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SUDEGE PALANGOS MIESTAS
BAISUS GAISRAS SUNAIKINO 300 NAMU 

1500 ŽMONIŲ LIKO BE PASTOGĖS
Nuostoliai siekia 3,000,000 litų

Vakar Lietuvos konsulas 
Chicagoje ponas Daužvardis 
gavo telegrafu žinią iš Lietu
vos apie baisią nelaimę, kuri 
ištiko Lietuvos pajūrio gražų 
miestą Palangą.

Telegrafinė žinia sako:
i

“Palangos miestą ištiko gais
ras, kurs tęsėsi tris valandas.

“Sudegė 300 namų, 
skaičiuje gimnazija, 
klebonija ir dvejetas 
dirbtuvių.

“Pusantro tūkstančio 
liko be pastogės.

tame 
paštas, 
gintaro

žmonių

Reikalauja tyrinėti 
Jersey politikierių 

veiklą
WASHINGTON, D. C., geg. 

11. — Jungtinių .Valstijų sena
to civilių teisiu komisija yra 
gavusi šimtus laiškų, kurie rei
kalauja padaryti tyrinėjimą 
New Jersey politinės veiklos, 
kuriai vadovauja Jersey City 
meras Hague.

Senato komisijai dėl šio rei
kalavimo teks pirmiausia iš
spręsti klausimą, ar ji turi «tei- 
sę tokiam tyrinėjimui daryti, 
nes tai reiškia miesto vyriau
sybės veiklos tyrinėjimą. Be 
to, senato komisijai reikia gau
ti iš kongreso daugiau fondų, 
kad ji galėtų darbą tęsti.

Civilių teisių komisijai pir
mininkauja senatorius Robert 
La Follette.

Prezidentas Rooseveltas, kai 
jam spaudos atstovų konferen
cijoj pastebėta, kad Jersey 
City paneigiama žodžio laisvė, 
atsakė, kad tai yra vietos po
licijos reikalas ir kad federalė 
vyriausybė šiuo atveju nieko 
negali dcryti. 1

$8,000,000 mažiau 
nuostolių dėl 

gaisrų
ATLANTIC CITY, N. J., geg. 

11. — Preliminaris raportas 
Apsaugos Nuo Ugnies Asocia
cijai išleistas trečiadienj rodo, 
kad Jungtinėse Valstijose 1937 
metais gaisrai padarė nuosto
lių $285,000,000. Tai yra sumą 
$8,000,000 mažesnė, negu su
ma nuostolių ugnies padarytų 
1936 metais.

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

Debesuota; vėsu; vidutinio 
stiprumo šiaurės rytų vėjai; 
saulė teka 5:33, leidžiasi 7:59 
valandą.

“Nuostoliai siekia trijų mi
lijonų litų.”

Konsulas Daužvardis mano, 
kad didieji pastatai buvo ap
drausti nuo ugnies Lietuvos 
apdraudos kompanijoj, kuri sa
vo keliu apdraudos rizikos da
lį perduoda Vokietijos apdrau
dos kompanijoms. Taigi už 
valdžios sudegusius namus ir 
didesnius prstatus gal bus at
lyginta.

Vienok didžiuma mažesnių 
namų veikiausia apdraudos ne
turėjo. Pusantro tūkstančio 
žmonių likusių be pastogės rei
kalauja greitos pagelbos.

Vengrija kovos fa
šistinį judėjimą

BUDAPEST, Vengrija, geg. 
11. — Šmitas Vengrijos senato 

, nerių ruošėsi įteikti vyriausy- 
jbei rezoliuciją su reikalavimu 
imtis griežtos akcijos prieš fa
šistus, kuriems vadovauja Pe
rene Szalasi, pasitraukęs iš tar
nybos generalio štabo majo
ras.

Vengrijos vyriausybė yra 
uždariusi Szalasi vadovaujamą 
partiją, tačiau fašistinio judė
jimo tai neišnaikino. Jis ple
čiasi. Sakoma, kad jis randa 
nemažai priturimo ir jaunųjų 
’farininkų tarpe.

dalyje prasidėjo judėjimas 
tikslu padėti vyriausybės prie
šakyje admirolą Horty, Vengri
jos regentą. Tikimasi, kad jis 
pajėgs nacių judėjimą sulaiky
ti.

šeši kontinentai 
siunčia amunici

ją kinams
HONG KONG, geg. 11. — 

Laivai, atplaukiu iš šešių kon
tinentų, gabena t Amuniciją ki
nams ir iškrauna ją šiame an
glų kontroliuojama, uoste. Iš 
čia amunicija ir kitokį karo 
medžiaga yra vežama į Ran
kovių, laikinąją Kinijos sosti
nę ir Kinijos militarę bazę.

Į Hong Kongą atvežama ka
ro medžiaga iš Čekoslovakijos, 
iš Anglijos, Australijos, iš Ame
rikos ir kitų pasaulio dalių. 
Apskaičiuojama, kad per pas
kutinius 6 mėnesius į Hong 
Kongą atvežta kavo reikmenų 
vertės $10,000,000.

Studentai protestuo
ja mero Haguė 

elgesį
PRINCETON, N. J., geg. 11! 

— Princeton universiteto stu
dentai ketvirtadienio vakare 
rengia masinį mitingą. Jie pro
testuos Jersey City mero Ha
gue pastangas suvaržyti žodžio 
laisvę. Yra, planas surengti mi
tingą pačiame Jersey City. Ten
rengti protesto mitingą jiems nuošimčių 
patarė senatorius Borah.

narių įgaliotinių susirinkimas balandžio/25 ir 23 d. Kau-Centralinės Lietuvos Pieno Perdirbimo Bendrovių Sąjungos “Pienocentro’’ metinis visuotinis
ne, Karininkų Ramoves rūmų salėje’ Į suvažiavusius atstovus kalbą sako Lietuvos ministeris pirmininkas kun. Vladas Mironas.

NUSLOPINO BRAZILIJOS FAŠISTŲ Selassie vyksta PARTIZANAI VARGINA FAŠISTUS
ISPANIJOJ

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, geg. 11. — Trečiadienį Bra
zilijos fašistai mėgino nuver-j 
sti diktatoriaus Getulio Vargas i 
režimą ir įsteigti savąjį. Po 
dvylikos valantį kautynių Var
ge so vyriausybė fikvidavo su
kilimą.

Fašistų sukilimą pradėjo In- 
tegralistų Akcijos organizacija 
(žaliamarškiai), kurią Vargas, 
užgrobęs valdžią. 1937 metus, 
likvidavo.

Vargas pats, revolveriu ran
koje, vadovavo apgynimui pre
zidento rūmų nuo užpuolikų.

Sukilėliai taipgi 'mėgino pul
ti Pan-American Airways aero- 
dromą, tačiau buvo atmušti.

Tulas skaičius sukilėlių bu- landą ryto.

Paskandino japonų 
laivą

SHANGHAI, Kinija, geg. 11.
— Pranešimais iš Hongkongo 
kinų armijų vyriausybė pasiun
tė 30 lėktuvų į Kantoną, pie
tų Kinijoj., Čia lėktuvai paskan
dino japonų laivą naikintuvą ir 
sunaikino gasolino sandelį lai
kytą Sanchu saloje.

Japonų lėktuvai mėtė bom
bas į Suchow, kinų didelės ar
mijos bazę. 300 civilių gyven
tojų užmušta ir 4,000 namų 
padaryta žalos.

Kinai ‘atmušė japonų atakas 
prie Mengcheng, 60 mylių at
stumo j e į pietų rytus nuo Su- 
chow. Dešimtį kartų japonai 
puolė kinus durtuvais ir kiek
vieną kartą jiems teko trauk
tis. Japonų nuostoliai dideli.

Ukrainiečiai nori 
autonomijos

VARŠUVA, Lenkija, geg. 11.
— Ukrainos Nrcionalė Demo
kratų Partija trečiadienį pa
skelbė kampaniją, reikalauda
ma autonomijos visoms Lenki
jos teritorijoms, kuriose dau
guma gyventojų yra ukrainie
čiai. Reikalavimas autonomijos 
bus įteiktas Lenkijos parla
mentui birželio mėnesį.

Ukrainos Nacionclė Demo-, 
kratų Partija atstovauja 70 

3,000,000 ukrainie
čių, kurie gyvena Lenkijoje.

SUKILIMĄ į Genevą
vo užmuštų ir sužeistų, šimtai 
kitų sukilėlių areštuota.

v ) . .Karo ! departamento pc reiški
mu sukilimui vadovavo Plįnio 
Salgado, tačiau tikrasis kauty
nių lyderisbuvo Belmiro Val- 
deverde, /vienas r. želiamarškių 
vadų prieš tai, kai Vargas, ža- 
liamarškių organizaciją likvi
davo.

Fašistams pavyko užimti lai
vyno ministerijos rumus, ta-
čiau vyriausybės kariuomenė 
juos iš čia išvijo. Paskutiniai 
sukilėliai pasidavė Gubernato
riaus Saloj e. i i

Sukilimas pradėta naktį tre
čiadienį. Jis likviduota 11 va-

Ispanijos pasiunti
nys smerkia Angliją 

ir Fraricuziją
GENEVĄ, Ispanija, geg. 11. 

— Julio Del Vayo, Ispanijos 
užsienio reikalų ministeris, tre
čiadienj karčiai kritikavo Fran- 
euziją ir Britaniją dėl to, kad 
jos leidžia Vokietijai ir Itali
jai nevaržomai daryti inter
venciją Ispanijoj.

“Mes matėme jas sąmoksle 
su užpuolikais, tik paviršuti
niai protestuojančias negink
luotų miestų atakas ir žudymą 
moterų ir vaikų”, Del Vayo pa
reiškė.

“Mes matėme jas darant su 
užpuolikais sutartis, kurios pri
pažįsta užpuolimų teisėtumą”, 
aiškino Ispanijos užsienio rei
kalų ministeris.

Iš darbo lauko
DETROĮT, Mich., geg. 11. — 

Automobilių čk rbininkų unijos 
pildomoji tąryba trečiadienį pa
reikalavo, kad j vyktų unijos ir 
General Motors kprporacijos 
atstovų derybos ryšium su dar
bininkų skundais, kad darbi
ninkai pašalinimi iš darbo, o 
į jų vietas padedami dirbti 
dirbtuvių formąnai. Padėtis, 
pasak darbininkų, yrą.<» ypač 
skaudi Flįnte, Mich. Korpora
cijos vyriausybė sutiko reika
laujamas , derybas laikyti.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
11. — Trečiadienį pravažiavo 
Paryžių, pakeliu į Genevą, 
Haile Selassie, ouvęs Etiopijos 
karalius,f kuris vis tebesivadina 
karalium. - ■ r < •

Genevoje jis mėgins įrodinė
ti Tautų' Sąjungos tarybai, kad 
italai toli .gražų dar neužka
riavo Etiopijos, kad italų pa
dėtis Etiopijoje nėra užtikrin
ta, kad todėl negalima pripa
žinti italams Etiopijos. Tačiau 
iš anksto numatoma, kad jo 
pastangos bus bergždžios.

Japonai atakuoja 
miestą Amoy

SHANGHAI, Kinija, geg. 11. 
— Jungtinių Valstijų laivas 
Asheville ir Britanijos naikin
tuvas Diana stovėjo arti kinų 
uosto Amoy, Ųurį atakavo ja
ponai. šie laivai atvyko čia su
teikti svetimšr liams pagalbos, 
jei bus reikalas. Jungt. Valsti
jos dar siuntė i Amoy naikin
tuvą Edsall.

Japonų laivyno patrankos 
apšaudė kinų pozicijas, ki.d pa
lengvinti japonams išlipti į 
sausumą. Japonų pranešimais, 
jų jėgos buvo pakankamai stip
rios miestui primti.

Amoy gyventojų skaičius 
siekia 200,000.

25 nuošimčiai ma
žiau turistų šiemet
WASHINGTON, D. C., geg. 

11. — Per paskutinius ketu
ris mėnesius 40,820 asmenų 
kreipėsi į užsienio reikalų de
partamentą prašydami paspor- 
tų vykti užsienin. Tai yra skait
linė 25 nuošimčiais mažesnėj 
negu pernri metais.

100,000 svetimšalių 
išvarys iš Francu- 

zijos
PARYŽIUS, Frrncuzija, geg. 

11. — Francuzijos vyriausybė 
per šį mėnesį planuoja išvary
ti iš Francuzijos 100,000 sve
timšalių. Su "kitais svetimša
liais ji tikisi ir svetimų šalių 
šnipus išvaryti.

BARCELONA, Ispanija, geg. (Andorra rubežiaus, 18,000 ita- 
11. — Dėl lietingo oro, dėl lų kariuomenė neturi ramumo, 
dumblo ir patvynusių upių Ita- * Ją vargina nepaliaujami Ispa

nijos fašistai, Vokietijos naciai nijos partizanai. Tiltai sukilė- 
ir jų talkininkai mavrri nero- lių*4ižkariautose vietose išsprog- 
dė didelio aktyvumo Ispanijos dinrma, karo reikmenų prista- 
karo frontuose. Tačiau orui I tytOjai toli užpakaly fronto už- 
pagiedrėjus trečiadienį sukilę-1 puolami ir sunaikinami. Ir fa- 
liai atnaujino puolimus ir tą šistų tankai, šarvuoti trokai 
dieną įvairiose fronto dalyse; bei lėktuvai praktišku nepa
ėjo smarkus mūšiai.

Naujas veiksnys pasirodė Is
panijos kare. Kalnuose, artijvus.

Neleidžia komunis- Ickes sulaiko heliu- 
tui įvažiuoti į

Ameriką
LONDONAS, Anglija, x geg. 

11. — William Gallagher, vie
nintelis komunistas Britanijos 
parlamente, nori atvykti j J. 
Valstijas komunistų partijos 
suvažiavimui. Trečiadienį jis 
patyrė, kad negaus vizos įva
žiavimui į Ameriką.

IŠ LIETUVOS
RETI SVEČIAI

PARAUSIAI, Pilviškių v. — 
P; rausiuose yra Gabiauriškio 
pelkė ir iš vienos pusės neuž- 
slinkęs nedidelis ežerėlis. Pel
kės plotas tik kelių hektarų 
ir mažai apaugęs medeliais, eže
rėlis jokiais medžiais neapau
gęs ir jau b: igia užslinkti. Eže
ras bėra likęs toks mažas, kad 
vidury ežero esantį paukštį la
bai lengva nušauti nuo kran
to. Į ši ežerėlį kovo mėn. iš 17 
į 18 d. naktį atlėkė 4 gulbes, lių. Trečiadienį bilius 
Jos nutūpusios pasimušė gero- siųstas prezidentui pasirašyti, 
kai. Ypatingai labai didelis bu
vo patine s, kuris vaikės gul-’ 
bes. Rytojaus dieną 3 gulbės 
išlėkė rytų link, o viena pa-1 
siliko. Tai reti svečiai. Toje 
apylinkėje žmonės visai neat
simena, kad butų kada nors 
gulbės Gabiaurišky viešėjusios.! 
Geros valios žmonės labai 
džiaugiasi irA gėrisi tuo gyvu, 
retu gamtos papuošalu. Bet 
musų garsieji brakonieriai tai; 
kažin ar dantų negalanda Į ją 
bežiūrėdami ?

AŠ įnanau, kad jie ne tik 
nusviltų, bet ir prisviltų ją nu
šovę.

jėgia padaryti nieko mažam 
skaičiui lojalistų partizanų, ku
rie yra ginkluoti tik šautu-

mo pardavimą Vo- 
j kietijai

WAS1HNGTON, D. C., fieg. 
11. — Vokietija prašo parduo
ti heliumo jos Zeppelinrms. 
Pardavimą užgirti gali amuni
cijos kontrolės taryba suside
danti iš šešių asmenų. Penki 
tarybos nariai sutinka heliumą 
Vokietijai perduoti. Tačiau šeš
tas narys, vidaus reikalų sek
retorius Harold Ickes, reika
lauja iš Vokietijos pakankamai 
stipro užtikrinimo, kr.d pirktas 
Jungt. Valstijose helium nebus 
pavartotas karo reikalams, 
lekeso reikalavimas ir sulaiko 
heliumo pardavimą.

Kongresas priėmė 
taksų bilių

WASHING70N, D. C., geg. 
11. — Abu kongreso rūmai — 
senatas ir atstovų butas —
priėmė $5,300,000,000 teksų bi- 

buvo pa-

Nuo
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ RASTINfi bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

šeštadieniais
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet
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Iš Pietų Amerikos Į
(Musų specialaus korespondentą Pietų Amerikoje)

(Tęsinys)

Pietų Amerikos lietuvių vi
suomenės veikėjų vaid

menį prisiminus
Paskrių asmenų —• visuo

menės veikėjų valia ir vaidmuo 
gyvenime tiek tėra reikšmin
ga, kiek jie yra jautrus savą 
laiko dvasiai, kiek jie pagauna 
savo laiko pulsų ir parodo su 
juo suderintų gyvenimų savo 
visuomeniškoje veikloje. Iš to 
žinoma, negalima daryti išva
dos, kad visuomenės veikėjai 
turi būti akli ekonominio ir po
litinio proceso mechanizmai, 
nes istorinis - momentas tik 
bendras gaires nutiesia. Einant 
tomis gairėmis, lieka vietos ir 
individualiniai laisvei ir veik
lai, kur kartais gali paveikti ir 
tų gairių pasikeitimus. Tačiau 
apie visiškų visuomenės vei
kėjo laisvę <taip pat negali būti 
kalbos. Tai parodo dėsningai 
ryšys tarp tam tikru visuome
ninio gyvenimo formacijų ir 
tas formacijas a ta tinkančių vi
suomenės veikėjų. Iš to supran
tamas pasikartojimas visuome
niškos veiklos tipų, pasikarto- 
jant visuomeninio gyvenimo a- 
nalogijoms.

Paliekant nuošaliai kultūros 
reikšmę visuomenės veikėjo ir 
atskirų asmenų gyvenime, vi
suomeninė žmogaus funkcija iŠ 
esmės pasilieka to pati—kultū
ringu budu, vienijant žmonijos 
galvojimų ir jausmus, organi
zuoti visuomeninį gyvenimų. 
Tačiau ši pagrindinė funkcija 
įvairiuose visuomeninio gyveni
mo Lipšniuose įvairiai pasireiš
kia.

Besiorganizuojant PietiĮ A-> 
merikos lietuviams į dratigijafe 
ir pradėjus leisti savo laikraš
čius, visuomeninis darbas pa
čioje savo pradžioje jiems ne
turėjo moralinės, pedagoginės 
bei pilietinės pedagoginės reik
šmės. Kai visokios intrigos už
kariavo svarbiausias visuomeni
nio gyvenimo pozicijas—spau
da, kai jos nugalėjo žmoniškų- 
jį jausmų ir ėmė siekti neži
nodamos ko siekia, visuomeni
nis darbas neteko savo pilie
tinės, moralinės bei pedagogi
nės linkmės, o vietoj to tarnavo 
“malonumui”: atkeršyti savo 
asmeniškam priešui, jį nužemi
nant, išniekinant, nuvertinant 
visuomenės akyse ir t. t. Teikti 
malonumų jaumams, neribotai 
ambicijai buvo pasidaręs svar
biausias P. Amerikos lietuviu

visuomeninės veiklos uždavinys. 
Įsigalėjo hedonistinė ir amora- 
linė linkmė. Beteikiant jaus
mams malonumą—mintis, idėja 
buvo benustoję prasmės, todėl 
turinys, tema pasidarė be reik
šmės ir buvo pradėja pykti iš 
musų spaudos Špaltų. Kiekvie
nų rimtesnį straipsnį Pietų A- 
merikos lietuvių visuomenė 
ėmė skaityti “moksliškų—ne
suprantamu”, ėmė Žovaųti kam 
jame nebuvo to ar kito asmens 
linksniavimo, gi rimtesni žmo
nės, kurių tebuvo mažuma, elg 
ėsi priešingai—į nerimtų spaudų 
ir triukšmingų visuomenę veik
lą žiurėjo pasyviai ir net su pa
nieka.

Kita liga
Taip buvo vakar, šiandien at

sirado kitų ligą, taip vadina
mas, iškraipytas kooperativiz- 
mas, apsiribojus formaliais rei
kalavimais—išbristi iš skurdo 
bet kokių kaina, tąi yra nepai
sant priemonių, šiuo slidžiu ke
liu beeinant, visai lengvai pri
eita ne prie kilnaus kooperati- 
vizmo, kuris labai ankštai riša- 
si su socialiniai eko^minę vei
kla ir net darbininkiška ideolo
gija—socializmu ir buržuazinio 
galvojimo, kurio objektu yra 
svaigalai, pinigai, žmogaus iš
naudojimas ir t. t. Ne tik tikro 
/cooperativizmo idėjos, bet ir 
lietuvio, kaipo žmogaus, vertė 
musų naujoviškų kooperatyvi
ninkų veikloje ir galvojime vi
sai išnyksta, lygiai kaip ir šių 
dienų kapitalistinėje valstybė
je.

Kapitalistinė valstybė, kurių 
sau už pavyzdį ima musų koop
eratyvininkai, remdamiesi “A. 
L. Balso” 365 numeryje šių die
nų valstybės autoritetu, ne tik 
ji pati laiko svaigalų monopo
lius, bet taip pat leidžia laiky
ti ir prostitucijos namus; ver
čia tik išsipirkti patentų ir pil
dyti specialius įstatymus—pro
stitucijos reglamentaci jų.

(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

BIRUTĖS DARŽE

Gegužes 22 d. 1938

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinds)
Tel. Cicero 674

Jos. šuster ir Simus, 
savininkai

SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 
ir AUSTRIAN UŽDANGAS

DAROM ANT UŽSAKYMO

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

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

Atdara Vakarais
*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 088 3

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

HEIL HITLERĮ
(5-rių metų nacių režimo sukaktuvių proga)

LAIŠKAS IŠ UŽSIENIU

(Tęsinys)
Dėl to “tautiniu” vokiečių 

pasisveikinimo labai dažnai ky
la daug ir kartais didelių nesu- 
sipratįnių, o ypač su svetim
taučiais, keliaujančiais per Vo
kietiją. Mat, būna atsitikimų, 
kad ypkiečių valdininkai, kurie 
vaidina “ura patriotus”, nieko 
neskiria: ^avas, ąr tik tranzitu 
prąvaliuojąs žpiogus ir verčia 
jį Šaukti heil Hitlerį Būna to
kių, kurie pradeda ginčytis ir 
įrodinėti, kad jie svetimšaliai, 
kad jiems privalu daugiau pa
garbos Prezidentui. Jei karštes
nis nacis valdininkas, tai daž
nai kyla peštynės, nes jau daug 
kartų buvo atsitikimų, kad na
ciai apdaužė svetimšalius už 
rankos nepakėlimą, už neatsa- 
kymą—heil Hitler. Nukentėju-- 
siių tarpe yra daug diplpmatų: 
italų, amerikonų, rusų ir net 
musų lietuvių (Karaliaučiuje 
buvo sumuštas gener. konsula
to sekretorius). Tai, mat, prie 
ko veda besaikė prievarta, val
dininkų sauvaliavimas ir Rei
cho prezidento vardo vąlkioji- 
mąs tokioje centralinės Euro
pos valstybėje, per kurią kas
dien pervažiuoja tūkstančiai 
svetimų kraštų žmonių. Galima 
pasakyti: quo vactis Germania?

Vokiečiai — karinga tauta. 
Net visų laikų istorijoje tatai 
yra įsakmiai pažymėta, o paga-

kos vėliavą, kurią demokrati
jos priešininkai vadindavo Mo- 
strich-Farbe Garsvyčių spal
vų... Kiek vėliau tokia pat ko
va virė, ir dabar kąi> kada pa- 
sįreiškią, dpi naujos nacių vė
liavos — Hakehkreuzo. Tik su- 
pęantarąa, kąd prie dabartinio 
režimo niekas atviron kovon 
negali stoti. Jei ir keikia ką tai 
pašnibždomis.

Nacionalsocializmas nėra tik 
vidaus* prekė. Tatai aiškiai pa
rode gyvenimo praktika. Pra
džioje manyta, kad naciai neis 
bolševikų pėdohiis ir savo idė
jų į kitas valstybes neekspor
tuos. Bet apsirikta. Pirmoje ei
lėje tos idėjos ątsidurė Saaro 
krašte, Dancige, Danijos šlezvi- 
go-Holšteine, Belgijoje, Čeko
slovakijoje, o pagaliau ir mu
sų pajūry — Klaipėdos krašte. 
Čįa tik reikia prisiminti Neu- 
piano, Zaso ir kitų bylą, slap
tas organizacijas, politinius* te
roro aktus (Jasučio nužudy
mas, Moserio veikimas Tilžėje 
ir kita). Iš to matyti, kad na
cių partija yra tokia, kuri už
sibrėžė veikti už savo valsty
bės sienų. Juk tas negali pa
tarnauti geriems tarp valstybių 
santykiams, bet priešingai veda 
prie nesusipratimų. O kaltas 
čia tas idėjų “ek&portas”...

Nuo 1936 melų vidurio Lie
tuvos-Vokieti jos santykiai yra

liau ir praėjęs pasaulinis karas 
tai aiškiai parodė, kad vokietis 
kareivis yra puikus, veik nepa
lyginamas. Ypač vokiečių ka
riai yra geri puolimui. Tarpu- 
savame bendravime vokiečių 
kalbos toli gražu nėra pacifis
tinės. Kasdieninis pasikalbėji
mas dažnai sukask apie 
ir kovas. Kova—-pjubpf,
kiečiui koks* tai šventas daly
kas. Kokia kova ir su kuo —■

mušius
H. <' >

ne taip svarbu, bet svarbu ko
voti! Todėl visos iliuzijos ap*e 
vokiečių pacifizmą yra ma
žiems vaikams pasakos. Reikią 
geriau pažinti vokiečius ir jų 
psichologiją,' o ypač Vokietijos 
kaimynams, bet negyventi ne
realiomis fantazijomis. Vokie
čių lupose žodis taika yra toks
ne nuoširdus; ir dirbtinas, kad 
sunku palyginimą rasti. Todėl 
dabartinė Vokietijos militariza- 
ciją yrą nuoseklus pasiruoši'
mas kariauti. U kas prie to tik
slo juos veda: nacionalsocialis
tai ar junkeriai — tąi vistiek.

Kad vokiečiai negalėdami ka
riauti už savo sienų, prasima
no bereikalingų kovų savo vi
duje, tai ir gi tiesa. Dar val
dant socialdemokratams, ėjo 
kvailų-kvailiausia kova dėl vė
liavos spalvų, nes monarchisti- 
nė vėliava (juoda-balta-raudo- 
na) buvo pakeista į respubli-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą 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.

GERAS PATARIMAS 
nuo 

UŽKIETĖJIMO!
Daktaras pasakys, kad geriau
sias dalykas bet kokiame negala
vimų atsitikime yra surasti 
priežastį. Jei turite užkietėjimą, 
tai nesiterl enkite bėdos vaistais. 
Patirkite kas yra jūsų negalavi
mų priežastis.

Jeigu jus valgote tai, ką dau
guma valgo, tai daug ko ieškoti 
jums neteks. Už vis panašiausiai 
yra tai, kad jus negaunate gana 
“rupumo.” Bet ir “rupumas” cĮar 
nereiškia maišto krūvą. Tai reiš
kia tik to maisto rųšį, kuri pa
lieka žarnose nesuvartotą minkš
toj “rupioj” masėje ir padeda vi
duriams išsivalyti.

Jei tai ko įų stokuojate, tai 
dabar jūsų eile išvalgyti gruz
džių, traškančių Kellogg’s All- 
Brah lėkštę pusryčiams. Jis turi 
reikalaujamo “rupumo,” plūs to- 
niko, vitaminų BĮ.

Valgykite jį kasdien, gerkite 
gana vandens ir prisidėkite prie 
“reguliariųjų.” All-Bran daromas 
Kellogg iri Battle Creek.

ni ir nuoširdesni, o tatai butų 
naudinga ne tik Lietuvai, bet 
Vokietijai ir kitiems jos kai
mynams. —V.
Berlynes, 1938 I. 30 d.

(Galas)

gerokai atslūgę. Bet butų klai
dinga užmerkti akis ir manyti, 
kad viskas čia eina gerai ir 
sklandžiai. Ir dabar prieš Lie
tuvą yra varoma atskirų asme
nų negraži agitacija: brošiūro
mis, atskirais leidiniais, konta- 
tomis, knygomis*, dainomis vis 
kurstoma prieš Lietuvą ir nuo
dijama geri kaimyniški santy
kiai. Lietuvos gyvenimas kai 
kuriose knygose taip nušvie
čiamas, kad po kelių šimtų me
tų nebebus galima atitaisyti. 
Tai vis nuodijimas vokiečių 
jaunosios kartos prieš savo 
nuo tūkstančių metų kartų gy
venančius kaimynus. Todėl 
mes galime tikėti, kad ateinan
tieji 5 metai nacionalsocialistų 
valdymo butų labai žmoniškęs-

ĮVAIRENYBĖS
Kaip Gaminamas 

Džinai
Angluose ir škotuose jų dži

nas (gin) yra taip pat svar
bus produktas, kaip prancūzuo
se vynas, rusuose vodka, pas 
mus degtinė. Džiną dirba iš ru
gių, miežių salyklų arba iš ku- 
kuruzos. Ir vardas “džinas” 
gaunamas iš prancūzų žodžio 
genievre, kuriuo vadinamas mu
sų kadugys. Geriausias džinas 
gaminamas Olandijoje iš miši
nio (lygiomis dalimis) rugių, 
miežių ir kukuruzos. Didžiau
sias olandų džino gamybos cen
tras yra Shiedam • ir “Shiedam 
Holland” džinas yra garsiau
sias. “Old Tom” rūšis yra pa
saldytas džinas.

GYDYTOJAI'IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West'35th 8t

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

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CKIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

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

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

4
Dr. F, Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
<1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447>. South Fairfield Avenue

i Tel. LAFAYETTE 0727

t—4 koplyčios visose 
J—J LsZ czi 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai 
B

e
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B
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NARIAI 
Chicagos, 

Cicerą
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovelull 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

i J.LIULEVIČIUS
4348 So. Calįfornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 44111 Street Boulevard 5566

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

J LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 tat l«8th Street Tel. Pųllman 1270ė

H

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

psigal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040 

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

Valandos: • j

7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
0fisasi4^S0. ASIBLAND AVĖ.

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

kalTžaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 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

AKIŲ 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 tolirėgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 W«st 35th St
kampas Halsted St. 

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

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hy^e Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietųį 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 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400



Ketvirtadienis, geg. 12, ’38

[CLEVELANDOŽINIOS] v
PAGALIAU SUTIKO GRAŽINTI PERMOKĖTUS PI

NIGUS. — PASKUTINIS ŠIO SEZONO ŠAUNUS 
KONCERTAS. — KRITIŠKA FINANSINĖ PADĖ
TIS. — NUSISEKĘS BALIUS. — VEDYBOS IR 
SKYRYBOS.

Grąžins apie aštuonis mili
jonus dolerių

Ohio Bell Telephone Co. po 
ilgų metų besitąsymo po teis
mus pagaliau sutiko grąžinti 
telefonų abonentams (žmo
nėms, kurie turi įsivedę į na
mus telefonus) jų permokėtus 
pinigus*, — iš viso apie aštuo
nis milijonus dolerių. Kompa
nija per šešiolika metų bylinė
josi ir nenorėjo tą “riebų kąs
nį“ iš savo rankų paleisti. Pa
galiau vis dėlto pamatė, jog by
los negalės laimėti, todėl suti
ko žmonėms grąžinti jų permo
kėtus pinigus. O tas permokė
jimas įvyko dėl to, kad kompa
nija už savo patarnavimą skai
tė daugiau nei ji turėjo teisės 
tai daryti.

Aldonos Wilkelienės 
koncertas

Tai paskutinis priminimas, 
kad ponios Aldonos Wilkelie- 
nės koncertas įvyks gegužės 15 
d. Lietuvių salėje. Ne tik pri
minimas, bet ir pakvietimas, 
visi Clevelando lietuviai yra 
kviečiami tame koncerte daly
vauti ir pagerbti musų šaunią 
veikėją muzikos srityje.

P-ia ^Vilkelienė tokios pagar-

Į LIETUVĄ
Nuvyksite greitai, patogiai ir nevaržomai 

keliaudami bent kuriuo sekančiu 
garlaiviu:

BREMEN • EUROPA
COLUMBUS

NEW YORK • HAMBURG
DEUTSCHLAND- HANSA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 

ir EUROPA Bremerhavene užtikrina 
patogią kelionę į Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

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

arba

W HAMRURG-AMERICAN LINE®] 
[rPgJNORTH GERMAN LLOYDĘH 
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO/lLL.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju. \ >

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

Čia prisiunčia $....... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresų:

Vardas ...........  „....... -...............-.....................
* , ' *

Numeris ir gatvė .r...................................................... .....
Miestas ir valstija ..... ....................................... ...............

---------------------- A

bos tikrai užsitarnauja. Ji per 
eilę metų darbuojasi lietuvių 
tarpe, dalyvaudama jų rengia
muose koncertuose ir vakaruo
se. Nedaug gal buvo tokių mu
zikalių vakarų, kad ji nebūtų 
vienam ar kitam dainininkui a- 
kbmpanavusi. Patarnaudavo ji 
ne tik Clevelando lietuviams,, 
bet ir kitoms kolonijoms.

Akivaizdoje viso to aš esu 
tikras, kad lietuviai tinkamai į- 
vertins jos didelį pasiryžimą ir 
pasidarbavimą. O geriausias į- 
vertinimo būdas — tai kiek ga
lima gausingiau atsilankyti į 
jos koncertą. Tiksliau sakant, į 
koncertą, kuris* yra rengiamas 
jai pagerbti.

Musų miestą kamuoja 
finansines bėdos

Musų miesto finansinė būse
na tikrai nepavydėtina. Bend
rai yra priskaitųma apie 75,000 
bedarbių šeimų, o pinigų joms 
šelpti nėra. Majoras sako, jog 
tai įvykę dėl to, kad valstijos 
gubernatorius statęs visokias 
kliūtis, dėl kurių miestas ne
gaunąs jam paskirtos* pinigų 
sumos. Gubernatorius Davey 
prikiša Clevelando administra
cijai netinkamą pašalpų fondo 

naudojimą. Jis Sako, jog pašal
pai skiriami pinigai yra naudo 
jami kitiems tikslams. O tai 
reiškia tik vieną dalyką: pini
gais, kurie yra skiriami bedar
biams šelpti, vienokiu ar kito 
kiu budu pasinaudoja visokie 
politikieriai.

Kaip iš tiesų yra, žinoma, 
sunku pasakyti. Bet jeigu gu 
bernatoriusi daro tokį priekaiš
tą, tai reikia manyti, kad jis 
turi ir pagrindo. Be to, me,s 
juk visi žinome, kad politikie
riai moka pasinaudoti visokio
mis progomis.

Reikia pasakyti, kad Ohio 
valstijos piliečiams nesigailima 
mokesčiai ant kupros krauti. 
Tų mokesčių našta- jau pasida
rė tiek įkyri, jog jau sunku bė
ra ją ir vilkti. Mokesčiais ap
kraunama viskas*, kas tik gali
ma jais apkrauti. To dėka biz
niams pasidarė nelengva vers
tis. Kai kurios korporacijos jau 
pradėjo persikelti į kitas valsti
jas: krausto savo biznius ir 
dirbtuves. Nėra reikalo ir xaiš
kinti, kad dėlei to valstijai 
daug žalos pasidaro.

Kai buvo balsavimai, tai po
litikieriai atsikreipė į piliečius, 
kad tie sutiktų kiek padidinti 
mokesčius. Girdi, jei to nebus 
padaryta, tai miestas negalė
siąs pasisamdyti darbininkų at
matoms rinkti. Piliečiai patikė
jo tuo ir sutiko miesto paja- 
uias pakelti. Vienok miestas ir 
šiandien tebėra tiek jau nešva
rus, kaip ir pirma. Tai reiškia, 
kad surinkti pinigai nėra nau
dojami tani, kam jie buvo ski
riami.

Visai neseniai liko iškelta į 
aikštę, kad visokie valstijos 
valdininkai ir darbininkai iš sa
vo algų turės tam tikrą nuo
šimtį mokėti į rinkinių fondą. 
Mat, aukštieji valdininkai yra 
pasiryžę rinkinių vajui daug 
pinigų išleisti. Tuo bildu, jie ti
kisi vėl savo šiltose vietose pa
silikti. Taip, jiems rupi tik 
džiabai, ir daugiau njeka^.

Adelė Miliauskaitė
Gegužes 1 d. įvyko Moterų 

Labdarybės Draugijos* vakaras, 
kuriame dainavo ir p-lė Adelė 
Miliauskaitė. Savo gražiu ir ne
paprastai skambiu balsu jinai 
visus žavėjo. Iš viso reikia pa
sakyti, jog p-lė Miliauskaitė y- 
ra tikrai talentinga dainininkė. 
Ji daug kartų jau yra dalyva
vusi ne tik Clevelendo lietuvių 
koncertuose, bet ir kolonijose.

P-lė Miliauskaite yra kilusi 
iš Pennsylvanijos valstijos. La
vintis* muzikoje ji pradėjo iš 
pat mažens, kadangi ir jos mo
tina yra labai muzikali moteris.

P-lė Miliauskaitė yra kelis 
kartus dainavusi ir kitatau
čiams, būtent, miesto auditori
joje, kur paprastai pasirodo tik 
itin geri danininkai.

Baigdamas dar noriu pridur
ti, jog sakyta panelė nemažai 
veikia ir lietuvių tarpe. Pavyz
džiui, ji yra Lietuvių Kultūros 
Darželio Sąjungos vice-pirmi- 
ninkė.

Vedybos ir išsiskyrimai ' 
šeimos yra kiekvienos drau

gijos, kiekvienos valstijos pa
grindas. Tai vienetai, iš kurių 
susideda organizuotas žmonių 
gyvenimas. Įvairiuose kraštuo
se ir įvairiose valstybėse šeimy
ninis žmonių gyvenimas vystė
si per tūkstančius metų. Net ir 
šiandien jis nėra vienodas*. Vi-
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CONNEAUT,. O. — There- 
sa Ludwig, kuri papilde sa- 
vižudystę. Pernai ji buvo į- 
velta į išgarsėjusią bylą dėl 
moters nužudymo.

sokios tradicijos, visokie pa
pročiai, visokie, kaip sakoma, 
nerašyti įstatymai nustato rė
mus šeįmyniniam gyvenimui. 
Viename krašte be bažnyčios 
palaiminimo negali susikurti 
oeima, o kitame krašte toks pa
laiminimas yra visai nereika
lingas. Vienur vedybos sudaro 
“neatmezgamą mazgą“, o kitur 
jos gali būti panaikintos* visai 
lengvai.

Tačiau kalbėkime konkre 
eini. Šiuo atveju apie Amerikos 
gyvenimą. Mes matome, kad A- 
merikos gyvenimas eina galva
trūkčiais. Tempas yra neįmano
mai greitas. Viskas mainosi 
kažkokiu pasakišku gyvenimu. 
Žinoma, los permainos paliečia 
ir socialį žmonių gyvenimą. 
Jaunoji karta jau gyvena nebe- 
taip, kaip gyvenome mes prieš 
dvidešimt melų. Šių dienų jau
nuoliai mėgsta daug plačiau 
gyventi ir, pasaldysiu, daug la
biau pasidaužyti J Jei jie nteuri 
automobilių, tai jaučiasd lyg ir 
nuskriausti. O kai įsėda į auto
mobilių, tai lakato, tarsi akis iš
degę. Jiems labiau rūpi visokie 
linksmi pobūviai, baliukai, šo
kiai ir 1.1. Jie tiek įsitraukia į 
tą linksmą gyvenimą, kad ne
begali nuo jo dažnai atsipalai- 
doti. O kai plačiai gyvenama, 
tai ir išlaidų daugiau susidaro. 
Tuo tarpu šiais laikais užsidirb
ti kiek daugiau pinigų nėra jau 
taip lengva. Dažnai tad jau
nuoliai kriminališkomis prie
monėmis įsigyti pinigų. Padari
nyje jie savo karjerą baigia ka
lėjimu. '

Kad taip iš tiesų yra, tai nė
ra reikalo aiškinti. Pavartykite 
tik laikraščius ir pamatysite, 
koks didelis nuošimtis jaunuo
lių patenka policijai į rankas 
už visokios rūšies nusikaltimus. 
Iš tų jaunuolių sunku bėra ti
kėtis pavyzdingų piliečių. Jei 
jie ir apsiveda, tai jų šeimyni
nis gyvenimas dažniausiai yra 
pakrikęs.

Dabar pažiūrėkime į musų 
dienų merginas*. Jos irgi kitaip 
elgiasi, negu elgdavosi mergi
nos prieš dvidešimt metų. Gy
vena jos laisviau, mažiau var
žosi. Ruko, lanko saliunus bei 
naktinius klubus. Iš viso į gy-
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Sis gali būti kaip tik tas
ko jums reikia.

PABANDYKIT JĮ
ra- f.įį

: j p: $ MUSŲ LĖŠOMIS
Jei stokojate gyvumo—greita? n<> r įstate—blogai mie- 
pate—tai kodėl nebandote MALVAZ, kaip tai daugelis 
chicagiškių daro? Jie rado tame moksliškame maiste- 
pėrime tuos gyvus elementus, kurie padeda palaikyti 
kūne ir nervuose normalų toną. Daug daktarų pataria 
MALVAZ vartoti nustipusiems žmonėms tais atvejais, 
kada negalima kaltinti organines negales už gyvumo

PASILAIKYKITE su MALVAZ

KARTONAS IŠ 24 .......................... $2.75

stoką. Vien puikiausia MIEŽIŲ SALYKLĄ su puikiau
siu kokiu begalima gauti apynių prieskonių, laiko tik
rinimo formulą, gamintojaus rHežtas priežiūros bū
das, — visa tai nadaro MALVAZ skoningu, maitinan
čiu maistu gėrimu.

50c grąžinama už tuščius

KARTONAS IŠ 12 .......................... $1.40
25c grąžinama už tuščius

MALVAZ, daro Monarch Beer aludariai

Saugokitės padlrbhnų, taip vadinamų, “Geras kaip 
ir Malvaz.” Bet koks dylerls gali jums parūpinti 
MALVAZ, jei to reikalausite. Atminkite, kad t.k 
geri produktai' tėra painėgdžiojami.

Pabandykite MALVAZ šiandien ... jus pa mėgsite jo 
turtingą, švelnų skonį dėl vien tik jo gardumo. Jus gi 
nerizikuosite ir cento, nes išgėrus kelis butelius ir, jei 
nebusite pilnai patenkinti su MALVAZ, tai mes su
grąžinsime visus įmokėtus pinigus.
Užsisakykite kartonu telefonu šiandien — bandykite 
MALVAZ musų rizika. Jus jį gausite greitai—be pri
statymo išlaidų.

o2^/2- #9 fyj. 2St. GluacUfA- phatie, Garud 6500

Nepaprastas Floor Shoiv
Baletas — Dainos -- Šokiai

GEGUŽES-MAY 29 DIENĄ, (938
BIRUTES GROVE - 79th ir ARCHER |

Širdingai Kviečiame Atsilankyti. — Busite Maloniai Nustebinti. Į 
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venimą kažkaip pro pirštus žiu
ri: kas bus rytoj — nepaiso, bi- 
le tik šiandien bu tų linksma 
gyventi. Kai jos į tokį gyveni
mą įpranta, lai vėliau joms 
sunku bėra susitvarkyti.

Palaidas gyvenimas, kuris 
reiškiasi tarp musų jaunimo, ir 
yra vyriausia priežastis Įtrin
kančio šeimyninio gyvenimo. 
Žinoma, butų nesąmonė sakyti, 
jog visas musų jaunimas yra 
toks blogas: visur galima užtik
ti tikrai pavyzdingų jaunuolių. 
Tačiau vis dėlto reikia pasaky
ti, jog šiais laikais didesnis jau
nimo nuošimtis išvirsta nie
kais. O dėlei to ir pasireiškia 
kažkoks suirimas šeimyninia
me gyvenime. Vadinasi, išsisky
rimų skaičius didėja.

Tą klausimą čia paliečiau dėl 
to, kad tas išgverimas prade
da pasireikšti ir tarp lietuvių 
jaunimo. Tad reikėtų mums vi
siems pagalvoti apie tas prie
mones, kuriomis butų galima 
su tuo išgvęrimu kovoti.

—Jonas Jarus

EiąiJiD 
TILING

“MODERNAS FINIŠAS”

Idealus finišas baldams, medžio darbams 
ir sienoms. Pakanka vieno kauto, nežymi 
..brūkšnių. Gali būti plaunamas kelis, 

sykius, nepames žvilgesio.

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

Liųuid Tiling ______  vienas kenas 35c
1 brušis _______________________ 25c

Verta, 00c
VISKAS UŽ 25^

, Specialių aukų paštu nesiunčiame

Robertson & Co.
“Th« Hobis oi Liguid Tiling”

1342*44 West Madlson SU Chicago 
251B Devon Avė., Chicago i
434 East 791h St., Chicago 
929 Davis SU Evanston •

904 _ South Fifth Ava, Raywwd

Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 
vakarais iki 9 P. M.

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

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
gelbų. Po to io ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “Į 
keletu savaičių nuostabiai pas'gydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktj gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.
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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..................................... .......................

Vardas........................................... . .................

Ai
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Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANAb 8500

Subscriptlon Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Ifarch 74h 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

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

Blaškyme kalnai
Chicago je—paštu:

Metams .................... $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiams ___    1.50
Vienam mėnesiui .........  ,15

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

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.

KĄ RODO SLA. RINKIMŲ f 
DUOMENS

BALTOSKANDIJA
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Algų ir valandų bilius
J, V. kongrese jau seniai guli sumanymas < (bilius) 

darbininky algoms ir darbo valandoms sureguliuoti pra
monėje. Bet jį svarstė iki šiol tiktai komitetas, o. ne vi
sas kongresas. Kad komitetas butų priverstas pateikti 
bilių kongreso posėdžiui, reikia tam tikro skaičiaus pa
rašų.

Šiomis dienomis reikiamas kongresmanų parašų 
skaičius, būtent, 21'8, buvo gautas, ir bilius turės būti 
atstovų buto dienotvarkėje ne vėliau, kaip gegužės 23 
dieną.

Kapitalistų spauda tam biliui yra labai priešinga, 
bet jisai visgi rado 218 pritarėjų atstovų bute, kurie 
reikalauja jį svarstyti. Ar bilius praeis, dar nežinia; ir 
jeigu jisai praeis, tai jį dar gali palaidoti senatas. Bet 
jisai yra stumiamas priekyn. Kokia jėga jį stumia?, Tai 
— Amerikos Darbo Federacijos ir CIO vadų pritarimas 
biliui. Tų dviejų didelių darbininkų grupių vadai sutiko 
bent viename punkte tai — kad algų ir darbo valandų 
bilių reikia remti.

Jeigu Amerikos darbininkų judėjimas nebūtų su
skaldytas, tai jisai galėtų daug pasiekti ir kituose klau
simuose.

SLA. Pild. Tarybos rinkimai,; 
kurie įvyksta kas dveji metai, 
kiekvieną kartą iššaukia neina- 
žai sąjundžio ne tik Susivieni-i 
jimo nariuose, bet ir žymioje 
dalyje musų spaudos. Bet tai 
pareina daugiausia nuo agita
cijos, kurią veda tam tikras i 
srovinės grupės, o ne nuo to, 
kad tie rinkimai siūlo kokių 
nors staigmenų suinteresuotą
ją! organizacijai arba platės-' 
niajai visuomenei. s

Kai rinkimaį praeina, tai pa
sirodo, kad viskas pasiliko “po 
senovės”. Įdomu čia bus paly
ginti skaičius balsų, paduotų 
už įvairius kandidatus dabarti
niuose SLA. Pild. Tarybos rin
kimuose, su 1936 metų skai
čiais.

1938 metais
F. J. Bagočiusi . 
W. F. Laukaitis 
Kl. Jurgelionis .
J. K. Mažukna . 
V. Bukšnaitis ...

3772
2589

162
3896
2582

M. J. Vinikas ............... 3667
J. Miliauskas ...........   2482
J. Andziulaitis-Anseli .... 334

P. Gugis .....
S. Trečiokas 
Simokaitis ..

Kryžius ir svastika

S. Mockus ..................
E. Mikužiutė ............ r..
V. A. Kerševičius ......
J. Marcinkevičius .......
J. K. Urbonas ...... ......
M. P. Soponis .............
Dr. J. S. Staneslow ....
Dr. S. Biežis ...............
Dr. S. W. Stanulionis .... 674

3694
2509

296
3624
3558
2388
2138

582
331

3534
2212

Papa Pius XI išreiškė savo nepasitenkinimą, kad 
Roma buvo gausiai papuošta Vokietijos nacių ženklu, 
svastika, kai Hitleris svečiavosi pas Mussolini. Katali
kų bažnyčios galva apgailestavo, kad amžiname mieste 
pagoniškoji svastika nustelbė kryžių.

Mussolinio laikraštis už tai popiežių išbarė, įspėda
mas jį, kad kryžius neprivaląs būti vartojamas, kaipo 
ginklas, politikoje.

Pius XI, be abejonės, turėjo pagrindo nusiskųsti, 
kad hitleriškos svastikos buvo atgabentos i Romą. Svas
tika yra ne valstybės emblema, bet religinis, priešingas 
krikščionybei ženklas.

Antra vertus, Mussolini nebuvo nuoširdus, kai jisai 
patarė nevartoti kryžiaus, kaip ginklo, politikoje. Jisai 
pats padarė taiką su popiežium tik politiniais sumeti
mais. Kai jisai ėjo užkariauti Etiopiją, tai jisai vertė 
popiežių laiminti jo armijas, ir popiežius jo reikalavimą 
išpildė. ’ • ,

Yra faktas, kad religija ir politika yra nuolatos 
maišomos į daiktą. Bendrai galima pasakyti, kad juo. 
atžagareiviškesnė politika, juo daugiau į ją maišoma 
religija. Štai Ispanijoje fašistų generolas Franco eina 
į bažnyčią pasimelsti kiekvieną kartą, kai jam pasise-' 
ka išžudyti daugiau respublikos gynėjų. Austrijoje, kai 
išgama Dollfuss 1934 m. nutarė įvykinti valstybės per
versmą ir pasiuntė artileriją griauti darbininkų rezi
dencijas Vienos priemiesčiuose, tai jisai nuėjo į kated
ros bažnyčią papoteriauti ir kardinolas Innitzer davė 
jam palaiminimą.

Lietuvos tąutininkai irgi gavo bažnyčios palaimini
mą, kai 1926 m. jie nuvertė teisėtąją respublikos vy
riausybę. Pats arkivyskupas Skvireckas išiklmingai įves
dino Smetoną j prezidento vietą po to, kai pastarasis su
laužė savo priesaiką respublikos konstitucijai.

Taigi nenuostabu, kad ir Hitleris eina tokiu pat 
keliu, maišydamas politiką su religija. Tik jisai sten
giasi įbrukti vokiečiams savo religiją, kad nei popiežius,; 
nei kas kiįas negalėtų jo trukdyti.

1936 metais
F. J. BagociUs* ......
N. Rastenis ............

J. K. Mažukna 
A.< O. Šalna ....
M. J. Vinikas .
P. Jurgeliutė ...
W. J. Morris ...
K. P. Gugis ... 
Lopą t to ..........
S. Mockus ....
E. Mikužiutė . 
Zalatorius ......
Miliauskas ......
Preytis ............
Staneslow ......
Valibus ..........
Mikolainis ......

3669
2227 
. 251
3432

.’. 2659
3394
2466 
. 237
3374
2717
3412
3170
2159
2669

328

ganizacijos narių akyse, visuo
met turi daugiau pręgos būti 
išrinktiems, negu nauji kandi
datai, ir čia nedaro skirtumo, 
kuriai srovei tie viršininkai į 
priklauso. Tautininkai negali 
išmesti Bagočiaus ir Gugio, o 
pažangieji ųegali išmesti Vini- 
ko ir Mockaus- 1936 m. prieš 
Viniką kandidatavę p-lė Jurge
liutė ir gavo 2,466 balsus; šie
met prieš jį kandidatavo Mi
liauskas ir gavo 2,482. (Tre
čias kandidatas anąmet buvo 
Morris, gavęs 237 b., o šiemet 
Andziulaitis, kuris gavo 334 b.) 

Rinkiniai visuotinu balsavi
mu padaro “perversmą” tiktai 
tuomet, kai viršininkai kuo 
nors nusideda organizacijai. 
Taip, po Devenio aferos tapo 
visai sumuštas balsavimuose p. 
St. Gegužis (prieš Pittsburgho 
seimą), nors paskui, susiuos- 
tęs su tautininkais, jisai seime 
vistiek pralindo. Tačiau po to 
jisai daugiau jau nebedrįso 
kandidatuoti.

Antra išvada, kurią galima 
padaryti iš aukščiaus nurodytų 
faktų, yra ta, kad srovinis nu
sistatymas SLA. nariuose yra 
nusistovėjęs*. Nežiūrint kiek 
viena arba antra pusė agituo
ja, bet grynai srovinių sąrašų 
kandidatai visuomet I surenka 
daug-maž tiek pat balsų. Tie 
balsai pasidalina pusiau tarp 
dešiniosios ir kairiosios. Kartu 
jie sudaro gana didelį skaičių 
aktingųjų SLA. narių. Iš 6,500 
narių, dalyvavusių dabartiniuo
se rinkiniuose, kokie 5,000 pa
sisakė už srovių kandidatus, o 
1,500 balsavo už senuosius vir
šininkus arba už “dark horse”.

šilo akivaizdoje gali kiekvie
nas matyti, kad grynai partine 
agitacija Susivienijime negali
ma nieko pasiekti. Todėl buvo 
sveikas Vakarų Komiteto pasiur 
lymas mesti į šalį partinius 
ginčus ir iruoštis konstrukty
viam darbui ateinančiame sei
me. Bet, deja, musų dešinio
sios sroves.^, į kurios neturi tole
rancijos kitų žmonių nuomo
nėms, tą pasiūlymą atmetė su 
panieka, ir1 kilo aštrus “failas”, 
kurio pasėkomis, patys tauti
ninkai šiandie nesidžiaugia.

Apgailėtina, kad į šitą parti
nę kovą traukė Susivienijimą 
ir p. p. Vinikas su Vitaičiu, ku
rių pareiga, rodos, turėjo būti 
saugoti Susivienijime frater- 
nalizmo dvasią. Už tai jiem

(Tęsinys)
Vokiečių “bičiulyste”

Bet kartu tenka savo įtaką 
padidinti ir Baltijos valstybėse. 
Skanus kąsnis, bet sunkiai ap
žiojamas. Mažas riešutas, bet 
sunkiai įkandamas. Šitą riešu
tą saugo vakarų valstybės, nes 
joms visai nepakeliui su vokie
čių užsimojimais.

Prancūzija ir dalinai Anglija 
lyg ir buvo įpareigavusios Len
kiją, Baltijos valstybių sienas 
saugoti. Bet -nerami lenkų ba
jorų išdidi dvasia iš savos isto
rijos nieko nepasimokiusi pir
moje eilėje nuskriaudė lietuvių 
tautą, todėl ii’ čia negalėjo pa
sireikšti darnaus sugyvenimo. ;

Jei dar lenkai turi kokios 
nors įtakos Latvijoje ir Estijo
je, tai Lietuvoje jie tik kietą 
kumštį matė...

Vokiečiai čia iš seno jokio 
pasitikėjimo neturėjo. Tos trys 
tautos gerai žino, ką reiškia vo
kiečių “bičiulystė”.. Tik Suomi
joje vokiečiai surado, kad ir 
netiesioginiai šiokio tokio pri
tarimo. Suomija turi ginčų su 
SSSR. Šitą ginčą vokiečiai vy
kusiai išnaudoja. Bet dėl to pa
čio ginčo ir suomiai moka kas 
reikia jiems pasiimti. Suomija 
išnaudoja savo padėtį ir ji ra-, 
mi.

Lietuva praleido gerą 
progą

Lygiai tokioje geroje padėty
je iki šiol buvo ir Lietuva. Lie
tuva netekusi Vilniaus žemių 
galėjo vykusiai prieš visų pa
saulį atsispirti- prieš jų įtaką ir 
nusikratyti jų globos. Toje ko
voje lietuvius jau nekartą, kad 
ir netiesioginiai, bet vis dėlto 
palaikė vokiečiai ir SSSR. Iš tų 
priešgip5rbių Lietuva galėjo sau 
niiudoš semtis. Kai lenkai buvo 
visiškoje prancūzų įtakoje, tai 
vokiečiams visai nebuvo jokio 
išrokavimo, apskaičiaimo leisti

Lenkai turėjo daug nesuvestų 
sąskaitų su SSSR, todėl ir SSSR 
nenorėjo, kad lenkai Lietuvo
je įsigalėtų. Tos kovos sūkury
je, tų priešginybių akivaizdoje 
Lietuva galėję suktis, verstis ir 
ramiai apsukrumo neprarasda
ma gyventi. Lietuva galėjo sa
vo valstybės būklę stiprinti ir 
tautiniai tarpti.

Bet vokiečiai tolydžiai slap
tai anglų reakcinių konservato
rių padedami pradėjo atsigauti

SLA. nariai negali būti dėkin- ir prancūzams pradėjo- laipioti 
gi

K LIETUVOS
* GAISRAI TAURAGĖS 

APYLINKĖJE

TAURAGE. — Kovo 15 d. 
maždaug 1 vai. ryto užsidegė 
Kotkio tvartas ir daržinė (Lai
svės g-vėje). Atvykusioms gais
rininkams gaisro užgesinti jau 
nepavyko, Buvo pavojus ki
tiems namams užsidegti, nes

buvo didelis vėjas. Gaisro prie
žastis tikrai nežinoma. Sudegė 
3 karvės, arklys ir daug nami
nių ^ajukščių. Pažymėtina, kad 
didesni gaisrai vis vyksta Lai
svės g-vėje.

ERŽVILKAS. — Kovo mėn. 
11 d. 21 vai. Kulvertiškės dva
re užsidegė Gedgaudo malūnas 
ir lentpjūvė. Sudegė mašinos, 
trobesiai ir kiti priklausą daik
tai. Nuostoliai padaryti dideli. 
Savininkas sielvartavęs ir sir
go, kad turėjo likti vargšas.

3406 
... 655

1922
Palyginę tas skaitlines, mato

me, kad bendri rezultatai abe
juose rinkimuose buvo tie pa
tys: visi senieji viršininkai lai
mėjo žymias daugumas, šių 
metų rinkimuose balsai, paduo
ti už visus senuosius viršinin
kus, padidėjo; bet taip pat ke
liuose atsitikimuose padidėjo 
ir balsai, paduoti už jų opo
nentus. Nupuolė balsai tiktai 
vice-prezidento ir iždininko 
oponentų: p. šalna 1936 m. bu
vo gavęs 2,659, o p. Bukšnai
tis gavo tiktai 2«582; p. Lopa- 
tto buvo gavęs 2,717, o p. Tre
čiokas' gavo tiktai 2,509. 
z Tokiu budu senųjų viršinin- 
kų laimėjimas šį kartą yra di
desnis, negu kad buvo prieš 
dvejetą metų. Kiekvieno jų 
daugumos -šį kartą yra tarp 
1,000 ir 1,300 balsų.

Tretieji kandidatai neturėjo 
pasisekimo nei pereitą kartą, 
nei dabar. Jie gauna tarp pus
antro ir pusketvirto šimto; tik 
daktaro-kvotėjo vietai, kažin 
kodėl, tretysis kandidatas bū
na truputį laimingesnis: Dr. 
Valibus pereituose rinkimuose 
buvo gavęs 655 bal., o Dr. Sta- 
niulionis gavo dabai* 672.

Iš šių faktų galima padaryti 
keletą išvadų. Viena, kad se-'i 
nieji viršininkai, kurie nėra*

fįkį ’.

GRAŽUS LIETUVOS PAJŪRIO VAIZDAS

Toje tarptautinėje situacijoje' • 
prancūzų įtaka lyg ir pašlijo. , 
Tai vokiečiai pastebėję mėgino • 
mesti savo meškerę į Lenkiją. 
Ir čia surado tuos “šabesgoj”, 
kurie sutiko vokiečiams patar
nauti. Europoje tokiu tipingu 
“šabesgoj” yra ne kas kita, 
kaip lenkų užsienio reikalų mi-’ 
nistras ponas* Beckas, tasai vo
kiečių auklėtinis, junkeriškai 
išmuštrintas vyras.

Lietuva, tautininkų vairuoja
ma, šį momentą Europos val
stybių tarpe susidariusį pra
žiopsojo... To posūkio politiko-; 
je nenumatė ir tą gerą vietą 
vietą labai pigia kaina parda
vė...

Reikėjo jau iš anksto Lietu
vai šituo posūkiu susirūpinti ir 
nedelsiant reikėjo ieškoti geres
nės išeities. Dabar leista len
kams išmėginti savas jėgas. 
Lenkai betarpiai galėjo Lietuvą 
paspausti ir priversti tautų są
jungai nedalyvaujant Lenkijos 
diktatą be jokių sankcijų pri
imti...

Juk Lietuva dar nebuvo Len
kijos kaipo valstybė de jure 
pripažinta.

O šitai butų buvę galima at
likti per tautų sąjungą, arba 
kokiai didžiai valstybei tarpi
ninkaujant atlikti ir tuo pačiu 
išgauti kokias nors garantijas. 
O dabar, dabar Lietuvos nesu- 
vestos sąskaitos su Lenkija li
ko lyg tik jos vienos* reikalas.

Tai toks didelis Lietuvai su
teiktas smūgis, kurio pasėkų 
net sunku numatyti.

Lietuvai nei šilta nei šalta 
dėl reiškiamos užuojautos
Nėra ko džiaugtis, jei didelės 

valstybės dabar rodo savo už
uojautos Lietuvai ir giria ją, 
kad neįsivėle į karą... Juk tasai 
karas* jei bįutų įvykęs, vargu 
butų apsiribojęs! vien tik Lietu
va ir Lenkija. Kariauti, atvirai 
kariauti, didžiosios valstybės 
kol Kkas nenori... Geriau sveti
momis rankomis žarijas bars
tyti...

O mandagumas verčia viešai 
silpnesniam reikšti užuojautą... 
Lietuva tos užuojautos dabar 
turi pakankamai, nes teisė jos 
pusėje. Šiuo metu ne tik vienos 
Lietuvos teisė yra pažeista, bet 
ir tos garbingos pasaulio insti
tucijos, Tautų Sąjungos išoru- 
mas, jos autoritetas yra žymiai 
toje byloje užgautas! Lietuva 
šiuo metu visame pasaulyje su
silaukusi didelės užuojautos dėl 
šilo stipresnė savo byloje ne
tampa, Jos kovos partneris 
Lenkija išmėginusi savo jėgas 
ir patyrusi kiek tai pasaulis re
aguoja gali ir toliau pasirink
tu keliu mėgint’ žengti.

Lietuva gali džiaugtis, jei 
reiškiama užuojauta, o Lenki
ja laimėjimais. Tiesa, kolkas 
jos tas laimėjimas’ baltais siū
lais siutas, labai problematiš-

iija turi iš viso 5,500^00 gy 
ventojų. Lenkija — 31,000,00 
gyventojų. Rumunija — 18 
000,000 gyventojų. Taigi viso 
tos valstybės turi beveik tie 
pat gyventojų kaip ir Vokieti 
ja, būtent, 58,100,000, kas su 
daro trešdalį SSSR gyventoji. 
Tai rimta pajėga kaip vieniemi 
taip ir kitiems atsispirti. Turir 
galvoje, kad SSSR ir Vokieti 
jos santykiai vargu kada tai 
pagerės, jog jos nustos viena 
kitą šnairavusios, tai šitas susi 
daręs junginys butų tikras šie 
je Europos dalyje taikos ir re 
mybės ramstis ir laidas.

Bet šitas» junginys galėt 
siekti dar ryšių ir su Skandint 
vijos valstybėmis, būtent, šv< 
dija, kuri turi 6,120,000 gyver 
tojų. Norvegija — 2,890,004 
Danija — 3,540,000 ir net C 
landija — 7,900,000 (be kolon 
jų) su Belgija — 8,000,000. Ti 
vistos tos mažosios valstybės si 
darytų 87,000,000 gyventojų.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA
East Chicago, Ind

Moterų Pašalpinio Klubo vaki 
ras labai gerai pasisekė

Balandžio 24 d. Moterų Pi 
šaipiais Klubas turėjo vakar: 
kuriame buvo suvaidinta k< 
mediją “Šalaputris”. Reikia p: 
sakyti, jog valdytos visai n< 
blogai savo užduotis atlik’ 
Vaidino Rakašienė, Preidien 
Klapalauskienė, Rudmanien 
o sufleravo Valavičienė.

P-4ė Alena Pečiukaitė režisi 
vo ir iš viso programą tvark 
Be to, ji ir kelias daineles Ii 
bai gražiai sudainavo.

Tikrai nemaniau, kad mus 
moterys galėtų taip šauniai pi 
sirodyti. Jos vaidino puikiai, 
publika programa buvo patci 
kinta. > ■ į k

Publikos buvo pilnutė sv< 
tainė. Kai programa pasibaig 
tai prasidėjo šokiai, kurie t< 
sėsi iki vėlumos.

šia proga bus ne pro ša 
pažymėti, kad klubas jau g} 
vuoja 11 metų ir turi 80 narii 
Klubo finansinis stovis yra v 
sai geras. Klubui va d o va u j 
Griškienė (pirm.), 
(vice^iirm.) ir
(raštininkė). Tai tikrai darbs 
čios ir sumanios moterys. Joni 
priklauso didelis kreditas di 
klubo ugdymo. —Buvęs.

šimutien
Valavičien

ŽINIOS K UETUVOJ
IŠŠUTO ŽIEMKENČIAI

Bet Lietuva dėl tos dideles 
užuojautos neprivalo prarasti 
savo sveiką protą ir Lozorių 
tapti... Šioje naujoje padėtyje 
Lietuva turi ir privalo ieškoti 
išeities. Lietuva turi ieškoti 
naujų bendradarbių, arba tarp 
atvirų priešų taip suktis, kad 
kiekvienu momentu mokėtų ir 
sugebėtų susidariusią situaciją 
išnaudoti. •

Mažųjų valstybių pajė
gumas

Lenkija jau iš seno dedasi 
esanti Baltijos valstybe ir tos 
pakrantės valstybių net užtarė
ja. Tai nepaslaptis, kad Lenki
ja mėgins iš tų valstybių suda
ryti tam tikrą politinį ir karinį 
junginį. O toksai junginys tik
rai galėtų būti pajėgus, jo sie
nos siektų Juodųjų ir veik Šiau
rės jurų.

štai Suomija, kuri berods vi
są Jaiką atsargiai kratosi Bal
tijos valstybių turi 3,600.000 
gyventojų. Lietuva, Latvija, Es-

ŠLEPŠČIAI, Biržų valse. - 
Nutirpus sniegui, kur rudei 
buvo labiau įžėlę žiemkenčių 
užsnigus sniegui ant nesušąlu 
sios dirvos, per žiemą iššute 
Dabar tik stovi britą dirva, ly 
drobe apklota. Ypač labai išpu 
vę slėnesnėse vietose.

Ūkininkai dejuoja, kad šie 
met bus labai menkas žiemken 
čių derlius, nes dideli plota 
teks išarti ir atsėti vasarojų 
mi ar apsodinti bulvėmis.

— šlepšČių kaime šią žiemį 
kiškiai padarė itin daug nuo 
stelių sodų augintojams.

Nugraužė soduose obelaite: 
ir skiepus, taip pat daug nu 
kentėjo ir slyvų.

Labai nukentėjo obelų škic 
pai, nes pripusčius sniego, kac 
ir aprištiems, nugraužė viršū
nes, tuo sunaikindami galimu
mą augti. K. V. medelynėlyj 
apie 70 obelaičių buvo kiškių 
sunaikintos, kurios jau nebe
turės galimybės augti.

Einant pro šalį atrodo kaip 
su dalgiu išpiaustyta, išmar
ginta, Ūkininkams belieka pr- 
sirinkti: ar išnaikinti tuos ne
naudėlius, ar atsižadėti sodų 
ir 'skiepų auginimo.
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Gabrielė PetKevičaitė Į
IŠ MUŠV VARGŲ KOVŲ 

(1898 — 1927)
(Tęsinys)

Povilas Višinskis tuo laiku 
gyveno Pušvytinio parapijoje, 
kur dvarininko Jaloveckio sū
nūs j gimnaziją ruošė, neuž
miršdamas, žinoma, atspėjamu 
laiku darbininkų vaikų mokyti 
ir šiaip plačiai varyti tautos ža
dinamojo darbo. Pasitaikius 
šventadieniams, ypač, jei atsi
tikdavo keli paeiliui, mėgdavo 
Višinskis patraukti ir į Joniš
kėlį, kur bendrai nuveiktus 
darbus svarstydavom, ir naujus 
sumanymus keldavom. Dažnai 
pasitaikydavo dai' koks musų 
nusistatymo žmogus, pas mus 
tada apsilankęs, — tai dar 
smagiau pasitardavom.

Maždaug Palangos spektak
lio metu, o gal ir kiek anks
čiau (neturėdama “Varpo”, tik
rai nustatyti negaliu laiko), 
viename iš tokių pasitarimų 
nutarėm iškelti musų tautos 
nepriklausomybės obalsį. Ir nė 
sapnuote tada nesapnavau, kad 
gyvomis akimis turėsiu laimės 
tą išsvajotą rūmą išvysti. Me
nu gerai, jog rašydama tada 
apie tą svają, išsitariau: busiu 
tuo pagrindiniu į žemę įmintu 
akmenėliu... Ir ta nuomonė 
plaukė tada iš giliausio mano 
įsitikinimo.

Turėdama daugybę pažįsta
mų, buvau gąvusi Jjenkų. tauti
ninkų politikos veikimo (žino
ma, slaptą) programą, dar uk
rainiečių ir kaži kokios (nebe- 
menu) Kaukazo tautelės. Tų 
dviejų paskutinių ne ištisą pro
gramą, tik ištraukas. Visos tos. 
tautos statė sau vyriausiu tiks
lu — savo tautos nepriklauso-

—Kelti tas obalsis — musų 
pareiga, — nutarėm toliau.

—Bet... jei žandarai suseks, 
kas išdrįso tai padaryti, tai 
sprandus mums nusuks, — 
liūdnai šypsodamasis dar Vi-< 
šinskis pajuokavo.

—Tesuka — juoku į juoka
vimą atsakiau. Juk mudu bu- 
vova gryno vandens optimistu!! 
Ilgai negalvodavome, jei, musų 
nuomone, buvo kas reikalinga 
atlikti. Negalvodavome ir apie 
tat, kas mums klius už tokį 
darbą, iš dalies gal ir nepapras
to pasisekimo pusėtinai išlepin
ti. Na, ir didelis obalsis gimė, 
obalsiu palikdamas.

Tačiau gerai supratome, kad 
atskirų žmonių sumanymai ir 
uoliausias darbas, kad ir būre
lio žmonių varomas, tai vien 
lašas juroje, sulyginus su tuo 
suvaržymu, kurį metų metais 
kentėjo musų tauta.

Juk visose viešose įstaigose, 
išskiriant bažnyčią, slopinte 
buvo slopinama gimtoji kalba. 
Maža pasakyti — slopinta, bet 
tiesiog iš visur vyte išvyta: tiek 
iš mokyklų, tiek iš teismų, tiek 
net ir iš valsčiaus sueigų. Taip 
bent buvo visoje Kauno guber
nijoje.

Esu tos nuomonės, kad tik 
ta musų inteligentų veikėjų 
karta, kuri su mumis drauge 
tą dvasios naktį gyveno, suge
bės suprasti ir atjausti tą jaus
mų audrą, kokią sukėlė tada 
d-ro Vainieikio laiškas, kvie
čiąs prisidėti prie Palangos 
spektaklio.

(Bus daugiau)

[ ACME-NAUJIENŲ Foto ]
TAI NAUJOS MADOS GALVOS PAPUOŠALAS

Iš Vedusiųjų Gyvenimo
Pr. Lapienė /r.
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PAPURĖLIAI ŠVENTĄ DIENĄ

mybę.
—Jei tos tautos sau tokį tik

slą stato, kodėl mes negalime? 
— kalbėjome *ada su Višins-

Inlbierų (ginger) pyragai
čiai bus skanesni kai vietoj 
vandens, įpilsi t šaltos, .juodos 
kavos.

VVALLHANGING PATTERN 175^
No. 1752 — Šis margais šilkais išsiuvinėtas sienai panelis— 
gražiai papuoš Jūsų kambarį.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT D£PT.
1739 So. Halsted St., CMeago, III,

No. 1752

čia jdtdu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

| Adresas

I Miestas ir valstija 
«*■ MMB *■» '

Sekmadienis. Ore sniegas. 
Šiaurys vęjąs^ be. gailesčio ką 
sutikęs už apykaklės papurto. 
Ore nejauku. Ten ir vejamas 
šunelis neitų. Taigi nestebėtina, 
kad ir Papurėliai niekur nesi
ruošia. O tai sunki jiems diena. 
Kambario atmosfera slegia juos 
daugiau, negu lietaus lašai dau
žo jų namo stogą. Papurėliai 
susipykę. Iš pat ryto nei iš šio, 
nei iš to nė po žodelį viens į 
antrą ir vis tebetyli. Ir dalykai 
šit kaip tęsiasi.

Pavalgė abu lašinėlių su 
kiaušiniais. Užsigėrė su gera 
kava. Papurėlis atsileido diržą, 
numetė nuo pečių plosčiuką ir 
atsilošė sofoj. Pučia tik pučia. 
Gal padaugino kiek pusryčių. 
O ii' vakar guldamas geroką 
porciją kiaulės kojyčių suvalgė 
ir dar geresnę porciją šalta'ko- 
šės užsigardžiavo. Papurėlicnė 
barškina indus, smarkiai sukio
jasi. Baigusi darbą ir ji klęstc- 
li sofoj, bet greit iš jos pakyla 
ir atstumia truputį langą — 
Šviežio oro nori gauti. Jis su
šniokščia sau mintyse:

—Tai gyvatė — pavydi man 
patogiai sėdėti. Pamačiusi, kad 
man ir taip vėsu, dar langą at
stume.

Ji iš veido moka skaityti 
mintis. Matydama jį pykstant, 
eina uždaryti langą. Jai prie 
lango dirbant, jis mintyja.

—Matai, ragana! Pamatė, 
kad drebu, tai nuėjo visai lan
gą atstumti. Nori mane į ligą 
įvaryti. .Gerai. Aš apsirengsiu 
šiltai, sėdėk ir džiaugkis, ma
nydama man kenki.

’ Papurėlis apsimauna kiek 
turi kelnių, susiveikė. du megs- 
tinius, ploščių ir vėl susmunka 
sofoj. <

—O, Jėzau, karštis. Matomai 
ligos pradžia. Gal plaučių už
degimas. Tokiame laike atviras 
langas ir aš prakaitu išpiltas,— 
susiėmęs! už galvos Papurėlis 
balsu aimanuoja. — Ar gyven
siu dar? Kokiam galui dirbau 
iki šiol, taupiau? —. Eina prie 
lango ir išvydęs jį uždarytą 
baisiausiai pradeda šėlti.

—Tu, tu neraliuota ragana,

pamačiusi, kad aš visas šlapias1 
uždarei langą? Ką tau daryti? 
Jei čia nekiltų Amerika, trauk
čiau tave ant grindų ir gautum 
ko verta esi. Bet dabar ką tau 
daryti? — Numeta visus dra
bužius ir pasilikęs lik su apati
niais sielojasi baisios ligos pra
džia. Tuo tarpu dar jam šū
kaujant, Papurėlicnė buvo at
stūmusi net anų langu.

—Aš visas drebu! Liga, bai
si liga mane slegia. Galas! Ak, 
gyvenime žiaurus, nors tu man 
esi uždėjęs sunkų kryžių tavo, 
keliais vilkti, mirti nenoriu. 
Kad dar pasveikčiau, kad dar...

Tuo momentu subirbia tele
fonas.

—Heilo, — jis atsiliepia.
—Alia!—ataidi skardus bal

sas su skubiai beriamais žo
džiais. — Mes kviečiame jus, 
Papurėlius, pas mus į svečius. 
Vieni esame, įkyru. Nors žmo
nės mano mus medaus mėne
siu tebegyvenant, bet ne taip 
yra: nubosta vieniems iš tikro. 
Ypač piano žmonelė reiškia 
viskuo nepasitenkinimą. Tik 
žymus svečiai gali negeistinas 
svajones išblaškyti.

--Nesuprantu, ką tuo nori 
pasakyti, —- Papurėlis paabejo
jo.

—Jus kaip pavyzdingai vedą 
gyvenimą mums labai pagei
daujami kaipo svečiai, — tele
fono rageliu skamba skardusis 
balsas'.

Papurėlis išskėtęs akis, pil-. 
nas nusistebėjimo, pamoja, 
žmonai. Ta paėmusi telefoną 
švelniai:

—Heilo! Taip . . . Linksma 
girdėti žmonių nuomonę apie 
mus. Ne su saule' gyvensime.. 
Reikia visada gražiuoju. Vienas, 
ką sako, kitas patyli . . . Taip; 
. . . Dėkui, busime . . . Tai ji, 
nežino? Well, mėsi buk lai pro 
šalį važiuodami stabtelėsime. 
Taip . . . Iki pasimatymo.

Ir kaip niekur nieko, abu ap-> 
sirengia tylėdami, kaip dažnai 
juose, sėda į “Forduką” ii- trau
kia pas balučius pietų.

(Bus daugiau)

NAKTIS
Juokdamosi saulė žemyn leidosi 
Nežinoma gazelė ant dangaus 

[traukėsi 
Ta juoda Tamsa, duoda daug 

[pagundų !, 
Kuri baisias kaltes nuo akių j 

[uždengė! 
* *

Tai buvo naktis liūdna, nelaį- 
[minga 

Kada Tamstos glėby gyniausi 
[baiminga 

Tamsta daugiu u jautei, o ma
giau kalbėjai!

O aš abejojau are mane my
lėjai?

Nesibijok manęs, uš daugiau
[nepykstu 

Nes šioje gadynėj daugel taip 
[įvyksta 

Nes šioje gadynėj vyras tur’
[kalbėti,!

Kad nori širdingai moterį
[mylėti!

Marė Abraitis-Narmontienė 
Parašyta Birželio 1, 1906 
Chicago, Illinois.

“Tiesa Apie Veidus” 
Arba Popietis Gro
žio Salione
Komedija, Kurią Fellowship

House Moterų Klubas Vai
dins šiandien Popiet

Nekarta bėgyje praeitų dvie
jų-trijų są vaičių teko paste
bėti musų Bridgeportietes pon
ias M. Schultz, A. Naikelis, E. 
Woidat ir kitas skubinant link 
Fellowship House. Pamaniau 
sau, nejaugi jos ten Taip tan
kiai mitinguoja ir admirąvau 
jų pasišventimą šio Klubo veik
lai, Bet tik kelios dienos atgal 
sužinojau visą sekretą tų susi
rinkimų. Tai buvo jų repetici
jos ruošianties prie įdomaus ir 
juokingo veikalo vardu—“Tie
sa apie Veidus.” ši komedija 
dedasi grožio salione ir ją stato

r ’ ’ 1

Bukim Gražios
Rašo Madame X. 

------------------- -----------,------—y

Užkietėjimas vidurių 
kenksmingas grožiui

Atsiminkit, kad su pauderiu 
ir dažais nepataisysit tų blogu
mų, kuriuos suteikia užkietėji
mas vidurių.

šiandien net grožio ekspertai 
pradeda sveikiad protauti ir ne- 
bebruka visokias mostis ir da
žus, bet pataria išmintingai val
gyli ir save prižiūrėti. Užkietė- 
jiiųas vidurių mums daug blė- 
dies padaro. Ne tik užnuodina 
kūną ir sugadina ūpą, bet ir iš
vaizdą. Oda pasidaro geltona ir 
lyg nuvytusi. Akys pameta bliz
gėjimą, ant odos atsiranda juo
di taškeliai, plaukai persisun
kia riebumais ir 1.1.

Todėl kreipki t daugiau do
mės į valgį ir apsisaugokit nuo 
užkietėjimo vidurių. Nuo pat 
ryto paimkit pusę citrinos, į- 
spauskit ją į pusę stiklo drung
no vandens. Kitame stikle įpil
kit tiek pat vandens ir įdėkit 
pusę šaukštuko valgomos so
dos, išmaišykit, paskui įpilkit 
citriną su vandeniu, vėl išmai-^ 
šykit ir išgerkit, taip darykit 
kas rytą. Jeigu nemėgsta t sq- 
dos, tai gerkit vien citriną su 
šiltu vandeniu. Nevalgykit rie
bios mėsos, bet daugiau darželį 
vių ir pieno. | 1

scenoje Fellowship House Mo
terų Klubas, 831 ėst 33rd Place, 
šiandien, lygiai antrą valandą 
po piet.

Didžiumą sąstato sudaro mu
sų lietuvaitės, tad Fellowship 
House turėtų būti pilną^ musų 
publikos, kad pasigėrėti šių 
moterų gabumais ir atsidavimu 
gražiam darbui. Panašiais pa
rengimais, kurių atsibuna po 
kelis per metus, šis klubas pri
sideda prie sukėlimo fondo, iš 
kurio tas labai reikalingas ir 
naudingas Fellowship House 
darbas yra padaromus galimu.

Sekančios klubo narės suda-. 
ro 'sąstatą, kuris suvaidins šią 
komediją: ponios J. Martin, 
Klubo prezidentė, E. Woidat, 
E. Mockus, S. Cibulskas-Fink, 
Mirie Schultz, A. Naikelis ir 
M. Cody- Fellowship House ve
dėja, ponia Alice - M. Mauck, 
režisoris. Įžanga tiktai 25 cen
tai. Po veikalo arbatėlė. Visi 
kviečiami atsilankyti.

N. G-nė

Skaitytojos Balsas
Labai nudžiugau, kai “Nau

jienose” pasirodė Moterų Sky
rius. Tai buvo kilnus sumany
mas tokį skyrių pradėti. Skai
tau už pareigą tarti širdingos 
padėkos žodį p. M. Jurgelionie- 
nei, kad ji stengiasi lietuvių gy
venimą pagerinti, moteris ap
šviesti. Moterų skyrių skaitant, 
galima daug ką naujo pramok
ti, galima sekti visą moterų 
veikimą ir gyvenimą.

Spauda yra galybė, 
rims garbė platinti 
šviestis, kitus šviešti,
pirmyn kartu su visais kitais 
kultūringais žmonėmis

Skaitytoja Teresė J. Kiksai So. HaUtod Chicago, IU.

ir mote- 
spaudą, 

ir žengti

• j-'*" . ’■ '.fu

| Maistas |
f Veda DoTa Vitkienė i

O AT M E AL PYRAGAIČIAI

(4 ar daugiau tuzinų)
% puoduko taukų arba sviesto
1 puodukas cukraus (bako arba <us- 

vaus)
2 kiaušiniai
J/2 puoduko rūgštaus pieno
1 šaukštukas vanilijos esencijos
2 puoduko oatmeal (rolled oats)
2 puoduku miltų ,
1 šaukštukas baking pauderio
Vz šaukštuko sodos
Vz šaukštuko druskos
1 šaukštukas cinamonų
Vi šaukštukos nutmeg
’/i šaukštuko c'.oves (gvarzdykų)
1 puodukas smulkiai sukapotų rie

šutų
1 puodukas smulkiai supjaustytų ra- 

zinkų.

Ištrinkit taukus arba sviestą su cuk
rum. Dėkit po vieną kiaušini 4r -po kiek
vienam įdėjimui gerai*. išplakit. Dėkit 
rugštą pieną ir vaniliją, paskui oat
meal. Visus likusius dalykus kartu su- 
maišykit ir perleiskit per sietą. Dalį 
miltų užpilkit ant razinkų ir išmai
šykit. Likusius miltus dėkit prie jau 
ištrinto sviesto ir kiaušinių mišinio, ge
rai išmaišylut, ant galo sudekit razin- 
kas su miltais ir vėl gerai išmaišykit.

Taukais ištepkit blėtį, imkit mišinį 
su šaukštu ir dėkit po truputį ant blė- 
ties. Kepkit karštame pečiuje nuo 10 
iki 12 minučių. Prisiuntė L. M.

KONSERVUOTOS ŽEMUOGĖS AR 
RHUBARB

Neužilgo ast rinkos pasirodys daug 
žemuogių, todėl nepraleiskit progos ir 
prircngkit sau konfitūrų iš žemuogių. 
Virkit lygią dalį uogų ir cukraus. Jei 
patinka galit perkošti, nors skaniau yra 
su visom uogom virti. Sudekit į steri- 
lizuęius stiklus, kai atšals, užpilkit iš- 
tarpyto stearino it padėkit ant žiemos.

Rhubarb galit taip pat virti kaip 
žemuoges arba kaipo kompotu—su 
daugiau vandens ir mažiau cukraus. 
Rhubarb yra labai geras virškinimui su
reguliuoti. Prisiuntė K. Vazgienė

MADOS

No. 4632 — Paskiausis Paryžiaus modelis, šie rūbai tinka bile kur. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, ir 40, oelių per 
krutinę.

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



SUSIRINKIMAI
_______ t' , .

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, gegužės 13 d. Amalgamated^ Centro namuose, 333 
S. Ashland blvd., 7:30 v. v. Nariai prašomi atvykti.

Valdyba.
Lietuvių Darbininkų Draugijos 4-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 12 d., ketvirtadienį, 8 v. v., 2244 
W. 23rd PI. Visi nariai esate kviečiami atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. Susirinkimas svarbus, todėl kiekvie
nas privalo atsilankyti laiku. —A. Dainis, sekr.

------ 1-------—---------------------- /" " . .. ---------

Vestuvių Varpai p-lei 
A. Statkus ir Ig. 
Venskui

šeštadieny, gegužės 14 d. 5 
vai. vakare šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj Vestuvių varpai 
suskambės ji unikaičiui Ignati- 
jui Venskui, 3422 Lowe avė. ir 
panelei Onytei Statkus, 901 W. 
35th Str. į

Jaunuoji yra Uršu’ės Statkie
nės, tavernos savininkės, duk
relė.

Vestuvių puota bus šv. Jur
gio parapijos svetainėje.

Senas Petras

NAUJIENOS, Chlcago, DL
Umbrosui ir K. Junčiui, už gra
žiu rožių bukietų ačiū krikšto 
šiitui J. Skurkai, už gražius 
linkėjimus S. Radžiui. Ačiū dė
dei ir dėdienai Stankevičiams ir 
jų šeimynai, broliui Jašinskui 
ir jo šeimynai, broliui Gadei- 
k’ui ir jo šeimynai, seserei 
Umbrosienei, jos vyrui ir jų 
šeimynai, broliui Narsučiui ir 
jo šeimynai, ponams Skur- 
kiams ir jų šeimynai, ponams 
Puodžiūnams, kumamsi po
nams čingams. Ačiū visiems 
svečiams* giminėms ir drau
gams, kurie buvote. Jūsų geri 
linkėjimai ir dovanos pasiliks 
ilgai musų atmintyje.

Frank ir Katrina 
Smilgiai su šeimyna.

Ketvirtadienis, geg. 12, ’38

X-tra* X-tra Xtra
ST. CASIMIR MONUMENT CO.

Didelis Išpardavimas Paminklų ir Headstones Su Nu
žeminta Kaina. Užmokant Pinigus Pilnai 25-tas 

Nuošimtis Diskant
Reikalui Priėjus Kreipkitės 

MR. G. H. NELSON
3914 West lllth St. č Tel. Cedarcrest 6335

arba
. - MR. GEO. M. CHERNAU^KAS

1900 SOUTH UNION AVĖ. Tel. CANAL 2183

L. M. Norkus
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROS]A Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kui-j užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

PAVASARINIAI SPEGIALAI
Pilnas

MALEVŲ IR 
DEKORACIJOS 

IŠTEKLIUS
»

l»nc>

ENAMEl

VARNIŠO 
REMUVERIS

Gal. £8C

WHITE 
ENAMEL

1 kautas uždengia

Gal 1.98

SKRYNŲ 
MALEVA 
Gal. 89 c

LEAD ZĮNC 
AND TITANOX

NAMU 
MALEVA 

Gal.

Visos rūšys
SIENŲ PO
PIERIAUS 

VALYKLIŲ 
3kenai 

už

RAGAM PAIMT & WALLPAPER CO
4321 ARCHER AVENUE

CRANE COAL 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

S, ■ ■ ■. • ‘ i - .1 • ,

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
i indais stalas sužavi nors ir pa* 
| prasčiausį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJOR8S DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

Ona Dovgin turėjo 7 
Gimtadienio Puotą

Gegužio 8 dienų ponia Ona 
Dauginienė, 6108 S. State Str., 
apvaikščiojo savo 36-tų gimta- 
d.enį gražia puota. Artimi 
dr: ugai, kaip lietuviai taip ir 
svetimtaučiai, dalyvavo šioj 
gimtadienio puotoj ir linksmai 
praleido laikų prie skanios va
karienės ir gerų gėrimų.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) b

Stanislovas Mikaitis, 26 me
tų, su Josephine, Kaltinger, 23 
metų.

Edwin Kielas, 23 metų, su 
Estelle Kaminski, 22 metų. ....

Antanas Chapukonis, 20 me
tų. su Eleanore Ziemba, 20

Juozas Znotas, 29 metų, su 
Anna Mariosh, 20 metų.

Julian Urban, 29 metų, su 
Brone Kasiliauskas, 20 me$ų.

KLAUSYKITĖS 
___ ŠALTIMIERO 
ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENĮ-

W. H. F. C. —7 IKI 8 V AL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINKITES “NAUJIENOSE
Ponia Anna Dovgin už do

vanas ir dalyvavimų šioj puo
toj visiems yra širdingai dėkin
ga. Senas Petras

Joniškiečių Vakarienė
Joniškiečių L. ir .K. Klubas 

gegužio 15 d. Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. turės 
skanią vakarienę prie geros or- 
kestros. Prasidės 5 vai. po piet. 
Ne nariams 35c., o nariams dy
kai. Kviečia visus valdyba.

Reikalauja
Perskiry

Joscph, Stažas vs Auna 
zas.

Pagerbs Ponią 
Zofiją Gapšienę

Sla-

GERA PROGA ĮSIGYT
* / 4 •

Rogers Sidabrinius Setus

BIRUTĖS RAKŠTYTĖS 
BIRTHDAY PARTY

Biru-Ponų Rakščių dukrelė 
i';ė susilaukė j .u. dešimties me
tų amžiaus. Tai jau buvo ženk- 
yvos sukaktuvės, o todėl ir 
‘birthday party”. Ta proga 
pas ponus Rakščius susirinko 
gr: žus būrelis draugų palinkė
ti jų dukrelei gerovės. Tarp 
svečių buvo ponai Jasinskai, 
ponai Vilkučiai, ponai Banes 
iš Cicero, ponas Pr. Petraitis 
3il šeimyna iš Racine, Wis., po 
nię. Sadauskienė. Chicagiškiai 
svečiai buvo visi biznieriai ir 
naujieniečiai. Taigi besilinks
mindami visi susitarė sykiu 
Naujienų piknikan važiuoti ge 
gūžio 22 dienų. Ponai Rakščiai 
yra seni chicagiečiai. Turi gra
žių šeimynų, du sunu ir duk
terį. Vyresnis sūnūs 'tarnauja 
aviacijoj. Pats p. R: kštis senas 
biznierius, barzdaskutys.

St. Yuškos Varduvių 
Puota

Daug draugų, kaip iš lietu
vių taip iš svetimtaučių, gegužio 
7 dienų sveikino Stanley Yuš- 
kų jo varduvių dienoj. Ponų 
Yuškų tavernoj, 6241 S. State 
St., įvyko Stanislovų varduvių 
puota. Ponai Yuškai visiems 
puotos dalyviams yra širdingai 
dėkingi. Senas

Ponia Zofija Gapšis, gyve
nanti 3326 S. Halsted St., Chi- 
cago, minės savo vardo dienų 
gegužės 14 šių metų. Pagerb-i 
būvės įvyks 3119 S. Morgan 
Street, kur ji su savo vyru Do-’ 
minjnku Gapšiu su ponia Ade-! 
le Misčikaitiene; (užlaiko tčVer
no užeigų.

-,i:h ... . .
Ponia Zofija 'Gapšis yra la

bai gabi biznierė ir politikie- 
rė. Jinai pirmiab turėjo urmo 
(wholesale) groSerio krautuvę 
prie 33rd Pk.ce ’ ir S. Halsted 
St., bet vėliau perėjo į taver- 
no bizir. Ji jau su virš 32.me-. 
tai kaip gyvena ant seno lie
tuvių Bridgeporto. Ji yra pla
čiai žinoma netik Bridgeporte, 
bet ir visoje Chicagoje. Poli
tikoje daly v. uja daugiau kaip 
15 metų.

Praeitais rinkimais darbavo
si 57 precinkte, 11 wardoje už 
teisėjų Jarecki.

Daug yra pasitarnavusi į'vt i- 
riais reikalais savo draugams 
ir pažystamiems, kurie už tai 
jų gerbia. Jau 31 metai kaip 
vedusi su Domininku Gapšiu, 
užaugino tris dukteris ir vie
nų sūnų, kuris thipgi eina mo
tinos pėdomis ir yra puikus 
biznierius, užsiima spaustuvės 
bizniu. Draugas.

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

Petras

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

“Faun” 
Design %

Vertė
$2-50

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

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

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų f

su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už ..........   $1.49
6 didelės šakutės už ................................. 1.19
6 sriubos šaukštus už .............................   1.19
6 salotom šakutes už ..:...........   1.19
6 arbat. šaukštukus už ............................. 79^
6 Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštų 15 centų extra už persiuntimų.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

Smigelskių 
vieša padėka

MELROSE PARK, III., gegu
žio L d. — Mes, Smigelskiai, 
tariame širdingų ačiū musų 
gerbiamiemsi darbuotojams, ku
rie padėjo ' surengti musų si
dabrines 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktuves. Ačiū ren
gėjoms poniai sesutei K. Um
brosienei ir poniai Vitkienei. 
Ačiū gerbiamam tvarkos vedė
jui broliui J. Narsučiui, už 
Skanius valgius poniai INotkie- 
nei ir poniai Pranienei, prie 
stalo nešėjoms panelėms Mar- 
Vnktųtei, Buginiūkei ir Tame- 
liukei, už svečių priėmimų po
nioms Umbrosienei ir Vitkie
nei, už, patarnavimų prie alu
čio ir

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

Setas iš 6 šmotų vienam as- 
sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas

linksmybės ponams S

meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, yįdelčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus' iš apgarsini
mo, • kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. -Tie setai yra 
Rogers sidabro ir gąrantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip p> 
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parįnko 
tiktai savo skaitytojams.
praleiskit šios progos.

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 $1.7,5.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti Į -ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

• , x

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

Atsiųskit man ........................ .................... ............................. ...............

Vardas .................. ................................... ...........- ——...... — ---------
I , ‘ . 1 r*. ■ ' , . . , • ' . ’ \

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

Miestas ...........     Valstija -------------
ii’ ’i ‘7' • . --.‘r •' .-

Kupono No. 134 a Gegužės 12 d.
_______ ______*---------------------------------- ------- -------i-----------

ri gerų progų įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Pasinau
dok i t jų 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 keletu centų įsigyti.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

...... - ...................... "X

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG* DISTANCE

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianas ii 
visokius rakandus bei Storus. Ve-
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas Ka
ta ntuotas. Taipg? pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE

VŲ KRAUTUVĖ 
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street 

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Garsinkites “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, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS-

C0NRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 Vį. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2"50
GYDYMAS  r$Cn.OO
LIGONINĖJE ............... vv
RAUDONQYSLĖS‘ IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS 79.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.
" . ------ , ..........

• RIESTA ŲR ANT AT

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and 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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Dr. K. Mikolaitis 
su žmona lankėsi 
Chicagoj

Lietuva judamuose 
paveiksluose Pirmyn 
Choro piknike

Dr. K. Mikolaitis su savo 
žmopa iŠ Lawrence, Mass., abu 
seni chicagiečiai, lankėsi ke
lias dienas Chicagoj e. Jiedu 
čia buvo atvykę j nabašnikės 
Byanskienės laidotuves. Dakta
rienė Mikolaitienė yra nabaš- 
ninkės Byanskienės dukrelė ir 
Jono Byanskio sesutė.

Daktaras' ir daktarienė Miko- 
laičiai atlankė į Naujienų pa
stogę, kur seniems jų drau
gams buvo labai malonu juos 
pamatyti ir valandėlę pašneku
čiuoti su jais apie senus lai
kus.

Pirmyn choro nariai ir visi 
jų svečiai atsisveikinimo pik
nike nedėlioj turės galima sa
kyti kaip 
view”.

ir Lietuvos “pre-

choras šiam pikni- 
Lietuvos judamųjų 

filmą. Ji bus čia pa-

Pirmyn 
kui gavo 
paveikslų 
rodyta, kad iškeliaujantys cho
ro nariai išanksto turėtų su
pratimą ką 'jie pamatys Lie
tuvoj, o pasiliekantys jų drau
gai pamatytų ko nematys. Tai 
yra graži spalvuota Lietuvos 
vaizdų filmą, kurią atvežė iš 
Lietuvos ponas Januškevičius.

Vaizdas iš Valentino Katajev apysakos “Vienišio Bal
ta Kelionė”. Galima pamatyti Sonotone teatre.

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

Prie to Pirmyn choro pik
nike bus parodyta kita graži 
filmą, užvardyta “Europa tu
ri viską”, iš kurios pikniko da
lyviai pamatys gražiąsias Eu
ropos vietas, 
pirmyniečiai 
matyti savo 
vą ir atgal.
• Tas piknikas įvyks 
tį sekmadienį gegužio 
ną, Birutės darže.

Merginos Rengiasi 
Sumušti Vyrų 
Choro Vyrus

Daugelį tų vietų 
turės progos pa- 
kelionėje

Daug Išleistuvių iš North Side

j Lietu-

HELP VVANTED—FEMALE

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, nėra skalbimo, nėra vai
kų.. 1913 S. Morgan St. 1 augštas iš 
priekio.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui; 2 suaugę; North Shore 
Namai, savas kambarys, vana, ra- 
dio, $7.00. Rašyti laišku į Naujienas 
Box 826.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PARTNERS VVANTED

BRUNO BRUZGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj . išgyveno 24 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Žiauny- 
tę, sūnų Bruno 6 metų, dėdę 
Stanislovą ir dėdienę Elvirą 
Bruzgulius, • pusbrolį Vytautą 
Bruzgulį, 2 sesers sūnūs: Al
bertą ir Ernestą Kaminskus, 
ciocę Anelę šliužinskas, Wa- 
terbury, Conn. ir kitas gimi
nes Amerikoje. Lietuvoje — 
tėvelį Dominiką, dvi seseris: 
Liudvisę ir Moniką, brolį 
Juozapą ir brolienę Juzefą 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 
parap. 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—paskuti h į patar- 
nav‘ * ‘ '

ATMINTIS

ateinan-
15 die-

Musų dukrelės. Aldonos 4 
metų mirimo sukakties

1934 m., gegužės 12 d. vie
nintelė musų dukrelė, pražy-. 
dus kai pavasario pirmoji gė- 
lelė-žibutė, atsiskyriai iš mu- = 
sų šeimos ant visados, ir nuo 
tos dienos, palikai mus liūdin
čius keliauti sunkiais gyveni
mo būvio tokais.

Tu ilsies Aldut ramiam ka
pelį, o mes tavęs tebeliustam, 
ir niekomet neužmiršim nes 
mums palikai nemirštamų dar
bo kurinių ir kilnius troški
mus.

Liūdi tėveliai, Olėsė ir Vik
toras, ir brolis Algirdas, UR
BONAI.

Pastaruoju laiku nonthsidie- 
čiams parupo išleistuvės. Jie 
nori, kad jos butų iškilmingos.

Štai SLA 226 kuopa rengia 
išleistuves savo delegatams, ku
rie važiuos į SLA seimą Scran- 
tonan. Šios išleistuvės pasireikš 
išvažiavimu į Jeffersono girias 
nedėlioj, birželio 12 dieną (o 
jei ta diena bus lietus, tai iš
leistuvės bus Grigaičio svetai
nėje, kur kuopa Savo susirin
kimus laiko).
Dar Prie Didesnių Išleistuvių 

rengiasi Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras. Šis choras nori gra
žiai išlydėti Pirmyn chorą į 
Lietuvą. Taigi birželio 5 dieną 
---------------- 1----------------------

Vyrų choras turės išleistuves 
Pirmyn chorui Jeffersono gi
riose. Čia bus puikus progra
mas. O puikiausias tai bus 
baseball lošimas, nes Pirmyn 
ir N. Gadynės chorų merginos 
loš baseball prieš Vyrų choro 
vyrus. Ar jos sumuš vyrus? 
Tai bus pirmas toks triksas pa
saulyje. Ir bus ko pažiūrėti.

Pavienis vyras paieško pusininko 
į farmą arba parduosiu farmą. Gera 
vieta ir nebrangi. Kas pirmas tas 
laimės. J. J. Box No. 313 pos. office 
Kart,. Mich.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON tavern pilnai įrengtas 
Galima pilnai renduoti 4 kamba
rių flatą ant antrų lubų. Savinin
kas ant antrų lubų Joe Baranaus- 
kis, 3800 Emerald Avė.

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių Ir Trokų Reikia
ATEIK į didžiausį naujų ir 

atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
□et 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 West 63rd Street 
ties Loomis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

VIEŠAS Cook County globėjas 
parduoda, jaunamečių turtą likvi
duodamas, du freiminiu namu po 
du flatu, pečiais šildomus; mėnesi
nės pajamos $80. Apsigyvenęs sa
vininkas gali išsimokėti juos iš pa
jamų. Dabar pilnai išnuomuoti. Kai
na—$4,000 už abu namu. Randasi 
ties 5538-40 Lowe Avė., Chicago. 
Pageidaujama grynais pinigais $1, 
000. Likusį per ilgą laiką. Agentai 
nesikreipkite. Antrašas George R. 
ETltzmaurice, 29 South La Šalie St., 
Chicago, viešų globėjų advokatas.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Painokos

PROGA IŠMOKTI BŪTI AUTO- 
MECHANIKU—Lietuviai gali pasi
naudoti proga ir išmokti gerai ap
mokamo amato, būtent, auto inži- 
nierystės* Pareikalavimas tokių 
darbininkų ypač dabar vasaros me
tu yra didelis. Perskaitykit Fede- 
ral Auto Engeneering apgarsinimą 
ir atsiiankykit

2040 Washington St. Blvd.

MOVING AND EXPRESSING

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

<■

Smigelskių 25 metų 
sukaktuvių puota

Gražus sidabrinio jubiliejaus 
pažymėjimas

ŠTORAS IŠRANDA VOJIMUI
Nedidelis Storas ant rendos, ran

dasi prie pat lietuvių bažnyčios, 
18-toj apielinkėję, geriausiai tin
kantis barber shop, nes čia barber- 
nė buvo per suvirš 30 metų. Randa 
pigi. Atsišaukite pas— 
TANANEVICZ and WASLOVAS 

670 West 18th Street

imą. >>

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

MARIJONA BUIVIDIENE 
Po tėvais Virbickai te

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 9 d., 3:40 vai. po pietų 
1938 m., sulaukus 40 metų am
žiaus, gimus Mt. Carmel, Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, motiną Oną ir 
patėvį Joną Talmontus, sese
rį Stella ir švogerį Pranciškų 
Norbutus, 2 dėdės Feliksą ir 
Adomą Virbickus ir jų šei
mynas ir kitus gimines, Mt. 
Carmel, Pa. sesers dukterį 
Agotą česnienę ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, 4348 So. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg. 
14 d., 2:00 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Buivi- 
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Motina, Patėvis, Se

suo, Svogeris, Dėdės ir 
giminės

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
tel. Yards 1138.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS l 

$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 uz jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

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

I m VI A Gėlės Mylintiems
II Lk M Ji Vestuvėms, Ban- 
lllIjiĄ kietams, Laido-

w ■ 1 1 tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

AIA ,

MARIJONA VALIŽONIENĖ 
(po tėvais Paugutaitė)

Ųęrsisjcyre su šiuo pasauliu 
geg’ 6 ■? d.. 1938vjnl5/? sulaukus 

•?r4lFrm 7.' 77 ;
apskr. Pasvalio ,Parap. Pamiš
kio kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

4 sūnūs: Aleksandrą, Ludviką, 
Juozapą ir Joną, seserį ir švo
gerį Anelę ir Jurgį Mikalajū
nus ir šeimyną ir daug kitų 
giminių. , .

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., geg. 
14 d., 8:00 vai. ryto iš koply
čios bus nulydėtėas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vali- 
žonienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Sesuo, švogeris ir 

giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

Juozapas Masalskis; 834 W. 
33rd renka aukas padengti lė
šas šių laidotuvių.

MELROSE PARK, III. — Ge
gužio 1 dieną, kada saulutė šil
čiau suspindėjo, Męlrose Parke 
turėjome paminėtiną puotą. 
Tai buvo ponų Smigelskių si
dabrinis! vestuvių jubiliejus. 
Apvaikščiojimas su puotai įvy
ko Cominunity bildinge, 17 ir 
Rice.

Pranas ir Katrina Smigels- 
kiai yra J doltą' mylintis ir pa
žangus žmones. Gyveno jie tik
roj mielėj ir vienybėj ir po 
tiek melų jų meile neatšalo. 
Nestebėtina, kad jie išaugino

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Kambariai -

RENDON fornišuoti kambariai. 
Geras Service, šiltas vanduo. $1.50 
savaitę. 2100 W. 59 St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įt^sai P^d^vimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, isokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 mėtai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street

mus Biržų5

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

LOVEIKIS ssr 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

žymi įvjjųrię^e ,šakose, o ypa
tingai muzikoj. Srnigelskiai gy
vena adresų 705 12th avė., 
Mclrose Park, III. Yra Naujie
nų skaitytai...

Smigelskių 25 melų apvaikš- 
čiojiino' puota buvo smagi vi
siems. Svečių atsilankė apie 
pusantro šimto. Stalai buvp pa
puošti gyvomis gėlėmis ir buvo 
pilni gardžių gėrimų ir valgių, 
kuriuos pagamino gabios lietu
vaitės moterys.

Ponai Srnigelskiai kiekvieną 
svetį su didžia meile ir pagar
ba pasiliko.

Kaipo senas jų pažystamas, 
turiu už garbę ištarti savo di
dį pasitenkinimą. Jų garbės 
diena buvo didelio malonumo 
diena visiems'. Nuo savęs aš 
reiškiu ponams Smigelskiams 
savo širdies linkėjimus, kad jie 
laimingai gyventų dar ilgus 
metus ir susilauktų savo vestu
vių aukso jubiliejaus.

S. Radžius.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir’ Trokai Parda^^^^ 

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 . , j 
5001 Š. Western Blvd. 

Vedėjas Joseph Bagdonas.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dčl 
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. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

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

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA KEPYKLA su 
NAMU, cash biznis. Priežastį par
davimo patirsite vietoj. 918 Oliver 
Avenue, Aurora, III.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

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

Tel. CANAL 8500

Pardavimui gerai išdirbtas taver
nas. Aukuoja. Priežastis—liga. 2651 
W. 59 St.

.... Pataisyk Stogą' ir 
’RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Išvažiuoja Lietuvon

Pardavimui tavernas, geroj vie
toj arba ieškau partnerio: moters 
ar vyro, nes vienai per sunku pri
žiūrėti yra lunčruimis ir svetai
nė. 2055 Cermak Road.

FINANCIAL 
Finansai-Paskoles

t

ONA MARTINKIENĖ 
. po tėvais Bargailaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 8 d., 7 vai. vak., 1938 m., 
sulaukus 49 m. amžiaus, gimus Šiaulių apskr., Pakapių parap., 
Naujamiesčio kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime dukterį Josephine ir žentą Kazi

mierą Kilevičius, sūnų Alfonsą ir marčią Sylvia, anūkę Arlene 
Kilevičiutę, 2 seseris, Marcijoną Antukauskienę ir Antaniną Ka- 
reivienę ir jų Šeimyną ir kitus gimines Amerikoj. Lietuvoj— 
brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3315 Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, gegužės 12 d., 8:30 vai. ryto iš namų į šv. Jurgio par
ap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Martinkienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs, Seserys, Žentas, Marti, Anūkai ir giminės

Laid* Dir. A. M. Phillips, Tel. Boulevard 4139.

JONAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 9 d., 8:00 vai. ryto, 1938 
m., sulukęs pusės amž., gimęs 
Žygaičių parap., Prysmantų 
kaime, Tauragės apskr. augo 
Vainuto Parap., Girininkų kai
me.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Stanislovą, brolienę Bar
borą ir jų šeimyną, ciocę Ju
liją Kimbarkienę, Rhinelan- 
der, Wis., ir jos šeimyną, dė- 
dieną Oną Pocienę ir jos šei
myną, pusbrolius, pusseseres 
ir kitus gimines, Lietuvoj 2 
brolius ir 3 seseris ir kitus gi
mines.

Priklausė prie Red Rose 
Paš. Kl„ Cicero, III.

Kūnas pašarvotas randasi 
brolio namuose 2321 W. Mar- 
ųuette Rd. Tel. Hemlock 5727.

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 
12 dieną, 8:00 vai. ryto iš na
mų į Gimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Pociaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą < 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, ciocę, Dė

dės ir giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

tel? Grovehill 0142.
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LIUDVIKAS ŠVEDAS
Mirė 9 dieną gegužės 5:50 

vai. vakare, 1938 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, kilęs iš Vilka
viškio apskr., Pustapądžių 
kaimo, Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, sūnų, 2 dukteris ir 
žentą Dirkų ir, 2 anukus, Ca- 
lumet City, III., seserį Stalio- 
raitienę, jas vyrą ir sūnų 
Chicago, o Pietų Amerikoje 2 
brolius ir Lietuvoje tėvą ir 3 
seseris ir ddug giminių Ame
rikoje ir Ųietuvoje.

Mirė 5t. Katharine ligoni
nėje E. Chicago, Ind. nuo 
gautų žaizdų Inland geležies 
dirbtuvėje, Indiana Harbor, 
kur buvo nušutytas garu.

Kūnas pašarvotas jo na
muose 650 Ingraham Avė., 
Calumet City, III. Laidotuvės 
įvyjes ketvirt., gegužės 12 d., 
8 vai. ryto, bus išlydėtas iš 
namų į Šv. Viktoro bažnyčią, 
Calumet City, III., o po pa
maldų bus nulydėtas į švį 
Kazimiero kapines, Chicago,

Visi a. a. Liudviko švedo 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidbtuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnūs ir

Dukterys.

Panele Akvilia Ančiutė dau
geliui chicagiečių žinoma, kai
po dainininke, darbuotoja Bi
rutės chore. Susitvėrus Joniš
kiečių Kliubui, ji per 7 metus 
darbavosi labai pasekmingai ir, 
galima sakyti, su pagelba to 
laiko kitų darbuotojų, Joniš
kiečių Kliubą išaugino nariais1 
ir finansais.

Panele Ančiutė šiandie, kaip 
6 vai. vakare Standard laiku iš 
Pearborn stoties • išvažiuoja į 
New Yorką. Iš ten gegužės 13 
d. 12 vai. naktį išplauks į 
Franci ją. laivu Georgic. Nau
jienų laivakorčių skyrius veli-

REAL ESTATE FOR SALE 
N^ai-Žemė Pardąy^ui

2 ūkės, 3000 pigiaus, negu kiek 
vertės yra.

80 ir 78 akerių, viena parsiduoda, 
o kita įsimaino ant Chicagos namo.

Ūkės apie 50 mylių nuo Chica
gos, prie vieškelio, beveik nauji 
budinkai, elektra, maudynės ir la
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie 
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

MARQUETTE PARKE
Kas norite pigiai pirkti arba 

mainyti 7 biznių namai; 9 ketur- 
flečiai; 15 2 flečių; 12 cottages; 
13 Bungalows, Kas norite vištas 
auginti prie Kazimierinių kapinių, 

namai, nuo $1300 ir aukščiau.
C. P. SUROMSKIS 
'2502 W. 69th St.

Grovehill 0306

8

FORKLOUZERIO IŠPARDAVIMAS 
Kampinės 6 krautuvėse ir 11 ap- 
artmentų, salė, 3 ofisai, renda $8400; 
originalis morgičius $100,000. Da
bar tiktai $25,000. Terminai.

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

3585 Mihvaukee Avenue

keliones.

šeimyninkems žinotina
, --------------------1

šios savaitės pabaigoje 
cagosi mėsos tarybos žiniomis 
kiauliena bus ekonomiškiausis 
mėsos pirkinys. Ypatingai pa
tariama pirkti taip vadinamą 
roast lion of pork. Beto, maž
menų mėsinėse nebrangiai par- 
sidavinės ir jautiena — pot 
roast of beef.

■ ‘ “NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

Chi-

TIKRAS NAMAS
šeimos liga verčia savininką 

parduoti; vieną iš puikiausių rezi
dencijų prie Marųuette Road; žie
mių vakarų kampas Artesian gat
vės 7 kambariai, 3 garažai, priva
čias parking space, refrigeracija, 
aliejaus šiluma, lotas 83x125. Ma
tyti iš anksto susitarus, šaukti 

YARDS 3895.

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
gallovv taipgi 4 kambarių cottage 
su beismentu, garažas, tuščias lo
tas šalę. Priežastis vyro mirtis.

5634 W. 64th PI., Clearing.

AUKOJU turtui likviduoti. Por- 
tage Park. 2 flatų plytinį, garu šil
domą, moderną. 4021 North La 
Vergne.

BIRUTES DARŽE

Gegužes 22 d. 1938

GERIAUSIS 2 flatų pirkinys. 
$7750.00 arti 65 ir Washtenaw avė. 
Modernas, plytinis, 5-5, virš 10 me
tų amžiaus, frontiniai saulėje, plie
no konstrukcija, įdirbti plumbingai. 
Platus lotas, $1700 įmokėti arba 
mainyt.

MANOR REALTY CO. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

tuojaus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

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

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

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION . 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PALAUKIT MUS TUOJAU

UANAL 8500
Musą apgarsiniuMi kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
mus duodama gerą nuo
laida.



NAUJIENOS, CMcago, III Ketvirtadienis, geg. 12, *38

JUOZO J. RAČIŪNO SVEČIAS REIKALAU 
JA $50,000 ATLYGINIMO

Sako Susilaužęs Ko?a ant “Shuffle Board” 
Tabor Fartnoje

Juozas J. B čiunas, Tabor daktaras Clyde Osborn jį g; 
farmos savininkas, susilaukė dęs. Ant rytoje us jis buvęs i 
didelio nemalonumo, kuomet jo vežtas ambulansu į Chicag 
svečias iš Chicagos Fred See- kur jo koja buvus intverta 
ger užvedė Benton Harboro cementų ir jis turėjęs ilgai gi 
teisme prieš jį bylų, reikalau- lėti lovoj, paskui vaikščioti s 
damas $50,000 i tlyginimo už pagaliais, ir iki šiol negah 
susižeidimų.

Byla formaliai tapo užvesta 
balandžio 28 d., 1938.

Fred Secger skundžiasi, kad mond.
pereitais metais rugpiučio 4 j Iš paduoto bylos turinio Ber 
dienų jis buvęs svečiu pe.s Ba- ton Harboro angliškuose laik 
čiunų jo “Tabor Farm” resor- ’raščiuose tačiau nematyt, kr a 
te, kad jis ten sugriuvęs ant butų parodyta Bačiuno kaltė 
cementinio “shuffle board” į ar apsileidimas užlaikant “shu- 
korto ir nusilaužęs kojų. Jo ko- ffle borrd”.
jos kaulai trukę virš kelio ir. board” niekam 
jis buvęs nuvežtas į Benton gas, jei bent kas nakties tam- 
Ilarbor Mercy ligoninę, kur šoje eidamas sukluptų.

[ dirbti.
Seegerį t tstovauja ] 

j Harboro advokatas J. T.

vicnos to-Lietuvcs jaunuomene vasaromis mėgsta stovyklauti, 
kios stovyklos vaizdų gražiojo Lietuvos pajūrio miške.

Savaimi “shuffle 
nėra pavojin-

38,000 ŠEIMYNŲ NEBETEKS PAŠALPOS
Bet

Tų,
i iš

senatorius Lewis gal gaus pinigų nuo prezidento 
Roosevelto

kurių pavardės praside-

ųižio 17 dienos dar gaus dalį 
>ašalpos» bet tie, kurių pavar
tės eina nuo Mil iki Z, jau vi- 
ai nebegausi pašalpos.

Taip pareiškė ponas Lyons, 
□licagos pašalpų komisionie-

Šeimynų, kurių pavardės 
•asideda su “negeromis” rai- 
imis Ghicagoje yra 38,000. 
»s galės gauti tik pašalpos 
aisto likučius, o kada tie pa
baigs turės badauti.
Dar labiau negu vargšai yra

išsigandę tie, kurie dirba už al
gas “relief” stotyse. Jų yra 
1900. Jeigu pašalpų stotys už
sidarys, tai ir jų darbininkai ir 
darbininkės nebeturės darbo ir 
nebegaus algų.

Vienok taip blogai gal dar 
nebus. Gubernatorius llorneris 
šaukia legislaturos sesijų pašal
pos pinigams* paskirti. O kol 
tas įvyks senatorius Lewis ke
tina prašyli prezidento Roosc- 
vello, kad “paskolintų” Chica- 
gos miestui šelpimo rciktdam^ 
keletu milionų dolerių. Žino
ma, su tuo jis turės suskubti.

Pagerbimo Bankie- 
tas Chicagos Post- 
masteriui E. J.
Kruetgenui

Ernest J. Kruetgen 
Chicagos postmasteris

į amžiaus, 
kė ir 38 metų 
vo kompanijų, 
viuras ir komercines fotografi
jas. Jo ši Įstaiga randasi adre
su 917 N. Franklin Str.

Ponas Kruetgen daug darba
vosi tarp savo tautos žmonių. 
Per septyniolika metų jis buvo 
Chicagos vokiečių Singvereino 
prezidentu ir dabar yra jo gar
bės prezidentu.

Politikoje prie majoro Har- 
risono ir prie majoro Cermako 
užėmė svarbias vietas. Gub. 
Horneris 1932 metais jį buvo 
paskyręs valstybės komercijos 
komisijos nariu. Rugsėjo 1 d. 
1933 m. prezidentas F. D. 
Roosevel'tas paskyrė Kruetge- 
nų Chicagos postmasteriu. šiais 
metais vasario 2 d. Kruetgenas 
buvo paskirtas postmasteriu 
antram terminui.

Jis čia prasisic- 
atgal įsteigė sa- 
kuri daro grr-

kulturiškus kliubus padaryti t Laidotuvėmis rupini si brolis su 
gyvesniais ir ^turėti ryšius vie
nų su kitais. Tokiu budu susi
darytų gražus būrys išeivijos 
iš visos Lietuvos ir laikui pra
ėjus jie galėtų būti galingi Lie
tuvos reikaluose. Tai ne pa
vienių balsas, štai jau kas čia 
yra: Joniškiečiai, žagariečiai, 
Klovr iniečiai, Zarasiškiai, Ša
kiečiai, Krupiečiai, Kupiškėnai, 
Raseiniškiai, Ramigaliečiai ir 
kiti. Ar nebūtų gerai ir prak
tiškai užmegsti tarp šių gru
pių ryšius? Jeigu kam patin
ka tas sumanymas, atsiliepkit 
per “Naujienas”, o tas gerbia
mas 
pės.

laikraštis vietos nepr.sku-

K. P. Deveikis.

Taip nėra kaip žmogus 
Štai ponai Paliulis ir Ged-

Er-Chicagos postmasteris 
nešt J. Kruetgen šiais rpetųis 
tapo prezidento Roosevelto pa
skirtas būti Chicagos postmas
teris antram keturių metų ter
minui.

Del šios progos jo pagerbi
mui užpereitų šeštadienį buvo 
surengti s bankietas Sherman 
viešbutyje. Bankietų rengė Na
tional Association »of Postai 
Supervisors Chicagos skyrius. 
Bankiete dalyvavo suvirš dvy
lika šimtų Kruetgeno draugų 
ir rėmėjų.

Į šį brnkietų iš Washingto- 
no atvyko pirmasis generalio 
postmasterio padėjėjas Wm. 
W. Howse, kurs buvo bankiete 
vyriausiu kalbėtoju. Tarp kitų 
kalbėtojų buvo teisėjas J. J. 
Sonsteby, Th. M. Peters ir Ch. 
C. Lehman.

Postmasteris Emest J. Krue
tgen yra gimęs Vokietijoj, at
vykęs Amerikon turėdamas 12

CICERO ŽIBIOSj * .hi
“Zarasiškių Konvencija”: 

trip buvo skelbta, žingeidumo 
dėlei nusitariau atlankyti, per
sitikrinti. Pereitų sekmadienį 
po pietų Lietuvių Liuosybės 
svetainėje suvažiavo zarasiškiai 
iš visos Chicagos ir iš didelio 
Cicero miesto. Jie visi jautėsi 
esą Zarasuose: kalbėjo, dalino
si mintimis. O prie to, pats 
pirmininkas p. J. Tarulis skai
tė laiškų iš pat Zarasų nuo po
licijos viršininko. Raštas gana 
platus ir pirčiai paliečia lenkų 
ultumatų ir kitus reikalus. A. 
Lingė pastebėjo, “čia ne laiš
kas, bet laikraštis.”

Zarrsiškiams daug ūpo pri
davė pernai svečias iš Lietu
vos p. Kviklys. Tai jų krašto 
žmogus. Nekuriems ir dovanų 
suteikė kaipo atmint’. Ant ga
lo ' buvo užsiminta kaip tuos

nori.
minas susitarė viskų sutvarkę 
važiuoti Lietuvon praleisti ato
stogas, atlankyti savuosius, ku- 
rių nematė jau per daug me
tų. Kokis tai džiaugsmas se
nai močiutei ir kitiems. Jie tu
rėjo palikti šių š:lį 28 d. šio 
mėnesio. Bet ištinka nelaimė. 
P-s Gedminas atŠidUbė ligoni
nėje. Gal ir išgys iki paskirto 
laiko. Ponas Paliulis labai su
sirūpinęs ir yra dėl ko. Ponia 
Paliulienė sutaisė planus išleis
tuvėms ir 21 d. šio mėnesio 
Paliulių užeigoj, 2320 S. 48th 
Avė. bus atsisveikinimas iš
leistuvės. Bet kaip dabar da
lykai stovinti, tai nežinia kaip 
išeis. Labai nemalonus įvykis, 
kad sudaryti planai griūva, 
tai niekis. Kad tik blogiaus 
neatsitiktų. P-s Paliulis 
tikras, kad jo sankeleivis 
sveiks ir drauge abudu
žiuos. Trd, laimingai pasiekti 
savo tikslų.

Bet 
kr s 
yra 
pa- 
va-

■Z:ž"

1&

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Kaizerio anūkas vedė Rusijos kunigaikščiutę. Kirą 
Romanovaitė tapo Hohenzollernienė, ištekėjusi už prin
co Louis Ferdinando Hohenzollerno Vokietijoj. Vedimo 
ceremonijos buvo net trigubos.

• ’ <
y

• Ona Skridulienė, sena vie
tos gyventoja, gera draugijų 
veikėja, išaugino gražių šeimy
nų. Visų laikų buvo sveika, 
bet šiomis dienomis nei iš šio 
nei iš to teko jai vykti ligo
ninėn. Bet nėra pavojaus. Prie 
šios gadynės medicinos tekni- 
kos žmogų numarina, papjau
na, atgaivina, jis pasveiksta, ir 
gyvena išneujo. Ponia Skridu
lienė yra narė keleto draugijų, 
tai turės daug lankytojų. Na
mų antrašas 1617 South 49th 
Court.

Sunkiai Sužeistas
Jonas Širvidis

vo trekas ir širvidį kone mir
tinai sužeidė: sulaužė kr iriame 
šone visus šonkaulius ir kai
rę kojų, taipgi sudaužė galva 
keliose vietose. Gali būt, kad 
jis išliks gyvas, bet šiuo tarpu 
yra kritingoj padėtyj.

J. Širvidis preina iš Poško- 
nių kaimo, Jūžintų valsčiaus. 
Čionai turi seserį, kuri gyvena 
Michigano valstijoj, farmoje, 
taipgi pusseserę Prudienę ir 
dėdę Žemaitį. Geistina, kad 
Širvidžio gimines jį aplankytų.

tai 
bu- 
dir- 
tai

ga Žagariečių klubo narė, 
žagariečių šiame pokylyje 
vo apsčiai, o daugelis jų 
bo sušilę tai prie bufeto, 
kitose vietose. 

/

Po pietų gražiai išpuoštoj 
svetainėje prie Paulo Eitmon- 
to orkestros svečiai pradėjo 
linksmintis, šokdami ratelius ir 
kitokius šokius. O ponia Ma- 

palinkėti delega- rijona Rusčienė, Ambrosienės 
motutė, užmiršus savo senat- 

ant vienos kojos,

pagalba direktoriaus A. Pet
kaus. Kliubas kožnam savo 
draugui patarnauja, nuperka 
vainikų ir paskiria 6 palydo
vus.

• S.L.A. 301 Kuopa pasku
tiniame savo susirinkime nuta
rė rengti priešseiminį išleistu
vių v: karų 
tams gero pasisekimo seime, _____ ,
padaryti naudingų tarimų vi- Vę, §0]<0 
sai organizacijai. Kuopoms de-| džiaugdamosi savo dukros ir 
legatai daug k; inuoja, bet be žento 25 metų ženybinio gy- 
delegatij irgi negalima apsiei- venimo sukaktuvėmis. Sako, 
ti. Tad visi nariai turi tas lė- kad ji savo dukters ir vaikus 
šas panešti ir t: s parengimas išauklėjus. 
yra rengiamas sukėlimui lėšų 
delegatų kelionei. Kuopos na
riai turėtų ta atjausti, skait
lingai atsilankyti, ir svetiihų 
atsivesti.

Jonrs širvidis. 
Danish-Ameri • 

1617 Kostner 
ir Grand av.

Giminės Prašomi Atlankyti
Andai buvo sunkiai sužeistas 

northsaidietis 
Dabar randasi 
can ligoninėje, 
av., prie North

J. širvidas buvo išėjęs į dar
bų, bet kad drrbo ta dienų ne
buvo, tai gryžo namo. Jam ban
dant lipti į gatvekarj, užvažia-

TA ĮSPŪDINGA DIENA JAU NETOLI

Puikios Roselando 
Ambrosų sidabrinės 
vestuvės "
Vestuvėse Dalyvavo 
400 Svečiu

S—Roselandiečiai Frances ir

Ponų Ambrosų šeima yra di
delė, o jie patys atrodo visai 
dar jauni, linksmi ir meilingi. 
Meile jais visų laikų globojos 
kaip aniolas sargas. • Jie yra 
biznierk i, kepa gardžių ruginę 
duonų, kuri yra žinoma labai 
daugeliui Chicagos lietuvių.

Teko girdėti, kad tarp kitų 
dovanų nuo pamergių ir pa
brolių ponai Ambrosai gavo 
puikų refrigeratorių.

Ambrosų -sidabrinių vestuvių 
pokylis1 afsižymėjo puikiausia 
nuotaika ir jaunųjų kaip ir se-

Christopher Ambrosai sušilau-, linksmomis lietuviškomis 
dainelėmis. R. Š.kė antro svarbaus įvykio savo 

bendrame gyve^įrpe, o būtent 
savo sidabrinių Vestuvių gegu
žio 8 dienų 1938 m. Pirmas 
svrrbus įvykis buvo kuomet 
jie apsivedė 1913 metais.

Sekmadienį, 11 valanda rytb, 
didelis pulkas pamergių su pa
broliais, puikiai pasipuošę, iš- 
maršavo į Visų šventų bažny
čių prie 108-tos ir Wabash ay. 
Tarp vestuvninkų porų ėjo ir 
Ambrosų dukrele Sofija, kuriai , 
prie šono buvo p. Kazlauskas, 
Ambrosų sunusx Albertas su 
Onute Užkuraite, Edvardas* 
Rūšis, Ambrosienės brolis, su' 
savo žmona Rusiene ir dauge-į 

drau-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Mažiau kaip trys savaitės beliko 
iki “Naujienų” pavasarinio pikniko, 
kur daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais.
Kiekviena diena ir naktis vis naujus 
papuošalus atneš žemei; kiekvieną 
dieną musų apielinkės darosi gražesnės 
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” GEGUŽINĖ BIRUTĖS DARŽE 
Gegužės 22-rą Dieną

pirmų 
11730 
poky-

lis kitų žagariečių ir jų 
gų.

Po ceremonijų apie 
valandų Pochrons salėje, 
Indiana avė., prasidėjo 
lis.

Prie stalų, nukrautų paukš
tiena ir visokiausiais valgiais, 
susėdo keli šimtai svečių. Prie 
celebrantų stalo žėrėjo didelis' 
sidabrinis bukietas, o prie kiek-j 
vieno krutinės buvo prisegtas t 
sidabro lapelis. *

Svečiai valgė visokius ska- 
ska-

• šiandienų laidojamas Jo
nas Pocius, narys Raudonos!niausius valgius ir gėrė 
Rožės Kliubo. Tai senas narys,!niausius gėrimus.
atsiėmęs 20 metų dovanų už1 Kadangi ponia Frmces Am-• Inesirgimų ir neėmimą pašalpos, brosienė yra veikli ir įtakin-

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
’-ausit kupone pažymėtus indus. ;y \

ŲAR TURIME INd(t PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE a

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug į brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmęnlms setus. 1
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Ponai Otto Horst su berniuku, kurį jie įsūnijo ir dėl kurio pernai buvo kilusi 
didelė byla. Šiomis dienomis berniukas pasimirė, kai jam buvo padaryta apendi
cito operacija.
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