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GUBERNATORIUS ŠAUKS SPECIALI LE- 
GISLATUROS SESIJĄ

Pašalpai teikti reikia $14,000,000
SPRINGFIELD, III., geg. 8. 

— Ryšium su trukumą fondų 
bedarbiams šelpti Chicagos Urė
tas Kelly pereitą šeštadienį at
lankė guberifatorių Hornerį. Po 
.šešių vakndųt konferencijos su 
meru gubernatorius pareiškė:

“Kokia nebūtų padėtis kai 
dėl fondų, tačiau ne vienam 
nebus leista badauti IHSfiois 
valstijoje.”

Kadangi generalis/ fondas 
yra vienintelis šaltinis pinigų, 
kuriais valstija gali šelpti be
darbius iki legislatura suras 
kitus šaltinius, tai manoma, 
kad iš tų fondų ir bus skiria
ma pašalpa, pradedant gegu
žės 17 diena.

Specialė legislaturos sesija 
veikiausia bus sušaukta geg. 
17-tą. Gubernatorius leido su
prasti, kad sesija svarstys ne

tik fondų pašalpai klausimą, 
bet ir kitus dalykus — namų 
statybą, aerodromą Chicrgsi, o 
taipgi valstijos konstitucinę 
konvenciją.

Gubernatorius paaiškino, kad 
Illinois valstija gali gauti iš 
federalės valdžios apie $100,- 
000,\)0 namams pigiomis ren- 
domis statyti; jei legislatura 
išleis valstijai įstatymą, jogei 
tokiems namams bus paleng
vinti takse i — lęad jų rendjs 
butų pigesnės, 4cad šitokiuose 
namuose galėtų gyventi šeimos 
su mažais uždarbiais.

Iš kur valstija gaus $14,- 
000,000, reikalingų bedarbiams 
šelpti per šiuos metus, guber
natorius pasakė, kad jis dabar 
dar nežino. IJeT jis akcentavo: 
“aš pakartoju, kad niekas ne
badaus.”

Hull priešingas par
davimui ginklų 

Ispanijai
WASHINGTON, D. C., geg. 

8. — Šeštadienio konferencijo
je laikraštininkai Drew Pear- 
son ir Robert S. Allen, rašy
tojai skilties Washington Mer- 
ry-Go-Round, užklausė užsienio 
reikalų sekretoriaus Cordell 
IIull’o, kodėl vyriausybė sulai
kė 20 lėktuvų pasiuntimą į 
Francuziją, kuomet kiti lėktu
vai arba jų dalys buvo siun
čiami į Vokietiją.

Hitleris užtikrino 
Italijos saugumą ’
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ROMA, Italija, geg. 8. —> 
šeštadienį Romoje buvo su
rengtas bankietrs Hitleriui pa
gerbti. Mussolini, pakeldamas 
tostą Hitleriui, pareiškė: “Ita
lija žino tik vieną draugingu
mo įstatymą... Tai yra nacių 
Vokietijos ir fašistų Italijos 
bendradarbiavimo įstatymas, 
kurio Italija laikėsi, kad laiko
si ir laikysis ateity.”

Hitleris, atsakydamas Musso- 
liniui, pareiškė, kad Vokietija

Panieka kinų dievams. Japonų kareiviai išsitiesę miega tarp budistų dievų Ho- 
nano provincijoj, šantungo provincijoj kiniečiai atsiėmė nuo japonų du miestu.

Sekretorius Hull paaiškino, 
kad viso per metus, kurie pa
sibaidė lapkričio mėn. 30 die
ną 1937 m., į Vokietiją buvo 
pasiųsta lėktuvų dalių už $1,- 
040,000. Gautos iš Jungt. Val
stijų dalys suvartota lėktuvams 
ir tie lėktuvai buvo parduoti 
pietų Amerikoje. O 20 lėktu
vų, supirktų išvežimui į Fran
cuziją, sulaikyta todėl, kad jie 
buvo skiriami kitai negu Fran- 
euzija valstybei.

Laukiama, kad artimoje at
eityje sekretorius Hull reko
menduos kongresui nenuimti 
drausmės pardavimui ginklų 
Isp: nijos, lojalistams.

Pagarsėjęs smuiki
ninkas sunkiai 

serga
BATTLE CREEK, Mich., 

geg. 8. — Pagarsėjęs smuiki
ninkas David Rubinoff randa
si šio miestelio ligoninėje, čia 
jam buvo padaryta; apendicito 
operacija. Jo padėtis sekmadie
nį buvo kritiška.

pasirodys gerirpsia Italijos 
draugė, nežiūrint kaip sunkus 
laikai gali būti. Užtikrindamas, 
kad Vokietija nesikėsins briau- 
tis į Italiją, prsakė: “Mano ne
pakeičiamas noras yra, kad Al
pų rubežiai, pačios gamtos nu
statyti tarp musų, pasiliks ne
pakeisti visuomet.”

Didelis deficitas 
numatomas

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Biudžeto direktorius Da- 
niel W. Bell šeštadienį painfor
mavo kongresą, kad šalies biu
džetas fiskaliais metais, kurie 
užsibaigs birželio 30 dieną 
1939 m., rodys deficito apie 
$3,722,000,000.. Dabar visas 
Jungt. Valstijų deficitas siekia 
$37,500,000,000. Taigi 1939 mė
tis jis sieks daug maž $41,- 
000,000,000.

Tuo tarpu WPA administra
torius Harry Hopkins įspėjo 
kongresą, kad jis numaH', jo
gei neišteks $1,250,000,000 pra
šomų dabar paskirti pašaipu. 
Hopkins aiškina, kad iki va
sario mėnesio 1939 metų reikės 
dar vieno biliono bedarbiams 
šelpti.

Rekomenduos kon
gresui taksų bilių
WASHINGTON, D. C., geg. 

8. — Bilius, parašytas $5,330,- 
000,000 taksų surinkti, tapo 
užgirtas senato ir atstovų bu
to komitetų bendrai. Senato
rius Harrison, senato finansų 
komiteto pirmininkas, šešta
dienį pareiškė, kad ’pirmadienį 
arba antradienį bilius <bus pa
teiktas visam senatui svarsty
ti. Senatorius mano, kad- bi
lių abu kongreso butai priims 
kaip kad jis yra pataisytas.

45 Stalino priešai 
nužudyti

LONDONAS, Anglija, « geg. 
8. — Stalino priešų sk ptas ra
dijo paskelbė, kad dar 45 as
menis sovietų 'vyriausybė nu
baudė mirtimi. Jie buvo nu
žudyti gegužio 3 dieną.

Pasak to radijo, Stalino prie
šininkai p; teko į sovietų vy
riausybės rankas dėl išdavy
stės. Radijo stotis pareiškė, 
kad Išdavikams bus atkeršy
ta.

Chicagai ir apielinkei fede* 
rano oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; gal bus lietaus; 
šalta; vidutinio stiprumo šiau-

Prezidentas sugrįžo 
į Washingtoną
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WASHINGTON, d. c., geg.
8. — Po devynių dienų atosto-

Ir jam depresija
-i------------- ;------------ -

FNON PENH, Cambodia, 
Frrncuzijos Indo-Kinija, geg. 8 
— Karalius Sisowath .Moni- 
vong, 60 metų, iki šiol turėjo 
200 pačių. Dabar dėl sunkių

Reikalauja minimum 
kainų farmų pro

duktams
WASHINGTON, D. C., geg. 

8. — Atstovų buto tvarkos ko
mitetas yra sukikęs bilių, ku
ris nori nustatyti minimum 
kainas kai kuriems žemės ūkio 
produktams. Po to, kai 218 
buto narių pasirašė peticiją tik
slu atimti iš tvarkos komiteto 
algų-darbo valandų bilių, tai 
kongrese prasidėjo agitacija 
naujai peticijų. Norima atim
ti iš tvarkos komiteto, petici
jos priemone, ir bilių nusta
tantį minimum kainas farmų 
produktams. Kol kas betgi ne
žinoma, ar ši peticija ras pa
kankamo pritarimo kongreso 
narių tarpe.

Darbo Taryba kovo
ja indžionkšeną

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
8. — U. S. Circuit Court of 
Appeals išleido laikiną indžionk
šeną, kuris draudžia Naciona- 
Ik i Darbo Santykių Tarybai 
varyti toliau bylą iškeltą Re- 
public Steel korporacijai. Char
les Fahy, Tarybos vyriausias 
advokatas, pt reiškė šeštadienį, 
kad jis prašys pirmadieni teis
mą panaikinti indžionkšeną. 
Jeigu Circuit Court nęįšpildys 
prašymo, tai Taryba 4uojr..u

Pašalpgaviai 
streikuoja

CLEVELAND, Ohio, geg. 8. 
— Asmanys, norintys gauti 
pašalpos Clevelande, kc.i ku
riais atvejais paskelbė “sėdėji
mo streikus”. Keliose pašalpos 
teikimo stotyse jie apsigyveno 
ir ketina neišeiti iki miestas 
nesutvf rkys geriau pašalpos 
teikimo reikalų.

Meras Burton šeštadieni su- » 

šaukė specialią savo patarėjų 
konferenciją pašalpos reikalu. 
O padėtis Clevel: nde yra kri
tiška. Skaičius norinčių gauti 
pašalpą taip padidėjo, kad įsa
kyta duoti pašalpos tik tiems, 
kurie labiausia yra jos reika
lingi.

Čekoslovakija stato 
fortus Austrijos 

pasieniu
PARYŽIUS,. Francuziją, geg. 

8. — Čekoslovakija turi tvir
tovių Vokietijos pasieniu. Ta
čiau jos pasienis Austrijos pu
sėje praktiškai buvo atidary
tas. Nuo to laiko, kai Hitleris 
pagrobė Austriją, Čekoslovaki
ja skubiai stato fortus ir Aus
trijos pasieniu.

f.. r*

Mirė Gogą
BUCHAREST, Rumunija, 

geg. 8. — Octavian Gogą, Ru
munijos fašistų vadas ir buvęs

rėš rytų iki šiaurės vakarų vė- gų prezidentas sekmadienį grį- laikų jis nutarė sumažinti žmo-, apeliuos į Vyriausią, šalies teis- keletą savaičių šrlies premje- 
jai; sc ulė teka 5:37, leidžiasi žo į Washingtoną. Jo laukta nu skaičių pusiau. Reiškia, ir mą prašymu panaikinti in- ras, mirė šeštadienį, geg. 7, šii-
7:36 valandą. čia sekmadienio vakare ji.m depresija ■U)

v

džionkšenąvj
9

laukęs 57 metų.

Jiems buvo geri 
laikai

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Security Commission ra
portas išleistas pereitą šešta
dienį rodo, kad 1937 metais 
daugelio korporacijų viršinin
kų ; prjamos buvo žymiai di
desnės, negu 1936 metais. Tarp 
tų, kuriems 1937 metai buvo 
ypatingai gausus, yra Eugene 
Grace, Bethlehem Šteel korpo
racijos prezidentas. JTs turėjo 
$394,586 pajamų. Iš tos sumos 
$214,586 gavo bonų. Charles 
M. Schwab, Bethlehem korpo
racijos direktorių tarybos pir
mininkas, gavo $180,000. David 
Sarnoff, Radio Corporation of 
Amerika galva, turėjo pajamų 
$84,153 — kuone $9,000 dau
giau nei 1936 m. Hugh John- 
sonui, buvusiam NRA adminis
tratoriui, Radio Corporation 
of America išmokėjo $40,000 
už eksperto patarimus. Owen 
D. Young, General Electric kor
poracijos piijmininkas, gavo 
$235,000; tai yra suma $88,500 
didesnė, negu jo gauta 1936 
metais. Ir taip korporacijų vir
šininkų algos eina — skaito
mos šimtais ir dešimtimis tūk
stančių. 4

Jiems buvo geri laikai.

Kinai vargina 
japonus

SHANGHAI, Kinija, geg. 8. 
— Kinų partizanai neduoda ra
mumo japonams. 13,000 parti
zanų sekmadienį koncentravosi 
prie Peipingo. Kiti kinų parti
zanai apsupo Paotingą, buvu
sią Hopei provincijos sostinę. 
Partizanų atakos vargino japo
nus kitose šalies dalyse, ypa
tingai trukdė japonų susisieki
mo ruožus.

Vėliausios sekmadienio ži
nios iš japonų šaltinių skelbė, 
kad japonai išsklaidė kinų par
tizanus mėginusius nukirsti ja
ponams priėjimą prie Nantung- 
chowo, kur randasi 10,000 ja
ponų garnizone s.

Kinijos vyriausybė, savo ke
liu, sekmadienį susilaukė sma
gių žinių. Dviejų provincijų — 
Kweichow ir Yunnan — vy
riausybės, kurios iki šiol šal
tai žiurėjo j kinų-japonų kau
tynes, nutarė stoti į karą ir 
remti Chiang Kaisheką.

Čekų policija išvai
kė nacius

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
8. — Čekoslovakijos policija 
turėjo susirėmimą su naciais 
Saaz mieste, vokiečių apgyven- 
toj apielinkeje. Susirėmimas 
įvyko ketvirta dieni prie vafe^f-j 
bes policijos patalpų, Vai na-i 
ciai nepaklausė paliepimo išsi-* 
skirti. Vienas asmuo buvo leng
vai sužeistas.

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Crane & Co., iš Salton, 
Mass., pasiūlė vyriausybei kon- 
tra Idą pinigų popieriui. Kom
panija siūlo valdžiai reikiamą 
popierį po 38 centus svarui 
ateinančiais fiskaliais metais. 
Ti i yra 3 centais pigesnė kai
na, nei ta, . kurią vyriausybė 
mokėjo šiais fiskaliais metais.

Išgarsintas mitingas 
Jersey City neįvyko

JERSEY CITY, N. J., geg. 
8. — Jau per aštuonis metus 
Jersey City meras Hague ne
leidžia laikyti viešų mitingų 
tiems asmenims arba toms pi
liečių grupėms, kuriems jis ne
pritaria. Tik prieš savaitę lai
ko mero Hague policija išvežė 
iš miesto Normaną Thomasą, 
mėginusį kalbėti Journal aik
štėje.

Pereitą šeštadienį buvo pasi
žadėję kalbėti Journal aikštė
je du atvykę iš Washingtono 
kongresmanai, būtent Jerry 
D’Connell, demokratas iš Mon
tana, ir John T. Bėrnard, dar- 
bo-farmerių partijos narys iš 
Minnesota.

Ryšium su numatytomis kon- 
gresmanų prakalbomis Journal 
aikštėje susirinko apie 50,000 
žmonių. Buvo jų tarpe laisvo 
žodžio šrlininkų, bet buvo ir jo 
priešininkų-legionierių ir Jer
sey mero pataikūnų, kurie su
sirinko prakalboms išardyti.

Matydami, kad gali įvykti 
dėl prakalbų kruvinas susirė
mimu, jų rengėjai nutarė mi
tingą atšaukti. Kongresmanai 
sugrįžo į Washingtoną nepa
sakę kalbų. Meras Hague ir vėl 
Išėjo pergalėtojas.

8,000 darbininkų už- 
gyrė sutartį

MILWAUKEE, Wls., geg. 8.
— Pereitą savaitę Chalmers 
Manufacturing kompanijos dar
bininkai buvo trumpam laikui 
sustabdę darbus, einant dery
boms tarp kompanijos ir auto
mobilių darbininkų unijos at
stovų sutarčiai atnaujinti, šeš
tadienį sutartis vienieriems me
tams tapo užgirta ir . 8,000 dar
bininkų nurimo.

Išmes Selassie iš 
Tautų Sąjungos

GENEVA, Šveicarija, geg. 8.
— Tautų Sąjungos tarybos 101- 
mas posėdis atsidarys pirma
dienį. Britanija ir Francuzija 
d: rbuosis posėdyje, kad Etio
pija butų pripažinta italams. 
Jos taipgi dės pastangas paša
linti iš Tautų Sąjungos Etio
pijos k. raliaus Selassie atsto
vybę.

LONDONAS, AnglijY, geg.
8. — Reuterio žinių agentijos '' 
pranešimu tapo pašalinti iš vie-« 
tų devyni Austrijos teisėjai. 
Juos pavarė nacių vyriausybė. 
Pavarytųjų tarpe yra ir Vie
nos teismo vice-prezidentas 
Schulbert.

Nuo
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ RAŠTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro 

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ" Adm.
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RAš^YRAN?^ULAW^

(Tęsinys)
Mat, iŠ mažesnio uosto yra len
gviau užeit ant laivo. Kaip Ha
vanoje, taip visur pilna sargy
bos ir į uostą nakties metu nei 
vieno praeivio neįleidžia ir iš 
čia įlįsti į laivą stačiai neįma
noma. O užeiti ant laivo iš ma
žųjų uosių ateivis gali tik pat 
daręs sutartį su jūreiviu. Kal
bama saitartis lieka padaryta 
Havanoje ir prieš laivui išplau
kiant imigrantas nuvyksta į 
uostą ir (cn laukia jūreivio, 
kad pastarasis jį paslėptų laive. 
Čia pirma atplauksiant laivui 
imigrantas atvykęs pasislepia 
uoste. Kai nakties metu krau
na prekes iš uosto Jaivan, jū
reivis susiranda imigrantą. Čia 
jis jį pasiima pilnai savo glo
bom Kad laivo sargyba nepa
stebėtų, jūreivis paėmęs imi
grantą užkala silkių bačkoje 
arba įkiša ir užriša maiše.

Veža silkių teisėmis
Užkalęs bačkoje imigrantą, 

jūreivis laiko padėjęs jį kartu 
su kitomis silkių bačkomis uos
le. Kai uosto darbininkai krau
na visas silkių bačkas, tai į lai
vą patenka ir kalbamas imig
rantas. Suprantama, kad užkal
tas bačkoje imigrantas daugiau 
teisių neturi, kaip tos silkės. 
Juo labiau, kad jis lieka padė
tas sandėlyje ant pat laivo dug
no drauge su kitomis bačkomis, 
kur labai retai bet kuris laivo 
patarnautojas praeina. Ir tikrai 
jis čia patenka į tokius Spąs
tus, ir; kaip patarlė sako, jis- 
jau negali nei bėgt, nei rėkt.

Kelionė bačkoje
Bet ar jį gyvą į Ameriką nu

veš, ar užkaltą bačkoje, ar.už-( 
rištą maiše nakties metu’ į Oks
aną įmes, tai tas priklauso nuo 
paties jūreivio žmoniškumo. 
Pats keliauninkas nė prieš kokį 
terorą negalėtų pasipriešint. Jei 
nakties metu pradeda jūreivis 
ji vilkti bei volioti užkaltą sil
kių b: čkoje, tai imigrantas 
pamislija, kad jūreivis vis 
nori jį geriau paslėpti, 
kad laivo inspektoriai ne
rastų. Ir dėl šios priežasties

UŽPRAŠOME!

Visus “Naujienų” skaityto
jus ir draugus atsilankyti į 
Naujienų Gegužinę Birutės 
darže gegužės 22-rą dieną.

jūreivis yra tikras), kad volio
jamas nerėks, neprotestuos ir 
triukšmo nekels, žodžiu, gali 
su juo elgtis kaip tinkamas ir 
tikrai tą žmogystą turi savo 
rankose: Bet nereikia užmiršti, 
kad kuomet veža į Ąmerįką 
slapta užkaltą silkių bačkoje 
svetimos šalies pilietį. Tai tam 
ir jūreiviui, kuris jo kelione rū
pinasi nėra labai saugu.

Jūreivio prob’ema
Viena, kad keliauninkas var

gu galės tris paras su viršum 
užkaltas bačkoje nevalgęs ir 
negėręs išbūti. Juk jis per tiek 
laiko gali ir nepasiekęs New 
Yorko pradėt kelt triukšmą. O 
jei, gink Viešpatie, dar inspek
torius susektų, tai viskas išeitų 
aikštėn. Juk tada imigrantas 
pasakytų, kas jį užkalė bačko
je. Pasakytų ir kiek jis pinigų 
sumokėjo, ir tikrai tas jūreivis 
liktų valdžiai išduotas. O tuo
met, aišku, į kokią bėdą jūrei
vis patektų.

Kai naktis tamsi
Gal ir nebūtų taip daug var

go imigrantas pervežti per oke
aną, bet štai didžiausias rūpes
tis, kas su juo gali atsitikti 
New Yorko uoste. Aišku, kad 
čia jį iškels iš laivo drauge su 
kitomis silkių bačkomis. Bet, 
kaip čia jį ištrauksi iš bačkos, 
kuomet New Yorko uoste stro
piai sargyba prižiūri atgaben
tas prekes. Juk ir aprengus jū
reivio drabužiais išyestt jį iš lai
vo nėra saugu. Šiaip ar taip 
kalbėsime, o visgi jūreivio lais
vei, jei pasitvertų sargyba, grę
žia didelis pavojus. O imigran
to iškėlimas iš laivo, kad hie- 
kas nepastebėtų, tikrai neįma- 
Jhomas. Tokiu atsitikimu kasgi 
lieka daryti? Kad išgelbėtų sa
vo kailį, jūreivis imigrantą, už
kaltą bačkoje, įmeta į okeaną 
ir baigta. Mat, imigrantas* pa
prastai jūreiviui sumoka visus 
pinigus iš anksto. Vadinasi, iš 
jo daugiau nieko negali gauti, 
jei ir gyvą Amerikon nuvež
tum. Tai kam dar imti .atsako
mybę, kada nakties metu, kai 
yra labai tamsu ir niekas ne
mato, jūreivis sayo auką gali 
įmesti į okeaną. Čia niekas ir 
jo šaukiančio pagalbos balso 
negirdi—audringo okeano ban
gų ošimas viską nustelbia ir ne
laimingas Kubos imigrantas čia 
baigia savo kelionę nepasiekęs 
Amerikos žemės.

(Bus daugiau)

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Biinds)
SAULES UŽDANGAS, DRAPE8ES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

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

VICTOR WIN00W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

Tel. Cicero 674

Jos. šust e r ir Simus, 
savininkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir E
' "■ ■ ■ 1 ‘ ......Jk J KOPLYČIOS VISOSE 
U Y 1^ Al CHICAGOS DALYSE. 

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
M4704 SOUTH WESTĘRN AVENUE, CHICAGO
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HEIL HITLER!
(5-rių metų nacių režimo sukaktuvių proga)

LAIŠKAS Iš UŽSIENIU

Rytoj sukanka lygiai 5 me
tai, kaip persenęs feldmaršalas 
von Hindenburgas atidavė val
džią tada, skaitlingiausiai Rei
chstago frakcijai/ Nacionalso
cialistams. Tai buvo 1933 me
tais sausio mėn. 30 d. Rašan
čiam šį straipsnį kaip tik „teko 
tą dieną būti Berlyne ir stebė
ti tą nepaprastą nacių džiaugs
mą valdžią į savo rankas paė
mus. Jau sausio 30 dienos va
kare pasipylė skaitUngos nacių 
demonstracijos Berlyno gatvė
mis. Laikraščių pardavėjai per 
gvoltą bruko specialiai agitaci
jai išleistus lai krest palaikius jr 
agitacines brošu!" is su tokiu 
už vardijimu: “J.uden und Bon- 
zen raus — Zehn Pfenig” . . . 
“Juden bekommen die Fahr- 
karlen nach Palestina, abęr 
nieh zurueęk”... Jau sausio 31 
d. žydams pasirodyti gatvėse 
pasidarė pavojinga. Nemaža 
buvo apkulta ir panašių žmo
nių į .žydus! Vienu žodžiu jau
tėsi naęių jau senai kaip jie 
sakydavo lauktoji nacionalė re
voliucija, arba trečiojo Reicho 
pradžia.

Kad skaitytojai geriau galėtų 
orientuotis Vokietijos įvykių 
eigoje ir jų vystymosi paimu 
vosc, čia peržvelgsime šiek tiek 
Vokietijos istorijos svarbes
niuosius momentus, be kurių 
sunku butų suprasti ir šiandie
ninį Vokietijos gyvenimą. Be 
to, musų jaunesnioji karta jau 
nebeatmena šios istorinės įvy
kių eigos. O juk tokio didelio 
kaimyno tiek istorinius, tiek 
politinius praeities faktus vis 
lik verta gerai pažinti. Tatai 
verčia mus sekti pati musų Ne- 
l>riklausomos Lietuvos žiaurio
ji dabartis ir skaudžlųji praei
tis Juk nuims ne v i s tiek' kas 
darosi Vokietijoje, kas ten vai-

vardę sakydami — “heil Hit- 
ler”!

Žodis “heil” vokiečių įkalbo
je nėra naujas dalykas. Jis jau 
senai vartojamas literatūroje, 
spaudoje ir įvairiose terminolo
gijose. žodįs “heil” Įuri ryšių 
su syeįkata, jos linkėjimu, veli
jimu. Pa v. heilen — reiškia gy
dyti, ausheilen, išsigydyti, pa
sveikti ir pan. Bet kai kuriais 
atvejais galima jį( vartoti taip 
sakant išganymo pasine. Sa
kysime heil Hitler, galima su
prasti kaip išganymas su Hitle
riu, išeitis, laimė.įr pan. žodžiu 
heil nėra nacionalsocialistų 
koks nors isr.adiip.as, arba jų 
sukurtas, bet pasisavintas ir jo 
reikšmė savaip perdirbta, iš
kreipta. Šiandien galima sakyti 
vjsa, didelė vokiečių -tauta, nori 
ar nenori privalo sakyti ir at
sakyti Heil Hitler, jei tik kas 
taip Vokietijos pilietį pasveiki
na.

Be jau pirma minėtų politi
nių organizacijų, - po karinėje 
Vokietijoje susikūrė taip vadi
namoji Stahlhelmo orgainzacb

' GEGUŽINĖ
BIRUTES DARŽE

Gegužes 22 d. 1938
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ja, kurinį sudarė daugiausia 
fronto kovotojai, atsargos ka
riai bei karininkai, ši pirmuti
nė organizacija buvo mililariš- 
ka organizacija. Jos šūkis bu
vo “heil Deutschland” — lai 
gyvuoja Vokietija! Bet pačioje 
Vokietijoje kai kas tvirtina, 
kad naciai pradžioje vartoję 
Aukį “Deutschland ervvache”!^— 
Vokietija pabusk! Neretai na
ciai pridėdavo dar antisemiti
nį lozungą — Juda verrecke! 
Bet partijos vado populiaru
mui kas kartą vis kylant, tada 
visi Šukiai pradėta jungti į vie
ną asmenį — vadą, kitaip ta
riant Adolfą Hitlerį. Tada na
ciai metė visus Šukius į šalį ir 
pradėjo vartoti /tik vieną obal- 
sį — “Heil Hitler”!...

1923 m. rudenį nacionalso
cialistai padarė pirmąjį sukili
mą Muenchene, kuris, deja, 
jiems nepavyko ir jo iniciato
riai bei dalyviai, atsidūrė už 
grotų. Tatai buvo daugiau pa
našu į bandymą sukilti, o ne į 

jriintą pasiruošimą paimti val
džią į savo ^rankas. Naciai pa
sirodė nepakankamai prityrę ir 
gana bailus, silpnai organizuo
ti, bet dideli akyplėsos, rėks
niai. Taip jiems ir nepavyko 
paimti valdžios į savo rankas, 
nes jie, tiesą pasakius, ir nebū
tų galėję užvaldyti taip kompli- 
,kuotą valdymo aparatą. Bet šis 
nacių nepasisekimas, arba pra 
laimėjimas, nei kiek nesumaži
no jų vadų bei eilinių narių ti
po. Jie savo kovą už valdžios 
paėmimą, tęsė su dar didesniu 
atkaklumu bei įnirtimu, žino
ma, jie naudojosi demokratiš-

i". ||Mi 1 'U • M ■ .......

$16.20 ŽEMIAUSI COACH F ARĖS 
Iš Chlcago į NEW YORK

$5.85 CLEVELAND
. Iš Chicago 9:40 A.M. 11:20 PJMt. 
Į Gleveland 5:50 PJML 7x59 AJML 
Į New York «:12 A.M. 5:42 A.M.

Bagažas paimamas iš vietos ar ko
telio ir vežamas tiesiai į New York 
prieplauką. Klauskit savo laivinin
kystės agento. Arba pašaukit

WABASH 2780
NICKEL 4NLATE -ROAD

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

DrąugiĮos Nariai______
Bhone CANAL 6122

OID13SOIAS CHIRURGAS

<<MbpTU¥IŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

komis laisvėmis savo blogiems 
tikslams, kad galų gale, kaip 
ir atsitiko, paimti valdžią į sa
vo raukas jau legaliu keliu. Ta
da gatvėse daug kur pasipylė 
Šukiai “lieji Hitler”! Karčiamo- 
se dėl to kildavo daug barnių 
bei peštynių, kurios baigdavosi 
net politiniais užmušimais ir 
kitais keršto aktais.

(Bus' daugiau)

Valandos: nuo 1«—3 ir 7—<6 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 Mest 35th

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

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

} Tel. Kenwood 5107

Hitleris Italijoje
ROMA, Italija, geg. 6. — 

Tris valandas penktadienį Hit
leris stebėjo Italijos kariuome
nės paradą. Mussolini rodė Hit
leriui Italijos militarę galią tik
slu patvirtinti pasigirimą, kad 
“Italija gins savo rubežius dur
tuvais, o ne argumentais”.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE '
‘ Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 ,val. .vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLĄREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S o. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir 1.1. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

Dr, F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOMS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemloęk 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 Brimswiek 0597

ADVOKATAI

St

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040 

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

Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 .ryto

slaptis, kad kartais pats j južų- 
jų tautų likimas pareina nuo 
(iid/?iųjų kaimynų galvojimo įr 
nusistatymo, tariant nuo pažiū
rų į valstybes santvarką.

1918 m. gale, sugriuvus Kai
zerio Vųkič.tijai dėl .pralaįiųęlp 
su Santarve karo, prie valsty
bės vairo stojo demokratinių 
pažiūrų žmonės. Kartu su Kai
zeriu žuvo jr vergijos pančiai, 
įsiviešpatavo deihękratinės lai
svės. Vokietija jau prieš karą 
turėjo aiškiai susigrupavusias 
partijas su aiškiomis progra
momis ir sltyo Šukiais. Iš skait- 
liugcsniųjų srovių buvo šios: 
Socialdemokratai, centras (ka
talikai), arba kaip juos dar va
dindavo — centrum; komunis
tai ir kiek vėliau atsirado na
cionalsocialistai. Kitos partijos 
buvo neskaitlingos ir svarbes
nio vaidmens neyaidino Vokie
tijos pokariniame politiniame 
me gyvenime.

Visos žymesniosios partijos 
turėjo sayo Šukius, kurie reiškė 
jų simbolį. Tuo-Šukiu partijų 
nariai vienas kitą sveikindavo. 
Pa v. demokratai, arba demo
kratiškai nusistačiusios partijos 
buvo sudariusios savo bloką, 
kuris turėjo Šukį “heil front”. 
Tame frpnte skaitlingiausiai 
buvo atstovaujama socialdemo
kratai.

įKoinunistai sveikindamiesi 
šaukdavo “rptfront”, o vėliau 
ir jie kitus pamėgdžiodami pra
dėjo vartoti žodį heil, bet netu
rėdami nieko originalaus pri
dėdavo komunistišką valdžios 
centrą — Maskvą. Taigi komu
nistiškas pasisveikinimas iki 
tos partijos uždarymo buvo —• ’ 
“heil Moskau”... Nacionalsocia- ■ 
listai iš pradžios, kaipo neskait
linga partija savo obalsio ne
turėjo, bet kada jų partijos va
du pasidarė Adolfas Hitleris ir 
jis įgijo didelio populiarumo 
partijos narių tarpe, tada na
ciai pradėjo sveikindamiesi ! 
tarp savęs minėti savb vado pa- I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Jeiefonai YARDS 1741-1742 

4605-p7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

T—, J 4 koplyčios visose 
ca. 3_ Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

J? •

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną J 
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS l 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139 1

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

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

P. J. RIDIKAS
.3354 3o.,Halsted Street Boulevard 4089-

I. J. ZOLP Pbone Boul. 5203
.1646 West 46lh Street Boulevard 5566
.  |> 1 ......................................................... ................................. I I . J.l ■■■...................................................  Į.J .| ■II.I.L..

,S. P. MAZĘIKA Yards 1139 ■;
3319 Lituanica Avenue Yards 1138 .

: LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rjd JPlace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Į^ast 108th Street Tel. Pullųiun U70

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 441L2
Namų ofisas — 3323 Ko. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

45322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsekimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

/ Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nūb 10 Iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas. 
Ofisas 4645 'SO. ASHLAND AVE1 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlięj pagal susitarimą 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 p.o pietų 
ir nuo 6 aki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MH>WAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandas
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL NedL nuo 10 Ūti’ 12 

Res. Telephone PLAZA 2406
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Pirmadienis, geguž. 9, 1938

šių metų kovo 22 d. vienam (net savo priešų”.

S kuria “Giedotojų Draugijų’’, 
kuriai pats vadovauja, vėliau 
darbuojasi V. Bruožio ir Dr. 
Sauerveino įkurtam “Birutes” 
chore, leidžia laikraščius “šal

NAUJIENOS, Chicago, III.
...........  I ■ I   ■UII|)|| Į  t , |R,IIW>  

venti ir kaip tokiu budu tauta 
galėtų stiprėti”. Visa Vydūno 
kūryba yra tų idėjų kupina, ir 
dažnai dramatine jo kūryba tė
ra pailiustravimas jo filosofi

8

iŠ žymiausių lietuvių rašytojų 
ir dvasios vadų Vydūnui suka
ko 70 metų amžiaus.

Vydūnas, kurio tikrasis var
das ir pavardė yra Vilius Sto
rastas, gimė 1868 metais kovo 
22 dieną Jonaičiuose, Šilutės 
apskrityje. Vėliau augo Pilkal- 
nės apskrityje. Jo tėvas, baigęs 
Berlyne misionierių seminariją, 
dirbo vakarų Lietuvoje. Kurį 
laiką kunigavęs Žemaitijoje vėl 
tęsė misijų darbą Rytprūsiuose 
taip pat ten mokytojaudamas.

Vydūnas pirmąjį mokslą ga
vo iš tėvo, kuris jį išmokė grair 
kų ir lotynų kalbų. Vėliau Vy
dūnas mokėsi liaudies mokyklų 
mokytojams paruošti prepa- 
randoje ir seminarijoje. Kele
rius metus pamokytojavęs, iš
vyko į Vokietiją studijų. Taip 
jis klausė jvairii; mokslo šakų 
Greifswaldo, Hallės, Leipzigo ir 
Berlyno universitetuose. “Mano 
mokslas, — rašo Vydūnas savo 
biografijoje, — yra visiškai ki
tas, negu paprastai mokslo 
žmonių. Universitetuose ėjau 
mokslus vien tuo tikslu, kad 
susipažinčiau su galutinomis į- 
vairiausių mokslų žiniomis”. 
Didesnio dėmesio Vydūnas 
kreipė į anglų, prancūzų ir 
sanskrito kalbas, o su ypatingu 
pamėgimu -studijavo filosofiją, 
religiją, meną, literatūrą, isto
riją. Karaliaučiuje Vydūnas iš
laikė mokytojo egzainenus ir 
1888 metais buvo paskirtas 
liaudies mokytoju Kintuose, ne
toli Šilutės. Šilutėje būdamas, 
Vydūnas vedė Klarą Kochaitę. 
18o2 metais jis buvo iškeltas į 
Tilžę, kur mokytojavo iki 1912 
metų, kada išsitarnavo pensiją. 
Vydūnas ir toliau pasiliko gy
venti Tilžėje, uoliai dalyvauda
mas lietuvių visuomeniniame 
darbe. Jis Mažoje Lietuvoje or
ganizuoja • šventas su '‘daųtbnrrs, 
režisuoja vaidinimds, veda cho
rus, šaukia susirinkimus, sako 
kalbas ir kt. Visi tie Vydūno 
darbai gerokai pastūmėjo prie
kin tautinį Prūsų lietuvių susi
pratimą ir Vydūną padarė po
puliariausiu to krašto žmogu
mi. 1928 metų balandžio 21 d., 
jo 60 metų sukaktuvių proga, 
Vytauto Didžiojo Universitetas 
suteikė Vydūnui filosofijos gar
bės daktaro laipsnį.

Nors didžiausius savo kuri
nius Vydūnas yra parašęs auš- 
rįninkų laikotarpyje, tačiau 
skiriasi nuo jų savo pažiūro
mis, priemonėmis ir taktika. 
Jis musų literatūroje stovi vie
nas — atskirai — nei forma, 
nei nuotaika, nei pasaulėžvalga 
nesutampa nė su viena lietuvių 
literatūros srove. Vydūno savo
tiškumas iŠ dalies pateisinamas 
tuo, kad jis yra kilęs, užaugęs 
ir mokslus ėjęs Mažoje Lietu
voje, kuri daug amžių būdama 
atskirta nuo tautos visumos, 
gyvendama savais rūpesčiais ir 
vargais, sudarė skirtingas sąly
gas kūrybai. Mažoji Lietuva 
davė ne vien Vydūną, bet ir 
daugiau rašytojų, kurie vienu 
ar kitu budū yra skirtingi nuo 
Didžiosios Lietuvos rašytojų, 
kurie daugiau ar mažiau stovi 
nuošaliai nuo Didžiosios Lietu
vos siekimų ir idėjų. Kristijo
nas Duonelaitis, Liudvikas Rė
za, lietuviškai rašęs vokietis Dr. 
Sauerveinas-Girėnas sukurė sa
vas tradicijas, gyveno savo sie
kimais. Mažosios Lietuvos lie
tuvių būdas yra daugiau pasy
vus, siekiąs ne kovos, bet tai
kos budu išsaugoti savo kalbą 
ir papročius. Vydūnas ideologi
jos atžvilgiu tęsia ir papildo 
tradicijas, užsimezgusias Mažo
joje Lietuvoje. Savo biografijo
je Vydūnas taip rašo: “Lietu
viai, norėdami išlikti, turi ne
kovoti su savo skriaudėjais, bet 
išaugti lygiai su jais ir net 
juos pralenkti. Lietuvių tauta 
turi ugdyti savyje tikrąjį žmo
niškumą, kilnumą, dvasinę są
monės šviesą — tapti gerbtina

tinį”, “Jaunimą”, “Naujovę”,

jos —- Probočių šešėliai”, “Jū
rų Varpai”, “Musų laimėjimai” 
ir kt. Pasakos — “Lietuvos pa
sakėlė”, “Vargšas ir Besotis”, 
“Sigutė”, “Ragana”, “žvaigž-

kiai yra kilnus tautos idealai, 
žmonijos idealai. Visur Viduno 
veikaluose vyrauja aukšta tau
tos dorovės idėja. “Tikrasis 
menas, — sako Vydūnas, — ir

stas, -- sako jis, — natūralūs, 
berods nepriklausomas nuo vi
sų madų ir įpročių pavergimo, 
kurie jau sudarkytiems žmo
nėms kaip tik atrodo natūralus,

jis rašo, ir pa-

Vydūnas dar jaunystėje pasi
ryžo dirbti lietuviams. “Vaikas] 
būdamas, 
stebėjęs, kaip doriškai silpnina
mi yra lietuviai vokiečių, kaip 
jiems apreiškiama panieka, pa
siryžau savo amžių skirti, kad 
lietuviai galėtų jaustis garbės 
vertais žmonėmis”. Taip apsi
sprendęs Vydūnas visas savo 
jėgas skiria lietuvių tautai. 
“Matau,” rašo toliau Vydūnas, 
— kad žmonės, pertraukdami 
sąryšį su savo kilme, savo tė
vais, protėviais, gadina savo 
dorovę ir intelektą, trukdo sa
vo dvasios-sielos tarpimą, pra- jos, tautos ir žmogaus buitie: 
leidžia veltui savo amžių, o aš 
norėjau supratimą sužadinti, 
kad to nedarytų... Ir aš noriu 
dirbti ne kelių žmonių, bet 
dvasiniam visos lietuvių tautos 
labui”. Ir Vydūnas, ne vien sa
vo raštais, bet ir darbais sten
giasi sustiprinti Mažosios Lie
tuvos lietuvius. 1898 metais į-

Savo raštuose Vydūnas spren
džia svarbias tėvynės likimo 
problemas, rūpinasi lietuvių 
tautos atgimimu, auginiu ir to
bulėjimu. “Niekuomet nerašiau, 
— sako Vydūnas, rašydamas a- 
pie savo kūrybą, — jeib įtik
čiau žmonėms, patenkinčiau jų 
užgaidas, negeidžiau rašyda
mas turlingėti. Rašiau' .apsi
reikšdamas ir manydamas’ tuo 
gyvinąs tautą”. Didelė dalis 
Vydūno raštų folosofinio turi 
nio traktatai, visumos, žmoni-

pagrindinių klausimų svarsty
mas, gyvenimo ir mirties, va
lios ir likimo, puolimo ir tobu
lėjimo problemų sprendimas. 
Jis norėjo parodyti, “kaip ga
lima kopti iš paprasto niukio 
sielos gyvenimo į skaistesn5, 
giedrindamas supratimą tam, 
kaip reikėtų žmoniškiau gy-

mų idėjų. Pirmąjį savo kurinį, 
kuris tebėra rankraštyje, “Pa
siilgimas Veldėtojo” — Vydū
nas parašė 1898 m. Geriausias 

Į jo veikalas,, išgarsinęs Vydūną, 
kaip rašytoją ir filosofą, yra 
“Probočių šešėliai”, parašytas 
1908 melais. Vydūno kūryba y- 
ra labai įvairi, tiek formos, i- 
dėjų, liek ir turinio atžvilgiu.

Iš filosofinio turinio veikalų 
minėtini yra šie: “Visumos są
ranga”, “Slaptinga žmogaus di
dybė”, “Mirtis ir kas toliau”, 
“Žmonijos Kelias”, “Likimo 
kilmė”, “Apšvietimas”, “Musų 
uždavinys”, “Tautos gyvata”, 
“Gimdymo slėpiniai”, “Sveika
ta, jaunumas ir grožis” ir kt.

Iš scenos veikalų svarbiausi

lis “Namų ugnelė, II dalis — 
Amžina Ugnis ir III dalis — 
Vaidilutė), “Tėviškė”, “Gais
as”, “Vergai ir dykiai”, “Lai 
mūs atošvaista” ir kt. Misteri

džių takais”, “Karalaitė” ir kt. 
Komedijos — “Numanė”, “Jo
nukas”, “Birutininkai”, “Vy
rai”, “Kur prots” ir kt.

Be to, Vydūnas yra parašęs 
keletą veikalų apie Lietuvą vo
kiečių kalba: “Deutsch-litau- 
scher Wortschatz”, “Litauen in 
Vergangenheit und Gegen- 
wart”, “Einfuehrung in die li- 
tauische Schprache”, “Sieben 
Hundert Jahre deutsch-litauis- 
cher Beziehung” ir kt.

Vydūno kūryba yra jo dva
sios ir intelekto vaisius, išaugęs 
iš jo tikėjimo į Dievybę ir žmo
gų. Jo kūryba pilna paslapties 
bei simbolių. Ir juros bangavi
mas mistiškas. Visa gamta, 
žmonės, visa aplinka pilni mis
ticizmo, paslapties, simbolių. 
Vydūno asmenybės — nekovo
ja už savo aistras, nežūsta tra
giškai. U tie, kurie žūsta, žūs
ta ramiai už savo kančias ar 
kilnius siekimus. Visi tie sie

tikrasis mokslas yra neatskiria
mi nuo dorovingojo gyvenimo, 
tad ir kūryba tampa nuolatiniu 
dorovinių vertybių apaštalavi
mu”.

Kaip kūryboje, taip ir pa
prastame gyvenime Vydūno as
muo, principai, mokslas suda
ro vieningą harmonišką visu
mą. Vydūnas filosofas-mistikas 
gyvena daugiau dvasios gyve
nimu. Santykiavau, — sako jis, 
— iš pat jaunų dienų vyriau
siai su mintimis ir apskritai su 
dvasiniu gyvenimu ir todėl jau
čiaus dažniau esąs dvasiniame 
negu daiktiniame gyvenime”. 
Realizmas, siekimas žemiškų 
gėrybių, jam svetimas. Jis lai
kosi savotiškos etikos, griežtas 
asketas, vegetaras, nevartojus 
nei alkoholio nei kitų kurių 
narkotikų. Vydūnas tiek savo 
stipria siela, tiek kuklia išore

paprasti dalykai, ypačiai valgy
me, apsitaisyme ir apsiėjime su 
kitais”.

Vydūnas mėgsta gamtą, me- 
lą ir muziką. Ypatingai reikia 
pažymėti jo didelį muzikos su- 
daomėjimą, kurį jis parodė į- 
.vurdainas jau minėtą “Giedo- 
:ojų Draugiją”, diriguodamas 
chorams, savo* scenos veikaluo
se duodamas daug muzikos i- 
liustracijų ir net pats kurda
mas. Jis suprato, kad daina ir 
muzika daug padeda tautai iš
laikyti savo kultūrą. Vydūnas 
yra harmonizavęs daug liaudies 
dainų ir išleidęs juos “Lietuvos 
Aidų” ir “Lietuvos Varpelių” 
rinkiniuose.

'Stengiuo.se būti visai papra-

Reikia pabrėžti ir tai, kad 
sukaktuvininkas Vydūnas taip 
pat yra aktyvus ir visos lietu
vių tautos gyvenime. Jis yra 
dažnas svečias ir nepriklauso
moje Lietuvoje, kur jis artimai 
bendrauja ne tik su vyresnės 
kartos atstovais, bet taip pat 
’.uri artimų ryšių iY su jaunąja 
Lietuvos karta. Juk Vydūnas y- 
ra didžiulės Lietuvos Tautinės 
Jaunuomenės “Jaunosios Lie
ti vos” Sąjungos garbės narys, 
is yra garbės narys net kelių 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
studentų korporacijų bei kitų 
Lietuvos kolektyvų. Apskritai, 
Vydūnas ne tik savo veikla, bet 
ir asmeninu yra tvirtai suau
gęs su lietuvių tauta.

Vydūno 70 metų sukaktuvės 
visoje Lietuvoje—Kaune, Klai
pėdoje ir krašte su didelėmis 
iškilmėmis buvo atžymėtos.

Tsb.
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LIGGETT&Myers 

Tobacco Co.

MALONUMO cigrtreto 
Sanvaitiniai

Radi o Programai
Grace Moore 

Andre Kostelanetz 
PaljlWhiteman

> DeemsTaylor
\ PaulDouglas

•.. todėl, kad Chesterfield 
sudėtiniai yra puikiausi kokius ciga
retas gali turėti . . . lengvį nunokę 
namie-augiriti tabakai pasendinti ant 
2!4s metų . .. aromatiški turkiški 
tabakai... gryna be skonio cigareto 
popiera... ir

I

sumaišymas kurį negalima kopijuoti

. .jie suteiks jums DAUGIAU MALONUMO 
negu hite kitas cigaretas kurį kada nors rūkėte

Dėl Didelio Pareikalavimo
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 21 
Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos 
du didelius paauksuotus puodukus ir lėk
štes. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei uŽsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas.............................................................

Cigaretų Gamyba 
Paveiksluose
J - ---------- ■ -----------------

Praeitais metais j Ligget & 
Myers tabako bendrovės pa
kvietimą jos dirbtuvėms apžiū
rėti atsiliepė daugiau kaip 20,- 
000 asmenų. Ta bendrovė ga
mina Chesterfield Cigaretus. 
Dirbtuvės randasi Richmond, 
Va. ir San Frrncisco.

Bendrovė manydama tokį ne
paprastą žmonių susidomėjimą 
jos cigaretų gamyba ir, supras
dama, kad ne visi gali ir turi 
galimybės jos dirbtuves aplan
kyti, sumanė ir išleido specia- 
lę knygelę. Knygelė pavadinta 
Chesterfield cigaretų kameros 
pasaka, kurioje visa gamybos 
eiga nuostabiai puikiai atvaiz
duojama.

Chesterfield cigaretų gyve
nimo pradžia prasideda tikru
moje nuo to žygio, kada ben
drovės pirkėjai skiriasi vieto
je namų gamybos tabaką. Pas
kui jis yra ‘‘susmokuojamas” 
su turkiškuoju tabaku, perleid
žiamas per sausinimo mašinas 
ir dedrmas į tam tikrą vietą 
dvejiems metams išsibūti, ly
giai taip, kaip tai daroma su 
geraisiais vynais.

Tada, krda tasai tabakas yra 
išimamas iš tos sendinimo vie
tos, tai jo aromatas svečiui 
atsiliepia kaip ir “Vaisių py- 
rrgas”. Iš Čia seka atrinkimas. 
Cigaretams skiriama tiktai 
minkštosios dalys.

Ypatinga dėmesį kiekvieno 
atsilankiusio svečio patraukia 
cigaretų susukimo mašinos. 
Viena tokia mašina susuka ir 
sudeda, bei rpvynioja celefano 
užvalku į minutę 1200 štukių. 
Paskui, kita labai įdomi ma
šina yra toji, kuri atrenka ne
pilnus pakelius. Ji vr.dinama 
“elektrikiniu detektyvu”.

(Skelb.)

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Anglijos darbiečių pergale
Britanijos Darbo Partija vėl davė pylos konserva

toriams atstovo rinkimuose j parlamentų. Lichfield apy
gardoje, netoli stambaus pramonės miesto Birming- 
hamo, darbiečių kandidatas C. C. Poole gavo 826 balsų 
daugumą prieš konservatorių, kurį’rėmė valdančioji 
partija ir už kurį sakė kalbas Chamberlaino kabineto 
nariai. Atstovas iš tos apygardos pirmiau buvo konser
vatorius. ' •

Išrinktasis Darbo Partijos atstovas pareiškė, kad 
dauguma žmonių už jį balsavo “todėl, kad žmonės ne
pasitiki valdžios užsienių politika”.

Tai trecias darbiečių laimėjimas nuo to laiko, kai 
Britanijos valdžia pasuko savo užsienių politiką į taiky
mosi su diktatoriais vėžes. Šitie laimėjimai rodo, kad 
žmonės Anglijoje stoja už demokratijos gynimą nuo 
Mussolinio ir Hitlerio. Jie ypatingai- piktinasi tuo, kad 
premjeras Chamberlainas parduoda Ispanijos respubli
ką fašistiškiems plėšikams.

Japonijos keblumai

Apžvalga
— - - . ■ ■ ■■—

■ I ...............

S. E. VITAITIS NERVINASI

Aną dieną Japonijos valdžia pripažino, kad jos ar
mijos Kinijoje atsidūrė kritingoje padėtyje. Valdžia pa
skelbė, kad įeina galion tam tikros dalys specialio įsta
tymo, kurį parlamentas priėmė su sąlyga, kad įstaty
mas bus vykinamas tiktai tame atsitikime, jeigu Japo
nijos karo jėgoms Kinijoje gręstų rimtas pavojus.

Tuo įstatymu viso krašto gyvenimas pastatomas po 
armijos vadų kontrole. Opozicija kaltina valdžią, kad ji 
nori įvestį krašte karinę diktatūrą, ir reikalavo, kad ji 
griežtai laikytųsi konstitucijos.

Japonijos valdžia šiandie mato, kad karas su kinais 
ne piknikas. Jau per dešimtį mėnesių tas karas tęsėsi, 
bet Kinija dar anaiptol nėra paklupdyta. Kinai atkak
liai ginasi, ir jų jėgos tolyn stiprėja, nes vis didesnis 
skaičius vyrų stoja į armijas ir išmoksta vartoti gink
lus. Kinų yra keturi šimtai milionų, o japonų mažiau 
Kaip šimtas milionų.-

Neseniai kinai smarkiai sumušė japonus prie Taier- 
chwango, kas įkvėpė kinams daug drąsos, ir šiandie, po 
dešimties mėnesių karo jie reiškia viltį laimėti. Jeigu 
Japonija butų nugalėta, tai ir Europos fašizmo sostai 
imtų braškėti, nes Hitleris ir Mussolini yra padaręs są
jungą su Japonija.

Įsivėlęs į nešvarią partinę 
politiką su tautininkais, kurie 
daro “skymus” užkariauti 
SLA., “Tėvynės” redaktorius 
jau nebegali susdoti, ir kadangi 
tai jo politikai nelabai sekasi, 
tai jisai vis labiau nervinasi. 
Jo ėditorjaluose jau nėra be
veik nė vienos konstruktyvės 
minties, o vien tik polemika ir 
verkšlenimai, kokie esą blogi 
tie žmonės, kurie į fraternalinę 
organizaciją neša partinius gin
čus (o jisai pats, mat, jų nene
ša, — agituodamas visomis pa
kampėmis* kovoti prie “radika
lus”!).

Bet juo daugiau p. Vitaitis 
nervinasi, tuo labiau jam vis
kas painiojasi. Jisai rašo, kad 
“Naujienos” be reikalo jį ba
rusios, kai jisai “Tėvynėje” 
metė šmeižiantį įtarimą tai 
žmonių grupei Lietuvoje, kuri 
pasivadino “bendru demokrati
niu frontu”. Esą, ir “Naujienų” 
specialus korespondentas nese
niai pranešė, kad jokio komu
nistų suorganizuoto “liaudies

Višakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams .......................  $8.00
Pusei metų_____________ 4.00
Trims mėnesiams ...- -------- . t 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ... ..............   8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ......__ _____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: f

Metams —_____________  $5.00
Pusei metų ___ ____________ < 2.75
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 pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

fronto” Lietuvoje nėra. Tačiau 
aną kartą “Naujienose” ėjo 
kalba ne apie komunistų per
šamą “liaudies frontą”, bet 
apie “bendrą demokratinį fron
tą”, susidedantį iš elementų, 
kurie visuomet rėmė demokra
tiją, ir tai buvo aiškiai pabrėž
ta.

Antra vertus, koks reikalas 
p. Vitaičiui spręsti SLA. orga
no špaltuose, kurie politiniai 
frontai Lietuvoje tinka arba 
netinka? Juk jisai pats neper
seniai aiškino “Tėvynėje”, kad 
į SLA. nereikia nešti politikos, 
kuriai ne visi nariai pritaria. 
Jo politikai, be abejonės, ne
pritaria labai_žymi dalisi na
rių.

Toliaus, vis nebegalėdamas 
suvaldyti savo nervų, p. Vitai
tis imasi taisyti “Naujienų” ta
riamą klaidą apie SLA. konsti
tucijos patvarkymus Pildomo
sios Tarybos rinkimų klausi
me. “Naujienose” buvo paste
bėta, kad, renkant P. T. narius*, 
kandidatas, gavęs daugumą 
balsų visuotiname balsavime, 
yra laikomas išrinktu^ jeigu

seimas jo neatmeta dviejų treč
dalių dauguma; bet kandida
tas, negavęs daugumos balsų, 
neturi seime jokios pirmeny
bes.

“Tėvynės” redaktorius bando 
tai užginčyti ir paduoda SLA. 
konstitucijos paragrafų, kur sa
koma, kad, užpildant vakansd- 
jas, “nariai, gavusieji daugu
mų balsų paskutiniuose rinki
muose, turi pirmybę”. Ir gud
rusis Saliamonas vargiai gale- 
tų išaiškinti, kų tie jo cituoja
mieji žodžiai tikrai reiškia, 
nes jeigu turi pirmybę tas kan
didatas, kuris gavo jpaskuti- 
niuose rinkimuose “daugumų”, 
tai šita privilegija negali dau
giau niekas pasinaudoti po to, 
kai tas kandidatas buvo pa
tvirtintas seime. Dviejų kandi
datų į tų pačių vietų, gavusių 
“daugumų” rinkimuose, juk 
negali būti. Tokiu budu tas pa
ragrafas galėtų būti pritaikin
tas tiktai tame atsitikime, jei
gu kandidatas, gavęs daugumų 
visuotinuose balsavimuose, bu
tų atmestas seime (arba pats 
atsisakytų): jam, vadinasi, bu
tų duota antra proga, numirus 
arba rezignavus viršininkui, 
kurį seimas buvo išrinkęs jo 
vieton. Kitaip iš viso negalima 
supaisyti, kas tuo paragrafu 
norėta patvarkyti. ’

Bet “Naujienos” kalbėjo ne 
apie vakansijų užpildymų Pil
domoje Taryboje, o tik apie 
visos Pild. Ta^bos rinkimus. 
Tokiuose rinkimuose apie jo
das “pirmenybes” arba “se
kančius kandidatus” konstitu
cija visai nekalba. Tai ko čia 
p. Vitaitis straksi?

Pagalios, “Tėvynės” redak
torius užsispyręs tvirtina, kac 
lietuvių kalboje “galima numa
tyti” reiškia grūmojimų. Jeigu 
taip, tai jam iš didelės baimės 
vaidinasi. Su žmogum, kuris yra 
tokiame stovyje, neapsimoka 
turėti “du turgu”. „

DEMOKRATINĖ VISUOMENĖ 
JIEMS NEPATINKA

kandidatai visoje Lietuvoje su
rinko apie 64,000.

Į' antrųjų seimų komunistiš
kos “darbininkų kuopos” vėl 
statė savo kandidatus, tačiau 
jiems ir vėl nepavyko, ir bal
sų jie surinko šį kartų tik 32,- 
000. Trečiojo seimo rinkimuos 
se (1926 m.) komunistai vėl 
pralaimėjo, o paduotų už jų 
kandidatus balsų skaičius jau 
nusmuko ant 17,000. Taigi 
kiekvienuose seimo rinkimuose 
komunistai gaudavo dvigubai 
mažiau balsų, negu pirmes- 
niuose rinkimuose.

Iš šitų faktų niekas nepada
rys išvados, kad Lietuvos ko
munistai maršavo darbininkų 
klasės priešakyje. Greičiau 
priešingai. O kad patys komu
nistai laiko save “avangardu”, 
tai dar nieko nereiškia. Apie 
žmones reikia spręsti ne pagal 
tai, kų jie apie save mano, bet 
pagal tai, kas jie yra.

Kenksminga pretenzija
Mes čia nesvarstome klausi

mo, kokie turėtų būti Lietuvos 
demokratinės visuomenės san
tykiai su komunistais; šitų 
klausimų spręs pati Lietuvos 
demokratija, kai ji turės gali
mumų spręsti. Bet butų gana 
tamsus Lietuvos demokratijos 
prospektai, jeigu prieš jų sto
vėtų tokia dilemma: arba pri
imti komunistus į savo kom
panijų — arba demokratijos 
nebus. Niekas netiki, kad nu
matomoje ateityje Lietuvoje 
susidarys valdžia, kurioje daly
vaus komunistai. Tai argi per 
tų visų laikų Lietuva privalo 
neturėti demokratinės val
džios? Tai reikštų tautininkų 
diktatūros užgyrimų.

Atsiminkime, kad net Fran- 
cuzijoje, kur komunistai yra 
stipri masinė partija (turinti 72 
atstovu parlamente), jie nė 
kartų neįėjo1 “liaudies fronto” 
valdžion. O ^Lietuvoje masinės 
komunistų įlįrtijbs seniai ne
bėra. Ji sutirpo jau demokra
tinės respublikos laikais. Todėl 
ne tik negalima tikėtis, kad 
Lietuvoje komunistai bus pri
imti į koalicinę demokratijos 
valdžių, bet sunku tikėtis, kad 
jie tenai pateks bent į parla
mentinių partijų blokų, t. y. 
“liaudies fčOiitų”, nes juk tam 
reikia, kad jie stengtų išrinkti 
nors keletu savo atstovų į sei
mų visuotinuose rinkimuose. 
Kaip minėjome, jie dar nė vie
no atstovo nė viename Lietu
vos seime nėra turėję.

Todėl ta komunistų pretenzi
ja, kad be jų negali būti kon
soliduota Lietuvos demokrati
ja, yra utopiška — ir kenks
minga. J jų įsikabinę, komunis
tai gali vėl suvaidinti demo
kratijos trukdytojų rolę, kaip 
kad jie suvaidino tais laikais, 
kai jie svajojo apie “sovietų 
valdžių” Lietuvoje ir boikota
vo Steigiamąjį Seimų.

Komunistai gali pasitarnauti 
Lietuvai, jeigu jie stengsis pa
dėti demokratijai atsteigti. Bet 
jie padarys jai žalos, jeigu jie 
bandys jos demokratijai dik
tuoti. •

“Vilnies” l nuraminimui čią 
dar norime pastebėti, kad mur 
sų korespondentas, kurio svei
kas idėjas ji taip nevykusiai 
kritikuoja, yra visai ne tas as
muo, kuris davė vėjo Lietuvos 
komunistams už jų “ura pat
riotizmų”. Tad nebuvo reikalo 
jo žodžiuose ieškoti to, ko juo
se nėra.

O tai, kas pasakyta musų 
atsakyme į nevykusias kopau- 
nistų priekabes, yra musų nuo
monė, niekieno nepadiktuota.

Vienas “Naujienų” korespon
dentas Lietuvoje šiomis dieno
mis rašė apie Lenkijos ir Vo
kietijos užmačias prieš Lietu
vos nepriklausomybę ir pareiš
kė, kad Lietuvų gali apginti 
pirmoje vietoje “konsoliduota 
demokratinė Lietuvos visuome
nė, pasiryžusi visomis esamo
mis priemonėmis ginti savo lai
svę ir nepriklausomybę.” Bet 
komunistams šita mintis nepa
tinka. Jie kritikuoja jų taip:

“Kiek pirmiau rodos šis 
asmuo, ar jo kolega, rašė, 
kad jie (kas jie? — “N.” 
Red.) kalba apie tokių Lie
tuvos demokratijų, kurioj 
nebus (? — “N.” Red.) ko
munistų. Jei ir čia kalba 
apie tų ‘demokratijų’, tai ji 
negali būt demokratija, nes 
ji išskiria pačių geriausių 
demokratijos dalį — darbi
ninkų avangardų.”
Reiškia, konsoliduota demo^ 

kratinė visuomenė negeras da
lykas, — jeigu joje nebus ko
munistiško spirgučio.

Bet iš kur “Vilnis” paėmė, 
kad komunistai Lietuvoje su
daro “darbininkų avangardų” 
(pryšakinį būrį) ? Nei komu
nistų darbai, ųei jų idėjos, nei 
jų įtaka šito jos įsivaizdavimo 
neparemia. ,

Kuriant nepriklausomų Lier 
tuvų, komunistai neprisidėjo, 
bandė net Lietuvą paversti Ru
sijos provincija. Kovojant už 
demokratinę tvarkų, jie prieši
nosi, boikotuodami rinkimus į 
S teigiamų j į Seimų ir skelbda
mi, kad visuotinu balsavim'u 
išrinkta krašto atstovybė tai 
žmonių mulkinimo ir pavergi
mo įrankis.

Renkant pirmąjį (paprastų
jų) seimų, komunistai jau pa
keitė savo “principų” ir nutarė, 
kad ir jiems nebus griekas tu
rėti savo atstovus toje “žmonių 
mulkinimo” įstaigoje. Bet 
jiems nepasisekė, nors balsų jų

VE L Y K. O S K A.U N E
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Bet leaime įsiskolinusių tarpe 
ir esama tokių, kurie lukeriuo- 
ja staigių atmainų ir net butų 
inkę karo laukti, kad tik įky

rių skolų nusikračius. Tokių 
maža, bet tokios nuotaikos e- 
sema. Kaip nėra kas visų susi
dariusių situacijų išaiškina, tai 
gandų visokių pilna. i

Subruzdo daryti prane
šimus

Tiesa, dabar susimetė tauti
ninkai provincijoje daryti pra
nešimus, bet jų tiems praneši
mams niekas netiki. Kaip kur 
žmonės tiesiog prikaišioja to
kius pranešimus sudariusiems, 
esu, dėlko tik vieni tautininkai 
lokius pranešimus daro, dėlko 
kitų pažiūrų žmonėms* nelei
džiama prasitarti. Todėl nugirs
tas kiekvienas opozicijos žodis 
tiesiai laikomas pranašystės 
ženklu.

Krikščionių demokratų, liau
dininkų autoritetas žymiai au
ga, o miestuose darbininkai jau 
stipriai pasigenda socialdemo
kratų organizacijų.

Komunistų užimta pozicija 
yra stipriai pašlijusi. Net buvu
sieji aktingi komunistai dabar 
savųjų privengia ir tyli. Jiems 
visai nesuprantami paskutinie
ji Maskvos teismai ir dar la
biau neaiški tarptautinėje būk
lėje komunistų pozicija. Tie, 
kurie atsidėję seka spaudų, nie
kaip negali sau išsiaiškinti 
Prancūzijos komunistų laikyse
nos.

Visvieiia kaip lenais* nebūtų, 
bet viena reikia neabejotinai 
pareikšti, kad komunistų padė
tis žymiai pašlijo.

Daug jiems teks iš naujo 
darbuotis iki atras tų, kų turė
jo. Taigi Velykų švenčių proga 
žmonės turėjo galimumo pasi
matyti ,su kaimiečiais ir vieni 
su kitais savo įspūdžiais pasi
dalinti.

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS
VAIŽGANTO 

MUZIEJUS
Metams praslinkus po Juozo 

Tumo-Vaižganto mirties, bū
tent, 1934 metais balandžio 29 
d., Vytauto Didžiojo Universi
teto Didžiuosiuose Rūmuose bu
vo iškilmingai atidarytas Vaiž
ganto muziejus. Tai buvo pir
masis Lietuvos rašytojui ski
riamas muziejus. Kitose (tau
tose kuone kiekvienas, didysis 
rašytojas, menininkas ar koks 
kitas žymus žmogus turi savo 
muziejų, kuriame yra surinkti 
brangieji velionies palaikai. To
kių muziejų svarbiausias tiks
las pavaizduoti tų kasdieninę 
aplinkų, kurioje gyvendamas 
rašytojas ar menininkas kūrė. 
Be to, prie tokių muziejų daž
niausiai dar esti archyvai, ku
riuose yra surinkti rašytojų lie
čiu dokumentai, laiškai, jo raš
tų korektūros ir kitokia jo gy
venimui ir kūrybai pažinti 
svarbi medžiaga.

Į Vaižganto muziejų iš jo bu
to buvo perkelti svarbesnieji 
baldai, paveikslai, statulėlės, 
biblioteka, gėlės ir kt. charak
teringieji jo buvusio buto pa
puošalai.- Vaižganto muziejuje 
iš viso yra įrengti du kamba
riai. Pirmajame, didžiajame, 
yra jo svečių kambario ir dar
bo kambario baldai, sustatyti 
maždaug ta pat tvarka, kaip 
ir buvusiajame velionies bute: 
gėlės, paveikslai, bibliotieka. 
Vaižgantas buvo didelis meno 
mėgėjas, jis ne tiktai stropiai 
lankydavo meno parodas, bet 
ir pats, kiek jo kuklios lėšos 
leisdavo, pirkdavo žymesniųjų

Kiekviena tauta, valstybė, net • 
atskiri visuomenės klodai, ar 
gyventojų grupės turi savus pa
pročius. Ne visuomet net seka
si šitokių papročių kilmę išaiš
kinti ir jų prasmę suprasti.

Štai Kaune tik Velykų šven
čių metu yra įsigalėjęs papro
tys kiaušinius ritinti, šitokiu 
žaidimu užsiima ne tik maži, 
bet ir suaugę. Juos ritina visur: 
namuose, kiemuose ir net aikš
tėse. Šis žaidimas kartais* įgy
ja visai azartiško lošimo pažy
mių. Lošiama ne tik iš kiau
šinių, bet ir iŠ pinigų. Pralošęs 
netenka ne tik kiaušinio, bet 
turi dar litų kitų sumokėti. Tai 
jau pareina nuo susitarimo. 
Daugiausia' kiaušiniu i ritinami 
antrų Velykų dienų, šventės už
sibaigė ir baigiasi tie lošimai.

Savo rūšies specialistai
Šiokių lošimų yra susidarę 

tikri specialistai, . kurių veidai 
tas dvi, tris dienasi lošikų tarpe 
labai išgarsėja. Kiti net šimtų 
kitų litų pralošia ir kartais dė 
tokių lošimij įvyskta dideliu 
nesusipratimų.

Šitokie lošimai per Velykų 
šventes Kaune jau eina kelinti 
metai. Kas nuostabiausia, kac 
šventėms užsibaigus ir dingsta 
tie lošimai, tarytum, jų ir ne
buvę.

Reikia pabrėžti, kad šiemet 
per Velykas girtų maža butą. 
Mat, vis dar žmonės gyvena sa
votiška galimo karo nuotaika, 
tai tas savotiškai visus veikia 
ir daugiau apie tai kalbama, 
negu švenčių proga išsigeria- 
ma.

Seniau buvo įsigalėjęs didelis 
paprotys Velykų švenčių proga 
vieni įeitus lankyti. Net mažai 
pažįstoji >ęj° yjeni /kitus vizi
tuoti. Jau dabar šitas paprotys 
nyksta ir šių švenčių metu lan
kėsi tik kviesti svečiai, be to, 
daugelis švenčių proga išvyksta 
į provincijų. Taip kad prieš pa
čias šventes visi geležinkeliai ir 
autobusai buvo kimštinai pri
kimšti žmonių.

Daug išvyko į provincijų
Spėjama, kad iš Kauno šven

čių proga kokia dvidešimts tūk
stančių žmonių išvyko į pro
vincijų. Tai veik vienas šešta
dalis Kauno gyventojų apleido 
miestų.

Mat, provincijoje smagiau ir 
linksmiau galima praleisti šven
tes, o juo labiau, kad šiemet 
ir / oras pasitaikė visai gražus. 
Velykos palyginamai vėlybos, 
tai ir pavasaris jau spėjo visa
me savo grožyje pasireikšti.

Be to, vis dar karo baimė 
vertė daugelį saviškius kaime 
aplankyti ir su jais įvairiais į- 
spudžiais pasidalinti. Ne tik 
miestų, bet ir kaimų paskuti
nieji įvykiai labai išjudino. Jei 
miestas cenzūros dėka mažai 
žinių dėl tų įvykių turėjo, tai 
kaimas dar mažiau visame ka
me buvo orientuotas. Todėl kai
mas labai visų tų žinių pasiil
gęs kvieste kvietė miestelėnus 
juos aplankyti. \

Gandai
Kaimas savotiškai į visa, kas 

buvo, reaguoja. Jiems atrodo, 
kad lenkų ultimatumo priėmi
mas, tai ne kas kita, kaip šių 
dienų vairuotojų neapdairumas 
ir silpnybės ženklas. Kaime dar 
daugiau kalbama apie galimų 
A. Voldemaro grįžimų į vyriau- 
sybę.

Čia gandai eina buk jau tuo 
reikalu su A. Voldemaru net 
vedamos' derybos. Kaimo žmo
nės į tai labai nepalankiai žiū
rį^ ir mena, kad tai galo pra
džia.

Kaime veik visų valsčių gy
ventojai apsideda tam tikru 
mokesčiu ginklų fondui.

Aukos visokiais budais ren
kamos.

DAUG BETONINIŲ ČERPIŲ 
UŽSAKYMŲ

SKROBLIŠKIS. — šio vien
kiemio savininkas P. paltrukė- 
nas nusipirko betoninėms čer
pėms dirbti mašinų. Dabar, ar
tėjant pavasariui, gauna labai 
'daug užsakymų, nes apylinkės 
ūkininkai, statydami naujus 
triobesius, visuomet dengia tik 
čerpėm. __

Lietuvos menininkų paveikslus. 
Ilgainiui tokių paveikslų susi
darė gana graži kolekcija. Da
bar kuo ne visi šitie paveiks
lai yra Vaižganto muziejuje. 
Tarp tų paveikslų yra 6imo- 
nies, Žmuidzinavičiaus, Kalpo
ko, Galdiko ir kitų žymesniųjų 
lietuvių dailininkų kurinių. 
Vaižgantas taip pat buvo dide
lis knygos mėgėjas. Dabar jo 
muziejuje esanti biblioteka yra 
ne per didžiausia (apie 3,000 
tomų knygų). Taip yra todėl, 
kad Vaižgantas mėgdavo kny
gas skolinti, ir daug kas jam 
paskolintų knygų nebegrąžin- 
davo, be to, jis taip pat kuone 
kasmet daug knygų aukodavo 
įvairioms organizacijoms bei 
draugijoms. Kaip kiekvieno ra
šytojo muziejuje, taip ir Vaiž
ganto muziejuje yra gana daug 
atvaizdų. Įdomesnieji atvaizdai 
yra sukabinti ant sienų, jo šiaip 
jau mažesnio formato yra sudė
ti į spintas. Vitrinose yra su
dėti Vaižganto garbės ženklai 
ir kitokios insignijos. Paprastai 
rašytojų muziejai yra įrengiami 
tame pat bute, kuriame rašyto
jas paskutinius metus gyveno. 
Viskas stengiamasi palikti taip, 
kaip buvo prieš rašytojui mir
siant. Visa tai muziejaus lan
kytojui leidžia susidaryti ge
resnį ir tikresnį vaizdų tos ap
linkos, kurioje rašytojui teko 
dirbti. Kadangi Vaižganto mu
ziejaus tame pat bute, kuriame 
jis paskutiniu laiku gyveno, 
nebuvo galima įreųgti, tai jis 
buvo perkeltas i Vytauto Di
džiojo Universiteto patalpas. 
Tik Maironio muziejus, kuris 
buvo atidarytas dvejais metais 
vėliau už Vaižganto muziejų, 
yra įrengtas tame pat bute, ku
riame gyveno poetas. Mintį, 
kad reikia kunti paskirų Lietu
vos rašytojų muziejus pirmasis 
iškėlė Vaižgantas. Jis dar spau
dos draudimo metu pradėjo 
rinkti medžiagų apie žymes
niuosius lietuvių rašytojus. Il
gainiui jis tokios medžiagos 
gana daug surinko ir vėliau jų 
panaudojo savo paskaitoms 
Lietuvos universitete (1922-29 
m.). Dabar ši surinktoji me
džiaga yra prie Vaižganto mu
ziejaus esančiame Vytauto Di
džiojo Universiteto bibliotekos 
rankraščių skyriuje. Čia yra 
daug svarbios ir įdomios lietu
vių kultūros istorijai medžia
gos.

Be Vaižganto ir Maironio mu
ziejų dar reikia paminėti Anyk
ščiuose rašytojo Vienuolio-žu- 
kausko įrengtų Baranausko klė
telę. Ši Baranausko klėtelė tai 
irgi savotiškas muziejėlis, ku
riame stropiai surankioti Anyk
ščių šilelio autoriaus palaikai. 
Šiaulių Aušros muziejuje taip 
pat yra įrengti kai kurių mu
sų didžiųjų rašytojų kampe
liai: žemaitės, Šatrijos Raga
nos, Povilo Višinskio ir kt. Vi
sa tai mums rodo, kad lietuviai 
brangina savo didžiųjų žmonių 
atmintį. —Tsb.

KAUNE RADO SENIAU
SIĄ KAPINYNĄ

Kauno priemiesty Vilijam
polėje, kasdami žvyrę, darbi
ninkai rado įvairių žalvarinių 
radinių, kuriuos pristatė Kultū
ros Muziejui. Muziejaus vedė
jas Dr. J. Puzinas susirūpino 
radinių vietą ištirti. Kultūros 
muziejaus ekspedicija, nuvyku
si į vietą, rado didelį I—II 
šimtmečio kapinyną. Ligi šiol 
atkasta ir ištyrinėta 33 kapai. 
Kapinynas labai turtingas. Ras
ta įvairių papuošalų, karolių, 
smeigtukę, žalvarinių apyran
kių, apikaklių ir vyrų kapuo
se primytiviškiausių geležinių 
kirvių. Atkreiptinas dėmesys į 
rastą ypatingai retą žalvarinį 
žiedą.

Kapinynas dar ne visas išty
rinėtas, bet darbai laikinai nu
traukti.

Dr. J. Puzinas, baigęs darbą, 
žada visuomenę per spaudą 
apie šiuos kasinėjimus plačiau 
painformuoti. —Tsb.

♦ .
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VEIKIMONl

SLA. 3-čio apskrities 
suvažiavimas

SLA. 8-čio apskrities kuopų 
pusmetinis suvažiavimas įvyk- 
stąs gegužės 22 d., Ambridge, 
Pa., bus laikomas APLA. 
tainėje, 798 Pine St.

Posėdžiai prasidės lygiai 
vai. po pietų.

Šiame suvažiavime bus taria
masi apie SLA. Seimo veiklą, 
apie rengimąsi prie “SLA. Die
nos Pittsburghe”, kuri įvyksta 
birželio 12 d. gražiame Frank- 
lin Grove Parke, bei daugelis 
kitų svaibių reikalų bus aptar
ta.

sve-

liOO

Lietuvių Studentų Drau 
gija stengiasi 2 sporti
ninkus iš Pittsburgho 

pasiųsti į Lietuvą
Pittsburgho Lietuvių Stu

dentų Draugija, kuriai vado
vauja adv. Edward A. Schultz, 
deda pastangas, kad iš Pitts
burgho butų pasiųsta į Lietu
vą pora ' lietuvių sportininkų. 
Tam tikslui yra nutarta reng
ti gegužės 22 d. Lietuvių Ūky
je piknikas.

Studentai stropiai darbuoja
si, kad rengiamas piknikas bu
tų sėkmingas.

Pittsburghas dau 
giau nebeauga

in-

šio- 
val. 
Pa.,

ren-
142

8:00

Draugijų sąryšis rengia 
eilę prakalbų

Prakalbos yra rengiamos 
se vietose: gegužės 8 d., 2 
po pietų, McKees Rocks,
Lietuvių Pašalpinės Draugijos 
svetainėje, 424 Locust St.

Antros prakalbos yra 
giamos LMD. svetainėje, 
Orr St., gegužės 15 d., 
vai. vakaro.

Trečios prakalbos yra rengia
mos gegužės 18 d., 8:00 vai. 
vakaro Sūnų Lietuvos svetainė
je, 818 Belmont St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

Visose sakytose prakalbose 
kalbės vietos kalbėtojai: J. 
Baltrušaitis, S. Bakanas, P. 
Dargis, J. K. Možukna ir P. 
Martinkus.

Prakalbų temos bus apie da
bartinę padėtį Lietuvoje.

Garsinkitės “N-nose

knygą “Growth of 
ManufActuring Are-

knygoje daug vie- 
vakarinei

kad

Pittsburgho universiteto 
dustrijų tyrinėjimo (Industrial 
Research) skyriaus profeso
riaus pagelbiųinkas Dr. Glenn 
E. McLaughlin parašė ir išlei
do įdomią 
American 
as”.

Sakytoj
tos pašvenčiama 
Pennsyl vani j ai ir daromas pa
lyginimas vadovaujantis tiks
liais skaičiais 33 industrinių 
plotų. Būtent, daromas palygi
nimas Pittsburgho apylinkės su 
kitais aukštai išsivysčiusiais 
industriniais' distriktais.

Palyginimas parodo,
sparčiausiai pramonės atžvilgiu 
auga Detroitas ir Los Ange
les, o mažiausiai teauga Pitts- 
burgh’as ir Boston’as.

Taip pat nurodoma ir prie
žastis, kodėl Pittsburgh’as jau 
sustojo augęs: (1) Pittsburgh
as jau yra užaugęs (Matare), 
nes didžiausias miesto augimo 
laikotarpis yra pasibaigęs su

TILTO pamatas-jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo ramus 
statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamatą 
darysi, nes nuo to ir jų ištverme. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo pamatas tvirtas. \

Tas pats yra ir su spulka. Jiisų padėti pi
nigai niekuomet nepražus, jei tik spulka 
yra ant sveikų pamatu.

Lithuanian Building, Loan and Savings 
Ass’n. (Naujienų Spulka) jūsų pinigams pil
nai užtikrinta vieta, nes čia jie Federal Sav
ings and Loan 
drausti.

SAFSTV
OF YOUR

INVIITMCNT

INSURED Musų Senu
Patyrimu

f

pabaigą šio šimtmečio; (2) 
miesto augštai išsivysčiusios iš- 
dirbystės nesugebėjo patrauk
ti naujų industrijų. O tos nau
jos industrijos, kurias Pitts
burghas galėjo pavilioti, jei tik 
butų sugebėjęs, tai Radio ir 
aeroplanų. Bet Pittsburghas 
tatai pražiopsojęs, — taip kny
gos autorius sako.

Nors autorius apie Pittsbur
gho ateitį nėra pesimistas, bet 
jisai trumpoje ateityj nęnuma- 
to bet kokių stebuklų.

Po pasaulinio karo permai
nos pramonėje skaudžiausiai 
palietė Pittsburghą ir visą va
karinę Pennsylvaniją dėl su
mažėjimo “kokso” (Coke) ir 
minkštosios anglies produkci
jos. O “kokso” ir anglių pro- 
ducija sumažėjus dėlto, kad 
kaikurios dirbtuvės *' persikėlu- 
sios į mažiau industrinius dis- 
triktus.

Autorius savo knygoje rašo, 
kad 3 metai atgal Pittsburghas 
pramiegojęs labai gerą 
patraukti 3 šių dienų 
blausias industrijas, tai 
radio (Pittsburghe jau
pradėję vystytis), aeroplanų ir 
automobilių.

— S. Bakanas.

u,m «i ■ ,m«. i iii i.i.ui n į^ni.i, į

dininkų klausinėjimui, ir pati 
byla yra labai skandalinga. Iš 
12 kaltinamųjų 7 prisipažino 
prie kaltės. '

Kaltinamieji yra sumedžioti 
iš įvairių Suvienytų Valstijų 
dalių ir net iš tolimosios Ka
lifornijos. Vadinasi, kun. Cox 
savo loterijos raketą varė la
bai plačiu mastu.

Iš liudininkų liudijimų ir kal
tinamųjų prisipažinimų pasiro
do, kad kun. Cox su savo $25,- 
000 “Garden Stakes” ne tik 
kad yra naudojęs paštą loteri
jos tikslams, bet ir tuos žadė
tus laimėjimus buvo padalinęs 
tarpe savo draugų ir pažįsta
mų.

Kuo pasibaigs minima byla, 
te. i netolima ateitis parodys, ir 
apie tai plačiau, parašysiu ki
tą kartą. " — Korės.

APPLIOUE DARBAS Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
NEPRIGULMINCO LIETUVIŲ PI • 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS, yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pinn. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai Jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, m. arba 
pašaukite per telefonas Maįn5928.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,8341 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-ptr- 

' mininkas. 3446 W. Pierce Avė.;
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt, 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

progą
svar-
yra:
buvo

$31,000,000 Pennsyl 
vanijos valstija tu
rėjo uždarbio 
iš svaigalų

Insurance Corporation ap-

Pasinaudokite

Praeitais metais Pennsylva- 
nijos valstijoj buvo parduota 
svaiginamų gėrimų už $88,- 
000,000. Iš šios sumos valstija 
turėjo gryno- uždarbio $31,- 
000,000.

Valstijos Liąuor Control 
Board pateikti skaičiai iš svai
galų pardavinėjimo biznio pa
rodo, kad pirmais metais po 
panaikinimo prohibicijos svai
galų buvo parduota tik už $42,- 
000,000; antrais metais svaiga
lų biznis pakilo iki $53,000,000; 
trečiais metais, t.y. 1936, jau 
buvo parduota už $74,000,000, 
o praeitais metais buvo par
duota už $88,000,000, ir val
stija per visus 5 metus turė
jo uždarbio iš svaigalų $110,- 
000,000.

Graži suma pinigų, ar ne? 
Bet sausaisiais laikais, tur būt, 
daug didesnės^ sumos pinigų 
tekdavo butlegeriams, raketie- 
riams ir gengsteriams.

Svaigalų biznio didėjimą kas 
metai, žinoma, visaip aiškina
ma. Sausieji tvirtina, kad žmo
nės kas metai vis daugiau ir 
daugiau pripranta prie gėrimo. 
Tai esąs blogas reiškinys ir 
gręsia šaliai pavojus iš svai
galų.

Bet iš tiesų svaigalų biznio 
didėjimo priežastis bus ta, kad 
kaip po depresijos kas metai 
šiek tiek laikai gerėjo, tai drau
ge su tuo gerėjimu didėjo ir 
svaigalų biznis, 
pradės 
j onės, 
mažės 
niai.

O jei laikai 
blogėti, tai, nėra abe- 

kad ir svaigalų biznis 
taip, kaip ir kiti biz-

Kun. Cox kalti 
namųjų suole

PASIŽYMĖJO LIETU
VIS SPORTININKAS

dalyvavo
Minneso- 
universi-

Pittsburghietis Pete Bernotas 
laimėjo du punktu

Gegužės 7 d. Dyche stadijo- 
nc (Northwestern universite
te) susirinko mažas būrys 
žmonių pasižiūrėti iš visur su
važiavusių atletų į rungtynių 
sąmburį. Mat, pasitaikė pusė
tinai nepalankus oras: buvo 
lietinga ir šalta.

Pittsburgho universiteto ko
manda laimėjo 9 pirmas vie
tas. Tose rungtynėse 
Pittsburgh, Pųrdue, 
tos ir Northwestern 
tetų komandos.

Pittsburghp komanda laimė
jo pirmą, yįę/ą, surinkusi per 
64 taškus, Ąntra vieta teko 
Purdue komandai, kuri surin
ko per 41 tašką. Iš to galite 
suprasti, jog Pittsburglio ko
manda pasirodė nepaprastai 
stipri.

Šia proga bus ne pro šalį 
pažymėti, jog iPete Bernotas 
šeštadienio rytą buvo užsukęs 
į ‘Naujienas*’. Tai labai sim
patingas jaunuolis, kuris yra 
pasižymėjęs bėgime, šokime ir 
disko metime. Netrukus jis 
baigs fizkultūros skyrių. Jis 
yra pasirengęs vykti į Lietuvą 
ir tėn dalyvauti rungtynėse.

Apie savo pasikalbėjimą su 
p. Bernotu parašysiu rytoj.

—J. J. Žukas.

■ “NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

BIRUTĖS DARŽE

Gegužės 22 d. 1938

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams
Apdraudą namų nuo 
ugnies
Apdraudą rakandų
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

PITTSBURGH, Pa. — Gegu
žės 2 d. Federaliame Teisme 
prie teisėjo «F. P. Schoonmaker 
prasidėjo garsioji kunigo Cox’o 
$25,000 “Grrden Stakes” byla. 
Yra kaltinamas ne tik pats 
kun. Cox, bet ir 11 jo pagel- 
bininkų naudojimu pašto lote
rijai ir šiaip prigavingiems 
tikslams.

Teismas vargu pasibaigs šią 
'savaitę, neą yra daugy bėgliu-

nuo vagiu 
langų 
gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A.»Rypkevičių

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

po pietų.

CUTVVORK AND APPLIOUE PATTERN 1699
No. 1699 — Tai gan sunkus, bet labai gražus darbas. Ga

lit jį vartoti bile kur.

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1(599 J

Į 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..................... į
| Vardas ir pavardė .................................   ~...į

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

| Miestas ir valstija ..............................................   J

ATSIMINKITE !
Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
! štai čia musu keli specialai:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ................ ...................................
GARANT. QUICK-DRY VARNIS TIK .......................

30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS ...................  Rol

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI ................................................  P° 39C
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 3»!)8

..............■................... .-----------  

*"’■ 1 ' ‘~  ■ "   ' ———  ,--------------- ---- - ■ ...... —   ,
<:• V ,'t t %<✓'» ■ i t •

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Baceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
38rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 t So. Union Avė.; J. 
Malinauskas—kontroles ^ašt.; Iz. 
Masaitis—apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka: A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. VĮctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
menesį 12 vai. dienų, Lietuvių 
Auditorijoje.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. DuleviČia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
viČia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmų pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

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

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sustatė; Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirtn. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresų — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mų ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
BŲ IR MOTERŲ PAŠALP1NIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Pjašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Ąve.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837lW. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 8508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuviu Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinį Kliubų Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas tnri tris Šerus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas i Garfield Pk. 
Kliubų.

ŽAGARIEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelhi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicagn, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraltė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago Ht; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Kn- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring
field Avė., Chicago, IIU; Kores
pondentas — Juovas Balakas, 1414 
So. 49th Couit, Cicero, Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis,
1525 So. 51st Avė., Cicero, ID.j 
Steponas Niprikas 852 West 88 
St.. Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, Chi
cago. III.



NAUJIENOS, Chicago, UI
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Ruošiasi 
Vedyboms

šeštadienį, gegužės 21 d., 
Paradise Ballroom sr.lėje, 5139 
So. Damen avė., įvyks Mato 
Batučio ir Albinos Woods ves
tuvės. Jaunoji yra duktė pp. 
Felix Woods, siuvėjų nuo 6307 
S. Richmond avė., o jaunrsis— 
garsus daininkas, Grenadierių 
trio narys ir M. Lenon orkes
tro muzikas.

Jaunavedžiams linkim daug 
laimės ir pasisekimo....... VBA.

suo Ona Švažienė, Draugai ir 
draugės prašomi ligonę atlan
kyti ir jų suraminti. Jos gy
venimo vieta 1507 N. Bell avė.

y

Aš nuo savęs veliju savo tetai 
greit pasveikti.

—Bennis Antanavičius.

Kelionė Europon tik $65.00

Serga Besė Virdis
Besė Virdis balandžio 30 d- 

susirgo ir buvo skubiai išvež
ta Chicagos ligoninėn. Po prie
žiūra dro Millerio jai buvo pa
daryta apendikso operacija. 
Jos sūnui Albertui taipgi buvo 
padaryta apendikso operacija. 
Abudu dabar taisosi ir greit 
bus sveiki. Besė Virdis užlai
ko “ruimingauzę”.- Jai ser
gant biznį prižiūrėjo jos se

Serga Ona Plukas
AUBURN PARK. — Serga 

Ona Pinkis (8365 Kerfoot ave- 
nue). Ligonė išgulėjo lovoj 
apie 5 savaites. Tačiau dabar 
jau iš lovos atsikėlė ir eina 
geryn. Vienok ji vis dar tebė
ra gydytojo priežiūroje.

— Senas Petras.

P. Pivorunas
Apleido Ligoninę

P. Pivorunas, 63-čios SLA 
kuopos veikėjas, 10714 Prairie 
Avė., pereitos savaitės pabai
goje grįžo namo iš Billings li
goninės. Ten jam buvo padary
ta pasekminga smegenų tumo
ro operacija. Draugas

Stanley Weličkai 
Išvažiuoja Lietuvon

Apleidžia Chicago Gegužės 
Pabaigoje.

Norvegų laivas Chicagoje.

CRANE C0AL COMPANY .
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

................ ■ ■—*    —    ... ■

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Mirrolac Enamel,
White Lead,
Varnish,
Roof Cement,

Dera Maleva 970 galionui
Maleva verta $3,00

po $1.95
Budriko Krautuvėse galite, 

pirkti pigiaus.

Prosinaina ar Skalbiama 
Mašina po $49.50

Nauji General Electric Dul
kių Valytojai po $19.50 

Naujos Elektrinės Ledaunės 
penkių kub. pėdų 

po $94.50
Lengvais Išmokėjimais

BUDRIKO
RAKANDŲ ir RADIO 

KRAUTUVE
3409-17 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

WCFL—970 k. Nedėlipj 7:30 
vakare Motinos Dienos 
programas ir Makalai

Stanley Welička, žinomas 
Town of La'ke biznierius, ku
ris užlaiko taverną per daug 

Į metų po antrašu 4119 South 
1 Ashland Avė., ruošiasi Lietu
von. Kadangi pp. Weličkai yra 
seni Chicagos biznieriai, tai 

i jo kostumeriai ir draugai pu- 
' sėtinai susirūpinę, kas jiems 
patarnaus. Bet neturėtų per
daug nusiminti, nes biznį pri
žiūrės jų vyriausias sūnūs 
Stanley, kuris taip pat moka 
savo kostumeriams gražiai 
ir mandagiai patarnauti.

Pp. Weličkai apleidžia Chi
cago apie pabaigą šio mėne
sio su nauju Buicku, jeigu 
Kuraitis paspės į laiką prista
tyti.

“Bijūnėlis” Rengia 
Šaunų Pabaigtuvių 
Vakarą
Bus tetos” operetė, taipgi 

vaišių ir šokių.
Jau gerokas laikas kaip apie 

Northsidės jaunuolių “Bijūnė
lį” nieko nebesigirdi, lyg jo ir 
nebūtų. Bet ištikrųjų kaip tik 
priešingai yra. Mat, “Bijūnė
lis”, užbaigdamas savo dar
buotės sezoną, nori tikrai šau
niai pasirodyt publikai, tai į- 
sileidę dirbta taip nuoširdžiai, 
kad pamiršo apie viską kitą.

Pavasariui užviešpatavus, 
suprantama, sekmadieniais pa
mokos lankyti ir svetainėj už
sidarius lavintis visai nėra 

| jauku, kuomet jų draugai 
1 tuo pačiu laiku eina į parkus 
I arba važiuoja į laukus gėrėtis 
| atgyjančia gamta. Galop nu- 
• spręsta, kad nuo vidurio ge-* 
I gūžės mėn. nutraukti pamo- 
' ks iki sekančio sezono — iki 
rudens. Tad sekantį šeštadie- 

t nį, gegužės 14 d., “Bijūnėlis” 
rengia užbaigtuves, J. Grigai
čio svetainėje, 3804 W. Armi- 
tage avė.: bus suvaidinta la
bai graži operetė, 2 aktų “Te
tos Drusulės Darželis”. Vaidi
nime dalyvauja visi choro na
riai su specialiais kostiumais

Naujutėlis norvegų laivas 
Ornefjell .(kalnų Erelis) buvo 
Chicagos svečias ir užvakar iš
plaukė į East Chicago. Tai bu
vo jo pirmas atsilankymas 
Chicagoj. Žiemą jis plaukiojo 
tarp Anglijos ir Palestinos.

Ornefjell yra gražus laivas. 
Jis veža tavoms, o taip pat ir 
pasažierius. Pasažieriai turi 
kabinas vidurląivio deko pa
talpoje. Kabinos puikiai išreng 
tos ir išmuštos minkštais kyli- 
mais.

ir gražiom scenerijom. Žino
ma, po vaidinimo bus šokiai 
ir vaišės kaip ir visuomet, šo
kiam grieš Andy Norbut or
kestrą. Pradžia 7:30 vai. va
kare, įžanga tik 35 centai 
ypatai.

Reikia tikėti, kad northsi- 
diečiai nepatingės ir ši kartą 
gausiai paš “Bijūnėlį” atsi
lankyti ir ryki u su jaunuoliais 
ir jųjų tėvais turėti malonų 
vakarą ir gal paskutinį kartą 
šį seoną svetainėje pasišokti 
ir pasilinksminti. — Kvieslys.

Chicagos Liet. Vyrų 
Choras linksmins 
i)ak Forest senelius 

•"Mtrrnpy- f

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras yra seniai nutaręs duoti 
programą Oak Forest prie
glaudos seneliams. Dabar. T. 
Rypkevičia gavo iš Oak Fo
rest prieglaudos viršininko, 
pono Venecek, pranešimą, kad 
jie lauks Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras stropiai rengiasi 
šiai programai ir kviečia 
draugijas ir klubus, kurie yra 
paskyrę kokias dovanas saky
tos įstaigos seneliams, kad jas 
oriduotų choro pirmininkui 
A. Viliui, 1646 N. Bell avė., 
arba choro vedėjui Ch. Stc- 
phens, 4142 Archer avė.

Pabaigė Trijų 
“Golgotą”

Daugelis chicagicčių norėjo 
šiuo laivu važiuoti Londonan. 
Bet laivas gali vežti ne dau
giau kaip 10 pasažierių. Prie 
to pasažierių kelionė praside
da ne iš Chicagos, bet iš Mon- 
trealo. Už kelionę iš Montreal 
iki Londono imama $65.00, o 
patogumai yra lygus turistų 
klesai didžiuose laivuose.

Laivas yra 258 pėdų ilgumo 
ir veža 2600 tonus tavorų. Tu
ri du laivelius ir yra aptar
naujamas septyniolikos jūrei
vių. Chicagon vėl ketina atvy
kti liepos mėnesyje.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Pirmadienis, geguž. 9, 1938

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

Vakar trys Lyon valsčiaus 
highschool mokiniai baigė tri
jų dienų “Golgotą”. Moksliškų 
tyrinėjimų dėlei jie nemiegojo 
per tris paras. Tyrinėjimų tiks
las buvo nustatyti kaip žmogus* 
jaučiasi per tą laiką negavęs 
miegoti, kaip jis* veikia fiziniai 
ir protiniai, kokių priemonių 
turi griebtis vengimui miego, 
etc.

Tie berniukai buvo Earl 
Hohl, Gordon Vavra ir Richard 
Overmier.

Keistučio Pašalpos 
Klubas Rengiasi 
Prie Pikniko

Gegužio 1 dieną buvo Keis
tučio klubo susirinkimas Holly- | 
wood svetainėje. Buvo šaltr, 
tai narių atsilankė nedaugiau- 
sia. ; •

Valdyba pranešė, k: d šiais 
metais mirė penki nariai. Par 
skutinis mirė E. Pavilonis. Po
mirtinės išmokėtus sulyg kon
stitucijos.

Konstitucijos pataisymo pro
jektas priimtas. Pt taisyti pa
ragrafai įeis galėn nuo liepos 
L dienos, 1938. ..■ * >

Pasirodė, kąd Keistučio klu
bo vajuje daugiausia dirba W. 
Sharka. Jis prirašė daugiausia 
narių.

Dr. Strikolis pranešė patik
rinęs penkių naujų aplikantų 
sveikatą. Aplikantai tapo pri
imti į klubo narius. Vajaus ko
misija ir ve jaus darbuotojai 
yra pasiryžę to'lliiu dar labiau 
padirbėti, kad gavus daugiau 
n: uju narių į klubą.

Nutarta pasiųsti prezidentui 
Rooseveltui rezoliuciją pare
miant darbo ir valandų bilių. j

Keistučio * klubo piknikas su 
programa įvyks birželio 12 die
ną Sunset darže. Atsp; uzdintos 
serijos išdalintos nariams. Po
nas Balnis su Ciceros duona 
mano turėti piknike sa'vo sky
rių. Piknikas bus žingeidus. 
Ne tik keistutiečiai, bet ir pla
ti lietuvių visuomenė ji me da
lyvaus ir smagiai praleis laiką 
su keistutiečiais.

J. D. Bendokaitis.

"NAUJIENŲ”
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE

Gegužes 22 d. 1938

Su 6 Kuponais ...99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ............... .1---  $1.49
6 didelės šakutės už .................................... 1.19
6 sriubos šaukštus už ........... ...................... 1.19
6 salotom šakutes už ................................ 1.19
6 arbat. šaukštukus už ..........  790
6 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
JSITEMYKIT! Prašome 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 pfer telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
riiai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidom*? padengti arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

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

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

.Adresas

Miestas ..................... .................... .............. Valstija -r....... . ...............

Kupono No. 131 Gegužės 9 d.

PETER PEN

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOŲNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

| MOVING
Perkraustom forničius, pian is ii

1 visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an-

1 glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

! GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 L 
Lietuvių Krautuvė fi

Garsinkitės “N-nose” *

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ga
nai 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 Holly vvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS........................ $Cn.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . S) 5.00
RAUMATIZMAS 29.00

greitai palengvinama .......~
VISAS LIGAS GYDOMA $1-00
Ekzaminaciją jskąit. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI 
i—ii r*~ *t~~~ '*r. _r-L~~L r * ~

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9870.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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



(
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Motor y Klubas - $10, 
SLA Moterys - $15 
Pirmyn Fondui
Aukos Plaukia Pirmyn Choro 

Kelionei Lietuvon

NAUJIENOS, Chicago, JD.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas savo paskutiniame su
sirinkime paaukavo $10.00 iš 
iždo Pirmyn Choro Lietuvos 
Keliones Fondui. Aukas Fon
dui įteikė pirmininkė p. O. Ki- 
rienė ir p. D. Pivoriūnienė, 
vice-prezidentė.

Pirmyn Fondui aukavo ir 
SLA Moterų Kuopa. Narės iš 
iždo paskyrė $5.00, kuopos vei-

ALFONSAS LINK 
(Lenkauskas)

kėja Dr. Šatkauskienė nuo sa
vęs aukavo $5.00. Tokių pat 
sumų, $5.00, paaukavo ir kita 
tuos kuopos narė p. Paleckienė 
iš Chicago Heights. Taigi, vi
so iš SLA kuopos Fondui susi
darė $15.00.

P-a Navickiene, nuoširdi Pir
myn Choro rėmėja pridavė Fon
dui $12,25 aukomis, kurias ji 
surinko tarp vietos gyventojų 
ir kitur. Po $1.00 per p. Navic
kienę aukojo pp. Piežinskis, 
Waichas, Gabrys, Masilunas, 
Petraitis irGeski; po 50c auko
jo pp. Daugėla, Parinskas, Za- 
marakas ir Bernotiepė. Kitos 
aukos buvo smulkios.

P. Olšauskas, Fondo finansi
nis sekretorius surinko aukų 
už $9.50. Jis tuoč pinigus jau 
pridavė Fondo iždui. Po $1.00 
aukavo pp. Alės, Buivid, W. 
Kubackis ir Andrei; po 50c.—

Tariu širdingą ačiū
ROSELAND

*

Pirmyn ruo- 
atsisveikinįmo

pp. Geigal, Kulpsa, Dauskardas, 
M. Radavitz, Jadvyga Radavitz, 
Balnis, Mazintis, Slepickas ir 
Valiulis; po 25c aukojo:—R. 
Kondrat, T. Mazenis, J. Ručins
kas ir V^szke.

* *

Fondo naudai 
šia iškilmingų
Piknikų sekmadienį, gegužes 
15d., Birutės Darže. Choras 
kilmingai atsisveikins su ehica- 
giečiais, rodys spalvuotus Lie
tuvos paveikslus ir išdalins už 
$1,000 įvairių prizų pikniko 
svečiams. Būtinai atsilankyki
te ! Fondo Narys 'į

GEGUŽINĖ
BIRUTĖS DARŽE 

Gegužės 22 d. 1938

Persiskyrė su šiuo pasauliu . 
Geg. 8' d., d vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Mažeikių apskr., Sedos 
par., Kulšėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bessie, seserį Adolfi
ną, švogerį Jurgį Dombraus- ' 
kus, dėdę William Žiogą ir , 
kitas gimines Amerikoje. Lie- ' 
tuvoj dvi seseris: Eugeniją 
Martinkienę, ir Jadvygą Šva- 
ravičienę, brolį Martiną, du 
švogerius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas kopi. A. 
M. Phillips, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., 
Gegužės 12 d., 10 vai. ryto. 
Iš koplČios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Alfonso Link - 
(Lenkausko) giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nulude liekame.
Moteris, seserys, brolis, dėdė, 

švogeriai ir kitos giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, Tel. 
Boulevard 4139.

MADOS

I

No. 4792—Madni vasarinė sukne. 
lė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 
ir 18 mieros.

Marint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus arba pai> 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

2

HELP VVANTED—FEMALE

.ROSELAND, — Buvau išti- 
ktas netikėtos ligos, ir privers
tas pasiduoti po chirurgo pei
liu sunkiai operacijai. Kurį 
laikų pagulėjau Roselando 
ČpmmupHy ligoninėje. Vėliau 
namie po gydytojo Pape prie
žiūra. Dabar jau grįžau prie 
savo užsiėmimo, tad tariu šir
dingą ačiū visiems, kurie ma
ne sergantį aplankė ir tuomi 
suteikė man JRUg energijos 
taip, greitai sustiprėti.

Ačiū dienraščiui Naujie
noms, kurios malonėjo pra
nešti apie mane ištikusią ne
laimę. Ačiū apeliacinio teis
mo raštininkui ir 9 wardo 
committeemanui, kuris lankė 
kaip ligoninėj, taip ir namuo
se ir suteikė dovanėlę; pp. J. 
M. Pučkoriams, .p. J. Dudams, 
Mrs. Carr, ‘Mrs. Kaulakienei, 
Mrs. Kaukienei, p. J. J. Prons- 
kui, 9 wardo superintenden
tui Edward Whatsom Mr. Bill 
O’Hare, Mr. AI? Adduci, Mr. 
Ed. Loope ir kitiems, kurių 
gal nepamenu. Visiems tariu 
širdingą ačiū.

Gausus ligonio draugų ir 
prietelių lankymas, bei reika
linga parama, suteikė daug 
sustiprinimo greitai pasveikti 
ir sustiprėti. Tokią paramą, 
kaip kurią suteikė .9 wardo 
superintendentas Ed. What- 
sonas labai aukštai įkainuoju, 
nes suteikė /man tokį užsiė
mimą, kurį po sunkios ligos 
galiu ištesėti Mr. C. O’Hara 
suteikė irgi aukštos vertės pa
ramą. Taipgi E. Loope ir kiti.

širdin-

REIKIA MERGINOS virš 20 na
mų darbui, vaikui prižiūrėti, savas 
kambarys, $7. Šaukit Ardmore 0867

REIKIA ofisų valytojų, tik pa
tyrusių, gori valytojai. Referencas.

V. HANDI-MAN CO.
32 No. State St., Room 508

HELP VVANTED—MALĖ
Parbinin^ ______

- REIKIA SEILSMENŲ — išdirbtai 
Anglių Bendrovei. Pageidaujama 
patyrę vyrai su išdirbta klientele. 
Gera propozicija atsakančiam vy
rui. Rašyti Naujienos, Box 821.

REIKIA patyrusios MERGINOS 
23-33 namų darbui, $10 savaitėj. 
Žydų šeima iš 5, vaikai mokyklos 
amžiaus, rengiasi pasiimti katedžį 
vasarai, geras, nuolatinis, visų me
tų darbas, x

Rogers Park 2459 
WINBERG

.6112 N. Mozart St. Ąpr. 1.

REIKIA PORTERIŲ patyrusių 
nakties valijimo referencijoms. 

HANDI-MAN CO.
32 No. State St., Room 508

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

•REIKIA KEPĖJO lietuviškai 
duonai kepti. Algą svarstys atsa
kius į skelbimą. Mr. Raymond 
Kuizin, 1473 W. 15th Avė. Gary, 
Indiana.

Joęius.

•W3.,

REIKIA SENYVO VYRO prie 
visokio darbo restaurante. 671 W. 
14th Street.

REIKIA PIRMARANKIO rugi
nės ir baltos duonos ir biskvitų 
kepėjo. Reikia patyrusio, kreiptis, 
Naujienos, Box 824.

l

IGNACAS ČEPAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 7 dieną, 2;45 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity, Tytavėnų parap., Gu
delių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Sophie, 3 sūnūs, Sta
nislovą, Edwardą ir Albertą, 
3 brolius: Joųą, Juozapą ir 
Vincentą, brolienę Magdale
ną ir jų šeimynas*ir kitus gi
mines, Lietuvoj, 2 seseris, bro
lį ir gimines.

Priklausė prie Dariaus Gi
rėno Post American Legion.

Kūnas pašarvotas randasi 
915 W. 32nd St. Laidotuvės 
įvyks Ketvirtadienį, Gegužės 
12 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco čepausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^,
Moteris, Sunai, Broliai, Bro

lienės ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 

YARDS 1138.

ANTANINA DUNSKIENĖ, 
po tėvais Doveikaitė

gyv. 4345 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Geg. 6 d., 9:45 vai. yak., 1938 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Žagarės 
par. Minkių kaime. \

Amerikoj išgyveno *35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą ir 3 sūnūs: Mi
kolą, Juozapą ir Benediktą, 
marčią Joannie ir anūką Be
nediktą, seserį Oną Skridi- 
kienę ir jų šeimyną ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj, 3 
brolius: Joną, Vincentą ir 
Benediktą.

Kūnas pašarvotas 4605 Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., Gegužės 11 d., 8 vai. 
ryto, iš J. F. Eudeikio kopi, 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o , 
iš ten bus nulydėta įzšv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Duns- ; 
kienės^ giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Marti, Sesuo įr 

kitos giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500
Dar kartų visiems 

giausiai ačiū.
— Antanas

KAZIMIERAS OBELĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 7 dieną, 6:20 valandą 

rytą, 1938 m., sulaukęs 60 metų amžiaus, gimęs Kauno apskr., 
Vilkijos par., Gaigalų kaime.

Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną, po . tėvais Ku- 

kcinavičiutę, sūnų Stanislovą, brolį Silvestrą ir brolienę Adelę 
Obelėnus, 3 seseris: Uršulę Kunišauskienę, Prancišką Obelė-

sandrą Obelėną ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje motinė-

kcinavičiutę, sūnų Stanislovą, brolį Silvestrą
_ i ~______ o __________•   wt y. __ i _ ir a y._____ i •  

niutę ir Elzbietą ir švogerį Boleslovą Zdanius, pusbrolį Alek- 

lę Uršulę, brolį Stanislovą, seserį Emiliją Astrauskienę ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Saldžiausios širdies ir Teisybės Mylėtojų Drau
gijų. Kūnas pašarvotas 701 West 31st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Gegužės 11 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. KAZIMIERO OBELĖNO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

‘ i '< i ; 1 ‘ " •

Nuliūdę liekame, ,, • ?•■
Moteris, Sūnūs, Brolis, Seserys, Brolienės ir kitos Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phillips, Tel. Boulevard 4139.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir• Trokai Partoy^ 

1936 DODGE SEDAN 5 pasažie- 
rių, juodai pentuotas; atrodo kaip 
naujas

. $365.00
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas 
$245.00 
Autorizuoti

DE SOTO ir PLYMOUTH 
DEALERIAI

BURKE MOTOR 
SALES ' 

5001 S. Western Blvd.
Vedėjas Joseph Bagdonas.

BEAL ESTATE TO EXCHANGE 
_______NamaiŽemėMainais______

ATSIDARĖ DIDŽIAŲSIS 
MAINŲ TURGUS!

1 4 fletų muro namas Bridge- 
porte ant naujesnio namo.

2. 2 fletų muro Brighton Pafke 
ant Bungalow.

3. Nedidelis namukas, geroj vie
toje, su groserne ant prįvatiško 
namo.

4. 4 fletų išmokėtas namas ant 
ūkės.

5. 270 akerių farma su gyvuliais 
ant Chicagos propertės.

Vienu žodžiu mes išmainysime 
jums viską ką turite ant ko norė
site.

Turime pinigų paskolinimui pir
miems morgičiams be primokėjimo.

Padarome visokius raštus dėl 
Real Estate. Užrašome visokios rū
šies Insurance.

Atsilankę nesigailėsite.
JOHN P. STANKOVICH & CO.

6912 So. Western Avė.
Tel. Proępect 1156.

Ona Byanskienė 
PO TĖVAIS ADOMAITIKĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 5 d., 10:45 vai. 
vakare, 1938 m., sulaukus 69 m. amž., gimus Žagarės mie
ste, Šiaulių apskrity.

Paliko dideliame nuliudime dukterį ir žentą, Mariją ir 
Dr. Kazimierą Mikolaitį, 2 sūnūs: Joną, marčią Vandą ir 
Aleksandrą, marčią Madelinę, 3 anukus, 3 seseris: Apolo
niją, Valantinavičienę, švoęerį Joną, Suzanną Ryanskięnę, 
švogerį Joną, Barborą Vicienę, švogerį Kazimierą, brolį 
ir brolienę Praną ir Rozaliją Adomaičius ir jų šeimynas. 
2 pusbrolius, Aleksandrą ir Kazimierą Kaienus ir ,jų šei
mynas ir daug kitų giminių, o Lietuvoj seserį, 2 brolius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj, 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks PIRMADIENI, GEGUŽĖS 9 d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. ONOS BYANSKIENĖS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sunai, Seserys, žentai, Marčios ir kitos Giminės. 

Laid. Patarnauja Laid. Dir. S. P. Mažeika, YARDS 1138.

......

BRUNO BRUZGULIS
Persiskyrė įsu šiuo pasauliu < 

Gegužės 8 d., 4:45 vai. ryto, 
1938 ip., sulaukęs 42 m. am
žiaus, gįmęs Rokiškio apskr., 
Kvietkų paf., Gikonių kaime.

Amerikoj ,T'l§gyvėno ' 24' m.,'T 
Palikė dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Žiauny- 
tę, sūnų Bruno 6 metų, dėdę 
Stanislovą iy dėdienę Elvirą ; 
'Bruzgulius, pusbrolį Vytautą 
Bruzgulį, 2 sesers sūnūs: Al
bertą ir Ernestą Kaminskus, 
ciocę Anelę šliužinskas, Wa- 
terbury, Colin. ir kitas gimi
nes Amerikoje. Lietuvoje — 
•tėvęlį PoiųiRiką, dvi seseris: . 
Liudvisę ir Moniką, brolį • 
Juozapą ir brolienę Juzęfą ir , 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2645 W. 
43rd St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, gegužės 13 die
ną, 8 vai. rytą iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. švenčiausios 
pąrąp. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bruno Bruzgu
lio giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai esat .kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, ir kitos gim. 
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. Boulevard 4139.

KAZIMIERAS VAURUS
iPersiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 7 dieną, 11:00 vai. 
ryto, 1938 m. Gimęs Kretin
gos apskr., Kartenos parap., 
Drobšitų .dvąre.

•Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę ir švogerį Rozaliją
'ir Antaną .Jurkus ir jų šeimy
ną.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks Seredoj, Gegužės 11 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyčios 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Vauro 
giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jaip paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuludę liękanje.
Pusseserė, švogeris ir 

Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138. .

Remkite tuos, kurie 
•garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ex-kareiviai, 
Nepasi vėlinkite 
Su Pilietybe

Kongreso aktu visi ex-karei- 
viai ^ali tapti Amerikos pilie
čiais, ?neimdami pirmų popierų. 
Bei' atšiininkite, kad ta privi
legija baigiasi gegužio 25 d., 
1938 m.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY • 

1340 Wcsl 63rd Street 
ties Loomis.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

APLAMAS HAULING, muvi- 
nijnas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 
10632 Edbrooke Avė. Šaukti Pull- 
man 4621.

BUSINESS SERVICE 
Biznio . Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR blėkos 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite, 
iki

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
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 
CLEANERS 
Drexel 5678.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Jei jus ^tarnavote Suvienytų 
Valstijų armijoj didžiojo karo 
laiku, tai tas dar nereiškia, 
kad jus esate piliečiais. Tik tie 
tapo piliečiais, kurie gavo pi
lietybės popieras.

Jeigu jus esate ex-kareivis, 
bet dar ne pilietis, tai tuojaus 
.parašykit laišką Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno Postui 
No. 271.

Jonas Barsketis,
Ketvirto Distrikto Delegatas.

Steponas Narkis,
4:353 S. Talman Avė., 

Chicago, Ilk

‘‘NAUJIENĄ” 
GEGUŽINĖ 

BIRUTĖS DARŽE

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

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

kentėjusioms šeimoms
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visaš smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą, š

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St. FrankMn 1593

m
 Gėlės Mylintiems į 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido- • 
tųyėrns, Papuoši- 

" . maras.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue 
Photie .LAFAYETTE 5800 |

■ f trilf IA GėlesLOVEIKIS »
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 731i

FURNITURĖ-FIXTuhE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

1 DAROME ILGŲ TERMINŲ 1-mus 
MORGIČIUS. Palūkanos taip žemos 
kaip 4j/4 nuošimčio.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark Street, Suite 608.

REIKALINGA .$4000.00 ant pir
mo morgičiaus ant didelio štoro ir 
5 flatų mūrinio namo. Geras ir 
saugus investmentas. šaukite Tele
fonu CANAL 2183.

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

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

setai .................................... $39—$49
$37.5 vertės 3 karrib. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

REIKALINGI PINIGAI. — 
Šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
inortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,000.

tuojaus apie

j
paskolos yra 

kas turite at- 
arba padėję

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERN ir Res- 
taurant arba vienas Restaurantas 
—Priežastis turiu 2 bizniu. Naujie
nos, Box 823.

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

Litiniam 
and SaVings*As&ociation, Nau
jienų spulka, f739 So. Halsted 
Street.

Buildjng Loan

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western Ayęnue 
Tel. Grovehill 1038.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago je ir 

ąpielinkčse nuo 5 iki 15 pietų.
STMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAV1NGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2208 W. CERMAK RD. Canal 8887

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio nąmas su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apylinkėje. Namas 
tinkamas dėl bile kokio biznio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit 738 So. Jackson St, 
Waukegan, JU. Tel. Majestic 1764.

BARGENOS — Parsiduoda auk
štos rūšies bizniavas lotas ant -63 
prie Rockwell. 26 f t 772 in x 135 
ft 3”—už $3,500 cash. TeL Calumet 
6892.

PARDAVIMUI 5 kambarių bal
tas medinis namas, 2 karų garažas 
$4250, prie mokyklų ir transporta- 
cijos.
Šaukite Bopp, Rogers Park 0204. 

North West Evanston.

PARDAVIMUI bizniamas NA
MAS ant 63rd ir California štoras 
2, fletis ir 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

PAUL KRIKŠČIŪNAS, 
Tel. Rep. 3719, Res. Rep. 3714.

PENKIŲ t KAMBARIŲ namas su 
garažu pigiai. Matyti savininką, 

5944 So. Hermitage Avė.

PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKI?
SAVO RARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT ,MUS TUOJAU.

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Ui pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.



Pirmadienis, geguž. 9, 1938

SPORTAS
Bedarbė — tai tautos, vėžys

padorioms merginoms 
to neužsipelno. Atsipū

Įima sakyti apvaikščiojimas 
Gegužės 1 gerai pavyko.

Artinasi vasara

Dar Apie Pirmos 
Gegužės Šventę

Kaip jau visiems yra žino
ma, gegužės pirma yra darbi
ninkų solidarumo šventė. Ir 
kaipo tokia, viso pasaulio dar
bininkai vienokiu ar kitokiu 
budu minėja.

Vieni organizatyviai darė de
monstracijas, kiti rengė agita*- 
tyviškus vakarus bei šiaip ko
kias pramogas minėdami reikš
mingai vienintelę darbo Šven
tę.

Su viso pasaulio darbininkais 
ir mes lietuviai šventėme susi
rinkę Mildos salėje Chicagoje/ 
Buvo duotas geras programas, 
rodos, galėjo visiems atsilan
kiusiems patikti.

Pirmiausia “Naujosios Gady
nės” choras padainavo kelias 
dainas, vedamas J. Steponavi
čiaus. Gražiai atliko savo už-

jau orai gražus, žmones vi
lioja į laukus tyru oru pakvė
puoti. Nebetoli tos dienos, ku
rios suteiks progą ne tik išva
žiuoti, bet taipgi ir draugų su
eiti.

Gegužės 22 d. Birutės darže 
bus maloni didelė sueiga, tai 
“Naujienų” pavasarinis didžiu
lis piknikas, kuriame bus pro
ga tyru oru v pakvėpuoti ir su 
draugais sueiti paūžti.

Antra pramoga-piknikas į- 
vyks gegužės 29' d. Dambraus
ko ukyj. Ją rengia “Naujosios 
Gadynės” choras. Tai yra me
nininkų organizacija^ verta pa
ramos. Prie to, basebaii lošimai 
“N. G.” su “Pirmyn”. Kas lai
mėtojais išeis, nežinia. Kaip 
vieno, taip ir kito choro nariai 
ruošias laimėti. Prie įžangos 
bus duota tikietų $50 grynais 
pinigais išlaimėt!.

Nepamirškite šių abiejų dide
lių pavasarinių piknikų.

NAUJIENOS, Chicago, IU

įšSSSf

l ACME-NAUJIEKU Koto J

Wisconsino gubernatorius La Follette su farmerių ir darbo partijos vadais. 
Jis ragino juos dėtis prie progresivių partijos. Iš kairės į dešinę: H. L. Petterson, 
H. L. Williams, C. A. Halverston, gub. La Follette ir teisėjas J. F. Wirds. šie 
keturi vyrai, su kuriais La Folletteas čia yrd nusitraukęs, yra farmerių ir darbo 
partijos veikėjai iš Minncsotos ir Iowos.

Bereikalingi 
įžeidimai

Risis Silverstein.
Šiandien vakare risis White 

City arenoje Ruffy Silverstein, 
kuris yra laikomas Illinois 
valstijos Čempionu. Tą titulą 
jis laimėjo pereitų metų ga
le, ir iki šiol niekas nepajėgė 
iš jo čempionato paveržti.

Šį kartą Silversteinui teks
; tvirtesniu 

oponentu, būtent, vadinamuo
ju farmerių Mack’u. Pastara
sis sveria 50 svarų daugiau 
nei čempionas.

Nemalonu, kad per vietinių 
žinių vedėjo net psižiurėjimą 
tilpo dienraštyje pereitą šešta
dienį p. Vytauto Bieliajaus ra
šinys, užgauliojančio j e formo
je kritikuojąs grupę lietuvai
čių, kurių atvaizdai buvo prieš 
dvejetą savaičių įdėti į vieną 
anglų laikraštį. Gaila, kad ra
šinio autorius nepasitenkino susikibti su daug 
pareiškimu savo nuomonės tuo' Lnt^nt
klausimu, kurį jis: i ėmėsi aiš
kinti publikai (apie tautiškus 
drabužius), bet ir padarė vi
sai nepagrįstų asmeninių prie
kaištų 
kurios 
šome.

“N”. REDAKCIJA.

V. Poškos kalba
Naujie; 

redakcijos narys. Kalbėto- 
drg. Poška palietė opiausį 
dienų klausimą, tai bedar- 
reikalą. Kalbėtojas primi- 

kad 13 milijonų šios šalies 
daugiau, kaip 

Tai

Kalba drg. Poška, 
nų’ 
jas

Calumet City 
Lietuviai Nori 
Lituanica Gatvės
Darbuojasi Vytauto Draugija

maliavoti priešakinę savo na
mo pusę. Bedirbant pakopoj 
nulužo ir jis žemyn galva kri
to ant cementinio šaligatvio 
Nuo to kritimo jis tiek skaud
žiai susižeidė, jog vos tik vie,- 
ną dieną išgyvenęs pasimirė.

Duąuesne, Penna. 
Lietuvis po Chicago 
“Vandravoja”

m Jaunuoliais
Atsisveikinsim

Prisidekim kiek kas galim!

nė, 
' bedarbių yra

ketvirtadalis dirbančiųjų, 
yra tautos vėžys, kuris naikina
tautos turtą. \ ienuonkii metai 
ir dar nesimato galo. Iš to 
žmonių vargo, nustojimo vil
ties kaip tik ir yra proga pasi
naudoti gerais prižadais to
kiems Hitleriams paimti šalį 
diktatoriškai valdyti. Su ta 
nuomone galima sutikti. Kitaip 
ir nebus, jei tęsis valdžios-kon- 
greso neveiklumas.

Buvo renkamos aukos rengi
mo išlaidoms padengti. Rodos, 
surinko $13 su centais.

Dainavo Chicagos Vyrų Cho
ras, vedamas K. Steponavičiaus. 
Gerai sudainavo kelias daine
les.

Paskutinis programe kalbėjo 
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. P. Grigaitis nuo
sekliai, detališkai, vaizdžiai at
pasakojo Pirmos Gegužės reik
šmę ir kas šventę įsteigė, kaip 
ji yra švenčiama kitose šalyse; 
kaip per Pirmą Gegužės įvaro 
baimę valdžioms, o darbinin
kams duoda ūpo jungtis, orga
nizuotis ir parodyti savo galy
bę išnaudotojams.

Pirmininkavo drg. Liutkus.

CALUMET CITY — Sekda
mi kitų didesnių lietuvių kolo
nijų pavyzdžius, ir Calumet Ci
ty lietuviai sujudo reikalauti 
Lituanica Avė. gatvės savo 
mieste.

lie-

va- 
ku-

Tuo vardu jie nori pakrik
štyti 154'th Place, tankiai 
tuvių apgyventą gatvę.

Agitacija už sumanymą 
dovauja Vytauto Draugija,
rios pirmininku yra Ignas Spo- 
gis, 202 156th Place. Kiti spe
cialus komisijos nariai yra 
Juozas Linkevičius ir Laurynas 
Sorkentas.

Drg. Spogis praneša, kad 
Calumet rdministracija esanti 
prielanki sumanymui ir žadan
ti lietuvių norą pataikinti.

Vakar mirė Bruno 
Bruzgulis

MINTINAI SUSIŽEIDĖ 
KRITĘS NUO PAKOPŲ

NU-

Vakar rytą mirė Bruno 
„ . . . __*uzgulis, braightonparkietis

dos svetainė, net stačių turėjo (2645 W. 43rd st.). Mirė jis ne
stovėti. laiminga mirtimi. Būtent, šeš-

Rengė LSS ir LDD 4 kp. Ga- tadienio rytą jis sumanė nu

Apie įdomų lietuvį Pennsijl- 
vanijos plieno miesto.

DUQUESNE, JPA. randasi 
Carnegie Steel Corporation 
dirbtuvės, netoli Pittšburgho. 
Šio miestelio senas gyventojas 
ir plačiai žinomas vietos lie
tuviams taip pat organizacijų 
darbuotojas Charley Petrilla, 
tarp kitko rašo:

“Gerbiamas tamsta, užsista- 
čius radio ant W. J. J. D. sto
ties, Chicago, I1J„ |pąn išrodo 
lyg aš po Chicagą “vandra- 
vočiau”.

“Nutariau pabrėžti šį trum
pą laiškelį ir pasidalinti su 
jumis mintimis ir palinkėti 
smagiai praleisti pavasario 
šventę. Artinas vasaružė, su
žaliuos laukai, pražydės gė
lės, pasidarys malonesnės die
nelės ir varydieniams žinone- 
liams kvėpuojant tyru oru.

“Naujienos pas mus prastos, 
darbai sustojo, dirbtuvės užsi
darė, žmonės suvargę ir nusi- 

kito,
kas čia bus kaip reiks gyven
ti? Taip, ir mums prastai. 
Turiu du senberniu, nedirba 
nieko nemoka, pasibaigė dar
bas, pasibaigė ir centai. Kaip 
dirba, tada tikri milijonieriai, 
darbas pasibaigė — liko tikri 
‘žebrokai’ ”

Pirmyn choras rengiasi prie 
pikniko, kuris įvyks 15 d- ge
gužės Birutės darže. Serijos 
yra platinamos, todėl jeigu 
dar kas neturit tikietų įsigy- 
kit, nes tie tikietai geri ne vien 
laimėjimui, bet ir daržo įžan
gai.

Aš, būdamas pritarėju to
kiam sumanymui, kviečiu vi
sus Chicagos ' ir apylinkės 
lietuvius dalyvauji šiame pik
nike, nes čia mes jau atsisvei
kinsime su jaunuoliais šiai 
vasarai. O kada musų jauni
mas sugrįš iš Lietuvos, tai jis 
bus ne tik savo tėvams, bet ir 
visiems mums dėkingas ir at
einantį žiemps.j,sezoną links
mins mus su cĮidesnc energi
ja, negu darbavos iki šiol. 
Delio mes bukini visi jų pik
nike ir prisidekim kiek kas

nienė, 23 metų amžiaus.
Daktarai suranda, kad mer

gaitės akyje auga spuogas, va
dinamas glioina. Toks spuogas 
suėda akį, o paskui ir smege
nis. Tas reiškia mirtį. Jeigu 
mergaitei butų padaryta ope
racija ir akis su spuogu išim
ta, ji pasidarytų akla visam 
gyvenimui. Be operacijos* jos 
laukia tiktai mirtis. Manoma, 
kad mergaitė jau ir dabar ne
bemato. Vienas daktaras sako, 
kad ir operacija neišgelbės 
mergaitės gyvasties. Kitas dak
taras sako, kad jeigu operaci
ja ir neišgelbės gyvasties, vis- 
vien reikia daryli operaciją. 
Trečias daktaras stako, kad gal 
būt tai nėra glioina, o todėl 

ir mikrosko-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Trečiadienį, gegužėse 11 d. 
Rainbo Fronton arenoje (Law- 
rence ir Clark), kaip ir papra
stai, įvyks labai įdomios risty- 
nės. Mat, dabar eina lyg ir 
savo rūšies eliminacija. Vadi
nasi, ieškoma tvirčiausio opo
nento, kuris galėtų ristis su 
čempionu.

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI
Mažiau kaip trys savaitės beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko, 
kur daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais. •

minę, 'klausinėja viens

Ne Choristas.

Maža Mergaite Su 
Spuogu Akyje Turi 
Mirti Be Operacijos

išimli akis 
ištirti.
kas daryti, 
nutarti tik

tą galutinai 
mergaitės tč-

reikia 
piškai

Bet 
galėjo
vai. Motinos tėAzas yra dakta
ras Morris L. Hershman. Jis 
patarė, kad operacijos mergai
tei nereikia daryti. Sako, jos 
gyvasties ar mirties klausimą 
tegul išsprendžia pati gamta. 
Tėvai sutikę su senelio nuomo
ne.

Iš to angliški laikraščiai da
ro didelę sensaciją ir visų klau
sinėja, kas geriau ar būti ak
lam ar mirti. Tačiau matyt 
klausimas visai ne taip stovi. 
Veikiausia vištai nebėra Vilties 
mergaitės gyvastį išgelbėti.

Kiekviena diena ir naktis vis naujus 
papuošalus atneš žemei; kiekvieną 
dieną musų apielinkės darosi gražesnes 
ir gamta malonesnė. Kiekvieną 
dieną “Naujienos” lanko savo skaitytojus 
ir neša geras ir blogas žinias.
Jus, brangus skaitytojai ir draugai, 
tik retkarčiais galit sueiti. Ne kasdieną 
galime pasimatyti, pasikalbėti, pažaisti 
ir pasilinksminti, ne.
'‘Naujienos” nori palinksminti jus!
Tegul ši diena bus jūsų pasilinksminimo diena!

"NAUJIENŲ” GEGUŽINE BIRUTĖS DARŽE 
Gegužės 22-rą Dieną

___________________________________________________ L—__________________________

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki Šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Garfield Parko ligoninėje 
serga kūdikis mergaitė akių il
ga. Ji yra penkių savaičių am
žiaus. Jos vardas Helaine Ju- 
dith Colan. Jos tėvas yra den- 
tistas Hermiui Colan, 30 metų 
amžiaus, motina Estelle Cola-

“NAUJIENŲ”

BIRUTĖS DARŽE
Gegužes 22 d. 1938

RATTERN 1499
nu-

No. 1499

čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ...

Vardas ir pavardi

Adresas

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

FILET CROCHET SOUARE
No. 1499—Gražaus dezenio mezginys kapai. Galima 

mėgsti iš baltų arba margų siūlų.
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f ACM R-NAUJIENŲ Foto.

Šiaurinės Afrikos levai, patelė Rosie ir jos vyras Hack, pirmu syk buvo išleisti į saulę pasišildyti Lincoln 
parko zoologiškame darže. Jiems tas patiko, šiluma džiaugėsi ir žmonės.

GRAŽAUS DEZENIO MĖGSTA KAPA

rapijonas gruzdietis ir geras 
draugas yra pergyvenęs aud
ringų valandų. Jaunystės die
nose dirbdamas geležies dirb
tuvėje patiko nelaimę ir nete
ko vienos kojos. Buvo kelios 
operacijos padarytos. Labai 
daug turėjo perkentėti. Prie 
to drg. Petrilla šoko su kom
panija bylinėtis, reikalauda
mas atlyginimo už kojos nete
kimą. Papuolė į nesąžiniško 
advokato rankas, kuris susita
ręs su fabriko viršininkais 
(bosais) jį baigiai nuskriaudė. 
Advokatas prisižėrė kišenį do
lerių, o nelaimingam drau
gui primetė kelis desėtkus do
lerių ir bosai užpykę atsisakė 
ir darbą duoti. Tiesa, pagalios 
pasigailėjo ir davė šiokį tokį 
darbą, kol laikai buvo geres
ni. Bet ačiū ištvermei ir rūpes
tingumui. Pas Petrillą dar yra 
pajėgų ir noro gyventi ir ko
voti už geresnę būklę.

. —R. Smakas.

NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĘ
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