieko negali ląimėti susi
rėmime su kelioliką, kartų ga
lingesniu priešu. Todėl ir rinki

kai! į mas pinigų ginklams pirkti da
bar yra bergždžias dalykas. Juo 
labiau jis bergždžias yra ir to
dėl, l^ad Lietuva keliais atve
jais galėjo su Lenkija norma
lius santykius atsteigti daug 
geresnėmis sąlygomis, negu da
bar. Tąsyk tautai nebūtų reikė
ję pergyventi to pažeminimo* 
kokį ji pergyvena dabar. Jei to
mis sąlygomis nebuvo pasinau
dota, tai dėlei to yra atsakin
ga tautininkų valdžia, kuri su
žlibai stengėsi migdyti žmonių 
sąmonę Šukiu “Mes be Vilniaus 
nenurinisime...”

Ryšium su tuo prisiminkime 
ir tas aukas, kurios buvo ren
kamos Vilniui vaduoti. Reikia 
manyti, jog iš viso tų aukų bu
vo pusėtinai daug surinkta. Na, 
o kaip jos buvo sudorotos? Pa
galiau, kokia iš tų aukų nau
da?

Taigi, atsargiau su aukų rin
kimu.
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Roosevelto konferencija su Fordu
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Naciai konfiskuos žydų turtus

Detroit, Mich

įtaką pasąulėžiųraiparagra
D. Pumputis.

nebereikia Jokiu Jiųdininkų 
jokių KHv įrodymu Jis kai

Prašau paaiškinti, p. Vitaiti, 
ką yisi šitie žodžiai reiškia, ar 
tąi nėra kriminalis įtarimas da
bartinei SLA Pild. Tarybai ir

March 7tfc ' 
oi Chicago,

kąd joks 
nuteistas

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.

Sunkiau valdyti, kai visuo
menėje didesnis atsparumas at- 
sįrąndu. Bet kiųkądrebiąi savo 
daro-

štai turėjome “laimės” pir
mų kartų Lietuvoje išgirsti per 
Lietuvos valstybės radijų tran
sliuojant Hitlerio kalbą- Jis. jų 
sake Austrijos “pjęblsrito” pro
gą. Klausėmės ir apiaųdėmės...

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Kongreso Wilkes-Bar 
re, Pa. Skyriaus Konferencija

J- V, pre%id$lltas pasikvietė į Washingtoną auto-i 
mobilių fąbrikantų Henry Fordą pąsjkalbėti su juo apie 
tai, kaip atgaivinti biznį Amerikoje. Vakar juodų valgė 
kartų priešpiečius ir kalbėjosi.

Šios konferencijos svarbą daugiausia yra rėkiamo-, 
je. Jeigu Jtopseveltas klausė pątarimo vieno turtingiau-, 
šiųjų ir Sėkmingiausiųjų Amerikos biznierių, tai publi
ką ie tą padarys išvadą, kad prezidentas nėra toks bai
sus ^biznio priešas”, kokių jį nuolatos piešia kapitalis
tinė spauda, Bet abejotina, ar Fordas galėjo duoti pre
zidentų} kokių nors konstruktyviu patarimų ekonomi
niais ir finansiniais krašto klausimais.

Automobiliu gaminimo ir pardavinėjimo metodus 
vargiai galima pritaikinti valdžios problemoms. Bet. 
Amerikoje yra plačiai pasklidusi nuomonė, kad jeigu 
žmogus padarė milioną dolerių, tai jisai turi būti eks-. 
pertaą visame kame. Gal būt, taip apie save mano ir 
Fordąs, kuris yra padaręs ne vieną milioną, bet tuks-. 
tančiug, pasaulio karo metu jisai bandė net sustabdyti 
karą ir tuų tikslu pasisamdė didelį laivą keliauti į Eu-: 
ropą ip *‘ęrieš Kalėdas išimti vyrus iš apkasų”. Iš to jo 
žygio, kaip žinoma, nieko neišėjo.

Taigi kažin ar jo patarimai dabar padės preziden
tui Rųoseveltui ištraukti kraštą iš ^biznio recesijos” 
pelkės?

parodymus prieš teisiamąjį, taf 
dar reikia patikrinti, ar tie pa-i 
rodymai yra teisingi. Juk liu-t 
dininkai galėjo pameluoti arbą 
suklįsti I Tai atsitinka beveik 
kiekvienoje byloje.

Tačiau J. V. konstitucija, iš-r 
davimo bylose, da ir tuo nesi-r 
tenkina. Gali būti du liudinin
kai ir jie gali sakyti gryniau? 
šią tiesą, o betgi teisiamojo 
kaltė nebus įrodyta, — jeigu 
vieno liudininko parodymai lįes 
vieną faktą, o antrojo liudinim 
ko — kitą. Aukščiau^ paminė? 

Į tame konstitucijos paragrafe, 
kuri citavo A, Bimba, sakoma:

Šiandien bus transliuojamos 
lietuvių dainos

Hitjerjo feldmam]ąe Goeringąs išleido dekretą, ku-. 
nuo valstybės įstaigos įgąĮiojamos atimti iš kiekvieno 
žydo sutaupąs ir kitokį turtą vjrš 5,000 markiu ($2,000).

Šis grobimas, atkreiptas prieš gyventojų grupę, ku-. 
H nėra Pleku nusidėjusi prieš įstatymus, yra grynas 
asuvaliavimas, Jokio teisęs pagrindo jame nėra. Naciai 
ryžosi apiplėšti žydų tautybės gyventojus dėl to, kad 
žydai sudaro Vokieti joję inažųmą, kuri neturi jėgų at-. 
aiginti, '

Dėl tos pačios priežasties kitąsyk Rusijos caro po
licija organizuodavo ^juodašimčių” gaujas žydus muštį 
ir jų turtą plėšti.

Kiekvienas despotizmas yra plėšikiškas. Q dabarti
nė Hitlerio diktatūra yra iš visų despotiz.mų aršiausia, 
Keista, kad šita rudoji plėga apniko kraštą, kuris buvo 
pasižymėjęs mokslo, meno ir kultūros srityse.

metimas tamsaus nepasitikėji
mo, bauginimas narių, kad jie 
gali netekti SLA pašalpos ir 
apdraudost? Jei aš ar kiti na
riai klaidingai sakytus žodžius 
suprantame, tad prašau paaiš
kinti tų žodžių prasmę.

Taip p. Vitaiti, šitie žodžiai 
yrą parašyti, kaip žmonės sa
ko, su pilnu Tamstos pritaria
mu, Tad nėra abejonės, kad *u-/ 
pratai, ką rašei, šitie vįsi paci
tuoti žodžiai buvo atspausdinti 
ir visiems SLA nariams išsiun
tinėti SARGYBOS 
gybos, kuriai Tamsta priklau
sai ir kartu su savo bičiuliais 
apie 15,000 SLA narių išsiunti- 
nėjąi tuos taip piktus, krimina- 
liš.ko. pobūdžio šjnejžiančįus žo
džius prieš opozicijų SLA, kuri 
sudaro SLA daugumą dabarti
nės SLA Pild. Tarybos.

—Senas SLA Narys
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Šiaulių miesto grynai lietu
višką inteHgęųtų a

Šiaulių nuėstas tįkrąį turtin
gas grynai lietuviška inteligen
tija, kuri jau iš seno turi savo 
gerąs trądięijas — savistoviai 
galvoti, veikti ir bereikalin
goms, pašalinėms įtąkoms, bliz
gučiams nepasiduoti. Tai mies
tas, kuris nemėgsta tuštybių 
garbįnįi. Vos lęPkąį spėjo ųllį-t 
matymą Lietuvai įteikti ir jis 
tyloipis buvo aukštybių priim
tas, tuoj vienas gydytojų, ro
dos’ Jasaitis ties savo pamais 
tautiškąją vėliąvą juędų kaspi
nu perrištą iškabino; supraski 
savotišką protestą pareiškė! 
Nubaudė jį už tai, kas bausti 
dabar kitus gali. Nieko, vyras 
nenusigandę ir vėliavą nepaslė
pė, ji ir toliau plevėsavo...

Žymus visuomenės veikėjas 
advokatas Veuslauskis, miesto 
tarybos, narys, pąreikatavo su
šaukti pasitarimų Vilniaus kįąu- 
sįmu. Leidimo negavo. Tuomet 
tasai vyras užsigeidė miesto ta
rybą apšaukti- Neatsisakysi, Vi
si kaip vienas susįrinko ir čia 
Vilniaus klausimas visa; laisvai 
buvo svarstomas, Tasai patsai 
advokatas* K. Veuslauskis pa
darė platų ii’ įdomų tuo klau
simu pranešimų ir nepasigailė-? 
jo šių dienų gyvenimo vairuo
tojams karčių ir teisingų žo
džių tapti- Kaip kam nepatiko, 
norėję posėdį nutraukti, bet

atvožą 
išeis, 
jėga 
arba

įtikinti “Iflis- 
vės” skaitytojus, kad Mąskvps 
teismas pasielgė teisingai^ nu- 
teisdamas sušaudymui huv. 
bolševizmo vadus, Antanas 
Bimba bando pasiremti Ame
rikos Jungtinių Valstijų kons
tituciją, kpri buk sakanti, kad 
tehiąmom kaltumo įrodymui 
esą užtenką Jo prisipąžjnimo- 
Jisai cituoja konstitucijos tre
čio straipsnio trečio skyriaus 
pirmąjį parągrąfą, kuriame ei-, 
na kalba apie valstybėsi išda
vikų teismų. Tenai, anot Bim
bos, esą pasakytą taip:

“prisipažinimą” kitąsyk atliko 
popiežiaus teisme garsusis mo
kslininkas Galileo Galilei, ku
ris atsižadėjo savo moksdo ir 
“prisipažino” klydęs.’ Panašių 
“prisipažinimų” yra atlikę Is
panijos inkvizicijos teismuose 
tūkstančiai “herefikų” ir dau- 
gelis “raganų” net Amerikos 
teismuose. Pagal Bimbos logi
ką, tai jeigu raganą viešame 
teisme pareiškė turėjusi meilės 
siantykiųs su velniu, tai šitas 
jos “prisipažinimas” be jokių 
tolimesnių įrodymų padarė ją 
kaltą! Ip šitą absurdą komu
nistų centro biuro sekretorius 
mėgina paremti J. V. konstitm 
cija! Ar tai ne humbugas?

Maskvos bylose nebuvo nė 
vienos tos aplinkybės, kurios 
suteikia juridinę vertę prisipa
žinimams viešame teisme Ame? 
riko j e. Tenai nebuvo daromą 
jokių pastangų įrodyti, kad nu
sikaltimai, dėl kuriu kaltina-, 
mieji buvo teisiami, buvo iš 
tiesų atlikti (dauguma tų “nu
sikaltimų” buvo faktinai ne at
likti darbai, o tik pasikalbėji
mai arba ketinimai). Nebuvo 
stengiamasi patikrinti, ar tei
siamųjų prisipažinimai sutini 
ka su faktais. Nebuvo duota 
jokios progos teisiamiems pa
sisamdyti nepriklausfantį nuo 
valdžios gynėją; ir nebuvo nei 
priklausomos • viešos opinijos, 
kuria teisiamieji butų galėję 
pasiremti, jeigu jie butų drįsę 
pasipriešinti kaltinimams. So-. 
vietų spauda dar prieš teismo

KONSTITUCIJOS “AlfiKIN 
TOJAS”

čia Antanas Rimbą parodo, 
kąd labai šlubuoją Jo logiką.

Tasai J. V. ftpuriitucįjos pa-, 
pagrafąs visai ųewqdo, kq 
“užtenka” žmqgąųą ąųteisimuj 
dėl išdavimo, bet mippdo, kQ 
ireultamka-, jisai miatąto mini? 
mųmų sąlygų, be kurių Žmogus 
negali būti nuteistas, Tai yra 
visai skirtingas dalykas nuo to, 
ką tame konstitucijos 
fę “surado” Rjmbą.

Konstitųęija sąfcp., 
žmogus negali būti 
kaip Išdavikas, jeigu jq nusi
kaltimas nebus įrodytas bent 
dviejų liudininku porody nulis 
ąrba paties teisiamojo prisipa
žinimu vięšąme teisme. Kol 
viena arba antra šitų sąlygų 
nebus įšpddyta, to} termas pa
gali išnešti prieš kaltinamąjį 
pasmerkiančio sprendimo. Bęt 
tai anaiptol nereiškia, kad jo 
nuteisimui daugiau nieko per 
reikia. ' .

Kai liudininkai dunda sava

iss Matter 
‘oąt Office 
he act of

šiandien bus transliuojamas 
Detroito Lietusių Choro dai
navimas iš l)e4roit Neivs sto
ties. Sakytam chorui vadovau
ja Bronis Nekrašas.

Transliavimas prasidės 9 v. 
vakaro. Bangų ilgis 41 mega- 
cycles.

Apie transliavimą telegramą 
pranešė Florence G. Cassidy.

TURINY
' Astronomijos 

—P. Slavėnas, 
Bel-etažas — 
Nuvainikuętieji Japonijos viešpa

čiai — Ą. ę&|rą.
geimas pametimas ir jps sankcijos 

— L. Purenienč.
Kapitalizmas permanentinės kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Broluva rrr T. Tilvytis.
ŠUO -r J. OpateŠU.
Priekaištas —r B. Butkauskas.
Bąirono paslaptis — S. Zwęi<, 
Populiaris Mokslas — Apžvalga 

ir t.t.

Apie viską trumpąį ir drūtai. 
Lietuvoje gyvenimas pamąžu 
kunkuliuoją,' lyg nelyginant už
kaistame pūbde antvožu užvož- 11*2 • .
tame vandud verda. Gerai, jei 
kas laiku pastebės 
atvož, tai garai tąip sau 
o jei ne — tai, tų garų 
antvožas bus ’ nuverstas 
patsai puodas sprogs.

Pamažu, pamažu visa Lietu
va konkuliuoja, tvirtai, pagrin
diniai puodas užkaistas* ir il
gam... Jokia jėga tos ugnelės 
neužgesins, nes puodo šeįmir 
ninkas — visi žmonės žino ką 
daro ip išmąno, kam tąsai puo
das užkaistas, tik klausimus 
ar bus tiek apdąirump, kad 
puodo antvožąs, yąndeniui pra
dėjus virtį, laįku b,utU atvož-

$8.00
4.(M
2.0(
1.5(

Prįsipažinlmul teismuose
' •

Istorija žinp dąąg ąMtikilAU 
kur viešame teism® kąltiftąoilo- 
ji davė melągingųs ^pyįsįpąžį 
ninius” patys prieš save. Tokį

Kadangi Tamsta, p. Vitaiti, 
“Tėvynės” redakcijos straips? 
nyje taip baimingai išaiškinai 
žodžio prasmę “pylą”, tai ar 
nemalonėtum paaiškinti, kokia 
prasmę turi šie žemiau paduoti 
žodžiai, dėl SLA organizacijos, 
jos narių ir Pild. Tarybos?

“Balsuodami už šiuos kandi
datus atliksite savo pareigas, 
kaip tyras šios garbingos orga- 
pizaęijos narys*, apsaugosite tą 
(SLA) organizaciją nuo sveti
mų gaivalų įtakos, užtikrinsite 
savo įmokėtus pinigus ir jų 
saugumą, jūsų pomirtinės ir 
pašelpos tikrumą f — AMERI
KOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJL 
ME.”

P. Leonas senas vyras, turįs 
daug nuopelnų visąi musų tau
tai iy Lietuvos valstybei, jo ži- 
ląs plaukas nęnorėjq policijai 
nusilenkti ir Jįs Jąi pranešė, 
kad neturįs jokio reikalą poli- 
ęijoje lankylis, Jeį jisai Jiems 
kąm nors reikalingas^ taį gąli 
pąs jį ateitį... Neatėjo. Policiją 
jam rytojaus metą telefonu 
pranešė ir atsiprašė, kad nerei
kėsią ateiti... Gražiuoju viskas 
baigtą. O tasai atsišaukimas į 
tautą dąr ir šiandien iš rankų į 
rankąs eiųą- Visi skaito ir jo
kių tardymų, jokių bylų...

Puodas kaista, puodas ver-

Operetė “Vogtąs Čigonas”, 
kurią vąįdins Wąukegan Liuo- 
sybės choras, ateinantį sekma
dienį, gegužes 1 d., buvo <sui 
lietuvinta K. Valonio iš anglų 
kalbos, “Gypsy Rover”, ši o- 
peretė tokią populiariška, kad 
ji ligo išversta į kelias sveti-, 
mas kalbąs. Dainos šioj ope
retėj neišpasakytai puikios, 
taipgi ir jos pasaka.

Ši operetė dar pirmą kartą 
vaidinama Waukegane. Nors 
kiti įr esate matę kitur šio 
Yęikalo vaidinimą, bet vis dėl
to bus įdomu, pamatyti, kaip 
jį vaidins Liuosybės Choras. 
Kiekvieną grupė, šiaip ar taip, 
biskutį pamaino tai kostiu
mus, tai daineles—vieni pa
puošia modemiškais kostiu
mais, kiti senoviškais.x Sofis
tams pritars dainomis iv šo
kiais jaunos, merginos.

Po programa grieš murifca 
šokiams. įžanga J vakarų 50 
centų, perkant tikietus iš mą 
ksto. Programa prasidės 4:30 
vai. po pietų (Paylight Saving 
Time), Liuosybės svetainėje, 
8-tos ir Adams gatvių. Kvie
čiame visus Waukegan įr ą^y- 
linkėsė lietuvius atsilankyti,

—Heten Gabrį*.

“No person shall be con-r 
vieted of treason unless oų 
the testimpny of two wit? 
nesses to the šame overt act 
or on confession in open 
court.”

pradžią staugė vilko balsu, kad 
visi kaltinamieji turi būt sur 
naikinti, “kaip pasiutę šunes”. 
Tokiu pat ląukinio žvėries* bal
su kauke ir “masinių mitingų” 
rezoliucijos. Ką gi šitokiose ap
linkybėse butų teisiamiems pa
dėjęs jų atsisakymas “prisipa
žinti”?

Juk jie žinojo, kad jų liki
mas yistiek yra nulemtas. Jeigu 
pas juos dar butų buvusi idea
lizmo kibirkštis, tai bent mir
ties akivaizdoje jie butų drėbę 
tiesos žodį į akis savo bude
liams. Bet jie seniai buvo sude- 
moralizųoti. Kiekvienas jų be- 
sąžiniškai smerkė ir reikalavo 
teisiamųjų kraujo pirmesnėse 
panašiose bylose: Zinovjevas 
su Kamenevu reikalavo mirties 
bausmes tariamiems “menševi
kams”, kai jie buvo teisiami; 
paskui Radekas ir Piatąkovas 
reikalavo, mirties bausmės Ži
no vjevui ir Kamenevui; vėliaus 
Bucharinas ir Bykovas drabstė 
purvais Radeką ir Piatakovą, 
kąi šie buvo pasodinti kaltina
mųjų suolan. Po to, kai kiek
vienas jų prisidėjo prie kitų 
purvinimo ir žudymo, tai ko
kios maralinės drąsos jie dar 
galėjo turėti savo garbės apgy- 

inimui?
Savo gyvastį apginti jiems 

nebebuvo jokios vilties, o savq 
sąžinę ir garbę jie seniai buvq 

; sumaišę su purvu. Todėl jie ir 
s žuvo, patys save keikdami ir 
, vergiškai šliaužiodami po diki 
i taturos kojomis!

“Joks žmogus negali būti 
pasmerktas išdavystėje, pe< 
bent tą (? — “N.” Red.) pa
liudys du liudininkai, arba 
kaltinamasis prisipažins at
virame teisme,”

IŠ šito paragrafo komunistų 
centro biuro sekretorius daro 
išvadą:

“Vadinasi, jei kaltinama- 
sla BiteiBažiua arte kaltes, tai

o ne 40; kad konferencijon pri
buvo du delegatai nuo komite
tų frakcijos su mandatais kon
ferencijai prasidėjus, tai nereiš
kia neteisėtą balsų ar delegatų 
skaitliaus didinimą, o tai yra 
tik paprasta konferencijų tai
sykle; konferencijoj neįvykus 
nei suirutes, nei lermo tikrąja 
tų žodžių prasme; konferenci
ja negali būti atsakominga už 
atmetimą rezoliucijos, nes kon
ferencija ėjo ALK ribose, o ne 
nacių įtakoje.

Komitetas stebisi iš “Naujie
nų” ir “Keleivio” praleidžiant 
tokius šlamštus, kaip Delegato 
korespondencija. “Naujienoms” 
ir “Keleiviui” patėmytina atsi
minti, kad tie laikraščiai ben
dradarbiauja su ALK.

Skyriaus sekr. V. Sandargas

(Taigi dėl to korespondenci
ja ir buvo praleista, kad mes 
nesame naciai ir pripažįstame 
nuomonių laisvę!—“N.” Red.)

vėlai ąusigriebė... Ir visi vienu 
balsu protestą pareiškė prieš 
Šiauliuose numatytą steigti Lcn-. 
kįjos konsulatą Lietuvai! Bet 
tai neviskas, Viešai čia perskai
tyta atsišaukimas į tautą, kurį 
visi opozicijos rinkti vyrai pa-, 
sdrašė! Ir čia veik vienu balsų 
nutarta tasai ątsišaukimas prie 
bylos prijungti! Prijungę! Juk 
sunku gerų patriotų norąiųs 
prieštarauti! Nieko nepęši! Vie
šai bylos nekelsi — negražu ir 
nepadoru!

Advokatas Leonas buvo pa-, 
kviestas į policjjąi

O juk panašių miestų į Šiau
lius jau Lietuvoje nemažai pri
viso, kurie kinkų nedrefriną įr 
neskuba į lenkų organizacijas 
ųąriais įsirašytų jie tas vietas 
ųžleįdžįą tieins, kurie dabar 
aukštai biurokratijos laiptuose 
yra pakilę... Kaip matote, tasai 
puodas* gražiai kąičiainas, sau
sos, trapios malkos puikiai 
smilksta!

Štąi Kaune profesorius advo
katas R, Le°nąs gąvo pakvieti
mą į polięij^ atsilankyti įr vėl 
to, nelemtų ątsišąukimo reika-

kasdien, išskiriant 
Ha Naujiena Ben- 
Isted St., Chicago, 
ai 8500.

Sąryšy su tuo, kad šioje kon
ferencijoj (įvykusioj kovo 20 
d.) rezoliucijų komisijos di
džiumai nepavyko perleisti re
zoliuciją prieš Sovietų valdžią 
ir vienas jos* narys, pasivadinęs 
slapivardžiu Delegatas, demon
stravo savo korespondenciją 
“Naujienose”, “Keleivy”, “Nau
jojoj Gadynėj” ir “Tęvynėj” ir 
nepamatuotai išniekino konfe
rencijos delegatus ir sykiu pa
žemino arti 1,000 delegatų rin
kėjų, sėdamas disorganizaci- 
nius perus priešfašistiniame 
veikime šioje apylinkėje, tai 
skyriaus komitetas, laikytame 
posėdyje bal. 13 d., instruktavo 
savo sekretorių pareikšti seka
mą tų laikraščių redakcijoms, 
jų skaitytojams, ir skyriaus rė
mėjams:

Konferencijoj nebuvo fabri
kuojami joki mandatai; paša
liniai nedalyvavo balsavimuo
se; prieš rezoliuciją balsavo 46,

...... . ———
Ra tęs:

I per mur in Canada
Į pe> year outside of Chicago

žodžius “to thę šame overt 
act” Bimba savo citatoje pra-t 
leido. Mes nemanomų kad jisaį 
norėjo tyčia konstitucijos tekši 
tą falsifįkųqti. Jisai .veikiausia 
to kopstitucijos paragrafo visai 
nem^č, bet paėmę tą citatą 
kartu su “išvadomis” iš kurio 
nors “autoritetingo” komunis
tiško šaltinio. O tas šaltinis pa
rašę nonsensą komunistų pub
likai apmulkinti.

Išdavimas, kaipo nusikaltimas

J. V. konstitucija reikalau
ja, vadinasi, kad butų bent du 
liudininkai išdavimo įrodymui,, 
įr kad jų abiejų parodymai 
liudytų apie tą patį kaltinamo-, 
jo atliktą darbą, — kitaip kal
tinamasis. negali būt nuteistas*.

Išdavimas, kaipo baudžiamas 
I nusikaltįmas, tegali būti tiktai 
“atviras darbas” (over act), 
kurį galima įrodyti tiesiogir 
niais liudinįnkų parodymais, 
bet ne koks nors paslėptas da
lykas, kaip pąv. mintis arbą 
noras atlikti išdavimą, kam 
nors tartas1 žodis* ir t. t.

Už tą nusįkaltimą, pagalios, 
Žmogus gaĮįAblULi,-;imteifttUS. ir 
tame ątsįlįkime, jeigu jisąi pats 
prisipažįsta “ątvįrąme (vieša
me) teįąme”. čia mes prieina
me prie to punkto, kuris r upė- 
jo

Jam buvo svarbu įtikinti 
publiką, kad išdaviko nuteisir 
mui pąkanka prisipažinimo 
viešame teisme, nes, mat, to
kiu budu buvo pasmerkti su
šaudymui Kamenevas, Zinovje
vas, Bucharinas, Bykovas ir vi
są eilę kitų ąsmenų, kuriuos 
seniaus Bimbą garbindavo, 
kaip vįeųiptėĮius tikrus pasau
lio proletariato vadus. Tačiau 
jisai užmirktą, ir tame at-r 
sitikime, kai žmogus prisipai 
žįsta, turi būti nusikaltimas, už 
kurį įsitatymas baudžia; o išda
vimo nusikaltimas, kaip sako 
J. V. konstitucija, tegali būtį 
tiktai “atviras” (t. y. ątliktas 
ir liudymais įrodomas) aktas. 
Jeigu teisiamasis prisipažins, 
kad jisai ketino arba planavę 
atlikti išdavikišką darbą, be| 
jo dar neatliko, tai teismas nę- 
gali, šitokiu jo prisipažinimų 
pasiremdamas, jį nuteisti.

Tai viena. Antra, teisiamoj0 
prisipažinimas. turi bųtį tikras, 
t. y. turi- būti dųotąs ląįsva va? 
lia įr turi b.ųti teisingas. Juk 
tik tam, o ne kam kitam kqm 
stitucija nustato, kad prisipar 
žinimas privalo bųti duotas 
“viešame tejsmę”. Ragai Ame
rikos demokratijos supratimą, 
Yįęšąa - teismas reiškia ne M 
kad tęisdamąjį pastato prieš ke* 
lis šimtus žįųyųvų arba liepia 
jam kalbėti | kaip kad 
buvo daromą tyfaskvųs bylų 
komedijose. Viešas teismas 
reiškią ne til^ kad vjsųameųės 
atstovąi gali ąektį bylos, eigą, 
bet ir kad teisiamasis turį tefc 
sę (pąts ąrba per sąvp įgalioti
nį) nevaržomai kalbėti ir ffįil’

— KAINA 4^ CENTAI — 
Galimą Gauti NAUJĮENOSĘ.
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Garsinkitės “N-nose

Vlisakymo kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams-----------------------
PĮMd meta,—---------
Trims mepeslams ---------
Dviem menesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chįcagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj^ 
paštu:

Metams L...,---------- -—$5.00
Pusei metu ...2.___ _______ — 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviems menesiams_______ 1.00
Vienam menesiui___________ .7p
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Ntetams $8.00
Pusei metų ---- ---------- r———
Trims menesiams_ ........— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Ketvirtadienis, bal. 28, 1938 NAUJIENOS, Čhicago, UI.
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IŠ MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 —1927)

{

(Tęsinys)Ir toks “kurmio” darbas, kaip mes, anų laikų veikėjai, jį vadindavome, Palangos spek- ’ tąklio metu man puikiai sekė
si. Darbavaus tada po tėvo gydytojo sparnu, būdama Joniš- ‘ kelio vaistinės vedėja ir iš dalies felšerio darbą dirbdama. Senam, daugiau kaip 30 metų tarnavusiam felčeriui susirgus, vyriausybė stengėsi įkišti mano tėveliui rusą padėjėją. Bijodami tokio mums visą darbą kliudančio žmogaus, stojau į darbą, kurį dirbau veik devynerius metus be jokio atlyginimo. Tuo laiku tėvas turėjo daug praktikos, ir man teko aibė darbo.Mano tėvelis buvo didžiai iš- popularėjęs ir įgijęs nemaža visų gyventojų simpatijos ir kaip gydytojas ir kaip žmogus: jis kiekvienam — ar turtuoliui, ar varguoliui — visą širdimi stengėsi kiek galėdamas padėti. Lygiai kaip širdis, taip ir tėvelio piniginė buvo visada reikalaujantiems atvi’-ą; toks jo nusistatymas sudarė jam didelio turtuolio vardą, kurį dar ir mes, vaikai, buvom paveldėję.Geroka tėvo popularumo dalis teko ir man, jo dukteriai, iš pradžių be jokių nuopelnų. Laiminga buvau, kad galėjau, ’ tuo popukrrtnViu nhtidodamasi, lengvai pasiekti liaudį ir įgyti joje nemažą įtakos. Iš savo pusės, darbuodamasi šalia tėvo, kiek galėdama stengiaus visa, ką buvau iš jo paveldėjusi, didinti, ne mažinti.Iš Tilžės gabenami raštai geriausiai sekėsi platinti per ligonius, ilgai besigydančius. Atsitikus kokiai kratai arba suėmimui dėl musų draudžiamųjų raštų kad ir toliausiame Lietuvos karppe,' kokią neišsemiamą būdavo tema pasikalbėjimams, keliantiems tautišką sąmonę tarp ligonių, laukiančių gydytojo arba vaistų! Buvo vienas bendrus kambarys laukiantiems. Vos tik pro šalį eidama, lyg ir nenoromis, būdavo, at- pasakoji kokį atsitikimą iŠ 

?**■ .......... .. ■*

tuo- pla-sų suvaržymo, ir publika jau imdavo apie tai kuo čiausiai kalbėti. Vaistus dirbdamas, kad ir kitam kambary, vis dėlto galėdavai sekti tų pašnekesių linkmę, ir jei kąlba imdavo į nenorimą pusę krypti, visada šiaip taip lyg netyčiomis, vėl pavykdavo nuomonės į tikrą vagą įstatytį. Musų liaudies pasitikėjimo, ypač anais laikais, buvo labai lengva įgyti, juo labiau, jei ji jusdavo, kad prie jos eina kas gera širdimi.Ne sykį mano padėjėjas, jaunesnysis felčeris, grįždamas iš ligoninės į vaistinę, išsigandęs įspėdavo:—Panyt! Juk tikras mitin-gas!Tas felčeris buvo ką tik grįžęs iš rusų kariuomenes, ir kai kurie drąsus “mitinguojančių”, anot jo, pasakymai apie valdžią buvo, matyti, jam nejaukus. Į jo pastabas aš iš savo pusės nereaguodavau, ir netrukus jis pats iš. savo menko uždarbio atnešdavo, man po kelis rublius musų tautiškam reikalui.Aišku, jog tokios mąno veiklos negalima buvo ilgainiui paslėpti, juo labiau, kad tąda jau gyvavę ir “Žiburėlis”, irgi jau išpopularčjęs liaudies tarpe. Įvairios rųšies spąstai puolat buvo map musų priešų statomi, bet vis laimingai sekdavosi nuo jų apsisaugoti. Juos man spendė budrios akys ir ausys, o žmonių simpatija, kurios turėjome su tėveliu įgiję, gindavo mus.Galų gale sužinojome, kad miestely apsistojo vienas žandarus mano vaistinės darbui sekti. Tuojau man parodė ir jo asmenį, Tėvelis prašė nesakyti, kuris tai yra iš jo klientų, nes jam per daug jau pikta darėsi dėl tokio persekiojimo, kuris jam rodėsi neteisingas: dėl tėvelię silpnos Širdies senatvėje juk apie savo veiklą kalbėti aiškiai negalėjau. Tėvelis tik žinojo, kad skaitau slaptus iš Tilžės gaunamus raštus,

tūriu šiek tiek mokinių ir šelpiu moksleivius: visi darbai niekam nežalingi. Jis net sakydavo, kad kiekvieno inteligem to vyriausia pareiga yra šviesėti ir žmoninti liaudis,Tik iš tikros meilės jis kartais įspėdavo:—Nesikišk per daug. Ar nėV ra kas be tavęs dirba?!Kartais vėl, bajorų užsispyrėlių sugundytas, įpykdavo ant “litvomanų”; bet ir mokėdavo visi lenkuojantieji negirdėtais

i1 ” ■ "'——n < i»i .i.... ,purvais mus drabstyti!... Tokiais atvejais turėdavau pykčio audrą ramiai ir tyliai išlaikyti kol tėvelis atsipeikėdavo ir jo protas ir gera širdis vėl nurimdavo, kol jis vėl imdavo kaip reikiant galvoti. Paprastai jis visuomet šitaip galvodavo; mes, inteligentai, nesame to vardo verti, jei nesistengiame būti liaudžiai1 švyturiais, kelrodžiais apsiautusiose ją tamsybėse. (Bus (Jąųgiąu)
1 " ■ »■ l i.,, <t< ■
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T
“Marijuana'’ RūkymasŠiomis dienomis., rodosi, kąd musų jaunimas, ypatingai tas jaunimas, kuris lanko aukšr tesnes mokyklas, turi daug liuoso laiko. Prie to, jie ir turi praleidimui truputį perdaug pinigų. Net jr neturtingų tėvų vaikai, kurių tėvai pašvenčia jiems savo sunkiai uždirbtus pįnigus, kad jie nesijaustų nuskriausti, yra neišskiriami nuo viršminėto jaunimo.Tokia kombinacija,— daug laiko ir gana pinigų—yra pavojingas dalykas jaunimui, nes ta kombinacija gali būti priemone nuvesti tą jaunimą klaidingais keliais.Pavyzdžiui, yra žinomas faktas, kad dažnai lankosi mokyklų apielmkėse, tos nelemtos ypatus, kųrips |įk laukia progos » vien tik dėl pinigiškos naudos pripratinti vaikus prie rūkymo tų labai' pavojingu nuodų, ‘marijuana.”Kartais atsitinka, kad koks nepažįstamas žmogus pasitinka, rodos netikėtai, moksleivį, kada jis nusiminęs išeina iš mokyklos ir jam pasiūlo ci- garetą, po kurio rūkymo vaikąs jaučiasi daug geresnis, linksmas ir ‘galingas”.'Vaikas ta-

mus, neduoti vaikams perdaug pinigų, ir neleisti jįems atsilikti nuo kitų vaikų grįžtant nąmo iš mokyklos. Vaikai turi būtį pamokinti nesikalbėti su svetimoms „ypatoms, 0 svarbiausiai tėvams reikia apsaugoti savo vaįkus nuo netinkamų draugų. Jeigu vaikai bus užimti mokslu su muzikos pamokoms ir naminiais darbais, taip, kad jie neturės perdaug liuoso laiko, tai ne pasitaikys jiems įpulti į bėdą.
sugestiją, kad parašyčiau ką nors apie “Parent-Teachcr Ąs- sociation”. Jau seniai turiu šitą temą pažymėjus savo užrašų knygelėje, bet dar nesu priėjus prie jbs. Aš manau šią vasarą plačiai parašyti apie tą draugiją, kurios ir aš esu nare. , —L. N.

H ' \... .
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Šį rytą Juzė Tulpienė ilgai miegojo. Ji buvo nerangi ir negreita. Jos sustingusios kojos sunkiai nešiojo ją pa šaltą virtuvę. Pusryčių ji gėrė juodą kavą;; joje mirkė iš ėlos surinktas duonos riekes. Tas valgis jai buvo sykiu ir gardus ir brangus.Ji pažvelgė langamL.aufce rytų vejąs sniegu lipde. tvoras, medžius; juomi kamšė plyšius ir užkampius. Buvo šlapia diena. Kas šiokiame ore gali eiti po ėlas klampu t? Neis nei ji. Juk nieko tokio, jei kąrtą dienos uždarbio neteks, nes nekąžln ką ji teuždirbą. Toks pelnas nei badą at- gįna, neį sykį dienoj sočiai pavalgydiną, Ta mintis tik laikinai tesurąmino ją.Namie Juzė Tulpienė lopė pasenusį, visai išdėvėtą švarką; lauke kasė sniegą; po veranda tvarkė iš ėlos surinktus butelius; skirstė popieras. Ji darbavosi apie namus. Ji darbavosi ir kartu geidė nors kelis centus uždirbti. Jos namuose buvo ne-

joms. Už ar kitokių nebmanąi
Rašo Eglės šaka

■BUnors tokio suteikti tąi, jei turi rūbų drabužių kuriuosdaugiau vartoti, atiduok tiesiai į rankąs to, kurs jų yra reikalingas. Ta tavo dovaną ątneš džiaugsmą į namus. Tavo išreikšta užuojauta suteiks tau malonumą. Tavo širdis bus turtingesnė, nes tu mylėsi artimą savo kaipo pati save.
i Madų Patarimai

PARYŽIETE

KINO TEATRAS
(MOVIES)

Adele 
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‘♦Tęst Pilot”

MEGSTOS VASARINĖS KEPURAITĖS

nu-No. 1746—Kiekviena jauna moteris ir mergina norės sUnegąti šią gražią kepuraitę vasarai. Ji patogi, elegantiška IT nebrangiai ątseis. IPabaudyki|, nesigailėsit.
No. 1746

Oįa įdedu 10 centų U praiai? attiesti man Pavyzdi No.

Vąrdaf ir pavarė

i ĄdFMM

NAUJIENOS NEEDLEOBAFT DE^T., 
t 1739 So. Halsted SL, Chicago, I!!.

.. t....

susitikimo sų 'tuo svetimą žmogumi.Taip ir prasideda pripratimas rūkymo “mąrijųąnos”. 0 tas svetimas žmogus Įąbąi “meilingai”, pąšnąbždia jftm i ausį ir duoda antrašą tam tikros, yietps, kur galima nueiti ir rūkyti kiek tik nori.Kartąis beųdjrąkĮiasį, kuris sląptąi jau pats pripratęs vartoti tuos, nuodus pardavinėja papiręsųs, mokykloj arba laiko vakarėlius savo namuose vien tik dėl jprątiųimo naujų asmeny juęs rųkytį.Ne tiktai mokyklose gaŲ jaunimas. įpulti į šitokią bėdą, bet by kur tik jaunimas susirenka, kaip šokiuose, baliuose, teatruose, pas kaimynus arba darbe.Vartojant “marijuaną” vaikas jaučiasi drąsus, links-* mas ir lieka nepastovus jausmuose. Jį suima toks nepergalimas spaudimas, taip kad kol tie nūodai jį valdu, jis gali užmušti žmogų arba papildyti Įyti/Šką prasižengimą. “Marijuaną” pakrikdo regėji- mą, girdėjimą ir protą.O kiek kainuoją vienas “ipar rijuana” papirosas? Tik penki centai. Už dvidešimts penkis centus vaikas gali tam Ųkr roj paskirtoj vieitoj užprašyti [savo draugus į “marijuaną** balių! O po to baliaus, kada vaikui sugrįžta sąmonė, tai jis nusistebi patyręs, kad' jis papildė kriminalį žygį, kartais žmogžudystę.Kad išvengti šitokių spąstų vaikams, tėvai turi juos gerai pamokinti, aiškiai papasakoti jiems p.ie viršmiuėtus

Rašo Madąme X.

Plaukų garbiniavimasKadangi dabar daugelis moterų ir merginų gąrbinmojasi plaukus vąsąrąi, tai štąi draugiškas patarimas: Gąrbipiuokit, arba gaukit savo “permanent wave” geroj įstaigoj, Pasitarkit siu grožio eksperte, kad ji su- garbiniųotų ir sutaisytų jūsų plaukus taip, kad jie tiktų prie jūsų veido; kad jus atrodytumėte grąžespė. Jei turite apvalų veidą, tai' jūsų plaukai neturi būt ląbai pasišiaušę, ųes pasišiaušę plaukai padarys jūsų veidą dar platesniu. Jei turit smulkų veidelį, tai plaukai turi bpt sutaisyti kitaip ir tj. Todėl patartiną neimti pigių “perma- nents”, bet eiti į gerą įstaigą, pasi patyrusius grožio ekspertus. petuvįąį šiandien turi patyrusių grožio ekspertų moterų, km’ios jums patars kuoge- riausia. Tos grožio įstaigos randasi kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Įšleiskit truputį daugiau pinigų, pareikalauki! brangesnio permanent, nes jis nebus jūsų plaukams kenksmingas. Pigusi permanent sutrupins plaukus.Obuolių ar razinkų pajus bus skanėstais jei užtarkuosit ant1 jo truputį sųrio (Ainericąn chee- $e) ir padėsit keletai minučių

Buvo penktą valanda vakaro. Trumpa diena baigėsi. Lauke nebesnigo. Smulkus vandens lašai krito ant apsnigtos žemės, šalo ir darėsi slidu.Juzė Tulpienė nerimavo. Kartus gyvenimas vertė ją prie nemalonaus darbo. Taigi ji užmetė malšinant savo pečių ir išėjo čion. Ten ji, nuo vienos prie kilos rakščiai dvokiančios kfuvos, vaikštinėjo; pasilenkusi geležiu varlė tą kas kitų buvo išmesta. Ji rinko butelius; ji rinkos sąu maisto, drabužių ir kuro.Šis drėgnas ir temstantis pą- vakaris buvo pasekmingas jai. Ji grįžo namo pilnu maišu. Rytoj ji savo lobį neš parduoti. Jos uždarbis bus aštųom centai. Tuomi ji maitins savo kūdikį. Ji puti sau nieko neperka— gąna to ką išmatose randa. Ėhl ne tik jos pilvą prikemša, bet kartu ir jos kūną dengia.Čia matomo, kad Juzė Tulpienė labai skurdžiai gyvena. Vakarais menka žvakutė jos virtuvėje žiba. Langų stiklai pusiau popiera dengti. Jos kambariai tankiausiai būna ne- ąpšildytį, Ji tik valgį gaminant krosnį tekūrena, O tąs jų valgis, tąi karštą kava arba nuo šalčio žolįų arbata. Mat, šaltis iš jos triobos per žiemą neišsi- krąųsto,.Juzė Tulpienė turi mokyklos metų amžiaus kūdikį. Jis, yra gabus., gerai mokinasi, gali vaizdžiai savo mintis išreikšti— žurnalisto talentą turi. Jei kas jam tinkamą maistą ir žmoniškas gyvenimo aplinkybes suteiktų, tai jis liktų gabiu rašytoju. Dabartinis vargas baigs jį — greit amžinai užmerks jo akis; paguldys jį šai- ton žemėn, ten kur eilių eilės mažų, jaunų vaikų guli. Jie guli ne dėlto, kad nenorėjo augti, gyventi, dirbti, būti laimingais, bet dėlto, kad dabartinė kraštų tvarka leido jiems tiktai gimti, o gimus greit mirti.Juzė Tulpienė ir jos vaikutis tai tikro gyvenimo paveikslai. Tokių šeimynų labai dąug randasi ne vien tik Amerikoj, bet ir Lietuvoj. Aš pati, savo a- pielinkėj, matau kai lietuvė moteris po ėlas butelius renka. Aplinkybės verčią ją taip daryti. Tokios šeimos yra pagel- bos vertos, Mes visad galim ką

Europietės jau nuo vasaros metu nešioja medžiagos vasarinius mus, bet Amerikoje tik pastaraisiais keliais metais musų madų žinovai susiprato, kad miestuose, ypač dideliuose, moterys atrodo clcgantiškiau su tamsiu kostiumu kaip su šviesiu, kuris aiškiai parodo kiekvieną dėmę arba raukšlę.Dabar kelintas sezonas' kai]) dėl vasaros, krautuvėse randasi (ensambliai), tai yra suknia ir paltas iš tos pačios plonos medžiagos (shcer). šie kostiumai dažniausiai tik trijose spalvose pasiūti—juodi, tamsiai mėlyni ir šviesiai rudi (luggage tan).Krautuvėse taip pat randasi ląbai gražus ensambliai arbė siutai iš margos - (printed) medžiagos—šių kostiumų suknios dažniausiai pasiūtos iš crepe, o paltas iš “chiffon”, o audimo raštas toks pat dėl palto kaip dėl suknios.Šie kostiumai yra labai praktiški dėl vasaros, nes palt| gali panaudoti prie kitų suknių—o, svarbiausia, jie nepriduoda šilumos ir visuomet atrodo elegantiški—spalvos dažniausia tamsia ar šviesiai mėlynos su baltais raštais—arba Mtan” medžiaga su .baltais pilka su geltonais priedais.

seniai tamsios k ošti u-

ir
Motinos Dienos 
Moterų SkyriusSekančios savaitės “Moterų Skyrius”, pašvęstas Motinų Dienai, bus išleistas ne ketvirtadienį, bet šeštadienį, gegužės 7 d. Moterų Puslapio bendradarbės tai laidai paruošė daug įdomių raštų,Kai virsit ryžius, pridėkit keletą lasų citrinų sunkos, — ryžiai bus bąltęsni,

Aviacijos drama su Myrna Loy, Clark Gąble ir Speącer Tracy,Pasaka vaizduoja drąsumą badymo lakūnų ir tragingą pavojų jų gyvybei, kada skrenda į nežinomas berybes su nežinomų galimybių nauju orlaiviu. Taipgi širdį draskančias kankynes tų, kurie tuos drąsuolius myli.Filmą turi daug įdomių ir kvapą užimančių scenų. Katastrofos scenos labai realiai fotografuotos (man net per daug realiai). Vaidinimas pirmos rūšies. Clark Gable, kaipo drąsus ię nieko nepaisantis lakūnas, Myrna Loy jo simpatinga žmoną ir Spencer Tracy jo meka- nikas. Kas myli aviacijos atmosferą, būtinai mątykit.Rodoma United Artist Teatre.
Maistas jVeda Dora Vilkienė
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Džiovintų Slyvų 
Morkų Salotos1 puodukas džiovintų slyvų, smulkiai supiaustykit., 2 puoduku sukapotų žalių morkų.* T čficfelis orandžius, smulkiai su- jūaustytas.% puoduko smulkiai sukapotų peanuts.V4 mayonnaise dažalo.Nuplaukit slyvas drungnam vandeny ir palaikykit per naktį paskui smulkiai supiaustykit. Jeigu norit, galit jas išvirti. Paskui sumaišykit su morkom, orandžiu, peanut riešutais ir dažalu. Paduokit ant salotų lapų. Tai labai sveikas valgis kaip augusiems taip ir kūdikiams.
Kiaušinių SalotosSuraikytų, kietai išvirtų kiaušinių, Bermuda svogūnų, žalių smulkiai supiaustytų pipirų. Rupiai su- piaustytų salotų lapų, mažais šmotukais supiaustyto “American” sūrio ir prancūziško dažalo, padaryto iš alyvos, citrinų sunkos (nedčkit acto, nes actas kai kam kenkia) ir druskos. Viską kartu sumaišykit ir paduokit su virtom bulvėm arba duona.

Šią savaitę pigiau nusipirksite jauticną^yrib roast” ir “pot roast”. Jautieną galit tušinli su daržovėmis arba pakepti pečiuje su bulvėmis.Taipgi kiauliena yra šiek — tiek pigesnė.
s

• (ACHE-NAUJIENŲ Foto]GERAS DARŽOVIŲ VALGIS. — Iš virtų bulvių, morkvų, cibulių, cauliflower ir žirnių galima paruošti gražų ir skanų casserole valgį, Ant daržovių reikia užpilti du puoduku balto sdso, kuriame buvo ištirpinta pusė svaro tarkuoto sūrio ir tą viską padėti kepti pe
čiuje iki sosas pasidarys kiek rusvas.



NAUJIENOS, Chlcago, I1L Ketvirtadienis, bal. 28, 1938

SUSIRINKIMAI Diena Iš Dienos
Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atsto

vų visuotinas susirinkimas įvyks ketvirtadienį, balandžio 
28 dieną Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted 

' St. ant pirmų lubų, 7:30 vai. vakare. Jūsų atsilankymas į 
susirinkimą būtinai reikalingas. —Sekr. John Zalatoris.

Darbininkų šventė, Pirmoji Gegužės, bus iškilmingai apvaikš
čiojama sekmadienį, gegužės 1 dieną, Mildos svetainėje, 
3140 S. Halsted st., pradžia 2 vai. po pietų. įžanga veltui. 
Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigaitis, V. Poška; 
dainuos Chicagos Liet. Vyrų choras ir Naujos Gadynės 
choras. Kiekvienas darbo žmogus turėtų laikyti sau už 
būtiną pareigą dalyvauti tarptautinės darbininkų šventės 
iškilmėse. Rengia LSS Chicagos Centrale kuopa ir LDD 
4 kuopa. “Visų šalių darbininkai, vienykitės!” —Rengėjai.

M t. Greenwood SLA 178 kp. rengia sekmadienį, balandžio 30 
dieną balių su vaidinimais ir prakalbomis. Bus dainos, ge
ras orkestras, užkandžiai, lietuviškas krupnikas, o laimė
jimams suris ir zuikiai. Parengimas įvyks O. Malley S. 
Hali, 3016 W. 111 st. Pradžia 5 v. p. p. Kviečia Komitetas.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Kad VVidman turi malevos ir sienų popieriaus visokiems malevo- 
jimams ir sienų popieriaus lipdymo tikslams. Užeikite į krautuvę, 

mes džiaugsmingai parodysime savo didelį steką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias kainas

Štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR 70
IŠLAUKO REIKALAMS .................   I « J
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ............................ $-j Q
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA

GRINDIMS COVERING 9x12 $3.98
VVIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street
Tel. BOtfLEVARD 3938 - -

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD. .

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 yal. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Ginčai Northsidės 
“Morning Star”
Kliube
Nepatenkinti Rašymu Kores

pondencijų Apie Kliubą

NORTH SIDE — Balandžio

Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet, taip

nariais 
sakant,

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINA M 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

.1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTER8" 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ 

»

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIUS 
GINTARŲ 
filKANINIŲ DAIKTU

Chicagietė Ankstyboji 
Krekždė—Skrenda 
Lietuvon

Prieš dešimts metų p-lė An-
čiutė metė linelius rovus, pali-i7 d. įvyko Rytinės žvaigždės 
<o namiškius ir draugus ir pa- kliubo mėnesinis susirinkimas, 
sileido į kelionę Chicagon. čia 
atvykus rado daug Joniškie
čių vi ikinų ir < merginų, kaip “nepaprastas, 
tai Mišių Feliksą, kuris dabar 
gyvena Lietuvoj, Butautį Julių, 
Petraitį Benių, Buknių Vladą, 

Strakšą Kazimierą, Yonkų Jo
ną, Brijunus Alfonsą, Juozą ir 
Antaną, Kipšą Kazimierą, Ki- 
gytę Zuzaną, Stašinskaitę O- 
nutę, Andrejuriaitę Bronislovą, 
p-lę Misiūnaitę, Pikeliutę Rožę, 
brolį Fabijoną, sesutes Jeva ir 
Antaniną, švogerį Gasparaiti ir 
B. Vaitekūną ir daug kitų savo 
parapijonų. Kaip tik Joniškie
čiai nutirė tverti Labdarybės 
ir Kultūros Kliubą, tai Ančiu- 
tė pati pirmoji stojo į veikimą 
ir su kitais Joniškiečiais orga
nizavo, rengė Joniškiečių gegu
žines, pasilinksminimo vakarė
lius, rinko aukas Lietuvai ap- 
švietos reik: lams, buvo valdy
boj ir šimtus kitų darbų dar
belių dirbo, kad tik Joniškie
čių Kliubas augtų ir bujotų. 
Taigi jai dabar vykstant ap
lankyti Lietuvą nėra mažiau
sios abejones, kad didelis bū
rys Joniškiečių ir daug kitų 
jos draugą atsilankys į išleis
tuvių vakarėlį, kuris įvyks sek
madienį, gegužės 8 dieną, Mil
dos salėj, 3142 S. Halsted St. 
Pndžia 5 vai. po piet. Prie pro
gos priminsiu, kad p-lė An- 
čiutė važiuoja per Naujienos 
'aivų Britannic. Išplauks ge
gužės 14 d’.eną iš New Yorko į 
Klaipėdą. Joniškietis

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms L ... 
(Ch’cagoje)

Kazimierą s Drazba, 
Albina Wisniewski, 25 
...August Betlejevvski, 
Frances Gura, 27

Pirmininkas p. A. 
: tidaręs susirinkimą, 
įžanginę kalbą. Jo kalba, buvo 
pašvęsta bauginimui “Naujie
nų” korespondėnto už rašymą 
į dienraštį apie kliubo veiklą. 
Jis sakė: “aš turiu pilnas infor
macijas apie korespondentą ir 
tą ypatų, kuri jam suteikia in
formacijas apie kliubą.”

Pirmininkas gąsdino kliubo 
narius suspendavimui ir išbrau
kimu jei rašys į “Naujienas” 
arba suteiks korespondentui ži
nias apie kliubo veiklą.

Pridūrė, kad jis vieną sykį 
korespondentui uždaręs burną,| 
bet dabar ir vėl rašąs. Toliaus 
nurodė, kad rašymas j laikraš
čius žeminą kliubo vardą.

♦
Aš gi norėčiau žinote, kodėl 

rašymas į laikraščius apie kliu- 
bų ir draugijų veiklą ar apsi
leidimą gali žeminti jų vardą.! 
Man rodos, kad Ii ikraščiąi tik 
tam ir yra, kad visuomenę in-( 
fomuot ir nurodyt kelią į "Švie
sesnę ir geresnę ateitį.

Rytinės žvaigždės kliubo na
riai yra demokratiškai nusista
tę ir jokių diktatorių nepc.ken,- 
čia, ar jie butų iš Romos, Ber
lyno ar Maskvos!

Man gerai prisimena buvusia 
pirmininkas p. Valskis ir jo 
veikla kliubo naudai. Narių j 
tirpė jokių kivirčių nebūdavo.; 
Parengimuose Visados būdavo 
pavyzdinga tvarka. Rašyt į 
laikraščius prarydavo netik 
kliubo narius; 
y patas.
kliubui naudą.

.Man rodosi, 
į tatorišką” nusistatymą.

tų į šalį ir eiti Sykiu su 
tų padėti į šalį ir eiti 
su demokratiškai nusiteikusia 
visuomene, bet jei kas antraip 
mano — tai klysta. — XX

Mat,
.29,

32,

Lietuvis Atidaro 
Naują Vaistinę 
Marąuette Parke

su

su

Prie 68 ir Western Avenue

Shimkus 
pasakė

bet ir pašalines 
jis matė iš to

MARQUETTE PARK — Se
nas lietuvis biznierius Ignas 
Miletz-Mulevičius gegužės iftė- 
nesio pradžioje atidarys naują 
lietuvišką ve .ištinę Marquet>te 
Parke. Įstaiga bus įrengta ties 
kampu 68th? ir Western ave
nue gatvių.

P-s Miletz darbuojasi vaisti
nių srityje kelioliką metų lai
ko. Vienu laiku jis buvo part
neriuose su Brighton Parko 
vaistininku P. Dalenu. Jis yra 
ir giminaitis kito vaistininko, 
garsaus p. Antano Kartano, 
2555 West 69th street, kuris 
yra savininkas lietuviškos kos
metikų (pudrų, kremų, etc.) 
dirbtuvės Nido Laboratories.

kad savo “dik- 
reikė- 
demo-

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą 

. ■ - v

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

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

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

L. M. Norkus
Beer Distributor

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC’’ KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit j musų “sample room” ir pamatykite šių jmportuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
'• PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHIOAGO, ILL. 4. P. RAKŠTIS, 8AV.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Ventian Blinds)
SAULES UŽDANGAS, DRAPERĖS 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.Jos. šuster ir Sūnūs, 

savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
SKUkit T«l. VAROS 3408

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) ................ tonas
SMULKESNĖS $7.00
Tonas ........................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Šmotu

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGEBS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49

6
6 
6

1.19
1.19
79<t
1.19

' 6 didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už 
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 

Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

AMBROSIA & NECTAR

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMFT 4118 . .

Garsinkitės “N-nose”
........................... ....... ---------------------------------

DAltY
BUSINESS
DIRECTORY

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 susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 7 
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS......................... $Cn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

v diena ligoninėje ........ $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAl

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

TeL Hemlock 62402415 W. 64th Street

Universal restaurant 
GERESNIŲ , VALGIŲ VALGYLA 

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

Tcl. VICTORY 9670.
GERKIT tik GERĄ ALŲ,- padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kuri užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą pa'tar- 
navimą. . / .

Balandžio 28 d.Kupono No. 122

Valstija

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 AVĖ.
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Atsišaukimas Į Po 
Karo Atvykusius 
Lietuvius,-aites

Mildos svetainėj, '3142 So. Hal
sted Street.

LJKR Seketorius
Alfred’as J. Butkus

KOLA, KOLA, KOLA IR PER1KOLA : Ką žmonės

Ragina Stoti į Liet. Jaunimo 
Ratelį

• 1 ’ ♦ ■ .

Lietuviai ir lietuvaitės, ar r 
žinote, kad po karo iš Lietuvos 
ir kitų Europos kraštų yra la- • 
bai daug lietuvių atvažiavusių 
į Jungtines Valstijas. Didžiu
ma jų apsistojo Chieagoj ir ki
tose Chieagos apylinkėse. Jau
nimas, nemokėdamas šito kraš
to kalbos, mažai ką nuveikia/ 
ir taip leidžia laiką, kur nors 
prie kortų

Pabuskit, 
tės, stokit 
organizuotą 
šiai kaip 
Kultūros Ratelį. Ten rasite dau
gel savo krašto draugų-drau- 
gių. Sakau tą todėl, kad Ra- 
telyj priklauso beveik vieni tik 
po karo atvažiavę lietuviai. Jų 
yra iš visokių Lietuvos krašr 
tų. Taigi, buk vienas iš musų 
narių ir dirbkime iš vien kul
tūros ir apšvietos naudai.

Jau visi skaitėte ir girdėjo
te, kad bal. mėn. 10 dieną Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj- L. 
J. K. R>Ssurengė juokingą ke
turių aktų komediją,. “Avinė
lis Nekaltasis” Ar negražu bu
vo, kad toks jaunas kliubas su
rengė tokį gražų vakarą su vei- 
kahi, kuriame dalyvavo vieni 
tik Ratelio nariai,

Jaunimas, matydamas, kad 
yra toki graži tvarka ne veltui 
tą patį vakarą prisirašė į Ra
telį. Noriu priminti naujiems 
nariams, kad ateinantis LJKR 
susirinkimasį vyks gegužės 
mėn. 6 dieną, 8 vak vakare,

ar taip kur.
betuviai-lietuvai- 

į kokią nors gerai 
organizacijų, panar 
Lietuvių Jaunimo

Moterų Piliečių 
Lygas “Motinų Die 
nos” Vakaras
Ruošia Parengimą Geg. 7 d.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga ruošia Motinų Dienos va
karėlį, pagerbimui visų lietu
vių motiną. Tas nutarimas bu
vo padarytas organizacijos su- 
sirinkimd,. kuris įvyko kovo 30.

Tame susirinkime buvo skai
dytas laiškas nuo p. A. Nausė
dienės, kuri kandidatavo į 9-to 
distrikto senatores. Laiškas 
juvo priimtas ir narės žadėjo 
remti jos kandidatūra ir ki
toms patarti.

“Motinų Dienos” vakarėlis 
vyks gegužės 7 d., Sandaros 

svet., 814 W. 33rd St.
Nutarta ruošti vajų naujų 

narių prirašymui. Toms, 
rios daugiausiai prirašys 
rių, bus duodamos brangios 
vanos. Mokestis šioj lygoj 
tiktai 10c. į mėnesį.

Prisirašė nauja narė Paulina 
Burbienė. Po susirinkimo na
rės buvo papuoštos gėlėms ir 
Vaišinamos lietuviškais saldai
niais, kuriuos paaukavo O. A- 
leliunienė, ir gardžių pyragų, 
kurį pagamino vice-pirm. P. 
Buožienė. M. Zolpienė, 

pirm.

ku- 
na- 
do- 
yra

MADOS

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos gavo iš valstijos 

valdžios Spripgfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemląpio. r,

Tas Mnlapisj *pįrod,o vi^us 
Illinois vieškelius, Visus mies
tus, miestelius ir kaimus, upes, 
įdomias istorines vietas ir par
kus; toli tarp miestų, etc. žem- 
lapis taipgi paduoda atskirus 
Chicagos ir kitų stambesnių 
miestų gatvių planus, ir nuro
do kas verta pamatyti ir kur 
galima pailsėti ir pamatyti gra
žius gamtos reginius.

Užeikite į “Naujienas” ir 
pasiimkite, po kopiją to. žem- 
lapio. Jį galite gauti nemoka
mai.

• REVOLVERIS PO PA
GALVE UŽMUŠĖ MERGAITĘ 
—Frank Murphy, 516 S.- Kil- 
bourne laikė revolverį po pa
galve apsaugai nuo piktadarių. 
19 metų giminaitė Eileen, gy
venanti su Murphy, revolverį 
atrado ir pradėjo žaisti su. juo. 
Revolveris šovė, kulka pervėrė 
jai galvą ir mergaitė netrukus 
mirė.

No. 4751—Namie dėvėti suknelė 
—Žiurstukas. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome, iškirpti paduotą M an
tutę arba priduoti pavyzdžie 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti sava vardą pa
vardę ir adresu Kiekvienu pa
vyzdžio kaina T5 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattera Depu 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.
f—"F— ................

NAUJIENOS Pattern Dept.
178^ S. Halsted SL, Chicago, I1L

Cte įdedu 15 centų te prašau 

atsiųsti »•*
Mfefos---------------- per krutinę

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi, Nu

kentėjusioms šeimoms 
: [ EJLLIS PLANAS
Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 

• ipaprastą tiesiogį planą, kad. jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo- 

. jau .drabužiams^ bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali uz jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik pąklauskite

' jo apie Ellis planą.
L. T. ELLIS COMPANY
N. LaSalto Si. FrankHn 1593

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phon» LAFAYETTH-5800

metilo
Ką randame labiau

B'’??
■■ ■ - m ■ -STiiZ

J. Byanskas, “Birutės” Vedėjas
žodžiu, pradėkime pavasarį 

švęsti kaip pridera geriems 
žmonėms ir GEGUŽĖS 1 d. 
stengkimės viską padėję į ša
lį dalyvauti SOKOL SALĖJE 
ir prisižiūrėti- tam nepapras.-. 
tam veikalui- PERIKOLA.

f CLASSIFIED APS
HELP WANTED—FEMALE 

_Darbininkių Reikia
REIKIA MERGINOS 18-30, namų 

darbui; paprastas virimas; nėra 
skalbimo; savas kambarys; vana; 
$7.00. Forest 2314. Reverse charges.

TAVERNS
Užeigos 

NEPAMIRŠKITE UŽEITI PAS: 
PETE YOUNG

Šaltas ir skanus 
SCHLITZ ALUS

83 ir Kean Avenue.
(prieš, Tautiškų kapinių vartus),REIKALINGA MOTERIS prižiū

rėti vaikus —- pragyvenimas ir al
ga. 3738 So. Halsted St.Draugas balandžio 11 d. tu

rėjo editorialą tokia antrašte:; 
“Reikia labiau įsdgilinti.” Be 
kito ko, ten pripažįstama,, kad 
tarp katalikų atsiranda blogų 
žmonių, tarp nekatalikų atsi
randa gerų žmonių. “Rašoma:, 

i “Šiandien krikščionybės priešai 
pastato iš savo, tarpo geresnių 
žmonių, negu katalikai. Bet tai. 
atskiri asmenys, bet ne visume.. 
'Jų žmonės yra geresni ne už 
katalikus, o už blogus katuli-^ 
kus»

i \ >
t “Bet mes pastatykime visu
mą; krikščionišką tautą su ne- 
krŪišiočiniška; palyginkime jų 
dorovingumą, nusikaltimo laip- 
igtnį ir darbų tikslas. Milžiniš- 
jkas skirtumas t”
; Pavyzdžių ten neduodama. 
;Todėl gilinkimės, į tą klausimą 
i ir patys lyginkime katalikus su 
nekatalikais, katalikišką tautą 
su nekatalikiška; ir pažiūrėki
me, kurių naudai bus tas mil
žiniškas skirtumas. I

Imkime lenkų tautą. Tai, taip 
įsakant, katalikiška tauta No. 1 
i O paskaitykime, ką apie tą eks- 

katalikišką tautą rašo lietu
ką talikiški laikraščiai. Iš 
kas ten rašoma apie len- 
katalikišką tautą, susidarys

REIKALINGA dviejų MERGINŲ 
ar moterų patarnauti roadhousej 
Willow Springs. Gyvenimas ant 
vietos. Tel. Willpw Springs 62,

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS atsakantis vyras 
į Barbecue Stand. Pragyvenimas ir 
$20.00, į mėnesį. 5519 So. H’arlow 
Avė. Drexel 3689.

REIKALINGAS ŽMOGUS paty
ręs taisyme medinio namo iš lau
ko, dėti naujus langus. 2038 West 
Wabansia Avė. netoli Hoyne Avė. 
l-mps lubos.

AUTOMOBILES FOR SALE
Automobiliai Par-

1936 .DODGE 4 DURŲ kaip nau
jas—Touring Sedan, mažai va
žiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER. 

3453' So. Morgan Street 
Boulevard 2510

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas Ir Važma

APLAMAS hauliną, muvinimas te 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
jrooke Avė. Šaukti Puhnan 4621.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO
3216 So. Halsted Street

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms Ir trąšomis. Parduo- 
šelie 25c; 5 bušeliai $1.90; 15 buše- T _ . T‘‘ i----
viėną bušelį už pristatymą nemo
kėsite, 
iki

,danr bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50: Jei pirksite daugiau kaip

Ofiso valandos 7 vaL ryto 
10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 

Rakandai_ irĮtoisai Pž^^yimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

ČERIUS 1937, visokio didžio SU 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Šta
rų fikčerius dėl bile kurio biznip 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269;

Coca-Cola, Pepsi-Kola, Kul-a-> 
Kola, Soda-Kola, tai gėrimai, 
kuriais karštomis dienomis 
žmonės troškulį malšina ir sa
ve gaivina. Kad žmogus trok
šta gerti, kiekvienas tai žino 
ir tai neginčijama. Mes trošku
lį tuoj malšiname vienu ar ki
tu gėrimu. Bet žmogaus ne 
vein tik kūnas trokšta,... Trok
šta ir siela. Siela kartais ir la
bai ko nori, ko geidžia ir tada 
mes stengiamės sielą patenkin
ti ir atgaivinti. Geriausias sie
los atgaivinimas, tai graži mu
zika. Mes tokiu buriu einame 
į teatrą. Atsigauti dvasiniai ir 
per keletą valandų pamiršti vi
sus savo kasdieninius vargus.

Operetė PERIKOLA suside
da fš^ražios muzikos ir gra
žių dainų. PERIKOLA yra ju- 

PERI
KOLA savo Pavejančia muzika 
pagavus žiūrovą ■ perkelia į tą 
tolimą Pietų Amerikos šalį, tą 
paslaptingąją 
Dalyvaujame 
vaizduotėje 
miestuose, jų plačiuose lau
kuose ir rojiškuose miškuose, 
kurie pilni įvairių margų pauk
štelių, įvairių gamtos gyvių ir 
tie miškai suokia amžinai 
baigiamą simfoniją, kurią 
toks, genijus kaip Jacąue 
fenbach galėjo suimti įr 
tiekti gaidomis ir muzika. O 
Birutės choras su savo gabiais 
nariais, dainininkais ir artis
tais jums šį kurinį, šį nepapras
tą kurinį perduos scenoje. 
Atvaizduos jį taip, kaip jis bu
vo tikrenybėje.

Atleidimui savo įtemptų ner
vų nuo kasdieninių pareigų, ei
name į teatrą ar tai krutamu 
paveikslų, ar gyvų lošimo bei 
muzikos pasiklausyti kantais 
po. kelis kartus per savaitę. Tai
gi, šį kartą pakeiskime savo 
išėjimus, nueidami ir į lietu
višką vakarą—perstatymą, ku
rį rengia Amerikos lietuvių vi
suomenėje pagarsėjęs Birutės 
choras, perstatydarni tą juokin
gą, įdomią, pilną romanso, 
meilės, ir nusiviUmo* kartu in
trigantų išprovokuotą beij pil
ną įvairių gyvenimą pavyzdžių 
operetę PERIKCLĄ, kurią ge
gužės 1 d. Birutės choras jums 
perstatys SOKOL SALĖJE, 
2343 So. Kedzie Avė., Chięago- 
je. Bukite Birutės svečiais tą 
vakarą, o BIRUTĖ jus vaišins 
kilnia, malonia muzika ir dai
nomis. Be to, ir gana įdomiais 
dealo^ais bei vaidinimu.

Ir •
Tą vakarą jums matyti tokį 

įdomų veikalą PERIKOLĄ,. kai
nuos tik 50c. O kad būtumei 
užtikrinti geresne vieta, arčiau 
prie estrados*-taL-kainuosį, tik 
75c. Pradžia bus 4:30 vaL po 

. piet. fo programos: bus šokiai 
, gerai orkestrai grojant iki vė
lumos. Taip pat bus ir gėri- 

1 mais bei užkandžiais galima 
■vaišintis.

• 9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

M1DWAY RUG & CARPĘT 
CLEANERS 
Drexel 5678.

iu-Pi-Teris

Pirmas Šių Metų 
Piknikas — 63 SLA 
Kuopos, Gegužes 1

BURNSIDE — SLA 63 kuo
pos pavasarinis piknikas įvyks 
sekmadienį, Gegužes 1 diena, 
Shady Tree (Spaitis) darže, 
Archer Road i skersai Oh Hen
ry Park. VishiSLA Kps. nariai, 
taipogi; ir pasaliniai yra kvie
čiami dalyvauto- šiame piknike.

■Komitetas

Perų 
mes 

tropiškų 
jų

valstybe, 
mintyse, 

kraštų

ne
tik 
Of- 
pa-

< DINGO DVI STUDEN
TĖS. Chicagos ir vidurva- 
karinių valstijų policija ieško 
dviejų studenčių, kurios prieš, 
penkias dienas pražuvo iš I11L 
nois universiteto, Champaign, 
III. Jos yra, Mildred Cooper, 
4851 N. Damen avenue, ir Vera 
Bernice Cohn, iš St. Louis, 
Missouri.,
;2—Pajauskas

Lenkija 
Lietuvai 

žingsnius 
metu ka-

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai .......... ............ . $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai  ......... ................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600- vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............    $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’i.EVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskotes

PARSIDUODA ICE BOKSIS tin
kamas dėl storo, 2552 Wefet 63rd 
Street. ( . *

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

tuojaus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Mrs. Walter -F. Heine- 
man, kurią majoras Kelly 
paskyrė būti Mokyklų Ta
rybos nare.. Ji esanti turtin-^ 
ga

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamų pinigų
kur neneša nuošimčių,, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1'739 So. Halsted 
StreeL2445 W. Marųuette Rd. 6 kamba

rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viškuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk- 
llųį transportacijos ir parkų. $6950 
—$1500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. Republic 4666.

tra 
•vių 
to, 
kų 
įspūdis, kad ta lenkų katalikiš
ka tauta nclabumo atžvilgiu y- 
ra No. 1.

Ir iš tikrųjų katalikiška len
kų tauta yra nelaba. Nė su vie
nu kaimynu katalikiška Lietu
va neturi tiek bėdų,, kiek sn ka
talikiška Lenkija.

? , j-
Dabar imkime ( bedievišką, 

bolševikišką Rusiją. Lietuva su 
Rusija sugyvena draugiškai. 
Galimas daiktas, kad kada nors 
bus pripažinta, jog Rusija bu
vo draugiškiausia Lietuvai val
stybė per pastaruosius 20 me
tų. Teisybė, nuomonė apie Ru
sti jos draugiškumą Lietuvai pa
šlijo. per neseniai įvykusią kri- 
zę>. kada katalikiška 
pasiuntė katalikiškai 
-ultimatumą jr darė 
Įją pasmaugti. Krizės
italikiška Lietuva tikėjosi, kad 
reikale bedieviška Rusija ją ap- 
igihs nuo katalikiškos Lenkijos.
i Taigi, matome, kad iš tikrų- 
IJų yra inilžininkas skirtumas 
tarp katalikiškos LenJujos ir 
bolševikiškos bedieviškos Rusi
jos. Bet tąsi skirtumas išeina 
katalikybės nenaudai.

Gilinkimės toliau. Imkime 
katalikišką Ispaniją ir katali- 
Ikišką Meksiką iš vienos pusės 
iii- nekatalikišką Švediją ir ne
katalikišką Norvegiją iš kitos 
pusės. Katalikiškoje Ispanijoje 
iir- katalikiškoje Meksikoje įsi
galėjo Romos katalikiška kuni
gija ir kartu įsigalėjo socialis 
'neteisingumas. To pasėka: vi
sokios bėdos, vargai ir galų ga
le revoliucijos. Protestantiškoj 
Švedijoj ir protestantiškoj Nor
vegijoj tokių bėdų nebuvo, nes 
abiejose tose valstybėse buvo 
vykinamas socialis teisingumas. 
Protestantiška Švedija ir pro
testantiška Norvegija yra ra
miausios ir tvarkingiausios tau
tos..

• Toliau, kas labiausdai teršia 
{Amerikos, politinį gyvenimą, 
jei ne Romos katalikai airiai?

Panašių faktų skaičių butų 
galima padauginti, bet jau ir 
,iš to, kas viršuje pasakyta, aiš
ku, kad iš. tikrųjų yra taip, 

‘kaip Draugas kad rašo. Vadi
nasi, yra milžiniškas skirtumas 
Itarp. katalikiškos ir nekatalikiš
kos tautos. Bet tas skirtumas} 
išeina katalikybės nenaudai. '

Tai, mat, ką randame, kai la
biau įsigiliname į dalykus.

—Lietuvis Protestantas

2 LOTAI PARDAVIMUI Mar- 
ųuette Parke, So. Kaminsky St. ir 
67th St. Labai nebrangiai, nėra 
jokios skolos. A. Stukas, 701 West 
21 Place.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoja ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 

1 FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

of Chicago.
2202 W. CERMAK RD. Canąl 8887

Pasirenduoja arba parsiduoda, 2 
aukštų plytų namas, pečium Šildy
mas, geroj, vietoj, tavernui arba 
restaurantui. Kampas 36th Place 
Morgan.

GORDON REALTY CO. 
809 West 35th Street 

YARDS 4329.

COAL—WOOD—OIL

ir Kainos Numažintos

PLYTINIS katėdž—7 kambarių— 
jfurnasas—garažas — $1800.—Bar
menas $150.00 įmokėti, $25.00 į mė- 
inesį—be palūkanų. 3826 So. Lowe 
Avenue. Republic 1012.

$1800.—Bar-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MINE RUN .............    $5.75
BIG LŲMP _______   $6.00
EGG ' ................   $6.00
NUT ............................   $6.00
SCRĘENINGS ..........-...... - $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
80 AKRAI, $3,800.00, puiki že

mė, miškai, geri budinkai, elektri- 
kos šviesos dirbtuvė; arti apskričio 
būstinės miesto — gretimai kiti 
lietuviai farmų savininkai. Hanson, 
Osborn, Hart, Michigan. DABAR 

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

senukė

PARDUOSIU 120 akerių farmą, 
geri didelė budinkai, sodnas, upelis, 
prie gero kelio, lietuvių apgyventa 
su ar be gyvulių ir padargų. Arba 
naujai statyta tavern su ruimais 
dėl resorterių, pigios laisnis, tik du 
tavernai miestuke, kreipkitės, John 
Sabluckis, Luther, Michigan. PAGARSINKTT 

SAVO BARGĘNUS

CL.ASSIFIED

(Adresas)

(Itisstas ir valstija)

NAVJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500
Musu apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakacUMl* 
mus duodame gerų nuo
laidų.

l AUMK-NAUJIENŲ Foto]

Wilson Frankland, kurį 
majoras Kelly paskyrė bu’fri 
Mokyklų Tarybos nariu iš 
darbo unijų puses-

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 
1 popiet ir nuo 4 i 

vai. vakaro.
Tet CANAL 8500

MUM—1 i 1............. —

(Vardas te pavardO
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gy-

ne- 
tai

Liudvikas Banis, 
Hrlsted street. Jam 
miškų gilumas va- 
net nereikia nei ka- 
savo žvėris gaudo

čia.u paduotu adresu. R.

LIUDVIKUI BANIUI NEREIKIA VAŽIUOTI 
J MIŠKUS MEDŽIOTI

Nepaprastus žvėris gaudo savo buto 
verandoje

18 APYLINKĖ. — Chicagos 
strielčiai važiuoja į tolimas 
vietas medžioti. Vieni j Wis- 
consino šiaurę, kiti į Michiga- 
no pusiausalį. Dar kiti Kana- 
don.

Bet • ne 
1827 South 
nereikia į 
žiuoti. Jam 
rabino. Jis
plikomis rankomis. Juos gaudo 
ne miškuose, bet savo buto ve
randoje. . ;

Vakar rytą išėjus vermdon 
L. Banis pamatė nepaprastą 
sutvėrimą prie savo buto laip
tų. Banis gyvena antrame auk
šte/ ties 1827 S. Halsted st. 
Priėjęs trčiau netikėto svečio, 
buvo sutiktas piktu šnypštimu 
ir dviejomis aštriomis gyvūno 
iltimis. Kalbamas sutvėrimas ( 
yra apie pėdos ilgumo, neįskai
tant ilgą, juodai virvei pana- tinai drąsos 
šią uodegaitę, ir apie šešių co- Kreipkitės pas p. Banius aukš
lių aukštumo. Gyvūno kailis

tamsiai rudas ir šerių galiu
kai atrodo pilki. Kojos juodos, 
trumputės, taip kad gyvūnas 
pilvą beveik velka žeme. Sna
pas smailus.

Niekuomet savo gyvenime 
tokio sutvėrimo nematęs, Br- 
nis apsiginklavo dėžę ir pra
dėjo “medžioti”. Ilgai medžio
ti nereikėjo. Nors gyvūnas iš 
pradžių spjaudėsi, šnypštė ir 

Įkando, bet pasidavė mėsos ga
baliukų ir kitokių skanėsių pa
gundai ir atsidūrė dėžėj.

Dabar Banis, ir žmona Mar- 
tha laiko sutvėrimą nelaisvėj. 
Jis gali būti amerikietiškas 
kurmis, opasumas (opposum) 
ar kitoks jiems pan; šus 
vunasz

Kadangi pp. Baniai dar 
siruošia žvėryno atidaryti, 
mielai atiduos gyvūną, tokiam 
asmeniui, kuris sukaups užtek- 

jį prisijaukinti.

NAUJIENOS, Chicago, M

Visa Chicaga Ruošiasi Iškilmingai 
Švęsti Pirmą Gegužės

Iškilmingai Šventę Švęs ir Chicagos * 
Lietuviai

Pirma Gegužės—viso pašau- bininkai rinksis į burius ir de- 
lio darbo žmonių šventė, jau 
čia pat, ateinantį sekmadienį.

Vargu kur civilizuotame pa
saulyje rasis kampelis, kur 
darbininkai jas vienaip ar ki
taip neatžymėtų. Tai yra sim
bolinė darbininkų šventė, kvie
čianti ir jungianti darbo žmo
nes visų šalių, tautų ir rasių 
prie vienybės, prie kovos už 
savo būvio pagerinimą. . s

Gegužės Pirma—Chicagai 
Svarbi

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).

Kuopa 161, Christopher, III.
Į Prezidentus

Bagočius .......................... '
Į Vice Prezidentus 

Mažukna ..
Į Sekretorius

Miliauskas ...
Vinikas .........

Į Iždininkus
Gugis .............

Į Iždo Globėjus
Mikužiute
Martin ..........
Mockus .........

Į Dak. Kvot.
Dr. Staneslow

6
1

6

Kuopa 258, Washington, Pa.
Į Prezidentus

Bagočius ...........
Jurgelionis /.....

I Vice Prezidentus
Mažukna .....
Bukšnritis ....
Į Sekretorius

Vinikas ....
Miliauskas

l

i

Iždininkus
Gugis ..............
Simokaitis .......
Iždo Globėjus
Mockus ............
Mikužiute ........
Kerševičius ....
Martin .............
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow ..
Dr. Stanulionis

13

14

12

’ ' [ ACME-NAUJIENŲ Foto]
Du arkliai Chioagos viešbutyje. Agrikultūros klubas didesniam išsigarsinimui ir 

arklių parėmimui sumanė užsikviesti pas save pietums į La Šalie viešbutį sunkaus 
vežimo arklių. Du arkliai King ir Mine Degas gavo pakvietimą ir jį priėmė. King, 
2,300 svarų Clydesdale veislės arklys, kurį čia matome, padarė daug bildesio viešbu
tyje žingsniuodamas su savo sunkiomis pasagomis. Bot Mine Degas, 1900 svarų par- 
čeronas, pasagas buvo nusiėmęs ir ėjo mandagiai. Arklių pasirodymas puošniuose 
viešbučio kambariuose sutraukė daug žiopsotojų. Pietums jiems buvo duota kvepian
čio šieno, kuomet klubo nariai valgė stoiką. Agrikultūros klubas norėjo įrodyti, kad 
arkliai dar ilgai bus mėgiami farmerio pagelbininkai.

Martin .... .
Kerševičius 
Urbonas ... 
Dak. Kvot. 
Dr. 
Dr. 
Dr.

Staneslow
Biežis ......
Stanulionis

33

24
33

2

Septyni sportininkai Stella Malinauskienė 
važiuos Lietuvon 
iš Chicagos

Ypač chicagiečiams darbi
ninkam ta diena yra reikšmin
ga ir įvertintina net daugiau 
negu kur kitur, kadangi Gegu
žės Pirmos-Darbininkų šventės 
gimimo vieta yra Chicago. Jau 
prabėgo 45 metai kuomet dar
bininkai Chicagoje streikuoda/- 
mi ir kovodami už geresnį duo
nos kąsnį, už savo žmogiškas 
teises, už trumpesnes darbo va-: 
landas, pakėlė šį obalsį:—“Vi
siems darbininkam 8 valandų 
darbo dieną!” Tuomet reikėda
vo dirbti nuo 10 iki 14 valandų 
į parą. Tas šauksmas ir reika
lavimas pasklido per visą pa
saulį, darbo žmonės visur ko
vojo ir reikalavo daugiau tei
sių, daugiau liuosybės, geres
nio atlyginimo už darbą, trum
pesnių darbo valandų—8 valan
dų o ne daugiau. Vienas daly
kas jau atsiektas, ne tik 8, bet 
ir mažiau darbo valandų jau 
iškovota. Bet tas dar ‘ darbi
ninkams -gerovės nei laimės ne
atnešė; vargas, išnaudojimas, 
skriaudos ir> pažeminimas dar 
tebeviešpatauja.

Darbininkų kova <|ar nėra 
laimėta. Pradžia padaryta, kad 
vienybėje yra 'galybė aiškiai 
įrodyta. Kova ėjo, eina ir eis 
galės, šauksmas, į minias tas 
be paliovos iki galutinos per- 
pats vis pasikartoja: “Visų ša
lių darbininkai vienykitės,— 
jus nieko nepralaimėsite apart 
retežių!”

Maršavimai, Demonstracijos
Ateinantį sekmadienį, Gegu- __  „ , .

žės Pirmą—Darbo Žmonių j vaus juokingi AKROBATIŠKI
šventė. Visame pasaulyje dar- ŠOKĖJAI! ! V.A.B.

Socialistų Sąjungos 
centralė kuopa susi-
Lietuvių Darbininkų 
rengia Gegužės Pir-

monstratyviai maršuos, tarsis 
apie savo ekonominius reikalus, 
jungs spėkas, statys naujus 
reikalavimus.

Chicago j e irgi tas pat įvyks: 
yra susiorganizavęs tarptauti
nis darbo M unijų ir politinių 
grupių Pirmos Gegužės apvaikš- 

čiojimo surengimui komitetas. 
Įvyks maršavimr.s gatvėmis, 
masinis mitingas, prakalbos, 
demonstravimas sujungtų dar
bininkų spėkos ir solidarumo. 
Negana to; skirtingos tautos, 
grupės, kolonijos bei organiza
cijos rengs atskirus lokalius 
mitingus, kad duoti progą vi
siems ten dalyvauti.

Lietuvių Minėjimas
Tas pat bus ir pas lietuvius. 

Lietuvių 
Chicagos 
dėjusi su 
4 kuopa,
mos paminėjimą Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halsted Str., pra
džia 2 valandą po pietų. Bus 
prakalbos, dainos, muzika. Kal
bės Naujienų redaktorius Dr. 
P. Grigaitis, Naujienų redakci
jos narys V. Poška; dainuos 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
ir Naujos Gadynės Choras. 
Įžanga 'visiems veltui. Kadan
gi yra sekmadienis, liuosas po
piečio laikas, tat kas tik ne
dalyvaus tarptautiniame marša- 
vime, turėtų nepasilikti namie, 
o būtinai atvykti į Mildos .sve
tainę ir ten bendrai dalyvauti 
šios darbininkams tiek reikš
mingos dienos apyaikščiojime.

—Kvieslys

LigoninėjeSusidarė specialia komitetas

Amerikos lietuvių atletikos 
komitetas, kurio ‘ pirmininku 
yra J. T. Ztfriš,10 praheša, kad 
jis yra pasirengį’š pasiųsti šią 
vasarą Lietuvon bent septynis 
sportininkus dhl^Vauti sporto 
Olimpiadoj. Tie septyni spor
tininkai busią iš Chicagos' ir 
tikimasi, kad daugiau jų pri
sidės iš. New Yorko, Clevelan- 
do dr Detroito. ,

124 kp., Hartford, Conn.
Prezidentus
Bagočius ......................... .
Laukaitis ——-...........-......
Vice Prezidentus
Mažukna ..... ...... .......... ....
Bukšnaitis ......................
Sekretorius
Vinikas .......... t...............
Milicuskas ..... ............. .
Andziulaitis .....................
Iždininkus
Gugis .... .............................
Trečiokas ..........................
Simokaitis ........................
Iždo Globėjus
Mikužiute ...................
Mockus ..........................

20
40

16
46

Kuopa
Į Prezidentus

Bagočius —........
Laukaitis ..........
Jurgelionis ........

Į Vice Prezidentus
Mažukna ...........

89, East Chicago, Ind.

11

Willow Springs Bizniere
,*•••«• «v-

savaites pabaigoje 
atsigulė 

gerai ži- 
Malinau-

Ar Girdėjot Kad?

13

u

13

SIENAI PANELIS

17
9

20
39

19
49

Sekretorius
Vinikas
Miliauskas ...
Iždininkus
Gugis ..... .....
Iždo Globėjus
Mockus ........
Mikužiute ......
Martin ..........
Urbonas ........
Soponis ........
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow
Dr. Biežis ....

9

13

12

2

• “Už ĮŽEIDIMĄ” VIENĄ 
NUŠOVĖ, DU SUŽEIDĖ —Jo
se Reyna, 35; nuo 8546 Macki- 
naw avenue, gėrė alinėj ties 
8558 Mackinaw. Išeidamas ne
uždarė durų. Alinės savininkui 
pareikalavus jas uždaryti, Rey- 
jia piktai pažiurėjo ir nuėjo. 
Netrukus grįžo su revolverių. 
Nušovė klientą Jacob Andre- 
sak, 8547 Mackinaw; sužeidė 
Michael Stanko, kuris gyvena 
prie alinės ir Steve Zbur, 8509 
Mackinaw.

yra, kad spor- 
nori važiuoti

Reikalaujama 
tininkai, kurie 
Taetuvon, paduotų aplikacijas 
atletikos komitetui, nežiūrint, 
kad ir jie patys užsimokėtų 
už kelionę. Kelione Vienam 
sportininkui kaštuosianti $275, 
o smulkias išlaidas padengsian
ti atletikos 
taipgi, kad 
kams nebus

Pereitos 
susirgo. , ir ligoninės 
Chicagos lietuviams 
noma bizniere Stella
skiene. Ji yra savininkė Blue 
Goose Inn, prie Kean avenue, 
netoli Archer avenue, Willow 
Springs miestelyje.

Ligonė randasi ' Jefferson 
Park ligoninėje, prie Loomis 
ii* Monroe gatvių kampo. Ja 
rūpinasi duktė Bernice.

VBA

scenoje “Perikolos” 
kurią Birutės Choras 
pastatyti Gegužes ; 1, 
svetainėj, pasirodys

Gatvės 
operetėj, 
rengiasi
Sakalų
gatvės komedijantas ąu “trai- 
neruotais” šunimis.? ?

Šioj scenoje taip pat daly-

sąjunga. Sakoma 
Lietuvoj sportinin- 
jokių išlaidų.
keletas biznieriųChicago j e 

pasižadėjo remti sportininkus, 
šeši biznieriai jau apsiėmė ap
mokėti kelionės lėšas už šešiiis 
sportininkus po $275. Dar vie- 
no trūksta chięagiečių sporti
ninkų aprūpinimui.

Sportininkai ketina išvažiuo
ti Lietuvon apie liepos 1 d. ir 
būti Kaune apie dvi savaites.

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

Tuojaus Siųskite Aukas Ispanijos Liaudžiai Padėti
Čia talpinamas atsišaukimas 

anglų kalboje, sako, kad ge
nerolas Franco Ispanijoj ne
turi nesusipratimų su darbi
ninkų unijomis, nes jis unijų 
vadus sušaudė.

Jūsų broliai darbininkai Is
panijoj guli sužeisti ir mirš
ta. Jiems reikalinga pagelba. 
Reikia ambulansų, maisto, 
vaistų.

Siųskite šiam tikslui aukas 
angliškam atsišaukime nuro
dytu adresu.
kas

Aukokite kiek 
galite: po keletą centų,

po dolerį ir daugiau. Neatidė
liokite. Reikalas yra greitas.

Medikalis biuras ir Šiauri
nės Amerikos Komitetas Ispa
nijos demokratijai gelbėti, 
kurs priima aukas, yra rimta 
Amerikos daktarų ir demo
kratijos draugų ištaiga, šio 
medikalio biuro atstovas dak
taras Irving Busch neseniai 
sugryžo iš Ispanijos, kur jis Franco, 
prižiūrėjo biuro 
ligonines. Jis pranešė, kad ten1 įjanijos žmonių kančios pasi
baisi stoka gyduolių, drabužių didins. Jie reikalingi, jūsų pa- 
ir maisto. Prie Teruelio su- gelbos dabar.

žeistieji mirė nuo sušalimo, 
nes nebūto užtektinai ambu- 
lansų nuvežti visiems į ligo
nines.

Gautomis biuro žiniomis lo- 
jalistai Ispanijoj tebėra tvirtai 
pasiryžę kariauti kol fašiz
mas bus apgalėtas. Karas ne
pasibaigė. Jis nepasibaigs kol 
demokratija paims viršų ir 
“ , Hitlerio ir Mussolinio

užlaikomasĮ legionai nebus išvyti. Bet Is-

FRANCO HAS NO UNION TROUBLE
TAUPYKIT KUPONUS

. PATTERN 1711

No. 1711
MEDICAL SUPPLIES

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

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

They Need
FOOD

SAMPLER

No. 1711 — Štai gražus panelis sienai padabinti. Tinka 
visur, nes jame išreikštas gražus sentimentas.

| Vardai ir pavardi 

| Adresas -------.----

1 Miestas ir valstija

“Since General Franco’s forcet occupied the mine arei, 
there has been no labor unrest. . . . Leaders of labor dis- 
turbances and others were dealt with by court martial, 
found guilty and «hot.”

—Sir Auckland Geddes, chairman of the board ot 
the Rio Tinto Mining Co., Ltd., Huelve, Spaln.

Your Brothers In Spain Lie Wounded

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo Šeštadieitio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INŽŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKŲBENKIT, nes mažai ją be
liko. v '

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

AMBULANCES

Send Contributions Now to 
Medlcal Bureftu and North American Committee to Aid Spanish Democracy 

381 Fourth Avenue, New York City 
PROTEST ACAINST SPANISH EMBARGO




