
VOL XXV Kaina 3c

Entered as second-class matter. March *7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 
under the Act of March 3, 1879

i........ .................................. ■■ A .................................. ■
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

' NAUJIENOS
TH* UlTHUANIAM DAILY N<W»

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Dlinoia

/ ! Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
_______________________________________________________________ ■._______________________________________—__________ .____________________________________________________________________________________

Chicago, III., Penktadienis, Balandžio-April 29 d., 1938 No. 101

Meras Kelly Ieško Washingtone Pagalbos Chicagai
PRAŠO PARAMOS $W00,000 PROJEK 

TAMS VYKDYTI
Paramos galima tikėtis, jei kongresas už 
girs prez. Roosevelto programą bizniui ir 

pramonei gaivinti
WASHINGTON, D. C., bal. Bet bonus 

28. — Chicagos mčras 
ieško Washingtone p 
$100,000,000 projektams 
goję vykdyti.

Atvyko jis į Washingtoną 
trečiadienį. Pirmiausia pasima
tė su Works Progress adminis
tratorium Hopkinsu, paskui su 
U. S. Housing Authority ad
ministratorium Strausu. Keta 
virtadienį d? r buvo nužiūrėta 
konferencija su vidaus reikalų 
sekretorium Ickesu.

Vienas projektų, dėl kurių 
meras Kelly tariasi su federa- 
lės valdžios atstovais, yra va
lyme s lūšnų ir statymas val
džios namų negrų apgyvento] 
apielinkėje Chicagos pietų da
lyje. Projektui dar pernai bu
vo paskirta $16,000,000. Ta
čiau federale valdžia reikalaut 
ja, kad Illinois valstija prii 
tų savo konstitucijps Jpatail 
ta prasme, jogei jfcitolde pi_ 
rendų namr.i, pastatyt?*valdžios 
pagalba, yra phliuostiojami nuo 
taksų mokėjimo. Iki šiol Illi
nois valstija reikiamos konsti
tucijos pataisos neturi, taigi 
Chicaga negali nė pagalbos 
gauti. O šešiolikos milionų do
lerių projektas suteiktų nema
žam skaičiui žmonių darbo ir 
nemažo biznio biznieriams.

Kiti projektai Chicagoj ap
skaičiuojama į $84,000,000,000. 
Jų tarpan įeina du maži ir vie
nas didelis kontraktas tune
liams statyti bendra suma $52,- 
228,000. Antrasis projektas tai 
statymas pietinėje miesto da
lyje vandeniui filtruoti stoties. 
Jis kaštuos $20,936,363. Kiti 
mažesni. Visi jie suteiktų taip 
darbo darbininkams, kaip ir 
biznio vertelgoms.

Bet šiems projektams meras 
Kelly gali tikėtis valdžios pa
galbos tik tuomet, kai kongre
sas asignuos prezidento Roose- 
velto reikalaujamas sumas vie- 
šiemsiems darbams. Tačiau ir 
kongresui asignavus 
jamas pinigų sumas 
bėdos^ nepasibaigs.

Dalykas toks, kad 
valdžia veikiausia 
Chicagai 45 nuošimčius reikia
mos sumos, bet pati Chicaga 
turės garantuoti 55 nuošim
čius.

IŠ kur gąus Chicaga tiek pi
nigų, jei ji yra paskendusi sko
lose? Manoma, kad užtrauks 
paskolą pavydalu naujai išlei
stų bonų.

Nuo
Gegužės
Pirmos

Chicagos

ar federale 
šitokia ga-

K LIETUVOS
PO ROMANTIŠKĄ SLAVIKŲ 

APYLINKĘ PASIDAIRIUS

PRAŠO LEISTI GINKLUS LOJALIS 
TAMS PARDUOTI

WASHINGTON, D. C., bal. 
28. — Aštuoniolika pasižymė
jusių mokslininkų trečiadienį 
atsišaukė į prezidentą Roose- 
veltą prašymu leisti Jungtinių 
Valstijų ginklus pardavinėti 
Ispanijos lojalistams.

“Mes tikime, kad suteikimas 
progos Ispanijos respuglikai 
apsiginti nuo fašizmo butų žy
gis pasaulio demokrątijos ir 
Amerikos laisvės apgynimui”, 
sako tie mokslininkai laiške 
prezidentui.

Mokslininkai, visi nariai Na- 
cionalės Mokslo Akademijos, 
kuri užbaigė savo metinį su
važiavimą trečiadienį, taipgi 
pareiškė, kad panaikinimas em
bargo ginklų siuntimui Ispani
jon butų ir mokslo interesuo
se.

Slavikų apylinkė plačioje Ža
na vyki j oje pagarsėjusi nepa
prastu gamtom grožiu ir ro
mantiškumu. Pats Slavikų mie
stelis nors mažas, bet labai 
gausus įstaigomis. Per čia ei
na gana didelis susisiekimas su 
Vokietija, į kurią musų tau
tiečiai perneša vieną kitą viš
tos kiaušinį ar kitokį alkanam 
vokiečio pilvui užkandį, iš ten 
sugrįžtą parsinešdami po bet 
kokį pramonės dalykėlį arba 
įkutusiais veidais, prisisiurbę 
bavariško vyno, kuris ten yra 
labai pigus, šiame pasienyje 
vyksta slapta, bet arši speku
liacija vokiečių markėmis ir li
ti is.

Slavikus apsupa srauni, auk
šti is krantais, apaugusiais šim
tamečiais medžiais — Siesar- 
tis ir auksadugnė, dainose ap
dainuota — Šešupė, kurios mel
svi vandenys, tarytum lietuvai- 
čių-mergelių akys, tyliu ritasi 
pasakodamas zanavykams dzū
kų ir kapsų vargus ir džiaug
smus. Ilgais kilometrais nusi
tęsusios Šešupės pievos pava
sarį pasipuošia tūkstančiais žie
dų,< Žiedęlįą, vasarą sesučių- 
mergelių suverstomis džiovinto 
šieno kupetomis, rudenį čia 
maitinasi, pešdami sodrią žolę, 
juodmargiai gi.Įvijai ir neišlai
komi, riestasprandžiai zanavy
kų žirgai, žiemą šias neužma
tomas pievas puošia baltuojan
čios sniego dangos.

Vakrae, kada saulė nueina 
poilsin į pavergtą Prūsų žeme
lę, įlipdama į tamsų mišką, 
tamsio.se Šešupės bangose ap
sigyvena žvaigždės, atsispindi 
išbalęs mėnulis, o pakrančių 
šlaituose pragysta gražiausiais 
balsais šimtai lakštingalų, tuo
met jautiesi, tarytum esi bur
tų ir dausų karalystėje.

Pavasarį, kada Šešupė niurnė
ta nuo savo krutinės žiemos 
sukaustytą ledo plutą, išsilie
jęs vanduo nuslūgsta į savo 
vagą. Prieš Velykų šventes, 
Kuršių marių žvejai didelėmis 
buriuotomis valtimis atplaukia, 
prisikrovę j: s pilnas mažų Kur
šių marių žuvelių, vadinamų 
“stintų” ir svogūnų. Kai pasi
rodo Šešupėje Kuršių marių 
žvejai, iš tolo išgirsti juos šau
kiant stintų! ^intų! tuomet 
slavikietės — zanavykietės ir 
prūsų moterys kašutes pačiu
pusios bėga mainikauti 4r pirk
ti nuo žvejų Kuršių marių žu
velių ir svogūnų.

Graži ir romantiška Slavikų 
apylinkė, žemė čia labai der
linga, duosni. Paskutiniai, len
kų ultimatumo žygiai slavikie- 
čius — ūkininkus dar labiau 
pririšo prie sąvo žemelės-mai- 
tintojėlės. Jie nenori, kad juos 
skriaustų lenkai, kankintų, vo? 
kiečio batas, arba čaižytų nu
garą ruso-kazoko nagaika. Za
navykuose senovės lietuvių dva
sia dar gyva!

reikia paremti 
turtu, kokiomis 
pajamomis, šiuęs 

bonus manoma paremti gazo
lino taksų pajamomis. Tačiau 
vėl kįla klausimas, 
valdžia pasitenkins 
rantija.

Taigi keblumų 
$100,000,000 projektams vyk
dyti yra nemažai. Ir visgi, at
sižvelgi? nt kaip federale vald
žia nori išjudinti darbus, reiš
kiama nuomonė, kad keblumai 
bus pašalinti, jei Jungt. Val
stijų kongresas užgirs prezi
dento neseniai paskelbtą biz
niui ir pramonei gaivinti pro- 

! gr?.mą.
.'X _ _________

Prezidentas ir For 
das nesutinka

Kelly kokiu nors 
albos nors tikromis

WASHINGTON, D.' C., bal. 
a *28. — Trečiadienį Baltajame 

Name įvyko Hesry Fordo ir 
prezidento Roosevelto pasitari
mas. Fordas griežtai pasakė 
prezidentui, kaip kad atvejų 
atvejais spaudoje yra pareiš
kęs, jogei valdžia neprivalo kiš
tis į biznį.

Pirmame pareiškime spau
dos atstovams po konferenci
jos su prezidentu Fordas ir vėl 
pakartojo pagrindinę savo min
tį sekamais žodžiais: “Jeigu fi
nansai pasišalintų iš valdžios, 
o valdžia pasišalintų iš biznio, 
tai viskas iš naujo sukrustų.”

Be to, Fordas pareiškė, kad 
jis yra priešingas sumanymui 
garantuoti darbininkams tam 
tikrą metinę algą, kad jis yra 
taipgi priešingas ir “planuotai 
gamybai”.

Maskva “valo” 
kunigus

Pa. valstija gavo 
$8,000,000 iš Mel

iono palikimo

reikalau-
Chicagos

federale 
dovanos

RIGA, Latvija, bal. 28. * — 
Maskvos dienraštis “Turd” 
trečiadienį pranešė, kad Sta
lino vyriausybė sunaikino bap
tistų parapijas Leningrade. 
Buvo padaryti masiniai areštai 
tos tikybos kunigų 
jonų. Visi jie buvo 
šnipinėjimu.

Be to, Sakytas
praneša, kad keletas šimtų pra- 
vosavų popų, o taipgi p™ Dgl to iškimo j t. Val- 
sektų protestonų kunigu suSau- gtiju valdžia įsakg savo amba. 
dyta be teismo per paskutines! ; ~

ir parapi-
kaltinami

dienraštis

lAČME-NAUJlE^Ų Foto I

ALYVOS ŽYDI. — Panelė Rūta Meteraitė surado, 
kad La Glangeinlčslelyje alyvos pražydo: dviem savai-

* tėm anksčiau kaip visuomet. Na ir džiaugias, tarp tų 
pavasario žiedų.

Areštuotas dėl grū
mojimo nužudyti 

prezidentą
MEMPHIS, Tenn., bal. 28. 

— Slaptosios tarnybos agentai 
ketvirtadienį areštavo tūlą 
Keith Rapp, 35 metų sėlsma- 
ną iš Bakersfield, Cal., kuris 
parašė laišką su grumojimu 
nužudyti prezidentą Roosevel- 
ta. v '

A

Rapp užsigina siuntęs pre
zidentui grąsinantį laišką. Jis 
bus sugrąžintas į Kaliforniją 
ir padėtas ligoninėje protui iš
tirti.

Jungt. Valstijos rei 
kalaus nacių pa

aiškinimo
bal. 
pa
šau

BERLYNAS, Vokietija, /
28. — Nacių vyriausybė 
skelbė, kad ji pasilaiko 
teisę konfiskuoti Vokietijos ir

i užsienių žydų turtą, esantį Vo- 
ikietijoje, valstybės reikalams.

. , ” v ’ i vei io pareisKimo jungi, v atsektų protestonų kunigų sušau-l —

dvi savaites.
“Turd” ‘akcentuoja, kad “lik

viduoti” buvo ne tik kunigai, 
bet daugeliu atvejų buvo lik
viduotos ir visos parapijos.

Anglija pasirašė lai 
vynu sutartį su 

Lenkija

pagrin

k.ivynų 
pasira-

LONDONAS, Anglija, ! bal. 
28. — Didžioji Britanija ir 
Lenkija trečiadienį pasirašė 
laivynų sutartį 1936 metų Lon
dono laivynų sutarties 
dais.

Tai yra jau trečia 
sutartis, kurią anglai
še. Pirmos dvi sutartys buvo 
pasirašytos viena su .Vokietija, 
o kita su Sovietų Rusija. Pa
informuoti rateliai sako, kad 
neužilgo panašias sutartis An
glija pasirašys su Skandinavi
jos valstybėmis ir gal būt su 
Turkija.

sadai Berlyne patirti, kaip bus 
su turtu, esančiu Vokietijoje, 
kuris priklauso žydams Ame
rikos piliečiams.

Teismas paneigė 
Darbo Tarybos 

įsakymą

Mokslo patyrimas, sako jie, 
rodo, kad diktatūrų valdžios 
sudaro aplinkybes, kuriose tei
sybes ieškojimas yra neįmano
mas.

Įsakė Austrijos ku 
nigams nesikišti 

Į politiką
VIENA, Austrija, bal. 28.— 

“Wiener Diocesan Blatt”, ofi
cialus kardinolo Innitzerio or-

HARRISBURG, Pa., bal. 28.
— Iš palikto Andrew Meliono 
turto Pennsylvania valstija ga
vo pereitą trečiadienį pavelde- ganas, ketvirtadienį įsakė Au-
jimo taksų $8,000,000. strijos katalikų kunigams atei-

I tyje nebenaudoti bažnyčių sa
kyklų politikai. Esą, kunigų 

j gyvenimas turi būti daugiau
kreipiamas į tikybos dalykus.

Argentinoje suvar 
žys svetimšalių 

veiklą
Lojalistai sulaikė 
“ sukilėlius'

...... f --- -X '
PERPIGNAN, Francuzija, 

bal. 28. — Tvirtas lojalistų pa
sipriešinimas Albocacer-Alcala 
de Chivert fronte sulaikė Is
panijos sukilėlius. Sukilėliai 
čia nepadarė jokio progreso 

~. p • jau visą savaitę, nežiūrint ne 
GrUmOJcl Stalinui pėstininkų įtakų, nė ąrtileri- 

——-----  jos ugnies.
RIGA, Latvija, bal. 28. — 

Trumpųjų bangų radijas, ku- T rvIrli fcorVilY 
ris pradėjo transliuoti progra- J’1 V.
mas kas vakaras, įspėjo sovie-( užsistoja 
tų viršilas, kad Pasiliuosavimo --------- -
Lyga atsirekomenduos Stalinui LONDONAS, Anglija, bal. 
gegužės 1 dieną ir kad Stalino 28. — Praėjusį pirmadienį, 25 
terorą lyga kovos taipgi tero- d., žvėjotojas Weymouth pei

liu nudūrė didžiulį ryklį 
(shark). Įvykis nepaprastas, ir 
Irikraščiai gan plačiai jį apra
šė, pasakodami kiek vargo žu
vininkas turėjo kol įveikė ryk-

BUENOS AIRES, Argenti
na^ bal. 28 Ketvirtadienio 
pranešimais, Argentinoje 
Chile ruošiamasi išleisti pa
tvarkymai suvaržantys svetim
šalių veiklą — pa našus tiems, 
kurie buvo išleisti neseniai Bra
zilijoje.

ru.

A.D.F. pradės skal 
dyti angliakasių 

uniją

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nno

8 vatrytoikiS vai. vakaro
šeštadieniais

■ tiktai iki 6 vai. vakaro Ir
SEKMADIENIAIS . 

nuo 9 ryto iki 1 popiet.
“NAUJIENŲ” Adm.

SS&3SSS

/k .f.

Tornado užgavo lie
tuvį ūkininką

CENTERVILLE, la., bal. 28. 
— Trečiadienį šioje apielinkė
je putė stiprus vėjai. Tačiau 
ūkininką John Butkovich (ku- 

— Gubernatorius Horner ket-'rio pavardė atrodo lietuviška), 
virtadienį sutiko atidėti Illinois? Appanoose kauntėje, užgavo 
valstijos demokratų konvenciją tikras viesulas. Viesulas nuplė- 
iki rudens. Ankstyvesnių pa^šė jo namp stogą, nuvedė prie- 
tvarkymu konvencija > turėjo angį ir numėtė juos 100 pėdų 
prasidėti kaip rytoj, balandžio tolin. Padarė žalos ir kitiems 
29 d. < ūkio pastatams.

Atidėjo Illinois vai 
stijos demokratų 

konvencijų
SPRINGFIELD, IIL, bal. 28.

■■■•ik .i ■

TERRE HAUTE, Ind., bal. 
28. — Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba buvo įsakiusi Co- 
lumbian Enamejing and Stamp- 
ing kompanijai priimti atgal J 
darbą 250 samdinių, pavarytų 
iš darbo laike streiko kov6 mė
nesį 1935 metais. Ketvirtadie
nį United States Circuit Court 
of Appeals paneigė Darbo Ta
rybos reikalavimą, kad teismas 
priverstų kompaniją išpildyti 
jos, Darbo Tarybos, įsakymą.

WASHINGTON, D. C., bal. 
28. — Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green 
ketvirtadienį paskelbė, kad fe
deracija pradės vajų angliaka
sių unijai ir C.I.O. kovoti. Fe
deracijos organizatoriai briau- 
sis į distriktus, kuriuos kon- 
troiluoja John Lewis ir C.I.O. 
šr liniukai. Jie kvies angliaka
sius nusikratyti Lewiso “dik
tatūra”. (

Vajus prieš Lewisą ir visą 
C.I.O. bus varomas Progressive 
Miners unijos vardu, šios uni
jos ofisai taps atidaryti Chi- 
cagoje. Laikinu jos prezidentu 
paskirtas. Joe Ozanic, o sekre
torium iždininku C. E. Percy.

Dabar karališkoji draugija 
kovai su žiaurumais gyvuliams 
tyrinėja Weymoutho žygį — 
ar jis, Weymouth, nepasielgė 
perdaug žiauriai su rykliu ir 
ar neverta patraukti jį teis
man.

Francuzija ir Britą 
nija pilnai sutinka
LONDONAS, Anglija, bal. 

28. — Britanijos užsienio rei
kalų ministerijos rtstovas pa
reiškė, kad premjeras Cham- 
berlain ir Francuzijos premje
ras Daladier pilnai sutiko vi
sais klausimais, kuriuos svar
stė ketvirtadienį. Pareiškimas 
išleista pirmos dienos konfe
rencijai pasibaigus.

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

Bendrai giedra ir šalčiau;
saulę teka 5c50, leidžiasi 7:45 
yalandą.

IŠŠUTO ŽIEMKENČIAI

KIŠKIAI ŠIĄ ŽIEMĄ APGA
DINO VAISMEDŽIUS

i .

Šioje r.pylin-PIKELIAI.
kėje nuėjus sniegui pastebėta, 

t!kad daugelio sodų augintojų 
yra apgraužti vaismedžiai. Dau
giausia apgraužtos jaunos obe
laitės.

ŠEDUIKIAI, Svėdasų vaisė. 
— Šio kaimo ir apylinkes ūki
ninkų laukuos, nuleidus snie
gą, pasirodė, kad žiemkenčiai 
(apie 50%) yra iššutę.

Daugiausia iššuto rugiai.

• Lietuva su Švedija pasira* 
še naują pašto sutartį, kuria 
tarp abiejų kraštų įvedamas vi
daus pašto tarifas

Blaivininkai turės 
suvažiavimą

BLOOMINGTON, III., bal. 
28. — Prohibicijos partija lai
kys konvenciją Bloommgtone 
penktadienį ir šeštadienį, bal. 
29 ir 30 dd. Konvencija pri
skirs pilną savo sąrašą rinki- 

įvyks lapkričiomams, kurie 
mėnesi.

tamsio.se
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SALOJE TARP OKEANŲ i te Pietų Amerikos
iilhiliititrj

i

I
B

I

RAš6 fkAnk būlaw *

(Tęsinys)
Apkeliavus Santa Clara, Ca- 

maguey ir Oriente provincijas 
pasirodė, kad ir ten juodo dar
bo kaina yra pigi. Bfehdrdį kal
bant, apife darbus rėikia pasa
kyti, štai kas: Kuboje indUstPi- 
ja nėta labai išsiplatinusi. NbPs 
čia ir yra visokių įmonių, bet 
tuos ant mažos skalės vedamus 
darbus atlieka kubiečiai su is
panais, o kitų šalių darbinin
kai nesamdomi.

metų Jie tėh gyvendami neįstei
gė nei Havanoje, nei kitame 
kokiame meiste pašalpinės 
draugijos. Jie nėra apšidraudę 
nei kubiečių organizacijose. Bet 
kokioj nelaimėj, žinbmu, jiems 
Peikia atsiduoH hCŽiHoniafti li
kimui.

Kubos miškai
I Kubą atkeliavusiems prisei- 

na dirbti giriose prie kirtimo 
medžių. Kuboje yra Apie 1,250,- 
000 akrų miško. čiA samdoma 
darbininkai plantacijose įvai
riems darbams atlikti. Samdo
ma ir prie kelių tiesimo bei ki
tokių panašių darbų. Prie kal
bamų darbų gyvenimo sąlygos 
yra blogos. Užmokestis siekia 
apie pusantro peso už Č/^’tkos 
valandų darbo dieną, — kaip 
kur mokama tik vienas pesas. 
Pragyvenimo brangumas čia y- 
ra lyginai toksi, kaiį> Šiaurės A- 
merikoje.

I Kubą daugiausia yra su
plaukę ispanai. Kitų šalių atei
viai čia pradėjo važiuoti tik po 
pasaulinio karo. Ir jie čia va
žiavo ne darbo ieškoti, bet tiks
lu įsigauti į šiaurės Ameriką. 
Kai 1931 metais liko uždarytos 
sienos, tai į Ameriką iš Kubos 
ateiviai pradėjo briadtis kon
trabandos keliu. Vieniems jų

Jie ir šiaip nesukūrė jokios 
kultūrinės draugijos. Nesidomi 
Jokiu veikimu dailės srityje ir 
bendrai visi kiti kultūriniai 
darbai' yra padėti į šalį. Tuo 
neveiklumo priežastis veikiau
siai ypa hedaPbris, skurdas ir 
alkis. Tie dalykai įstūmė jUOs 
į apatiją bei dvasinį apmirimą. 
O gal nieko konkrečio nepradė
jo veikti ir dėl to, kad kiekvie
nas jų laukia tinkamos progos 
įsigauti į šiaurės Ameriką.

Europiečius veikia šiltas 
irtaš

Ne tik ekonominės sąlygos, 
bet ir karštas klimatas čia var
gina europiečius. Kuboje tem
peratūra vasaros metu dau
giausia laikosi tarp 82.4° laips
nių, o žiemos laiku tarp 70.3° 
laipsnių. AUtOPitėtų yra pripa
žinta, kad vielomis saloje sau
sas klimatas žmonių sveikatai 
nėra žalingas. Vienok, kaip jis 
butų sveikas, europiečiai pri
prasti pHe jo negali. Labai ma
lonu šiltuose kraštuose praleis
ti keletą inėUeHių. žavėtina ir 
gražu matyti ir žiemos metu

ti jų žuvo juroje, bet daugu
mas lietuvių pasiliko ant salos 
ir jie bando sukurti ten sau gy
venimą. Dabar Kuboje yra apie 
pusantro šimto Hetųvių. Dau
gumas jų apsigyveni Havajio* 
je, kili iškeliaVD pįptovincijas.

Kubos lietuviai
Havanoje, kaip ir provinci

jose, lietuviai nepadarę jokio 
progreso. .Jie neturi savo stam
bių biznių. Neturi ir ūkių ap- 
sipirkę. Kuone per dvidešimts

Bet nepakenčiama ir tiesiog ne
galima priprast prie karšto kli- 
inajb. Europiečio prigimtis rei
kalauja periodinių gamtos per
mainų, bet tokių permainų sa
loje nėra.

(V . / t. ■
Čia visų įlemalonunių >in ne-- 

suminėsi, kokie tenka pergy
venti europiečiui Kuboje. Bet 
tas eUropietis yrd gana kantrus. 
Jis yrd pripratęs prie skurdo. 
Tad jis ir čia patekę’® į bėdą 
labai nesiskundžia, bet rūpina
si kaip iš bėdos išsisukti.

(Bus daugiau)

J. Lasdauskas

IŠ URUGVAJAUS LIETUVIŲ GYVENIMO
(Musų specialaus korespondento) 

e-tire: , v h.'.

(Tęsinys)
GrįžuS iš tokios kelionės, vie- 

haš Sako SUvaikščiojęs 20 kilo^ 
metrų, kitAs 25, trečias dar 
daUgiAu. Bl atimk iš tų darbi
ninkų laisvę, kaip kad atsitiko 
SOv. Rusijoj ir kitur, gal būt 
dalis tų darbininkų stilystų Į 
karČiaihds, jei benorėtų gar
binti Stalino bei dėtis prie 
Trockio, kUris toks pat tironas 
kdip Štaiibas. Skirtumas tik 
toks, kad Stalinas šaudo savO 
opožiėiją, o ^Trockis nori šau
dyt savo.

Todėl visuomet rteikia prisi
minti, kad laisvė yra pagrindi
nė sąlyga žmonijos progresui.

Vardan to progreso, kiekvie
nas pažangus šiaurės Amerikos 
it Kanados lietuvis, turėtų at
eiti į pagalbą “Naująjai Ban
gai”, kurią boikotUOjA komu
nistei it tautininkai.

Pasižymėkite “N. Bangos” a- 
dresą savo užrašų knygutėje, 
kad vienintelis socialistinės 
minties lietuvių darbininkų lai
kraštis Pietų Amerikoje neliktų 
j tisų galvoje — “Tėfra incOg- 
nita”. Del viėho dolerio nėb'An- 
krutuosite, nes tik tiek kainuo
ja metinė “N. Bangos” prenu
merata Šiaurės Amerikoje ir 
Kanadoje.

{spaudę dolerį, adresuokite: 
“Naujoji Banga”, callė ParA- 
guay 1480, Montevidėb, Rėp. O; 
dėl Utuguay.

čia bet kokios priespaudos bei 
ignoracijos.

“Nors šis susirinkimas buvo 
nfe skaitlingas, bbt viš dėlto bu- 
vO aptarta gan * Svarbus ttifehd 
kiaiiširiiai. Visi susirinkimo da
lyviai pripažino, kad kultūri
niame gyvenime labai 
vAidiiienį vaidina teatro 
Iš scenos skleidžiatnos 
taUKiniO, žinoniškuhiO, 
gėrio pasiaukojimo,

didelį 
menaš.

Ar įusii liuUuttejas 
Apkartdiha Vikriui?

Užkietėjus jūsų viduriams pirmiausia 
reikalingas visiškas jų išvalymas. 
Štai kodėl Jus ir tfetkat Vidurių liuo- 

Bet kas gi sakė, kad jus tu
rite paimti aštriąi karčią dožą, kuri 
apsargdina vidurius.
Vidurių liusuotojo paėmimas gali bū
ti tokįs pat malonumas, kaip ir su- 
vklgjpnas. gapiaUs šokolado šmote
lio—jeigd paimsit Ex-Lax. Ex-Lax 
duoda pilnas pasekmes—bet Švelniai, 
lengvai, nesukrečia jūsų vidurių, be 
bAsibiaurejimo ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų fex-LAx bilvo 
Ametikos mėgUmikušiAs Seimus Vi- 
dUfiri liuosuotojašh Dabai* jis yta 
Moksliškai Pagferintas. Ištiktųjų da- 
bąr jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai ger&Š It VAikėms, it suau- 
gUšiemš!

Penktadienis, bal. žd, 1938
r iu>uai..ii.i r»-—-- ■ ...................

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
AriifeHkoš LifetUvhį Daktarų 

Dratigijds Natriai

PILSEN
Alt AROUND

CLEANER_

APVALYKITE su
PILSEN KWIK KLEAN

grožio, 
laisvės 

meilės ir kitokios kilnios įdejoš 
greičiau pasiekia musų sielos 
gelmes. Teatras musų sielas 
smarkiau veikia > <^vo kūrybi
niu dinamiškumu, tąja vidaus 
dvasinių išgyvenimų jėga, kuri 
mūšų sielose sukelia džiaugs
mą ir liudėsįi meil^ ir neapy
kantą, žodžiu su scenos pionie
riais mes gyvename jų kuria
mąjį gyvenimą. Dėl šių dide
lių auklėjamų savumų, visose 
kulturingose tautose į teatrą 
kreipiama labai daug dėmesio, 
teatro menas visaip proteguo
jamas.

“Naujoji Banga” yra vienin
telis socialistinės .minties lietu
vių darbininkų laikraštis Pietų 
Amerikoje, kuris nepataikauja 
jokiai priespaudai, jokiam aU- 
toritotui. Jo redakcija ir ben
dradarbiai gerai suprato, kad

kalaukit tiktojo JOK

SAVGOklTBš PAMeBDžidiiMŲ!
•

Gaminama tik viehas tiktas Ex- 
Laxt Įsidėmėkit tteįšihgą Ant dė
žutės Užrašą — fc-jfc—L-A-X. ZL-J 
gautumėt Ek-LAx_ pasekmes, rei-

ir 25 centų dėžutes yra 
jūsų Vaistininką.

Kad

, “Visa tai stengsis gyvais 
vaizdais parodyti Naujosios 
Bangbs Teatro artistai — mė- 
gėjai, A6Š jų ŠUkiS — kunstruk- 
tyvizinas, realizmas ir aktyvu
mas, kuris bus dantuotas ra
tas visuomeniškos kovos maši
noje, nes šių dienų žmogus pri
valo būti a gila torius, revoliu
cionierius ir kitoks visuomeniš
kos veiklos dalyvis.

“Šių kilnių tikslų vedamas 
Steigiamasis Naujosios Bangos 
Teatro susirinkimas išrinko 
laikinąją Tfeatro Direkcijų, į 
kurią įeinA ir dvi moterys — 
O; Lazdauskienė ir P. Krigerie- 
nė. Jai pavesta paruošti Naujo
sios Dangos Teatro trumpą ir 
aiškų statutą, sušaukti sekan
tį susirinkimą Ir kitus darbus 
atlikti, kviečiant į talką visus, 
kam rupi darbo žmonijos pro
gresas, nes tikras menas — tai 
Prometėjaus ugnis, kuri degina 
geležinius pančius ir tą kruvi
ną stulpą, prie kurio šiandien 
rišami valdžios opozicijos žmo
nas Vokietijoj, Italijoj, Lietu
voj, Blisijoj ir kitur.

(Bus daugiau)
IO pas

sUoi-gdiliztlVUs ihišvėš kovotojų 
teatrą, bus galima pasiekti u- 
rtigvajaUs lietuvių šieios gel
mes, atvaizduojant darbo žmo
nių gyvenimą visose šalyse, y- 
|idČ tose, kmioše šiandien vieš
patauju politinis teroras it sun
ki kovė, kur SU opozicija ro
mantikos hėgaudo, bet pastato 
it sušaudo! 

------- ------ -

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wešt 22nd Street
Valandos? nuq 1—š ir. t—Š 

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

Telefonas Republic 7868
- - -- - .. -- • A 

ofiso tūl. Abhiėvgra Soli
DU BERTASH
756 West 35th St.

Cūf. of 35th and Halstec 
Ofišo valhridūs riuo 1-3 hub 1 

Nedėliomis pigai šutą 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN

Tel. Kenwood 5107

1-8:80

LVb.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 AkUtlEft AVfcNUfe
Ofteo valandos: 

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

81)39 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M.
Nedalioj pagal Sutartį.

r ča.-r.-j--,.

t

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical TheVapy 

and Midvvife 
6630 So. Westėrn 

Avė., 2hd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric ttoatment 
ir magnetic blan-

i kets ir t.t. Mote- 
i rims ir merginom 
' padarimai dykai.

Dr. F, Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, K-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Darrien Hemlock 6699

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

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

Tek 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 y. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR RĘZIDENGIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

i

HM ADVOKATAI
LAibOTUViV DittEKTOmUš.. .gp g g B

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJINfO>(fšTAĮGA

- DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 17414742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
444Tf' South Fairfield Avenue

'' ’ Tel. LAFAYEftte 07Ž7
; drtV it f i tiiiii

K. R GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-i434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas BdrileViard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

^.pągal sufartį '

Naujosios Bangos Teatras
Ant kiek Urugvajaus lietuvių 

kolonija materialiai biedna, 
aiit tiek yra aktįnga. Septynis 
metus vargais negalais išlai
kiusi laisvę visiems" skelbiantį 
spcialistiiiės minties lietuvišką 
laikraštį, šiomis dienomis suor
ganizavo Naujosios Bangos Te
atrą. Apie steigiamąjį to teatro 
susirinkimą “N. Banga*’ rašo:

“Galime pasidžiaugti, kad 
laisvę ginanti Urugvajaus lietu
viai kasdieną užkariauja vis 
naujas pozicijas, kai tuo tarpu 
visokių diktatūrų garbintojai 
it supuvusio autoriteto vergai 
liėkhsi progresyvės visuomenės 
užpakalyje. Visas jų veikimas, 
tai gauti pasėdėti šalia pono 
minlkterio, pono konsulo bei 
kitokio pabronzinlo diktatūros 
vyro. Individualinis liaudies 
kūrybos darbas jiems tiek rupi, 
kiek ožiui agronomija. Todėl 
visokios reakcijos garbintojų 
Fronte nieko naujo nesimato.

“Nauji progreso žiburiai ma
tosi socialistų eilėse, nes jiems 
kuo toliau tuo labiau ima soli
darizuoti visas susipratęs ir 
progresyvus P. Amerikos lietu
vių elementas, kuris nėpaken-

JOSEPH j. grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

'PfelephOne: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 972Š

DR. STRIKOL’IS
Cy<!\ iujiH ir Chirurgas 
Dfi&s 4645 so. Ashland avė.

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj nagai susitarimą

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

"'T—4 koplyčios visose 
J—d 1 Chiėag'os dhlyšfe

Klausykite triūsų ^Lietuvių radid prograhių šėšiadienio Vakarais
7 vai. Vakaro iš W. H. F. U. Stoties (14120 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

INSURANCE
(APDRAUDA)

aut&-

nuė— tiattltį

Oi

Pirmiau buvusi A. Masalskio {staiga
L -------- ,r r </>

• Pilną apdraudą 
mobik'ams

• Apdrtiudą 
iigriies

• Apdraudą

fe Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

rakandų 

riub vagiu 
langų 
gyVAšttės

gausite

ANTANAS M. PHILLIPS
" W ■ . ..........................n ,11 l. I Ii I.lii 1.1 II ■■■'. ..1 • T, i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
V. N

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139

Pašte Muilo Valykliu

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

Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbamš. Aosoliutils patehkiriiihaš užtiktihA- 
riiAš arbžt pinigai grąžinami.

—b

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
a I KOPLYČIOS VISOSE 

D I IXAl CHICAbOS DALYSE.

AMBULANCE DIENA ir NaKTJ

TeL Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

raštinėje <• 
pėP A. * Rypkevteių

1739 S» Halsted SL
Ratinė atdara kas Vaka
ras iki 3 Vai. Šektoadife- 
hiaift nuo 9 ryto iki 1 Vai. 

pb pietų.

KL. JURGELIONIS
Advokatas

8467 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ašhlantb-Ave.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Kiti bakurai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phūne ĖOULĖVAkb 8483

.?4

NARIAI
Chiėag'os,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

u.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
6834 SO. Wėstern Avė. Bhone GrOvehill 0142
1410 South 49th Cburt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette <3572

i______________________________ t------------------------------------ --- ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------:-----------

■ P. J. RIDIKAS 
13354 So. Halsted Street Boulevard 4089
__      ——____________ ____________— ------------------- --------------- ------------

; I. J. ZOLP Phone Boul. 5203 
11346 ‘VVbšt 40th Stteėt Boulevard 5566
- - >'......... * ------------------ Į, i ■ .-.fP -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------—

įf S. M. SKUDAS
718 Wešt 181h1 Stfcėėt . / Phonė Kfonroe 3377 

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ i--------------------- M.U.-1-.UM .ar. r 1 -------iii » ---------------

; Š. P. MAŽEIKA Yards 1139 
3319 Lituanica Avenue Yardš 1133

; . ■ Ir - ' ‘ ■ • ■ ■ ■ - -> I Į • • • • ---• ■ ■■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phtthe Canal 2515
SKYRIUS: 42-44j East 108th Sthfet tel. Pullmsn 12T0

> 1 -i1! i r b-i.i r.‘ m,,, .......... , ............ ...... ...........................

ALBERT V. PETKUS IR EUDElKIS
4704 So. Western AVe. JPhone Virginia 0883
.   ............................j,’.'., i...—■."•■i te'w..*.a<li.a. .-t Tai

A. M. PHILLIPS
3307 Lituani'CALAvehuė Phone Boulevard 4139

—

AKIU SPECIALISTAI
TUlttME 

RoVLYčIAS 
VišbšE Miesto 

DALYSE

A. A. SLAKIS
AbVOKAtAŠ

7 So. Dearborn St.
Roūm 1230

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

avį £ uv;iiij^/A^xiqL9 kUIUS 

gaivūs skaudėjimo,

KAL & ŽARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj hito 2 iki 6 v.v. 
Subatoj hūo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospėčt 1012
— i ; ■ ■; ■ . . t . j t į i ■ r

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempijną, 

esti priežastimi gaivūs skaų< 
svaigiiho, akių aptemimo, nervūotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akiniUs. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kllaidas. Speciali 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 Ūkinių. Kalnūs pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIEtUVlS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso '

Dirbtuve 
h SL 

kampas Halsted St.
Valandos :<nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Officė Wentw(rith 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir. akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 181h St, netoli Morgan SL 

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

tėl. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-tos Idbūfc 

ČHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet it nUb 7 iki 8:30 m 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDVVAY £880
• - « ■ - ■ - -T - -

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 tib
pietų, 7 iki 8 vai. NM. uub w m 18

Rez. Telephone PLAZA 2400



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Prašome visus draugus Ir pažįstamus atsilankyti į 

' GRAND OPENING
WEST SIDE TAVERN, 
2244 West 23rd Place

SUBATOJ, BALANDŽIO 30, 1938
Bus gera muzika ir skanus užkandžiai. Kviečia visus R. S. Girčius.

Penktadienis, bal. 29f 1938

i KĄ ŽMONES MANOJ
■ ^.4 ......

Atsišaukimas į Kanadiečius ir 
Wilkes-Barriečius

Naujos Žemos Kainos
JUS VISUOMET GAUNAT PUIKIAUSIOS KOKYBĖS MAISTĄ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
PAS MIDWEST STORES!

— IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD. BAL. 29 IR 30 —

kambarius; suteikiam 
sveikatai

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

' Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utaminkais. • •

1657 West 45th St., ka'mpas S. Paulina St.

Gudrus Sienų Popieriaus Valyklio Pirkėjai

lis the

VVISE BUYERS

Iii LTSSSk // nro. u.s. pat. off.llliSSK !/.,///'. i

M

fSPECIA

ė Edward Stankiewicz
PAINTS, BRUSHES, WALL PAPER, GLASS, ELECTRICAL 

AND PLUMBING SUPPLIES

1747 West 47th St., Tel. Boulevard 1211

BALTA IR SPALVOTA
MALEVA ............ . Gal.
SIENOMS POPIERA VISOKIA, C-

Roliai*? ............    OU
VARNISH REMOVER, 

Galionas .......................... i VV
GRINDŲ MALEVA, Gal. J-j gg

REFLEX ACTION 
that absorbs 
ALL impurities- 
cuts the dirt.does _ ČIŽAMS „ 

*AU PAPf”

Ar negalima rasti bendros turėtume statyti 
kalbos su tais, su kuriam jus “Kokia bus mums 
šiuo tarpu negalite bendrai dėjimui) nauda iš 
veikti?

Kanadiečiai jau pradėjo skir-’tyti tiktai tokį kkusimą: “Ar 
stytis. Socialistai atsitraukė mes susidėję negailime ge- 
nuo Kanados Lietuvių Kongre- riau, sėkmingiau kovoti su 
so. Aš vis tikiuosi, kad tas it-, mums gresiančiu pavojum?” 

galutinas. Į šitą klausimą, be abejo, 
Visi pažangieji (socialistai, ko/kiekvienas atsakys: žinoma, 
munistai, demokratai, libera-^ad galėsim sėkmingiau veikti, 
k i, radikalai) dabar turi pik-j Ir tuomet nė? viens nestetys 
tesnį bendrą priešą, negu kada tokio reikalavimo, kuris 
nors seniau turėjo. Fašistai pa- ria vieną pažangią sriovę nuo 
šaulyje įsigali vis labiau, turi kitos, viena anti-fašistinę 
savo internacionalą ne juok-'pę nuo kitos. Visos tokios 
ams, o tikram pavergimui d r- 
bančiųjų žmonių ir išnaikini
mui visų pažangiųjų, šitas da
lykas mus turi sutelkti į ben
drą musų apsigynimą ir išblaš
kymą kylančio fašizmo.

Del to, draugai kanadiečiai, 
padėkite į šalį senus nesusipra
timus ir iš naujo susieikite 
viena, mintimi,—mintimi ben
drai darbuotis prieš visų ben
drą priešą, arba bendrą pavojų. 

Wilkes-Barre, Pa., pažangie
ji turi tokį pat skirtumą,, kaip’ 
ir kanadiečiai, nors dar . neat
sitraukė nuo Am. Liet. Kongre- drumą, stokim į bendrą darbą 
so. Linkėtina, kad toks atsi
traukime s neįvyktų.

turi įvykti tolei, kol 
pavojus neišnyks.

Kai mes einame į 
veikimą (“bendrą frontą”), ne-

klausimo: 
(musų ju
to bendra

vimo su kitais?” Reikia sta-

CUKRUS - 1051
Sviestas
KAVA “MIDWEST” DE LUXE

geriausios Kokybės
sitraukimas nėra

Jis ne- 
fašizmo

bendrą

ski-

gru- 
gru- 

Ipės privalo eiti išvien tuomi 
bendru reikalu. Viena grupė 
turi teisę kritikuoti kitą gru
pę (jos programą, tikslus, ide
alą) ; bot tam turėtų parengt 
s; vo parengimą, prakalbas, dis
kusijas, arba savo spaudoj ga
li tat atlikti. O bendro veikimo 
susirinkime tokios idėjų kriti
kos negali būt, jeigu nenorime 
suirimo. Pažangiųjų suirimo 
dabar nė viens pažangusis ne
nori. Nes pr.vojus pasaulyje au
ga prieš jį!

Taigi tvirtinkime savo ben-

—už demokratiją, už ta 
prieš fašizmą!

J. Baltrušaitis
Kiti laikraščiai prašomi tat 

pakartoti.
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Kas Buvo Apolonas?
>• i

10c Degtinė 
mažiukai

Vynai ir Likierai
PENKTADIENI IR ŠEŠTADIENĮ

KENT’S IMPERIAL
SCOTCH

Importuotas Scotch 12 metų se
nas produktas—pinch buteliais. 
Pilnas 5-dalis $<| <| g

4 Metų Sena 
Bonded 
Whiskey

Specialiai šiam iš
pardavimui •

Pilna Kv.

51.95

.Apolonas buvo' graikų mito
logijos dievybė: Zeuso (romė
nuose—Jupiterio) ir Letos (ro
mėnuose—Latonos) sūnūs ir 
dvynukas Artemidos (romė
nuose—Dianos) brolis. Gimė 
jis, mot mitologijos, Delos sa
loje. Jis baudžia žmones, pa
deda jiems, saugo nuo ; pikto. 
Apolonas buvo laikomas prana
šavimų, dainos ir muzikos die
vu, saugojusiu galvijus, stei
gusiu miestus ir . įvairias įstai
gas. Vėliau jis buvo ir/saulės 
dievas. Gražiausia Apolono sta
tula yra Romoje “Belvedero 
Apolonas”.

gyveno Sir Thoihas Biddulphas 
.... Telefonų, apmatas toje vilo
je buvo Mr/ FA G. Ormistono 
priežiūroje.:.' jis pirmas prašne
ko telefonu į karališkos šeimos 
narius”. Karalienė Viktorija ma
loniai kalbėjo šu Siru Thoma- 
su ir su Lady; BnjęĮųlphienČ, po 
to Miss Kate Field, kuri tuo 
metu buvo, viloje, padainavo 
dainą “Kathleen Mavourneen,” 
už ką karalienė maloniai padė
kojo per, Conriaughto kunigaik
štį; Miss Field paskui dainavo 
Shąkespeare “Gegutės Dainą” 
ir '“Einu per rugius” ir visa bu
vo geriausiai girdima...”

Kas Tai Yra Eukalipto 
Alyva?

LIPTON’S ^relBLACKJTEA Mažas 9c

“RED CROSS” MAKARONAI

Kenai 25 C
... ‘A sv. O 5- 

pak. CbCmV

ROPTTRTAT “silver king” nurLoi Ai DideĮ. 31/s kenai

KOPŪSTAI Fancy Nauji....
FANCY FRESH ASPARAGUS .............
ŠVIEŽIOS FLORIDA TOMATĖS .........
EXTRA FANCY WINESAP OBUOLIAI

GRANDŽIAI fS^ida 7 -z; Tui19c 
“MUSSELMAN’S” FANCY APPLE SADCE No. 2 kenai 3 už 25c 
“MirnVESTC” FANCY PEACHES No. 1 Aukšti Kenai 2_ už 29c 
‘‘Mi<lwcsi” Fancy KIDNEY BEANS No. 2 ken. 3 už 250

3į25c
“Elmdale” EARLY JUNE ŽIRNIAI No. 2 ken. 2 už 170 
“SNIDER’S”“PIAUSTYTI'BUROKAriC) unc. džiar. 1OC 
^ČRlSCO” 3 sv. ken. 54c. Šv. kenas 2ŪC
‘<QTA’f FV’t,’’"'cream'corn^arba o sv. oeTįBlALdlil O CUBE STARCH W už taCC
“REAL’BRAND”~TYROS DEŠRELĖS .............. ’S^'250
FANCY'WISCONSIN BRICK~SŪRIS .............. Sv. 21į
“RINSO” 2 maži 17c
“LUX” MAUDYNĖS MUILAS 

“LIFEBUOY” MUILAS .........
i‘LUX”' FLAKES Maža“9c7

Didelis pak. 21c
.........4 už 250

........_4 u£250
Didelis pakas 210

MUILAS “American Family”
_____________________  \_ ___________________________________________ .___________

AMERICAN FAMILY FLAKES Mažas 9c. Didelis nakas 21c

“LAVA” MUILAS ................ .
“SHINOLA” SHOE POLISH?
SFM1NOTJR Išeinamosios popiera OAuitavtajaj 1000 lapų roliai

• • 3 už 17<t 
kenai 150

4 23c
įlOO UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
n TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NES PIGIAU

MIDWESTCDSTQRES
350^^^

PIRK NUO

King of Kentucky 
Kentucky Straight švelni de- 
Kvorta u^e,cs*me 99c

PILNA PTS................
• Kol užteksime

99c

Kada Buvo Pirmas Pa 
sikalbėjimas Telefonu 

Londone?

ALUS 
’Ą Galiono 25c 
6 už 5i 19 • . e

CALIFORNIA STALO VYNAS 
5-dalis 29c ar Ą už

LABAI SPECIALUS
BROADMOOR

3 metų sena straight degtinė.
Pilna kvorta 51.35

ir kiti įvairus Likierų Bargenai

ARMANT) 
**L1QUORS X U 

7®^® South Western Avenue At ?ist st.
GREITAS PRISTATYMAS PROSPECT 0460
_________ PRAŠOME ATSINEŠTI ŠI SKELBIMĄ

Pirma proga kalbėti iš tolo 
buvo prieš 50 metų, kada dar 
nebuvo telefono ir radijo. 1878 
m. sausio m. 16 d. Londono 
laikraščiai buvo paskelbę 
dalyką: ■> •

“Pirmadienio vakarą, 
pranešta Karaliaus Rūmų
kuliare, karalienei buvo prista
tyta profesorius Bellas ir pul
kininkas Reynoldas. Jie rodė 
karalienei telefoną, Mr. C. WaL 
lestonui padedant. Penkiolikos 
minučių paskaitoje profesorius
Bellas išaiškino savo išradimo'džoi rūšių: Eucalyptus amyg- 
mechanizmą ir po to telefonu dalina ir Eucalyptus citriodOr 
susijungė su Osborno vila, kur ra. 

A A_ ___________-_________ _ ___

tokį

kaip
Cir-

Eukalipto alyva gaunama iš 
įvairių rūšių eukalipto medžio 
lapų ir jaunų šakelių. Eukalip
to medžiai auga Australijoje, 
dabar jie veisiami Pietų Afri
koje ir Indijoje. Eukalipto aly
va yra labai svarbi prekybos 
ir gamybos šaka; alyva varto
jama parfumų gamyboje, mui
lo pramonėje ir kai kuriais at
vejais kaipo antiseptikas. Eu
kalipto medžio ' yra 150 rūšių, 
jie auga labai aukšti. Iš euka
lipto šakų sklinda kvapas pa
našus kamforai, ir tie šakai 
vartojami medicinoje. žieve 
vartojama odos gamyboje. A- 
lyva gaunama iš dviejų to me-

PIRMĄ 
KARTĄ 
CHICAGOJE!

Birutė’
STATO

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

2s„ž17c

Sv. 3 c

4 už 22c

E

I
E

Krūvelė 100
Sv. 100

- 4 sv. 190

Ė Ė Ę

Ė

I 

■i

E E E

Nepaprastas Vaizdas iš 
Pietų Amerikos 

Gyvenimo

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ' —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Vardas

Adresas

m

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

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. £usitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO, KUPONU

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

- <

i-

M

V?:

Gegu
Zigmunto Basinskio

Didis Pošventinis 
Rakandų Išpar 

davimas
1701-03 W. 47th Str.

Kainos prieinamos, patarnavi
mas greitas ir malonus. Pečiai 
aliejiniai ir gesiniai. Radio, kau
rai, lempos, prosinimo mašinos, 
ledaunės, aplamai, viskas kas 

namams reikalinga

DIDIS PASIRINKIMAS
kreditas su šypsą

Musų lietuvis pardavėjas p. Ardrck linksmai lauks jūsų ir 
parodys musų didelį prekių staką

zes

CHICAGOS

SOKOLU
SVETAINĖ

2345 S. Kedzie Avė.

Tikietai tiktai 
50c ar 75c 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO

BŪTINAI 
ATSILANKYKIT!

.  . ......................1111 W
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NAUJIENOS
The Lithtsnisn Daily Newa 

PabltoM Daily Exeapt Snnday by 
The Utbnanian Newa Pub. Co^ Ine.

1789 South Halsted Street
TeHphone CANAL 8500

Užsakymo kaina: 1
Chicagoje—paltu: i

Metams $8.00
Pusei metų —...............  4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams ____   1.50
Vienam mėnesiui ____  .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija —.......... 8c
flAVAitAl ' 18c

Snbscription Kates:
18.00 per year in Canada
$5.00 per yoar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Mėnesini .... ........................... — 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 

paltu:
Metams   ________ $5.00
Pusei metų ________________ 2.75

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

Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

i dabar Mizara bando metyti

NAUJIENOS, Chicago', JĮL * Penkiadienis, bat 29, 193Š

Farmerių nepasitenkinimas

“Laisvės” redakciniame 
straipsnyje (o jisai pats yra 
“L.” redaktorius) sakoma, kad 
“Naujienos” turėjusios pa
smerkti Strazdą, kuris veid
mainiavęs, siūlydamas siųsti 
aukas Lietuvos universitetui, 
Vadinasi, Mizara nori nukreip
ti ginčą nuo to, ką Jisai rašė, 
visai kiton pusėif. Bet tai vai
kiškas manievras. Juk ne 
Strazdas rašė apie “begėdišką 
melą”, o Mizara, taigi ir klau
simas čia eina ne apie Strazdo 
“veidmainystę”, bet tiktai apie 
Mizaros “tiesą”.

Mizara dabar jau neužginČi- 
ja to fakto, kad komiteto susi
rinkime, po bendro masinio 
mitingo Cooper Union svetai
nėje, jisai stojo už pasiuntimą 

. pinigų ginklų fondui; tik jisai 
v. J teisinasi tuo, kad, girdi, “pat- 
pries s4ai masinis mitingas savo au
ti aly- ko j imu nutarė”, kad pinigai 

, kad valdžia turi būt skiriami ginklams. Bet 
Pagal Šių metų paaiškinimas priežasties, kodėl

^Lietuvos puodas verda 
kunkuliuoja...

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KORESPONDENCIJOS
WAUKEGAN, ILL.

Jau kalbama apie 
Baltijos ir Juodosios 

juros užtvarą

Illinois valstijoje ir kitose Vidurinių Vakarų 
tijose prasidėjo smarkus farmerių bruzdėjimas 
Roosevelto administracijos politiką žemės ūkio 
kuose. Jie labiausia yra nepatenkinti tuo, 
nustato, kiek javų gali farmeriai sėti. 1 _.o----- c — v .
planą, komams negali būt panaudota daugiau^, kaip 97 1 lzara uz to 1 au Pas<y^1“
r y*. & r ° mą stojo, nesumuša paties fak-milionai akrų. įq \z

Farmeriai sako, kad toks žemdirbystės kontroliavi- Reiškia, kada Mizara rašė 
mas iš valdžios pusės perdaug juos suvaržo ir neduoda apie “begėdišką melą”, tai jisai 
jiems progos prasigyventi. , pats melavo., ’

Farmeriai skundėsi, kai kornų ir kviečių būdavo Norėdamas pasiteisinti, Mi- 
užauginama tiek daug, kad jiems nesusirasdavo rinkos, fara' Paduria dar kitą faktą, 
nes tuomet buvo labai žemos kainos ir farmeriui beveik KJUtenV. ? uf aukoJim^ ^ink- . . ,. _ . , .. . _v. lams jisai stojo jau ir komite-
neapsimokedavo dirbti savo lauką. Dabar jie skundžia- to susirinkime prieš įvyksiant 
si, kad javų užauginama per mažai. Bet kur yra tas Cooper Union mitingui. Jisai 
“auksinis vidurys”, kuris farmerius patenkintų, iki šiol Įrašo: 
dar niekas nesurado.

Pamatinė farmerių bėda yra ne ta, kad kviečių ir 
komų užauga perdaug arba per mažai, bet ta, kad že
mės ūkį išnaudoja pramoninis ir finansinis kapitalas. 
Pramonės gaminiai yra apsaugoti muitais, todėl jų kai
nos aukštos, tuo tarpu kai žemės ūkio produktai yra 
palyginti pigus. Parduodamas, farmerys gauna mažai, 
o pirkdamas turi mokėti daug. Tokiu budu .pramonė to- 
lyn vis labiau lobsta, o žemės ūkis skursta.

Farmeriai turėtų kovoti prieš šitą pamatinę savo 
bėdų priežastį,..

Prof. Leonas ir policija

“Pirmas! visų penkių 
raščių redaktorių (jų 
ir R. Mizaros. — “N.” Red.) 
susirinkimas įvyko kovo 18 
d. po pietų. Buvo aišku, kad 
tuo tarpu Lietuvai grūmojo 
mirtinas pavojus, kadangi 
Lenkijos ultimatumas jau 
buvo žinomas, bet nebuvo 
žinoma, ką darys Lietuva. 
Ginkluotas susirėmimas tar
pę tų kraštu gflįęjo prąside- 

. ti bile kada. (Sudarytas Lai
kinas Komitetas Lietuvai 
Ginti. Nutarta sekmadienį 
suruošti masinis* mitingas 
Cooper Union svetainėje.

laik- 
tarpe

Musų korespondentas praneša, kad Kauno policija 
šaukė prof. Petrą Leoną pasiaiškinti dėl to atsišauki
mo, kurį įvairių srovių vadai išleido, reikalaudami koa
licinės valdžios sudarymo.

“P. Leonas senas vyras”, rašo korespondentas, 
“turįs daug nuopelnų visai musų tautai ir Lietuvos 
valstybei, jo žilas plaukas nenorėjo policijai nusi
lenkti, ir jis jai pranešė, kad neturįs jokio reikalo 
policijoje lankytis. Jei jisai jiems kam nors reika
lingas, tai gali pas jį ateiti... Neatėjo. Policija jam 
rytojaus metą telefonu pranešė ir atsiprašė, kad 
nereikia ateiįi... Gražiuoju viskas baigta.”
Pasirodo, kad Lietuvoje visgi policija skaitosi su 

žmonėmis, kurie turi garbingą vardą visuomenėje. Prof. 
Leonas buvo padėjęs savo vardą po “nelegaliu” atsišau
kimu. Kai jisai nenusigando policijos, tai ne tiktai ne
buvo nubaustas, bet pati policija jo atsiprašė!

KĄ DARYS AUSTRIJOS 
SOCIALDEMOKRATAI

Hitleriui okupavus Austriją, 
tos šalies socialdemokratai už
sieny laikė savo konferenciją, 
kuri padarė šitokį pareiškimą:

“Austrija buvo vokiečių 
kariuomenės okupuota. Aus*- 
tro-fašizmas kapituliavo be 
pasipriešinimo. Vokiečių vie
nybė įvyksta 'konclagerių ir 
kareivinių dvasioje. Bendros 
vokiškos priespaudos faktui 
socialistai prieš pastato ben
dro vokiško išsilaisvinimo ir 
deją.”
Toliau pareiškime kalbama 

apie plebiscitą (kuris tuomet 
dar buvo neįvykęs). Konferen
cija sako, kad plebiscito rezul
tatai jau iš anksto yra nustaty
ti ir balsavimo komisijos paro
dys tokius rezultatus, kokių 
Berlyno vyriausybė nori. -

......................... .......... ’

“Austrų socialistai”, toliau 
sakoma pareiškime, “pasisa
ko už bendrą visos vokiečių 
darbininkų klasės socialisti
nę organizaciją ir toks susi
vienijimas bus įvykę® faktas, 
kai tik vokiečių socialistai 
bus sudarę tam reikalingas 
organizacijos ir politines są
lygas.

“Kol kas austrų socialistų 
organizacija lieka savistovi 
ir kovai palengvinti užsieny
je organizuojama austrų so
cialistų ‘užsienių delegacija’.”

Cooper
Nutarta rinkti aukas gink
lams pirkti. Nutarta pakvies
ti kunigą Balkoną arba kun. 
Pakalnį paprašyt aukų. Nei 
vienas susirinkimo dalyvis 
tam nesipriešino.”
Taigi tam pritarė ir Mizara. 

Tokiu budu jau ir rengiantis 
prie masinio mitingo Mizara 
stojo už aukojimą ginklams.

Kada įvyko tas mitingas, 
ginkluoto susirėmimo pavojus 
Lietuvai jau buvo praėjęs, nes 
jau šeštadienį lenkų ultimatu
mas buvo priimtas ir abi šalys 
ėjo prie susitaikymo. Bet Miza
ra vistiek stojo už aukų rinki
mą ginklams.

Vėliau, kai komitetas susi
rinko antru kartu, karo pavo
jus buvo visai išdilęs, nes Len
kijos ir Lietuvos įgaliotiniai 
jau vedė derybas dėl santykių 
užmezgimo. O betgi Mizara da 
ir tuomet nenorėjo girdėti apie 
jokį kitą aukų paskyrimą, kaip 
tik ginklams*.

Neveizint 
sai turėjo 
pavadinti 
“Naujienų”

visų šitų faktų, ji- 
drąsos “Laisvėje” 

“begėdišku melu” 
pastebėjimą, kad 

jisai, Mizara, agitavo už auko
jimą Smetonos kontroliuoja
mam ginklų fondui!

Tai tikrai bolševikiškai, šv. 
Petras kitąsyk užsigynė Jėzaus, 
o komunistų apaštalas Mizara 
užsigynė pats savęs.

PAVOGĖ TREČIĄ ARKLĮ

MĖTO PĖDAS

Rokas Mizara bandė užsigin
ti, kad jisai neagitavęs už au
kų siuntimą į ginklų fondą, ir 
parašė “Laisvėje”, kad toks pa
sakymas esąs “begėdiškas me
las”. Bet kai ntes nurodėme, 
kad pačios “Laisvės” editoria- 
le buvo pažymėtas tas faktas,

ŠIMONYS. — Kovo mėn. 30 
d. Mokinėlių kaime pavogė iš 
tvarto Kazio Manelio neblogą 
arklį. Prieš pusmetį čia kito 
kaimyno pavogė dar geresnį 
arklį ir vėliau Bugailiškių kai
me seniūno A. Sakalo kume
lę.

Dėl šių vagysčių vietos ūki
ninkai labai susirūpinę ir ma
no, kad vagių esama iš tos pa
čios apylinkės;

(Tęsinys) d

Vokiečių karo atašė gavo
Gedimino ordiną ,

Nauja mada, nauja kryptis...
Vokiečių karo atašė Lietuvai 

Gedimino ordinu apdovanotas... 
Kiti vėjai pučia, oi kaip smar
kiai jie pučia... Kam šliaužti 
amžinai lemta, tas tik ir šliau
žia... Klapčiuku gimęs juo ir 
palieka... Kas vėluoja, tas be 
pietų palieka...

Voldemarininkai visais kam
pais giriasi, kad kai patsai A. 
Voldemaras į Paryžių savo 
naują iš tremtino vietą keliavo, 
tai buk jį Berlyne Hitlerio vy
rai stotyje iškilmingai pasitiko!

Buvo ar nebuvo taip, tai vi
sai nesvarbu, bet svarbu, kad 
jo šalininkai tokius gandus 
skleidžia. Jie nerimsta. Jų įta
koje ir tie nauji vėjai pučia. Jei 
sykį užsimota bet kokia kaina 
viršūnėse išsilaikyti, tai grie
biamasi visokių priemonių...

Visuomenės gyvenimas atku
to, štai dčlko ir tasai puodas 
kaista, verda, kunkuliuoja...

Du kunigai ir jųdviejų 
emisaras /

O kai puodas, kunkuliuoja, 
tai sudaryta net tam tikras 
propagandos biuras, kurio prie
šakyje atsistojo patsai tautinin
kų ideologas kunigas Izidorius 
Tamošaitis. Spauda laukia dar 
stipresnių apinasrių.

Reikia • žaboti, kai arkliukas 
neramiai spardosi, o puodas 
stipriai kaista... Kunigas I. Ta
mošaitis ir kunigas Mironas, 
tai tuodu duJ vieninteliai kuni
gai, kuriuodui išpažino ir besą
lyginiai pašėke tautininkų au
toritetus. Tai juodu šioje sun
kioje valandoje užsimoja drą
siai vairuoti Lietuvos gyveni
mo bekiuriąn^ių laiveliu...

Vienas kąfe p kitas zalatys...
Pas jus atyykęs Vincas Už

davinys bus jų dviejų emisaras. 
Matote, ir jus nepamiršti. O 
kam nepasiduodate išmaningų 
vyrų įtakai! Reikia jums kitos 
dvasios įkvėpti...

Reikia susivokti ir patirti ką 
tenais veikiate. Taigi, ir pas jus 
bus kas kala, o kas zalatija, tai 
jau iš seno turite... Aukos į 
ginklų fondą vis dar gausiai 
plaukia, tik ir čia turime nau
jenybių. Iš seno buvo taip, kad 
galėjai, sakysime, šautuvą pirk
ti ir jame savo pavardę įrašyti, 
ar kitą užrašą padėti... Gražu 
ir kilnu! O ištikus mušiui, net 
ir butų geri prisiminimai, kurie 
ir širdžiai ir protui daug saky
tu , ■ l

Dabar, supraskite patarta 
kukliems būti... ir tokių užra
šų nedėti... Bei nevisi ir nevisų 
patarimų paiso. Ginklai reika
lingi. Yra kas juos aukoja ir 
yra, kas savo užrašus deda. O 
dovaną visais atsitikimais ten
ka imti. O ypač šiuo metu — 
ginklą! Gyvename tuos klaikius 
laikus), kuomet ginklas tapo tei
sės ir teisėtumo simbolis h.. 

f

Smarkiai ginkluojamus
Ginkluojames, o vyručiai, 

kaip^mes ginkluojames! Jei tik 
bus kas mus sėkmingai ves į 
kovą, kas šunkeliais nepasuks... 
Štai dėlko ir tasai puodas kais
ta. :

Ryžtingumo netruksią.
Kai sulaukėme lenku nltitna- 

tumo, tai kiti staiga lenkiškai 
prašneko, bet tai buvo tik aki
mirka... Tie kiškiai tuoj vėl iš
nyko, už didelių, plačių skver
nų pasislėpė... Šiandien sunku 
Lietuvoje lenkiškai' kalbantį, 
bent viešai, užtikti... Visi pilni 
neapykantos. Maži ir suaugę 
šią kalbą guite guja... Jos vie
šoje apyvartoj^1 neišgirsi. , Gal 
aukštų valdininkų kai kurių

Waukegan Liuosybės Chorasi 
formališkai baigs šį sezoną su
vaidinęs operetę “Vogtas Čigo-Įkaro Lenkija, prancūzų remia- 
nfts”.

keliose svarbiose rolėse vai- 
Kaune iki šiai dienai visų Įdins jaunos merginos ir vyru- 

lenkiškų organizacijų įstaigos kai, kurie dar pirmą kartą pa- 
policijos budriai saugojamos... sirodo scenoje. Nuostabu suau-

Antros žemės reformos obal- gusiems choro nariams! matyti, 
šiai labai stiprus — Naikinkite kad šie jaunuoliai taip natura- 
lenkiškų bajorų gūžtas Lietu- Miškai vaidina ir tiek daug ta-1 
voje! P -

Savų bajorų neturime, tai Tai0 reikia gausingai atsilan- 
nėra ko bijotis ir antros žemės kyli į šį parengimą, kad butų 
reformos. Kiti lenkai jau skun- galima suteikti daugiau energi- 

Idžiasi, kad buvę geriau, kai J08 šiems jaunuoliams toliau 
Lenkija Lietuvoje savos atsto- veikti lietuvių parengimuose, 
vybės neturėjo. Buvę drąsiau, Nepamirškite sekmadienį, 
saugiau, o dabar, dabar... ma- gegužio 1 d- 1938 m., 4:30 vai. 
lykite, dabar tasai chamas gal- P° pietų^nauju laiku (Daylight 
vą pakėlė ir kumščia grūmo
ja... Lenkijos atstovybės perso
nalas iki šiam laikui taip pat 
nesijaučia svetingoje šalyje at
sidūręs... Lyg butų į jų pačių 
užkariautą kraštą atvykę... Ži
note, okupuotame krašte maža 
malonumo gyventi...

Tokie kol kas santykiai...
Teks daug abiem kunigėliam 

pasidarbuoti, iki šiokia nuotai
ka krašte dings...

Lenkų atstovybes vargai
Na, ir lenkų atstovybei ten

ka suktis* ir parodyti, kad jie 
čia gerai jaučiasi. Susilaukė 
daug gėlių, bet pasirodė, kad 
didesnė puse tų gėlių sąskaitų 
pačios atstovybės apmokėta... 
Patys sau gėles pirko... Bet ga
lėjo kitiems girtis, kad su gė
lėmis buvo sutikti...

Lenkų atstovybė ir buto Kau
ne neranda. O jei ir kurį numa
to, tai tiek prašo nuomosi, kad 
net pasiputusių išdidžių lenkų 
plaukai ant'*1 galvos atsistoja., 
Dabartinės jų patalpos, Lietu
vos viešbutyje per mėnesį kaš
tuoja pusantro tūkstančio litų. 
Nors ir bajorams, bet tai jau 
brangi kaina, šito Varšuva vi
sai nenumatė. O ji daug ko ne
numatė !

Galvojo Kaunas busiąs ma
žas provincijos miesčiukas ir 
su visais tokio miestuko priva
lumais, ir jie tą miesčiuką visą 
kuo nustebysią... Bet tasai 
miesčiukas pasirodė daug ma
tęs, daug girdėjęs ir nors len
kiu ponų, bet neišsigando...

(Bus daugiau)

tarpe šeimose vyrai su žmono
mis kalbasi...

Supraskite dėlko puodas kai
sta...

Kaip pamename, tuojau po

E LIETUVOS
“NERINGOS” KAPITO

NUI METAI 
KALĖJIMO

ma, stengėsi sudaryti tarp 
Baltijos ir Juodųjų jurų užtva
rą, kuri saugotų Europą nuo 
bolševikiškos Rusijos. Tą už
tvarą, valstybių sąjungą, turė- 

i jo sudaryti Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija ir Ru
munija. Tačiau tada Lietuva 

lento pareiškia šiame veikale. Į tai užtvarai sudaryti buvo svar
biausia kliūtis, nes ji neturėjo 
jokių santykių su Lenkija.

Susidarius diplomatiniams 
santykiams tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, vėl atgijo kalbos a- 
pie barjerą tarp Baltijos ir Juo
dosios juros. Tas barjeras, esą, 

i turėjo susidaryti iš visų Balti
jos valstybių, pradedant Suo
mija, Lenkijos ir Rumunijos. 
Lenkija, kaip didžiausia iš vi
sų tų valstybių, toje sąjungoje 
turėtų vaidinti vadovaujamą 
vaidmenį. To barjero tikslas tu- 

|rėtų būti nesuleisti dviejų prie
šingų pajėgų — nacionalsocia- 
listiškos Vokietijos su komu
nistiška Rusija. Tuo budu Eu
ropoje šalia Londono — Pary
žiaus ir Berlyno — Romos, dar 
susidarytų trečia “ašis”.

Atrodo, kad tuo tarpu tos 
kalbos yra per ankstyvos. Žino
ma, tai nėra negalimas daly
kas, tačiau, kiek tai nuo Lietu
vos priklauso, jai tektų tą klau
simą labai atsargiai apgalvoti. 
Visų pirma, Lietuvai labai svar
bu, koks toje sąjungoje butų 
Lenkijos vaidmuo ir kaip tai 
atsilieptų į jos savarankumą ir 
į jos teisinę padėtį. O toliau ne 
tik Lietuvai, bet ir visoms Bal
tijos valstybėms labai svarbu, 

,kad .tokia sąjunga nebūtų prieš 
ką nors nukreipta. Baltijos val
stybės mielai dėtųsi prie kiek
vieno susitarimo, 
užtikrinti taiką ir 
ainių valstybių 
Baltijos valstybės 
nenorės, kad tokia 
tų nukreipta nei prieš Vokieti
ją, nei prieš Rusiją. Tuo tarpu, 
jeigu šiame susitarime svarbios 
reikšmės turėtų Lenkija, tai 
klausimas, kaip ten su tuo ne
šališkumu galėtų būti. Juk Len
kija tarp tų dviejų priešingų 
valstybių — Vokietijos ir Rusi
jos* — nėra visai nešališka. Ji 
daug draugingesnė santykiuose 
su Vokietija ir iš viso laikosi 
arčiau prie Berlyno — Romos 
ašies, kuri toli gražu nėra pa
lanki mažosioms valstybėms.

Tsb.

Saving Time), Liuosybės Sve
tainėj, 8-tos ir Adams gatvių, 
Waukegan, III. Tikietų kaina iš 
anksto 50 centų.

Helen Gabris.

•Hartford, Conn

jurų 
nepa- 

Per 
jurei-

Ties Juodkrante užšokusio 
ant seklumos ir ten žuvusio 
Lietuvos jurų prekybos laivo 
“Neringos” kapitoną, Latvijos 
pilietį Bertinį Klaipėdos 
teismas rado esant kaltą 
kankamu rupestingumu. 
laivo nelaimę žuvo trys
viai, kurių žuvime dalinai esąs 
kaltas kapitonas, nes juos aud
roj metu laiveliu leido į kran
tą ieškoti laivui pagelbos, nors 
pats žinojo, kaip toli nuo kran
to yra “Neringa”.

Po jurų teismo posėdžio ka
pitonas Bertinis buvo suimtas. 

. • n ' /

Buvo pravesti papildomi tyri
nėjimai, sudaryta nauja byla, 
kurią svarstė Klaipėdos teis
mas. Kapitonas Bertinis buvo 
kaltinamas apsileidimu, dėl ku
rio ir nuskendo trys* jūreiviai. 
Teismas išklausęs liudininkų, 
rado kapitoną Bertinį kaltu ir 
nuteisė vieneriais metais kalė
jimo. Kapitonas Bertinis buvo 
suimtas anksčiau, todėl ir tas 
laikas jam įskaitytas. Iš teismo 
Bertinis nuvestas atgal į kalė
jimą.

“Neringa” jau galutinai žu
vo. Ilgai trukusi audra laivą 
sulaužė, apie laivą sunešdama 
daug smėlio. —Tsb.

Iš SLA 124 kuopos susirinkimo 
nuotykių

Rodos, “Sandaroje” buvo ra
šyta korespondencija iš Racine, 
Wis., apie “pažangiųjų SLA na
rių suktybes!” Pildomosios Ta
rybos rinkimų metu. Aš ma
nau, kad koresp. p. Kasputis 
jau turės progos pasitenkinti 
šia mano korespondencija, nes 
pas mus “suktybes” darė ne 
socialistai, bet tautininkai—fa
šistai; vadinas, bus p. Kaspu
čiui “atsilyginimas”.

Pas mus 124 kuopa turi na
rių per 150, ir seniau, prieš 
Klausučio-čekanausko “garsiuo
sius darbus”, narių į susirinki
mus susirinkdavo šimtas su 
Vięšum,1 bet dsibar nuo 30 iki 
60 narių. Dargi tokią svarbią 
dieną, kada yra atliekami orga
nizacijos viršininkų balsavimai, 
socialistai ir jų šimpatizatoriai 
neateina, bet ateina visi tauti
ninkai — fašistai su savais la
peliais — skelbimais, dargi iš 
anksto visi nariai lieka “apdo
vanoti” Sargybos — Strimaičio 
balotais. Vadinas, be “jokio 
galvos sukimo” padėk po fašis*- 
tų pavardėmis kryžiuką ir at
liktas SLA reikalais “rūpini
masis”.

Pas mus, kaip sakiau, SLA 
nariai nebesirūpino SLA reika
lais, bet užtai tautininkai kiek 
galėdami “rūpinos” ir pasek
mėje tautininkų sąrašas gavo 
balsų daugumą.

Klausutis-čekanauskas “A- 
merikos Lietuvyje” iškonevei
kė Gegužio, Viniko, Vitaičio 
darbus, bet svarbiame kuopos 
susirinkime jo klika atidavė vi
sus balsus Gegužio-Viniko-Vi- 
taičio sąrašui. Ir suprask, žmo
gus, tokią “diplomatiją”... Bet 
diplomatija yra tokia, kad są
statas Pildomos Tarybos nepa
sikeis: koks jis buvo iki Scran- 
tono Seimo, toks pasiliks ir po 
Scrantono Seimui. Tik dzieve 
duok tokią “malonę”, kad, pa
didinus “Tėvynės” organą, jau 
po Seimo nereikėtų persispaus
dinti iš Kauno “Sekmadienio” 
ištisus puslapius, kada sakoma, 
jog SLA reikalams “Tėvynėje” 
nėra vietos. Jau Bajoras!, Pau
lauskas ir pagaliau musų Ry
tietis Viznys “Tėvynę” padary
tą originališkesnę ir SLA na«» 
riams naudingesnę. —Dzūkas

kuris galėtų 
gerą kaimy
nugyvenimą.
jokiu budu 
sąjunga bu-

PATENKINTI DAKTARO 
ATSILANKYMU

SUDARGAS, Šakių apskr.— 
Kiekvieną šeštadienį savomis 
susisiekimo priemonėmis iš Sla« 
vikų' atvyksta į Sudargą gydy
ti ligonių daktaras Jonas Po
vilaitis. Jis yra ne tik išsila
vinęs medicinos gydytojas,“bet 
ir nuoširdus, taurios asmeny
bės žmogus: neturtingus pa
cientus jis gydo veltui, arba 
gž labai mažą 
ką jam plačios 
vikų apylinkės 
labai dėkingi.

atlyginimą, už 
Sudargo ir Sla- 
gyventojai yra

Kas Buvo Chimera?
Graikų mitologijoje Chimera 

buvo pabaisa: priešakinė jos 
kūno dalis buvo liūtas, viduri
nė dalis—ožys ir pasturgalis— 
drakonas. Iš jo nasrų ėjo lieps
nos, ir jis sunaikino Lyki jos 
karaliaus lobato kraštą; kara
lius pasiuntė Bellerophoną nu
kauti tą pabaisą. Bellerophonas 
juodamas ant sparnuoto Pega
so, nukovė Chiiųerą.

KULTŪRA NO. 3 
1938 m.
TURINYS: f

Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai.
—P. Slavėnas.

Bel-etažas — D. Pumputis.
Nuvainikuotieji Japonijos viešpa

čiai — A Claire.
Šeimos pametimas ir jos sankcijos 

- L. Purenienė.
Kapitalizmas permanentinės * kri

zės konvulsijose — J. Lukoševičius.
Broluva — T. Tilvytis, 
šuo — J. Opatošu.

Populiaris Mokslas — Apžvalga 
ir t.t.

— KAINA 45 CENTAI —
Galima Gauti NAUJIENOSE.
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
IŠ DETROITO PADANGĖS

Pir- 
pra- 
vei-

Kongreso skyriaus 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyriaus konferencija 
įvyko balandžio 23 d. Lietuvių 
svetainėje. Apie 8 vai. vakaro 
pirmininkas P. Jacionis atidarė 
konferenciją. Sekretorius J. O- 
veraitis padarė vardašaukį, o vė
liau perskaitė protokolą iš per
eito susirinkimo. Protokolas li
ko priimtas vienbalsiai.

Seka valdybos raportai, 
mininkas padaro trumpą 
nešimą apie tai, kas buvo
kiama. Pamini, kad buvo su
rengtas didelis ir sėkmingas 
protesto mitingas ryšium su 
Lenkijos ultimatumu Lietuvai. 
Sako, kad valdyba veikusia su
tartinai, todėl ir mitingas bu
vęs sėkmingas. Balandžio 9 d. 
buvę kviesti mitinge dalyvauti 
visų trijų lietuvių parapijų kle
bonai. Tačiau nė vienas jų kvie
timo nepriėmė: girdi, jus pra- 
delei tos priežasties prašymas 
baikite jį rengti be musų. Kaip 
matote, vietos klebonai kažko
kiais sumetimais protesto mi
tinge nenorėjo dalyvauti.

Buvo perskaitytas atsakymas 
į telegramą, pasiųstą Jungtinių 
Valstijų valdžiai. Valstybės sek
retorius atsakė, kad, esą, Ame
rikos valdžia negalinti kištis į 
svetimų valstybių reikalus ir

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 
Kraujo Spaudimą 

22-uos iš 26 atsitįkmi}
*l5r. Frederi’c bamrau’ žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose iš 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
ruškų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street, Chicago.

dė-ei tos priežasties pražymas 
negalįs būti patenkintas.

Bendrai imant, protesto mi
tingas nusisekė gerai. Aukų iš
laidoms padengti buvę surink
ta $32.70. Valdybos raportas 
lieka priimtas.

Sekretorius praneša, kad tu
rįs laišką iš Detroito siandarie- 
čių. Mat, dalykas tokis, kad 
sandariečiai buvo kviečiami 
prisidėti prie rengiamo protes
to mitingo. Savo laiške jie at
sako, jog į kvietimą priversti 
esą atsakyti neigiamai. O tai 
dėl to, kad balandžio 2 d. tu
rėsią savo parengimą viešbuty
je, kur busią įteikti ordinai J. 
Uvick’ui, Smailiui, P. Moliui ir 
J. J. Bachunui iš Sodus, Mich. 
Girdi, dalyvausiąs ir konsulas 
Daužvardis. Tikietų esą išpar
duota apie 200.

žodžiu, musių sandariečiai 
davė suprasti, kad jie prieš tan
kus protestuosią susirinkę į 
viešbutį ir magaryčioms dar 
ten - apvainikuosią kelis naujus 
kavalierius.

Žinoma, kaip kas išmano, 
taip save ir gano. Galima tik 
tiek pasakyti, jog sandariečiai 
sugalvojo tikrai originalų bū
dą prieš tankus protestuoti. Tik 
bėda su jais* vis dėlto buvo ta, 
kad jie per daug pasigyrė: pa
sisakė, kad tikietų išplatinę per 
du šimtus, o tuo tarpu jų “jau
kiame pokilyje” dalyvavo tik a- 
pie 60 asabų ir “protestavo” 
prieš tankus. Kas be ko, kai 
kurie tinkamomis priemonėmis 
savo protestus “sustiprino”.

Pramogų komisija pranešėt 
kad ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės* minėjimu jau vis
kas sutvarkyta, atseit, surinkta 
pinigai už išdalintus tikietus. 
Iždininkui priduota $12.84. To
kiu budu nepriklausomybės mi
nėjimas davęs iš 
pajamų.

Toliau komisijos 
Balulevičius ir M.
pasižada piknikui parūpinti ge

rą daržą. Komisijos raportą su
sirinkimas priima.

Skaitoma pranešimas iš cen
tro dėlei siuntimo delegatų į 
antrąjį kongresą, kuris įvyks 
birželio 25 d. Scranton, Pa. 
Kiek plačiau centro pasiūlymą 
pagvildenusi, konferencija nu
taria delegatus siųsti ir tuoj iš
renka M. Prakevičių ir M. Ke- 
mešienę. Kelionės išlaidoms pa
dengti paskiria po 25 dolerius 
kiekvienam. Kadangi M. And- 
rulienė ir J. Overaitis važiuoja 
delegatais į SLA seimą, tad tą
ja proga jie galės kongrese da
lyvauti. Skyrius tik dalį jų iš
laidų padengsi. Jei atsirastų iš 
skyriaus atstovų, kurie važiuo
tų apie tą laiką į Scrantoną, tai 
jie galės gauti mandatą.

Konferencija griežtai pasisa
kė prieš, ordinų dalinimą. Juo 
labiau, kad tie ordinai yra duo
dami pataikūnams ir Smetonos 
garbintojams.

Iš iždininko raporto paaiškė
jo, kad ižde dar yra $90. Iš vi
so atstovų nuo įvairių organi
zacijų dalyvavo 35. Pirminin
kas P. Jacionis konferenciją 
uždarė 10:30 vai. vakaro.

—Atstovas

Automobilių pramonės mag
natai stengiasi unijomis 

atsikratyti .
Detroito automobilių pramo

nės magnatai visais budais 
stengiasi uniją sfulaužyti. Da
bartiniu laiku darbai automo
bilių pramonėje gana silpnai 
eina, o todėl ten nedaug ir dar
bininkų tedirba. Bosai visaip 
darbininkus provokuoja, kad 
tik tie streiką: skobtų. O to jie 
siękiąsi nw$uš(įąpii(< .algas, ir 
laužydami kontraktus, kuriuos 
turi pasirašę su unija.

žodžiu, kompanijos yra 
siryžusios žut-bųt grąžinti 
pen shop”. Kol kas joms*
nesiseka ir unijos atsilaiko. Bet 
kaip bus ateityje, tai sunku pa- _ , .. ?

pa
k
tai

viso $92.58

nariai M.
Prakevičius

Nežinai, kada ir knr netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje ' 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
UTHUANIAN ALUANCE of AMERICA

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

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

savo na-

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčia $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...... ...... ......... ..................................... ..........
Numeris ir gatvė ___________ ___________ ______
Miestas ir valstija -------------------------------------------

Po 
buvo iš

iškelta 
buvusių

“Juodojo legijono” nariai 
vėl kelia galvas

PONTIAC, MICH.—Tur bųt, 
visi atsimenate, kaip prieš porą 
metų buvo iškelta aikštėn 
“Juodojo lėgijono*’ veikla. To 
legijono šlykščiais darbais pa- 
sibiaurėjo kiekvienas padores
nis žmogus. Bylos metu paaiš
kėjo, jog legijono nariai buvo 
savo rūšies degeneratai, kurie 
iš žudymo žmonių turėjo pasi
tenkinimą.

Kai “juodojo legijono” dar
bai liko teismo išaiškinti, tai 
prasidėjo valymas. Mat, pasiro
dė, kad legijonui priklauso ir 
kai kurie miesto policininkai 
bei kauntės viršininkai, 
skandalingos bylos jie 
savo pareigų atleisti.

Bet štai dabar liko 
aikštėn, jog kai kurie
legijonierių jau' ir vėl atgavo 
savo vietas. Unijos viršininkai 
dės visas pastangas, kacl tie po
nai butų vėl iš atsakingų parei
gų pašalinti. Juo labiau, kad y- 
ra toks įstatymas, kuris aiškiai 
nurodo, jog tokios rūšies žmo
nės negali būti laikomi valdžio
je*

Čia gali kilti klausimas, ko
kiu budu tie biauriai susikom
promitavę žmonės vėl įsigavo į 
atsakingas vietas?

Taip, tai gana įdomus klau- 
siinas. Pirmiausia reikia žinoti, 
jog “juodasis! legijonas” buvo 
pasimojęs vesti neatlaidžią ko
vą su žydais, negrais ir katali
kai?. Vadinasi, jis pasiskolino 
iš ku kluksų svarbiausius te
žins ir magaryčioms dar ryžosi 
kovoti su organizuotais * darbi- 
ninkaisi. Kadangi dabar santy
kiai su unija žymiai pablogėjo 

i (ypačiai automobilių pramonė
je), tai stambiesiems pramoni-

Buvusi grafaitė Geraidi- 
ne Apponyi, 22 metų pane
lė, balandžio -27 dieną ište
kėjo už Albanijos karaliaus 
Zogo ir tapo Albanijos ka
ralienė.

Vestuvių ceremonijos bu
vo civiles, nes Albanijos įs
tatymai nepripažysta baž
nytinių vestuvių. Vestuvės 
įvyko karaliaus palociuje.

Karalius Zogas yra 42 
metų amžiaus ir yra maho
metonų tikėjimo, o jo jau
noji yra katalikė.

ninkams buvo’ visai pravartu 
susirasti sau patikimų talkinin
kų. Štai kodėl' ir buvusieji le
gi jonieriai netikėtai pradėjo at
gauti prarastas! pozicijas. Mat, 
atsirado geradarių, kurie pasi
rūpino savo” talkininkus* vėl į 
aukštas vietas^ Įstatyti. žinote, 
kovos metu jie tiemš gerada
riams gali būti labai naudingi...

Suprantamas daiktas, jog li
nija nelauks; kol jų priešai įsi
tvirtins: ji griebsis legalių prie
monių, kad galėtų išprašyti le
gi j onierius iš valdiškų vietų.

BARRICK'S
MALEVŲ 
KRAUTUVE

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

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

MES TAI SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NĖ MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS
RENDUOJAME

Sienų popierių nuėmimo ir 
Floor Sanding mašinas 

INSTRUKCIJOS DYKAI

Turiu visą eilę 
LANGŲ UŽLAIDŲ* 

Taipgi valome langų užlaidas 
už normales kainas

Tik Pašaukit
Englewood 7369

8667

ATDARA VAKARAIS 
ANTR., KETV„ ŠEŠT. 
Sekmadieniais iki pietų 

(Skubus pristatymas)

Gegužės Pirmoji
Šiais metais Detroito darbi

ninkai ruošiasi tikrai iškilmin
gai Pirmosios Gegužės šventę 
švęsti. Visos darbininkų orga
nizacijos susitarė veikti išvien. 
Todėl tikimasi, kad demonstra
cijoje dalyvaus tūkstančiai 
žmonių. Tąja proga bus išneš
ta rezoliucija Mooney išlaisvi
nimo reikalu.

Noriu pažymėti, jog Michi- 
gan valstijoje jau yra susitvė
rusi Labor Non-Partisan Lea- 
gue. Tos lygos sekretoriaus pa
reigas eina Alan Strachan. Jo 
raštinė yra adresu 805 Hof
manu Bldg. Unijos yra kviečia
mos prisidėti. Nuo nario bus i- 
mama tik vienas centą" 
mėnesį. Rinkimų metu lyga 
stengsis statyti savo kandida
tus, kurie yra žinomi kaipo pa
žangus žmonės.

—Detroitietis

Paskutinį Karta
Dailės Choro paskutinis 

Vakaras
DETROIT, MICH. — Dailės 

Choras šį sezoną rengia pasku
tinį vakarą, kuris susidės iš te
atrališkai muzikalės progra
mos. Per vasarą, žinoma, cho
ras paliaus koncertus rengęs, o 
turės vieną kitą išvažiavimą, 
kuriame nors gražiame miške 
ar piknikams skiriamame dar
že.

Sakytas vakaras įvyks gegu
žės 8 d. Choras savo paskuti
niam šio sezono vakarui ren
giasi tikrai rimtai ir s*u atsidė- 
jinlĄ: Trįokpsi .naujų dainų; o 
taip pat statys komišką vaizde
lį su dainomis. P-lė Masalskytė, 
choro vedėja, dirba tiesiog “o- 
vertime”, kad lik viskas gerai 
nusisektų. Detroitiečiai gerai 
žino, kad Dailės, Choras nie
kuomet publikos nesuvylė, tad 
galima nedvejojant sakyti, jog 
ir šis vakaras bus šaunus*. Iš 
viso tenka pasakyti, jog Dailės 
Choras Detroite, tur būt, užima 
pirmą vietą. Pirmiausia jis turi 
gerų dainininkų, o antra, jis su 
atsidėjimu dirba. Didelis kredi
tas taip pat tenka p-lei Masals- 
kytei, kuri yra no tik gabi mu
zikė, bet ir šauni choro vedėja, 
žodžiu, aplinkuma chorui kles
tėti yra visai gera.

Reikia tikėtis, jog Detroito 
visuomenė, kuri visada gausin
gai lankydavo Dailės Choro va
karus, ir šį kartą tatai padarys. 
Tai bus choro nariams, kurie 
daugiausia susideda iš Ameri
koje gimusio jaunimo, padrąsi
nimas ir toliau veikti. Kaip jau 
minėjau, choro / vakaras įvyks 
gegužės 8 d. Lietuvių svetainė
je, 25 ir W. Vernor Hwy. Pra
sidės 7 vai. vakaro.

—Lakštutė

kelti, bet visvien Mooney tebe
laikomas kalėjime ir visos* pa
stangos jį išlaisvinti iki šiol nu
ėjo niekais, štai kodėl Gegužės 
Pirmosios demonstracijoje dar
bininkai rengiasi ir vėl paju
dinti Mooney išlaisvinimo 
klausimą.

Lietuviai darbininkai turėtų 
kalbamoje demonstracijoj gau
singai dalyvauti ir tuo parodyti 
savo solidariškumą su kitų tau
tų darbininkais.

X.

Demonstracija prasidės* apie 
1:30 vai. po pietų sekmadienį. 
Darbininkai susirinks prie uni
jos trobesio (Hofmanu Bldg.) 
vidurmiestyje. Iš ten prasidės 
demonstravimas ir kalbos.

Pravartu ir visoms moterims 
darbininkėms dalyvauti savo 
šventės iškilmingame šventime. 
Juo tarp darbininkų yra dides
nis vieningumas ir susiklausy
mas, juo jie yra labiau pajėgus 
ir geriau gali atsilaikyti prieš 
kapitalistų pasimojimą laužyti 
sutartis, kurias jie buvo pasi
rašę su unijomis. Ir iš viso vie
ningai veikdami, darbininkai 
lengviau gali iškovoti savo bū
klės pagerinimo.

—M. Kemešienė

—Kas jūsų mėgsta muziką? 
— klausia mokytojas atėjusių 
prs jį mokinių būrio.

Šeši mokiniai greitai šovė į 
priekį.

—Labai malonu. Malonėkite 
užnešti i antrų aukštą mano 
pianiną.

DUODAME 
PASKOLAS W

NUO 5 IKI 15 METŲ 
$5000 APDRAUDA 

UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Keistuto Loan &
Building Ass’n

No. i
3236 So. Halsted St.

Tel. CALUMET 4118

AŠ Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

TAIP IR Aš! BET Aš VYKSIU SU 
“PIRMYN” CHORU.

JOHN P. EWALD
Secretary

Specialė Kelionė į

LIETUVA
Modernu motoriniu laivu BR1TANNICA-BIRŽELIO 11

Ši kelione yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
te, visa ta laivo ištaiga, malonu-tės. O kur, be

mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!

Dėl informacijų kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

LIETUVOS PRODUKTAI
"FRANKFURTKR8” 
LAŠINIU 
BARAVYKU 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNKRIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIU DAIKTU

Visi Rengiasi

SALDAINIU 
KUMPIU 
“PICNIO” KUMPIU 
RŪKYTU KUMPIU
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTU

805 W. 19th St. - Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, 8AV.

DETROIT, MICH. — Darbi
ninkų šventės iškilmėms De
troito lietuviai rengiasi su di
džiausiu atsidėjimu. Visos uni
jos susitarė dalyvauti milžiniš
koje demonstracijoje, kurios 
tikslas, be kitko, bUs Mooney 
išlaisvinimo reikalavimas.

Kaip žinia, Mooney jau ilgus 
metus sėdi kalėjime. Paskuti
niųjų kėlių metų tyrinėjimai 
aiškiai rodo, jog su jo nuteisi
mu yra susdjęs sąmokslas. Kai 
kurie svarbiausi liudininkai pri
sipažino, jog bylos metu jie liu
dijo melagingai. O tat jie darę 
dėl to, kad buvęs daromas di
delis spaudimas: tiesiog buvę 
"grumojama, jog jie turėsią iš 
valstijos išsikraustyti.

Ir nors visi tie faktai liko* iš

lt Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai. .

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Diena Iš Dienos

M. Norkienė Jau 
Pasveiko

BRIDGEPORT — Prieš ku- 
rį laiką biznierė Marijona Nor
kus, gerai žinomo Antano Nor
kaus, UniversaI Restorano, 750 
W. 31 St., savininko žmona, 
buvo išvykusi j ligoninę, kur 
daktaras Biežis padarė sėk
mingą operaciją. Ligonis po to 
šioliais 
Dabar 
ne vėl 
gas.

gyvena daktaro motina.
Čia j daiktą suvažiavę.. Berta- 

shių šeimynos turėjo daug ko 
kalbėtis ir galėjo gerai pavie
šėti pas vaišingąją p-nią Berta- 
shienę.

Grižų namon Vėl visi pasinė
rė į savo kasdienias pareigas.

Rep. B. P.

ėjo sveikyn ir stipryn, 
p-nia Norkienė resitora- 
pradės eiti savo parei-

Rep. B. P.

Gimtadienio 
Vakarėlis

Kadangi pereitą šeštadienį, 
tai yra 23-čio šio mėnesio, pri
puolė ponios Urbonienės gimta
dienis, tai ta proga buvo jai 
surengtas “suprize pare”, ku
ri įvyko Gramonto svetainėje, 
4535 S. Rockwell Street.

Teko nu-

Velykas Šventė Spring 
Valley, III.

BRIDGEPORT
girsti, kad biznieriai Matas ir
Josephine Bertashiai/ kuriuodu 
operuoja bučemę ir mėsos san
dėlį adresu 3239 So. Halsted 
St., Kartu su daktaru Bertash, 
756 W. 35 St., ir šeimyna bu
vo išvykę Velykas praleisti 
Spring Valley, kur nuo seniai

Kai jau svečiai buvo visi su
sirinkę, tai buvo ir ponia Urbo
nienė pakviesta su vyru. Įėjus 
jiems į svetainę, visi sušuko 
“suprize”. Ponia Urbonienė ne
žinojo kame čia dalykas, tik 
vėliau šlepetienė, rengėja parės, 
paaiškino. Tada p. Urbonai dė
kojo visiems atsilankiusiems už 
tokią netikėtą pagarbą. Jie pa
tys nesitikėjo, kad jie turi liek 
gerų ir užjaučiančių draugų. 
Gramonto svetainė buvo pilna

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks 29 d. balandžio mėn. 1938 m. 9:30 vai. vak., dakta
rų Strikol ir Vežei ofise, 4645 S. Ashland Avė. Nariai pra
šomi būtinai atsilankyti. —Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks- 
sekmadienį, gegužės 1 d. 12 v. dieną Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, to
dėl kiekvienas privalote būtinai būti. Draugiškas išvažia
vimas įvyks birželio 19 d. Justice Park. Kiekvienas pasi
imkite tikietų išplatinti. Kurie pasilikę su mokesčiais, pa
sirūpinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužio 1 d., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 
12 vai. dieną. Mėnesinės duoklės bus priimamos nuo .11 
vai. ryto. Malonėkite atsilankyti. —Helen Chapas, rašt.

Darbininkų šventė, Pirmoji Gegužės, bus iškilmingai apvaikš- 
čiojarpa sekmadienį, "gegužės 1 dieną, ’ Mildos svetainėje, 
31 10 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 Centralė kuopa ir LDD 
4 kuopa. “Visų šalių darbininkai, vienykitės!”

.svečių.
Vėliau šlepetienė susodino 

visus prie stalų, o panelė Ade
lė šlepetaitė padainavo “Happy 
Birthday”, pirtariaht muzikai, 
o su muzika dainavo’ ir visi 
svečiai? P-s šlepetis buvo to va
karo toastmeisteris—programo 
vedėjas. O kad p. Urbonai tu
ri plačią pažintį ir su svetim
taučiais taigi parėję ir jų bu
tą.

Pirmutinis kalbėtojas buvo 
B. Grosso, antras Swanson, 
paskui W. Malis ir Geležinis. 
Buvo svečiu net iš Waukegano 
p. Kužinskis, p. Leškiai ir- p. 
Žičkienė Prie progos ir Wau- 
keganiečiai buvo pakviesti kal
bėti. Taipgi kalbėjo A. Radžie- 
nė ir galiau, p. Šlepetienė pa
sakė gražią, kalbą ir pranešė, 
kad p. Urbonienei įteikta dova
na—Parlor Setas. Parės ren
gėjai Šlepečiai taria ačiū p. 
Gramontams, . svetainės savi
ninkams už pavyzdingą tvar
kos užlaikymą ir už gerą prie
žiūrą laike parės.

Reikia pasakyti, kad p. Ur
bonai yra pavyzdingi ir drau
giški žmones. Jie užlaiko -mo
dernišką taverną 2418 W. 67 
St. Parė užsitęsė net iki penk
tai valandai sekmadienio rytą. 
Visi svečiai buvo pakilusiam 
upe ir nenorom skirstėsi namo. 
Pp. Urbonai dėkojo visliems at- 
silankusiems ir rengėjams už 
surengimą tokios šaunios parės 
ir sekmadieniui visus užkvietė 
į savo namus vaišėms.

J. B.

Pagražino 
Namą

T0WN OF LAKE — Biz
nierius Stanley Bartkus, kurs 
neseniai pirko namą su bizniu, 
adresu 4625 S. Paulina St., 
gražiai išdekoravo ir ištaisė 
namo vidaus pusę. Dabar toks 
pat remontas daroma ir iš lau
ko pusės.

Meistro darbą atlieki įeras 
karpeirteris Johtr'Baranaiiskas.

Beje, čia yra nuo seniai už
laikoma pirtis, svetainė ir ta
vernas. Dabar savininkas ruo
šiasi prie grand openingo, kuris 
netrukus bus įvykintas.

Kaimynas
Rengėjai.

P A K E N GI M A I
■i. ■■■  .......... . -................... ............... ...m ..M—- ■■< ... i ■—i i ■■■! ... —— —■■■■i.

Alt. Greenwood SLA 1'78 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.

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

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

štai čia musu keli specialai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ................................................
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ..................

$1.79
$1.19

Brightonparkiečiai 
Pp. Gudai

BRIGHTON PARK — Ne- 
klysime pasakę, kad šios kolo
nijos gyventojai Frank ir Jo- 
sephine Gudai (Gudavičiai) 
yra plačios pažinties žmonės, 
jiedu dažnai svečiuojasi tai 
vienur tai kitur. Mat, turi ne
mažą gerų draugų, kuriuos 
karts nuo karto ir .atlanko.

Bet kadangi jų duktė Jose- 
phine šiemet baigė mokyklą tai 
ta proga tenka manyti, kad 
p-nai Gudai iškels puotą, ku
rion ir jų draugai ims dalyvu- 
mą. Rep. B. P.

SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA

GRINDIMS COVERING 9x12 $3.98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 3908

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- 
gijfcn, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

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

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Grįžo iš 
Floridos

ATLANTIC — —Prieš 3-tą 
mėnesių biznierė Petronėlė Sku- 
sienė, 4816 So. Wentworth 
avė., buvo išvykusi žiemines 
atostogas praleisti Floridoj. Ji 
ten vyko ir sveikatos sustipri
nimo dėlei.

Šiomis dienomis iš ten grįžo 
ir atrodo, kur kas sveikesnė ir 
stipresnė.

Namie pasilikęs vyras Juo
zapas prižiūrėjo biznį ir namų 
ruošą. Kostumeris

ATSIPRAŠOME
Sekmadienį ,balandžio mėn. 

24 d., Lietuvių Auditorijoje 
įvyko šal'timiero Šurum-Burum 
parengimas. Deja, teko šim
tams atgal grįžti, nes visos vie
tos buvo rezervuotos, o žmonių 
atsilankė tiek daug, kad nega
lėjo tilpti salėn.

šaltimieras ir jo štabas at
siprašo visų negalėjusių pama
tyti parengimą. Ateityje pasi
stengsime numatyti' išeitį, kad 
neatskartotu panašus dalykas.

Mųsų organzacija dar jauna, 
tačiau sugebėjome patenkinti 
visus atsilankusius. Vienas žy
mus veikėjas štai ką pareiškė: 
“Sveikinu šaltimiero organiza
cijos jaunuolius už išpildymą 
ir sugebėjimą atlikti tokį mil
žinišką darbą”. Kitas tarė: 
Sunku tikėti, kad čia-gimęs 
jaunimas gaivina tnusų lietu
vių tradicijas. Linkiu šaltimie- 
rūi ateityje ir toliau darbuotis 
tautos labui.”

Negailėta išlaidų, nes kostiu
mai, įvairus sęeniniai papuoši
mai ir kiti prisirengimai užtik
rino atsilankusiiems gerą laiką.

širdingai dėkojame visiems 
atsiiankusiems ir meldžiame at-

žinomas “plumberis” visame 
plačiame Bridgeporte. Taigi, 
sveikinu Jurgį Darašką ir šiuo- 
mi atitaisau klaidą. Geriau vė
liau negu niekada. J. B.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicagoje)

William Jasmont, 20, su He- 
len Ambrose ,17

Reikalauja
Perskyrų

Bernice Adalski nuo John
Adalski

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Tęsis & Dienas
. DIDŽIAUSIAS Iš VISŲ 

SOVIETU PAVEIKSLŲ
The New York Times sako: ‘Ge- 

, a istorija, gera biografija ir 
'M vi«?o ko geri krutami pa

veikslai” ...
”JLen>nas Snalyje”

Visi New Yorko kritikai svaio- 
a apie jį! Nepraleiskite! Ateiki- 
e anksti! Vengkite Susikimšimo!

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren 

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

šešt. ir Sekm. Išimtis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei storus. Ve
žam i formas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDŠ 3408

leisti, jei buvo kokių nors tru
kumų. Viską darėme iš pasku
tiniųjų, kad visi kutų pilniau
siai patenkinti.

Visa Čikaga ir apylinkių lie
tuviai tebekalba apie šaltimie-| 
ro $urum-Burum, o musų or
ganizacija pasižada nenuleisti 
rankų. Ateityje musų laukia 
nauji darbai ir esame tikri, 
kad visuomenė pritars mums 
ir visuomet parems.

Povilas Šaltimieras ir jo or
ganizacijos štabas

Anufras Barauskas 
Šv. Kryžiaus 
Ligoninėje

Sunkiai susirgo Brighton 
Parkietis Anufras Barauskas, 
dailės studentas. Pn eitą pir
madienį j. s buvo išvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Antradienį 
buvo jam padaryta ausies ope
racija. Tikimasi, ki d ligonis 
greit pasveiks, tnors liga buvo 
rimta. Jis yra kambaryje 329. 
Draugai malonėkite aplankyti 
ligonį.

Ligonis yra* Maniko prie
žiūroje. — d.’

Atsiprašau!'
Pereitk šeštadienį Jurgių 

sveikinime įvyko klaida. Per 
neapsižiūrėjimą;’ liko nepasvei
kintas Jurgis D&raska, plačiai 

. n • v—---

Moterys Įšigykit 
Gražy Sidabrinį 
Setą • * i*

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

Setas iš 6 šmotų■ vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlČius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgytu šie Šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

SA BERGMAN
(524W.63'-dST.Z^'- 
TEl.PROSPECT 3440/^// _

63-čios ir Justine kampas Eina 
BERGMAN’S DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS 
malevų, sienų popieriaus ir langų 
šeidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių patemų 
Sienų popierių nutrimuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms x maleva. 
Ešs-A-Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų vamišas ge
rai /dėvisi ir nesidėmfija baltai 
vandeny. $1.95

GALIONAS .......... * I
Popieriau" valvkliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniaiš'iki 9 P. M.

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venlian Blinda)
Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

SAULES UŽDANGAS, DRAPEf ES 
ir AUSTRIAN UŽDANGAS

DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SKABĘS
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

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

Atdara Vakarais

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais .J9c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų H 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ..................   $1.49
G didelės šakutės už .....................  1.19
6 sriubos šaukštus už  ............................. 1.19
G salotom šakutes už ........................... 1.19
G arbat. šaukštukus už .........  790
G Ice Tea šaukštai už ............................... 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75 
(paštu 35c extra)

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

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
niui pristatyti į 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. v

• « 4

Siunčiu ..... kuponus. Taipgi pinigais ......_______ _______

Atsiųskit man ..................... ..........    f-----------------------

Vardas ........-.... r—........ ..............—............ —..—----- ----------------------

Adresas

Miestas .............. ;......    Valstija —................... —' J ‘ 4 ' »

Kupono No. 123 ' “ Balandžio 29 d.
• - — > - ------------- ■ . .. -------

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 įiiMj 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 

VŲ KRAUTUVĖ 
Maliavos, Varnišius, Geležies iš

dirbiniai, plumbingo reikmens, 
Langų Stiklai.

2817 W. 63rd Street 
Phone PROSPECT 1297 

Lietuvių Krautuvė

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118 . <

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslą 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 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50
GYDYMAS........................ SCn.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago. 
( Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AT
UniversaI restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS. Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Keąn 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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Gegužes 15 “Pirmyn” 
Atsisveikinimo 
Piknikas
Įvyks Birutės Darže; $1J)OO 

Vertės Dovanų Publikai

Šekmadienį, gegužės 15 d., 
Bitutei Daržte įvyks bene pir
mas didžiulis Šių metų pikni
kas. Tai bus “Pirmyn” Choro 
AtslsVėikihimo piknikas.

Tam parengimui Choras stro
piai ruošiasi ir žada nevien pa
skutinį kartą chicagiečiams pa
dainuoti gražių lietuviškų dai
nų ir su jais atsisveikinti, bet 
ir padalinti publikai apie $1,- 
000 dovanų. Tos dovanos bus 
prizai už serijų bilietus, kup
riuos Choro nariai dabar plas
tiną. Tų bilietų kainos yra nuo 
5 iki 20 cehtų.

Laimingų bilietų savininkai 
gaus $100.00 grynais pinigais, 
radio aparatų, “cedar chest° ir 
kėliasdešimts kitų brangių do
vanų, kurios bus paskelbtos 
vėliau.

Pirmyn Choras kviečia Chi- 
eagos lietuvius gegužės* 15 d., 
atsiminti ir piknike atsilanky
ti — puikiam, linksmam “ge
ram laikui”, o organizacijų pra
šo tą dieną nerengti kitų pa
rengimų. Visas serijų pelnas ir 
pikniko pelnas yra skiriamas 
Pirmyn Choro kelionės fondui, 
iš kurio bus apmokėtos choro 
išlaidos kelionėj į Lietuvą.

Pirmyn apleis Chicago apie 
birželio 9 d., o sės į laivą bir
želio 11 d. Plauks Cuhard li
nijos didžiuliu laivu “Pritan- 
nic’\ s. Choristą^ 
■•^■i ■ i- ■ ... - r,-
p.ir fi '■< .A ■■■■*■'-j.—■ f( ■ ,/•

MADOS

No. 4640—Naujoviška vasarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Nbrint gauti vieną ar dau* 
> giau virš nurodytų pavyzdžių

prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arbft priduoti pėvyzdžic 

T numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo tardą pa*- 
vardę ir adresų. Kiekviena pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali** 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paltferta Dtept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.
—................... ■ Iii Ite I I

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, UI.

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atafąati *** pavytdj •Ne»« i a i | 
Mietai ........  per krutinę

(Vardas ir pavadi)
ta——...........—.......  i.

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

Birutės Perikola MU8Ų CLASSIFIED ADS
Ii ■■■!■■ ■■■ —...........

visų 
sm-

hELp WANTtep—Malė 
Darbininkų Reikią

kL 
ar 
tih 
ab S

lietui Jtirutės “FėHktitar**
BfrUtč —- bnmihklaa p. 

^etrftUikui
Mirus p, Petrauskui iŠ 

kraštų pasigirdo Višbkfe 
manyttiai apie statymą
minklo musų visų mylimiau
siam kompoKitoriuh Vieni per
ša niuhis paminklų akmens^ 
kiti murmuro, treti bronzoj 
t i dar steigti stipendijai 
mokyklas jo vardu. Visi 
peršami dalykai yra tai tik 
eities dalykai, bežiūrint į
ateitį mes pražiūrime kartais 
už vis svarbiausius paminklus 
musų mylimam kompoaitoriub 
jau gyvuojančius, jo paties pra
de tuš^ tai yra jo suorgabizuo- 
tusi chorus^ kuriems jis tiek 

[energijos yra padėję, tiek Sa
vo si'ėibs juose palikęs, kad, ro
dos, jis pats dar šiandien, juo
se dalyvauja.

Vienas ir sėhiausiaš iš inyli- 
mo kompozitoriaus suorgani
zuotų chorų yra musų Chiea- 
gos Birutės Choras, kUfisi šį- 

,r , „ *. v.- Jmet švenčia savo 32 metus dat-
Vanda Byanskierte, Biruteš buot-s Rur galima rasti gar- vedėjo žmona kuri i>arvezėi ii bi j, ir esu tvfrte maloi 

Lietuvos Penkolą it kelias nesnį pamin|dą pačia,h p 
< tas operetes. |{Uj negu jo Chicagoš Birutės

Visi jau žinom ar tai bent choras? Taigi visų musų prie- 
tUrėtume žinoti, kad Birutė sta- dermė yra temti Birutę visais 
to operetę “Petikolų” gegužes galimais budais ir tUOiri palai- 
1 dieną> Sokolų svetainėje, kyti tą gyvuojantį ir realų pa- 
2343 S. Kedzie Avė. 1 miiiklą p. M. Petrausko atmin-

Musų spauda ir žurnalistai Cial* .
jau ne viena savaitė kaip duo-l Kai‘’ rcn’li1 B'rll,K;s Ghor?? 
<la savo nenuilstanti? parom? Yli%kurl1c llk. ,š«ah> ?ra n,l°: 
ir mums skelbia if rašo iširau- slrllz,iU J^eeiami ir prašom, 
kas if Panešimus apie ši? ope- st0‘' ‘ Blrut6s ,rSmčJ1 tarP^: 
relę. Chorvedis p. Byanskas an ra’ 1?1‘. y™ kvięc.aim tapti 
prakaituoja, ' tlirta, šaukia Palrona>« J«J parengimų; trecia, 
praktikas bevfeik kas antr? die- I1S1 yra kvle“am* atsilankyti 
n?, o tie vargšai jaunuoliai - B!ru es Parengimuose. Savo at- 
choro nariai išsijuosę dirba, “y”™ parenisimc Bnutės 
kad tik musų atsilankiusi? ^?^ ,finanslškal moraliai, 
publik? patenkinus'- Savo pa. Prųluosime . tuom jaunuoliams 
stangom?. O musy ta .publika c!loro. nariams energijos Sau
kų veikiam? Ar visi jau įsigi- d“rbll° IS lavintis. Pa- 

1 šisemsime ir. sąvo gyleloms to
gyve' pimas pasidaro toks niūrūs. O 

labiausiai' iphlhiky^imė gyvuo
jantį p&minkių lAusų mylimam 
kompozitoriui p. Petrauskui.

jom bilietus “Perikcips” >• ope
retei jMsiii
pas ir * vos porų diėnį beliko. 
Tad skubėkime visi įsigyti bi
lietus, kad vėliau nebūtume Nu
vilti kaip nuvažiuosim ir prie 
durų koks skaistus' jaunuolis 
ar jaunuolė mums pasakys,.
kad gaila jau bilietai visi iš- Rytoj SLA 55 Kp 
parduoti ir vietos bėra. Juk į
nė Vienas nenorėsime grįžti ne-I-1 vllgllll<to 
išgirdę “Perikolos”, kuri pir
mu kartu šioj pusėj vandeny
no yra statoma grynai lietuvių

Tad skubėkim, skubėkim, 
nepasiduokim laikraštininkams, 
chorvedžiui nei jaunuoliams* 
chorininkams, įsigykim visi bi-

JONAS ZiGMONtAltlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 28 diėną, 4:15 Va
landą po pietų, 1938 metais, 
gimęs Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap., Dambuvka 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs Stanislovą iT Vincen
tą; marčią May, anūkę Doro- 
thy, 2 dukteris: Lucille ir He- 
len, brolį ir brolienę August 
it :Stahišlovą ŽigmontaiČius ir 
jų Šeimyną; du pusbrolius— 
Mykolą Žiauką, brolienę Ma
rijoną ir Juozapą Žigmontą, 
brolienę Rožę, 3 pusseseres; 
Viktoriją Žukienę, švogerį 
Juozapą, Anelę žukienę ir 
Barborą Kurilienę, švogerį 
Vincentą ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių. O Lietu
voje—seserį Oną Delkienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 8319 Sd. 
Lituąnicą Ąve.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Gegužės 2 dieną, 8:00 Vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibUš gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv> Kazimiero 
k f) n i ti n**

Visi a. a. JONO ZIGMAN- 
TAIČIO giminės, draugai 
ir pažįstami esat hUbširdziai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. i

Nuliūdę liekame,
Stthai, Dukterys, ttfdHš ir 

kitos Giminės.
Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Jėseph H. CzfetWiėC| pVež,
Czervviėc Lumber Cnmpnhy, 

Veikianti bites B700 8. Wėšfern 
Avenue, netoli nuo Archei 
Avehūė-, įsikūrė prieš penkioli
kę metų. Jus Veikalai tada bu
vo »tifek siauri, kad reikšti bet 
kokias didesniam pVetehCijaš ji 
negalėj o» ■

Dabar Visai kas kįta. Slen
kant laikui-,V kilo ir bendrovė, 
Iš anos mažiųkeš bendrovės, 
sugebančios tik vietinius reika
lavimus patenkinti per garbin
gų darbą išsivystė didžiulė, gy
vai tarpstanti įmone; kuri su
geba šiandien aptarnauti visą 
Chieagą. Ji turi UiiOšavUš nd- 
mus-, dirbtuvei, medžiagą per
ka dideliais kiekiais — ištisais 
traukiniais. Už tad nauda ir 
pirkėjams, nes čia gauna jie 
aukštą medžiagos fųšį ir že
mas kainas. •

Su
Svetimtaučiais 4

ATLANTIC —- Jau virš 10 
metų kai btehteriua Frank Zal- 
91a tuH» adresu 5257

PHncehm avė. čia daro 
šekmihgą bižftį ‘ išimtinai su 
svetimtaučiais

P»nas Žalpių yru draugingo 
buda žmogus ir bus 15 metų 
kai biŽhieriUs,

Koštiimeris

REIKALINGAS JANlTOfclUS 
unijistas South Sidėj. 'Turi būti iš
tikimas ir parankus—kreipkitės tik 
laišku, 1739 So. Halsted St, Box 
819,

“Sekas , . 
Ruogeriausia*’

BRIDGEPORT — Biznieriai 
Martinas ir Kunigunda Dausai 
jau nuo kurio laiko yra valdy
tojai gerai įrengtos bučernės, 
adresu 3157 Sb. Emerald avė. 
čia jiedu bebūdami jau gero
kai bižtiį padidino ir ituri dau
giau kostum'erių.

P-nai Dausai yra sąmoningi 
lietuviai ir geri patriotai kaip 
Amerikos taip ir Lietuvos.

Kostumeris

(Skelb.)

FOR KENT—IN GENERAL 
 Rendai—Bendrai

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

tavernsPASIRENDUOJA 1, 2, 3 arba 4 
kambariai su ar be fornišių. Gera 
irahšportacija. Antros lubos. Atsi
šaukite štoriuke, 6833 So. Racihel NEPAMIRŠKITE UŽEITI PAS: 
Avenue. PETE YOŪNG *PETE YOŪNG 

šaltas ir skanus
RENDON KRAUTUVĖ tinka bat-l dQ^“įI1’Z 4LUS 

siuvio šapai, tavernai, ar kriaučiui. t x ir<tjS;anv AY54nue* 2 ruimai užpakalį. <Prieš Tautiškų kapinių vartus)
6'22 Wėšt 37th St. Prospect 1297. U«———

RR^miijii.iij.njį jniMi) iin» tel MOVING AND EXPRESŠING
FURNISHED ROOMS—TO RENT ----

APLAMAS haultng, muvinimas ir
RENDON FORNIŠIUOTAS kam- tolimos vietos, piknikai ir įšvažia- 

barys Su ar be valgio. 4505 South X maJ’ S°* °^kr> i10632 JSl' 
Calfrornia, Antros lubos. brooke Avė. šaukti Pulman 4621.

BUSINESS SERVICE 
Biznio> Patarnavfanas
Tel. Victory 4965. 

ŠTOGDEN&YSTfi IR BLĖKOS

AUTOS—TRUCKS FOR SALE
Autoi^obiliaiirTrokai Fardayiinui

1936 DODClE 4 DURŲ kaip nau
jas—Touring Sedan, mažai va-( žinotas uakbai
CENTRAL AUTO SALES & SER. 35 metai bizny, turi pilną apdraudą

3453 So. Morgan Street M darbus. Lengvųš išmokėjimai, 
Boulevard 2510 __ ____ ____

Į»*>—M— I II I II..

AUTOS—TRUCKS WAnTeD

NORIMA BUICK ar REO Sedan
’37 modelio ar vėlesnio iŠ privačio 
asmehs. Mokės pinigais ar ant iš
mokėjimo. Naujienos, Box 820.

BRIDGEPČRT ROOElNG AND 
ŠHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street.

Ar Žinot? ■
kad “Šegidilija*’

tai 
rią

Ispanų stokis ir., .daina, kū
jams pirmą kartą, Sakalų 

svetainėj, Geg. 1, pašoks ir pa
dainuos -jaųįdįį ir graži '“debiu
tante” Ieva t Virvaite, Antanui 
Kaminskiut < feįhtį? gitaros - pritA^

Tik Viena
Tokia Krautuvė

BRIDGEPORT — Nekartą 
spaudoje bUVO rašyta ir garsin
ta Upie Bliildter’s Stipply krau
tuvų, kuri rnndaši adresu 3562 
So. Halsted St. šios krautuvės 
arba medžių sahdėlio savininke 
yra bizniėrė Marijona Žolp*

Reikia pasakyti) kad tik vie
na tokia ChicAgo j e tėra krau
tuve, kuri yra valdoma lietu
vių.

Čia galima gauti visokių du
rų, langų, , grindų, 
dengti popierio ir 
reikmenų .taisymui 
naAiųt<<"I^o-ivisų: čia 
nos neaukštos. Tel.

FUftNITURE-FlKTURE FOR SALE 
RakandaiirĮtaisai Pard^ 
Išparduodame barų fik-

ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coil Ūaksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Phmatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25 c; 5 bušeliai $1.00; 15 bute
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERŠ 
Drexel 5678.

riant ?!

stogams 
visų kitų 

ir statymui 
prekių kai- 
Yards 2576. 
Rep. B. Pk

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

namomis įšlygorpis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai      $15-^$20—25 
$150 Amter. , Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ...įr.Vv.v-......... ............. $39—$49
$375 ,yęrtės 3 kambv įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE ’ 
5746 So. Ašhland AVe.

—Įimi MrtiiĮižiimiiin i n>nt ....................

WEST PULLMAN. — šį šė- 
stadienį, Bimbos svetainėje, 
635 West 119'th Street, SLA. 
55 kuopa rengia šaunų balių 
su skaniais užkandžiais ir gė
rimais. Taipgi bus gera muzi
ka, kuri gros visokius šokius. 
Atsilankę skėčiai galėš shiUgiai 
laiką pralfeišti. O kaip iš atvi
ručių matyt, kad yra nemaža 
baušihė nariams Uždėta, ktirie 
neatšilahkys šiame šauniame 
baliuje.

Komisija kviečia Višliš atsi
lankyti.

J. Tamašauskas, 
SLA. 55 kp. koresp.

RADI O
šaltimiero Programai; Kalbės

Apie Chi. Liet. Draugiją

Lt-t. L t.

Naujas planas laido
tuvių PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Urtiųs Pinigai Dabar Gatavi Nti- 

kentėjnsiolrts šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku šU pinigais Šeimoje 
mirties valandoje,, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėtį. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. JUšiį LaldouiVių Dirėkto- 
rius
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. JUšd LalaotUvių Dirėkto- 
_l„j gali Už jus visas Smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANt
33 N. LaSalle St. Franklin 1593

""J-1-.........  »■-------

■ m n A Gėlės MylintiemsI U U A Vestuvėms, B^n-
3 M ketams, Laido- V ■ t W ■ ■ tuvėms, Papuoši

mams. .
GĖLININKAS

4180 Archer Avenūe
Phoue LAFAYETTE 580į>

«te MM W 1A.

I AVFIKI^ Teorimu į^ LUVLilllv Visas Pasaulio 
kvibtrin/nkas

Gėlės Vestuvėms. Bankietarils 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Ttf. BOULEVAUD '

Praėjusį sekmadienį, bal. 24 
d.-, įvyko iškilmingos Bartkų 
Ėlenutės ir Vlado vestuvės. Į- 
domu kaip dabar eis gyveni
mas Bartkų šeimoje? Vladas 4 2 1 rir jo žmona Elenutė išvyko me
daus mėnesiui*. Burdingierius 
Ignas susitaikė Su gnSpa'dOriais 
ir kaimynais. Būtinai pasiklau
sykite sekančio epizodo. Ly
giai 7 vai šį penktadienio va
karą vėl išgirsite vėliausias ži
nias, muzika, dainas ir Bartkų 
šeimos tolimesnius nuotykius.

Šį šeštadienį •ir,, sekmadienį 
vėl šaitimieras aplankys visus 
programais. Visi šaltimiero ra-; 
dio programai, prasideda 7 vai. 
Vakarė, iš stoties XVUFC.

Penktadiėhih vakare P. šai
timieras kalbės apie Chicagoš 
Lietuvių Drabni j ą,w

Klausytojas \
. .■a..,.’. „n, ji, - t- -r

Kaltinamas 
Išeikvojimu 
$163,000

Will apskričio iždininkas 
Herbfert R. Jonks kaltinamas 
išeikvojimu $163,000 Valdžios 
pinigų? J‘p> aiškina, kad pini
gus pasisavino jo tėvas it dė
dė, bet jis slėpė trukumą, no
rėdamas juos apsaugoti nuo 
nemuibhttrtių. Jis bus teisiamas 
Jolietė, Ilk 1

Rerhklte tuos, kurie
ii*:

ib

Grand Openingas 
Gerai Favykęs

T0WN OF LAKE — Praėju
sį šeštadienį biznieriai Juozas 
Kelpšas su Antanu Marika tu
rėjo savo tavernos, 4625 So, 
Marshfield avė., iškilmingą ati
darymą, kuris, pasak jų, gerai 
pavykęs: jų draugai ir kostu- 
meriai turėjo gerą “good time”.

Savininkai Juozas su Anta
nu visiems atsilankusiems ta
ria lietuvišką acių.

Kostumeris

BUSINESS OHANCĖS 
______ PardavtmulBižhiai

TURI būti parduota greitu laiku 
geras tavernas per daug metų iš
dirbtas, netoli kelių parkų. Prie
žastį patirsit Vietoje. 3500 N. Clark 
St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu—kampinis mūrinis namas. 
Gražus fikčetiai, daug stako arba 
mainysiu į farmą, ar buČerhę arba 
ūkį Lietuvoj. Atsišaukite Naujie
nose, 1739 So. Halsted St., Box 818

PARDAVIMUI SUNSET DAR
ŽAS, 138 ir Archer Avė. —50 akrų 
Piknikams Daržas—pilnai įrengtas 
—nebrangi kaina. Priims dalį mai
nais. Del informacijų šauk.

M. S. REHAK, 
Hėmlock 0662.

CLASSIFIED ADS.
HII.I.H—• flldiit

TAVERNAS, LUNCH, pereina
mas kampas, daro gerą biznį. Par
davimo priežastis ’ — vyksta į Eu
ropą. 4143 So. Halsted St.

Personal 
Asmenų Ieško

ieškau Stasio tAMAičto 
arba Uršulės Vabalkytės, paeinanti 
iš Baisogalos miesto. Turiu svar
bų reikalą. JOE BUTWEtL, 4148 
So. Campbell Ave'riue.

paIešKAU Stasio balsio, 
kuris kadaise gyveno paš savo Se
serį Balchųnienę, Cičerd, III. —ži
nantieji apie jį atsišaukite.
J, Ko J ALIS, 4407 So. Union AVe. 
Chicago, III.

HELP WANTED—JFEMALE

REIKIA MERGINOS 18-30 namų 
darbui; paprastas virimas; nėra 
skalbimo; savas kambarys; vana; 
$7.00. Fbrėst 2314. Reverse charges.

REIKALINGA dviejų MERGINŲ 
a V mbtėfų patarhhuti roadhoUsej 
Willo\v Springs. Gyvenimas ant 
vietos. Tel. Willow Springs 62. 
•_i_i-------- --------------------------------

REIKALINGA MERGINA už vei- 
terką į taverną, kuri supranta dar
bą. 2055 West Cermak Road.

reikia patyrusios merginos 
bendbam namų darbui; kavas kam
barys $6.00 iki $7.00.

Rogers Patk 9462

REAL ESTATE FOR SALE 
Nhmai-žefnė

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
parduodam bile kur. namus, ukiUs, 
lotus it bizniui, Taipgi apdrftuda. 
NAMON FINANCE and RĖALTY 

6755 South Western Avėnue, 
Tel. Grovehill 1038.

2445 W. Matąuettė Rd. 6 kamba
rių bUUgalow, karštu vandeniu šil
domas, didelis vtškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys Viškuje*—2 ka
rų garažus—arti bažnyčių, mokyk
lų, transporiacijos ir parkų. $'6950 
—$1500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. RepUblic 4666.

2 LOTAI PARDAVIMUI Mat- 
ąuette. Parke, Sb. Kaminfeky St. ir 
67th Št. Labai nebrangiai, nėra 
jokios skolos. A. Stūkas, 701 Wfest 
21 Place.

■ i................. r ■ , »,iJi . ....................... ...

PARDAVIMUI AR MAINUI 2^ 
akrų ir 6 kambarių bungalovv, 2 
garažai, vlrštininkąs-ftontas prie 
Archer Avenue, Willow Springs. 
Tinka Roądauzei, vištų Ūkiui af 
rezidencijai.

henry WoJciechowski, 
COMPANY

5209 So. Ashland Ae. 
Prospect 9792.

HElKlA MERGINOS arba mo- 
i terš prie namų darbo. Res. Tel. 
. RėpUbliČ 3714. Business arba Re- 

tile maudynės, šiltu vandeniu šil- 
' Somas. Miegamas kambarys viršuj; 
galite vartoti kaipo fletą. Kambu
zai skiepe. Arti Gimimo patapt
os ir mokyklos. Turi pamatyti, 
cad įvertinti. $2,000 įmokėti, ba- 

įžlaikymas, alga. ?ftsas kas mėnesį. Ateišaukite 6906 
5702 W. 65th St So- Rockwell St.

pųplic 3719.
PARDAVIMUI NAMAS 

! Octagon mūrinis bungalovv, 2

..... .. ■ , ■ - " ' ■■ .

HELP WANTED-MALE-FĘMALE

REIKIA VIRĖJO: vyro ar mo
ters; kambarys, užlaikymas, alga 
Mažas, lunčruimis. j

REIKALINGI pinigai. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skoliųtojų ant pirmų 
mortgiėių, kad jas išpildyti tai 
-buJų reikalinga tuojaus apie 
$190,000.

Kadangi visos paskolos yra 
labai geros, tai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
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 Associalion, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street. 1

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje it

FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN AŠSOČIATlON 

oi Chicago.
2202 Wv CERMAK RD. Canal 8887

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
ANGLIS 1

MINE RUN $5.75
BIG LUMP $6.00
EGG ...........  $6.00
NUT .. ................. <6.00
SCftEENINGs ........—____ $5.25

PIUKIT DABARH 
šaukite Dieną ak naktį 

PRISTATYMAS MtEStE IR 
PfclEMiESčUfoSE

Tel. ARDMORK 6975
- ** . -  — Lt M 4. «■   — . -

I JEI TURIT
I KA PARDUOT

PAGARSftiKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
PaSatikit ihiMs hiofcu

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji* 
mus gausit nuolaidą.



V '
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TRAGEDIJA VOS NEĮVYKO LIETUVIŲ 
SALAVEIČIKŲ ŠEIMYNOJE

Jei B. Salaveičikas Nebūtų Pabudęs Laiku, 
Visi Trys Butų Negyvi

išvengė 
besiau- 
namus

Kosuliui nepraeinant drg. 
Salaveičikas nutarė atsikelti ir 
nueiti vandens atsigerti. Bando 
keltis, bet negalėjo. Buvo taip 
nusilpęs ir dujų apsvaigintas, 
kad negalėjo ant kojų pasto
vėti.

Dar tikrai nežinodamas kas 
atsitiko, bet nujausdamas, kad 
iš gasinio pečiaus turbut sun
kiasi gasas, ar iš pečiaus skle- 
pe-dujos, drg. Salaveičikas svy- 
ruodavas dasigavo iki lango ir 

Tyras lauko oras jį 
Nuėjęs prie žmonos 
lovų rado jas abi be

GAGE PARK — Visa laimė, 
kad Benediktas Salaveičikas 
pabudo laiku..

Gal nebūtų pabudęs jei ne 
šaltis ir jei drg. Salaveičikas 
nebūtų pradėjęs kosėti. Beko
sėdamas pabudo—ir
tragedijos, kuri buvo 
čianti drg. Salavelčikų 
trijų mirčių marška.

Tai buvo naktį, šios savaitės 
pradžioje.

Drg. Salaveičikai turi bun- 
galow* ties 5524 South Califor- jį atidarė, 
nia avenue' ir ten gyvena try- Į atgaivino, 
se; drg. Benediktas Salaveič:-, ir dukters 
kasf^Jo^phine Salaveičikienė sąmonės, 
ir Birutė Salaveičikiutė.

Drg. Salaveičikui priruošus 
centralinio šildymo pečių nak
čiai, visi sumigo. Bemiegant) 
pečiuj kas tai sugedo ir nuo
dingos dujos, vietoj kad išeiti 
per kaminą, pradėjo siurbus n . . , , , . -Gf x m • • u- • ir 'dar ir dabar tebeserga. Nerei-

Atidarinėjęs visus langus h 
visokias Įmanomas gaivinimo 

i priemones naudodamas, mote- 
i ris po kurio laiko atgaivino ir 
išgelbėjo nuo mirties. Bet pri- 

? kvėpavusios nuodingų dujų jos
butą. Taip siurbėsi per kelias 
valandas.

Šalčiu sergąs drg. Salaveiči
kas, toms kelioms valandoms 
prabėgus, pradėjo kosyti. Prie| 
kosulio, kaip jis pats spėja, ne Chicagos lietuvių organizacijų 
tiek prisidėjo šaltis, kiek tos nariai ir tėvai dainininkės p. 
dujos. Bet pabudęs dar nežino- Anelės Salaveičikiutės-Stepo- 

kame dalykas. navičienės. R.

kia nei dujų, vien toks artimas 
susidūrimas su mirtimi gali ir 
stiprų žmogų paguldyti lovon.

Drg. Salaveičikai yra veiklus

Henry Fordas (kairėje) su stoties viršininku Mar
kse atvykęs Washingtonan duoti prezidentui patari
mu apie biznio pataisymą.

PAUKŠŠTUKAI ANT LOVOS

BLUEBIRD BEDSPREAD PATTERN 1662

No. 1662 — Išsiginkit sau šiuos gražius paukštukus, 
jie per dienų dainuos jūsų miegkambaryj.
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Acme
KARALIAUS ZOGU VėSTUVĖS —Albanijos karalius Zogas (viduryj, su savo 

jaunaja karaliene, buvusia grafaite Geraldine Apponyi, laike vestuvių ceremo
nijų Tirandoj, Albanija. Po dešinei karaliaus stovi Italijos atstovas grafas Gale- 
azzo Ciano. Mat, karalius Zogas laikosi su fašistais.

Vichino giminės 
atsišaukit greitai

die-Jonas Vichinas kovo 17 
ną tapo automobilio sunkiai 
sužeistas ir neužilgo po to mi
rė. Tapo palaidotas subatoj 
prieš Velykas. 

t

Joni s Vichinas gyveno 
resu 619 Dės 
Moines, Iowa. 
konių kaimo, 
čiaus. Turėjo 
j e.

Jo broliai ar gimines prašo
mi atsišaukti tuojau adresu 
Mrs. Mitchell, 1305 Fremont 
St., Dės Moines, Iowa.

Ta mergina, 
automobiliu 
draudą 
daiktas, 
ma bus 
mą.

Lietuvės prisideda 
prie vajaus kovai 
su vėžio liga

Kelių Žemėlapiai 
Nemokamai 
“Naujienose”

Penktadienis, hal. 29, 1938

PAVASARĮ ATGIJA GAMTA, PRIVALO 
ATGYTI IR DARBININKAI

Ruoškimės Iškilmingai Švęsti 
Pirmą Gegužės

Mes lietuviai darbininkaiPavasariui atėjus visa gam
ta atgija. Medžiai, žolės, gė- taipgi esame išnaudojrmi, kaip 
lės. Vienu žodžiu, jaučiama ir dauguma kitų tautų darbi- 
koks tai nepaprastas reiškinys 
gamtoj.

Pažvelkime ir į žmoniją. Pa
stebėsime tą patį. Visur juda- 
kruta; nors ir suvargęs dar
bininkas, bet pilnas energijos 
ir prsiryŽimo ką nors veikti. 
Dabar yra patogus laikas ir 
tąja proga reikia naudotis.

štai, už dienos-kitos turėsi
me Gegužės Pirmą. Ta diena 
yra svarbiausia ir reikšmin
giausia darbininkų judėjime ir 
kovoje už pagerinimą savo bū
vio.

• Gegužės Pirmą viso pasau
lio darbininkai, ypatingai lais
vose šalyse, rengia didžiausias 
demonstracijas, reikšdami ko-

ninku. Taigi ir mes privalome 
stoti į kovą, kad apginti savo 
reikalus, o labinusiai, kad ap
siginti nuo bedarbės, kuri grę- 
sia būti dar baisesne ir daug 
žiauresne negu kada buvo pra
eityje.

Taigi, kad gęriau susipr.žin- 
ti su šiandienine padėtimi, bū
tinai turime sekmadienį atsi
lankyti į Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St., pirmą valandą 
po pietų.

Bus gražus programas, bus 
geriausi kalbėtojai, kurie išaiš
kins dabartinę padėtį ir kas 
musų laukia ateityje.

Kalbės .Dr. 
Montvidas ir

vą tai klasei, kuri juos bando kalbėtojai, 
išnaudoti.

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

No. 1662

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

| Vardas ir pavarde

| Adresas ą—.._______ _
- ' ! *

I Miestas tr valstija

P. Grigaitis, Dr. 
kiti pasižymėję

ad- 
Dės 
Jut-

Moines St.,
Paeina iš
Kupiškio vals-

brolių Ameriko-

kuri Vichiną 
sužeidė turi ap- 

(inšiurins). Galimas 
kad už gyvastį gali- 
išreikalauti atlygini- 

r? • i ar*
Paul Shvelnis,

1943 N. Kostner Avė., 
Chicago,

Keturi Prigėrė 
Įkritę Upėn su 
Automobiliu

Ill.

žuvo keturi Hammond, Ind., 
gyventojai

Anksti vakar rytą laike smar
kaus lietaus, keturi žmonės pri
gėrė, įkritę su automobiliu į 
Calumet upę prie 130-tos gat
vės tilto. Dėl lietaus ir tam
sos, matomai, nepastebėjęs, 
kad tiltas buvo atdaras, auto
mobilio vairuotojas nespėjo 
sustoti ir krito nuo vieno til
to “lapo” galo 15 pėdų upėn.

Gaisrininkai ir narai dirbo 
per tris valandas kol ištraukė 
automobilį ir skenduolių lavo
nus.

žuvo:
Stanley ir Pearl (34-32) Lo- 

niewski, 4704 Hohman, 
mond, Indiana ir

Edvvard Loniewski ir 
line Loniewski (28-25), 
Commercial avė.

Nelaimė įvyko Loniewskiams 
grįžtant iš “pr.rės” West Pul!- 
mane.

šios valstijos moterys 
į smarkią kovą su vėžio

Tai yra baisi liga, ir 
riko j nuo jos miršta kasmet 
150,000 vyrų, moterų ir vai
kų.. .

Bet vėžį galima išgydyti, jei
gu bus pradėta gydyti anksti. 
Reikia, kad žmonės suprastų 
vėžio ligą ir imtųsi gydymos 
kol ne vėlu. Reikia žinoti, k^p 
išvengti vėžio ir neleisti jam 
išsiplėtoti. . r

Kad paskleidus kuodaugiau- 
sia ,, pamokinimų apie vėžio li
gą, čia veikia moterų organi
zacija vardu Women’s Field 
Army for the Control of C.n- 
cer (moterų veikiančioji armi
ja vėžiui suvalyti). Ši orga
nizacija pradeda ,̂ vaįų šią sa
vaitę. Įvairiose įstaigose mote
rys rinks rūkas-/ir teiks infor
macijas apie vėžį. Kas aukos 
$1.00, gaus vėžio literatūros 
ir taps rėmėjtr jar rėmėja.

Iš lietuvių moterų M. Zolpie- 
nė ir R. Mazelauskienė apsi
ėmė , tam tikslui pasidarbuoti; 
šiandien balandžio 29 dieną jps 
rinks aukas Real Estate Board 
namuose, 32 W. Randolph St.

Ši liga išžudo nemažai ir lie
tuvių. Teigi ir lietuviai turėtų 
prisidėti prie šio vajaus kovai 
su vėžio liga. Aukas prašome 
siųsti vardu ir adresu: M. Zol- 
pienė, 3£62 So. Halsted St., 
Chicago, III. Už aukas gausit 
pakvitavimą ir literatūros.

M. Zolpienė.

Norėjo Sukapoti 
Žmoną

Ham-

Ade-
13231

stoja 
liga. 
Ame-

An-Policija suėmė 74 metų 
thony Orlando, 9526 Commer- 
cial avenue, kuris kirviu ban
dė sukapoti savo žmoną Jo- 
.hanną; Ji guli South Chicago 
ligoninėje, pavojingai sužeista.

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

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽU IR 
BRANGU INDU SH Ą

ii

Užeikite pasiimti po kopiją
Naujienos gavo iš valstijos 

valdžios Springfielde kelis 
šimtus vėliausio Illinois valsti
jos žemlapio.

Tr s žemlapis parodo visus 
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 hemoka- 
mf.i.

J UOK AI
Sakyk, Plaukiau, ko tu Ir ūki 

su vedybomis ?—klausia Plikis 
draugą.—Su Marele esate juk 
galutinai susitarę ir tėvai su
tinka leisti.

—-Tu nežinai. Man paslapčia 
teko nugirsti, kad už kiekvie
nus Marelės amžiaus metus tė
vas pridės po tūkstanti dalies. 
Ko man nelaukti, jei aš tik iš
lošiu.

A. K. Sargas.

šešiolikos metų vaikinas Theodore Danielsen nufo
tografuotas teisme, kuomet teisėjas C. J. Harringtonas 
pasmerkė jį keturiolikai metų kalėjimo už motinos nu-

Tuojaus Siųskite Aukas Ispanijos Liaudžiai Padėti
po dolerį ir daugiau. Neatidė-,žeistieji mirė nuo sušalimo,Čia talpinamas atsišaukimas

anglų kalboje, sako, kad ge- liokite. Reikalas yra greitas.*nes nebūto užtektinai ambu- 
nerolas Franco Ispanijoj ne
turi nesusipratimų su darbi-

Medikalis biuras ir šiauri- lansų nuvežti visiems į ligo
nės Amerikos Komitetas Ispa- nines.

ninku unijomis, nes jis unijų nijos demokratijai gelbėti, 
kurs priima aukas, yra rimta jalistai Ispanijoj tebėra tvirtai 

daktarų ir denio- pasiryžę kariauti kol fašiz- 
šio'mas bus apgalėtas. Karas ne-

Gautomis biuro žiniomis lo-
vadus sušaudė.

Jūsų broliai darbininkai Is- Amerikos 
panijoj gulį sužeisti ir mirš- kratijos draugų ištaiga, 
ta. Jiems reikalinga pagelba. medikalio biuro atstovas dak-* pasibaigė. Jis nepasibaigs kol 
Reikia ainbulansų, maisto, taras Irving Busch neseniai demokratija 
vaistų.

Siųskite šiam tikslui aukas'prižiūrėjo biuro 
angliškam atsišaukime nuro-l ligonines. Jis pranešė, kad ten 'panijos žmonių kančios pasi- 
dytu adresu.
kas

paims viršų ir 
sugryžo iš Ispanijos, kur jis 'Franco, Hitlerio ir Mussolinio 

užlaikomas legionai nebus išvyti. Bet Is-

Aukokite 'kiek baisi stoka gyduolių, drabužių didins. Jie reikalingi jūsų pa
galite: po keletą centų, ir maisto. Prie Teruelio su- gclbos dabar.

FRANCO HAS NO UNION TROUBLE
“Since General Franco’s forces occupied the mine area, 
the re has been no labor u n re 11. . . . Leaders of labor dis- 
turbances and others were dealt with by court martial, 
found guilty and shot.”

—Sir Auckland Ceddes, chairman of the board ot 
the Rio Tinto Mining Co., Ltd.. Huelva, Spain.

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMĖSNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti .sau puikiu?, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PĄSISKUBINKIT, nes mažai jų be-' SU

”* | liko. . < >
_ I Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu

* mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkil kuponu šiandien ir 
~J*pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 nsme:

and

Your Brothers In Spain Lie Wounded

They Need 
FOOD MEDICAL SUPPLIES

Senei Contributions Now to
North American Committee to Aid Spanlsh Damocracy 
381 Fourth Avenue, New York City

FROTEST AGAINST SFANISH EMBARGO
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