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Tautu Sąjunga Atidavė Etiopija Italijai
J. VALSTIJOS NEPRIPAŽĮSTA ETIOPIJOS 

UŽKARIAVIMO
Popiežius apvainikuos karalių Emanuelį 

kaipo Etiopijos imperatorių
šveicarija, geg.

Buvusio Etiopijos ka-
griežtai pasipriešino. Sovietų 
Rusija ir Bolivija laikėsi nei- 
tralaus nusistatymo, nors prin
cipe buvo 
mui.

Selassie 
sprendimą

GENEVA, 
12. 
raliaus Haile Selassie paskuti
nė viltis sulaikyti pripažinimą 
Etiopijos italams tapo išblaš
kyta ketvirtadienį, kai Tautų 
Sąjungos tarybos delegatų dau
guma išreiškė pripažinimui pri- dis užsidarė, jis pakilo ir ap
tarimą.

Daugumos nusistatymą pa
skelbė Latvijos užsienio reika
lų ministeris, ’ Wflhelm Mun- 
ters. Jis pasakė: “Didelė na
rių dauguma jaučia, nors ir ap
gailestaudama, kad paskiros 
narės turi spręsti kaip jos pa
sirinks.”

Kitaip sakant, Tautų Sąjun
gos taryba nusiplovė rankas ir 
leido Sąjungos narėms valsty
bėms pripažinti ar nepripažino 
ti Etiopiją italams, kaip kuri 
jų nori. Iki šiol Sąjunga ne
pripažino Etiopijos užkariavi
mo.

Dešimt valstybių, svarbiau
sios jų tarpe Angliją ir Fran
cuzija, 
italams 
Naujoji

priešingos pripc.žini-

išklausė 
tyliai, ir

delegatų 
kai posė-

Kariuomenės ir visuomenės diena bus 
transliuojama Amerikai

■

Lietuvos pajūrio kopos. Ši graži ir įspūdinga Lietuvos pajūrio vieta vadinama Liet. Sachara

KAUNAS, geg. 10 d. — Ka
riuomenės ir visuomenės susi
artinimo šventės iniciatoriai, 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Studentų Atsargos Karininkų 
Korporacija — Ramovė — pra
neša, kad šventės iškilmės bus 
transliuojamos Amerikai trum
pų bangų siųstuvu. Siųstuvo 
banga 32,2 metro.

Programas bus transliuoja
mas gegužio 14 dieną ir Ame
rikoj jis bus girdimas, Chiea

go Daylight Saving laiku, 11 
valandą dieną ir 1:30 valandą 
popiet.

Be to, ta pačia tvarka šven
tės bus transliuojamos sekma
dienį, gegužio 15 dieną, Chi- 
cagos laiku 7 valandą ryto. 
Lietuvos gi laiku transliavimas 
bus daromas 14 dieną geg., 5 
valandą ir 7:30 vai. popiet, o 
gegužės 15 d. — 1 valandą po
piet.

ši žinia gauta iš Lietuvos 
konsulato Chicrgoje.

lėido salę. Pirm to, rytmeti
niame posėdyje, Selassie buvo, 
pareiškęs, kad nežiūrint ką 
prsaulis padarys, jo žmonės,} 
etiopai, kariaus iki išvarys ita
lus iš savo žemės, arba patys 
bus išnaikinti.

Washingtone užsienio reika
lų departamento sekretorius 
Cordell Hull ketvirtadienį spau
dos atstovams pareiškė, kad 
Jungt. Valstijų nusistatymas 
pasilieka nepakitejęs, t.y. kad 
Jungt. Valstijos nepripažįsta 
Etiopijos italams.

Gandais iš Vatikano Miesto 
trečiadienio vakare (nepatvir
tintais) pėpiežius Pius XI ap
karūnuos Italijos karalių Vik-

Etiopi-

Daugiau kunigų 
areštuota Rusi

joje

LENKIJOS MAŽUMOS REIKALAUJA 
TEISIŲ

i pripažinimo torą Emanuelį, kaip 
Etiopijos šalininkės. jos Imperatorių”, Šv. Petro ka- 
Zelandija ir Kinija tedroje gal būt birželio 11 d.

pasirodė

Japonai protestuoja 
komisaro kalbą

TOKIO, Japonija, geg. 12. 
— Japonai pasiuntė j Maskvą 
protestą “dėl nepakenčiamos ir 
nemandagios” kalbos, kurią pa
sakė Piotr Smimov, rusų lai
vyno komisaras.

Gegužio 1 dienos kalboje 
Vladivostoke Smirnov^ sakoma, 
pareiškęs:

“Japonijos imperialistai, tik
slu sudraskyti Kinijos kūną, 
kaip pasiutęs kraujo trokštąs 
šuo, vartoja brutaliausius me
todus. Pasipūtę, karo pasiuti
mo pagauti japonai kasdien 
provokuoja mus. Bet raudonoji 
armija ir raudonasis laivynas 
yra pasiruošę tokias provoka
cijas pilnai.”

Kongresui teks iš
spręsti heliumo 

klausimą
WASHINGTON, D. C., geg. 

12. — Į Jungt. Valstijų vyriau
sybę daroma spr udimas, kad 
ji parduotų heliumą vokiečių 
dirižabliams Zeppelinams. Ket
virtadienį vidaus reikalų sekre
torius Ickes pareiškė spaudos 
atstovams, kr.d jeigu norima 
parduoti tas dujas vokiečiams, 
tai kongresas turi atitinkamai 
pakeisti įstatymą, kuris kon
troliuoja jų pardavimą užsie
niams.

30 žmonių užmušta 
Barcelonoje

žmonių

“pręžu- 
kalnuo-

BARCELONA, Ispanija, geg. 
12. — Sukilėlių lėktuvai pada
rė netikėtą ataką Barcelonai. 
Numestos į miestą bombos ket
virtadienį užmušė 30 
ir sužeidė 40.

Tuo tarpu lojalistų 
vusi” divizija, atskirta
se nuo kitos respublikos gynė
jų kariuomenės, ketvirtadienį 
vėl užpuolė gen. Franco pozi
cijas prie Francuzijos rube- 
žiaus, Bielsa klonyje.

Šie lojalistai yra įsitvirtinę 
Pirinėjų kalnuose, kurių suki
lėliai jokiu budu nepajėgia pa
imti.

Areštuoja Brazilijos 
žaliamarškius

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
geg. 12. — Brazilijos fašistų 
(žaliamarškių) sukilimas prieš 
Vargaso režimą nepavyko todėl, 
kad sukilėliai nežinojo, jogei 
diktatork us rūmuose nebuvo 
sargybos. Sukilimas buvo lik
viduotas į pusketvirtos valan
dos. Sukilime užmušta 12 as
menų, o sužeista 22.

Ant rytojaus, t.y. ketvirta
dienį, Vargaso vyricusybė jau 
laikė kalėjimuose per 600 su
kilėlių. Suimtiesiems grūmojo 
karo teismas ir bent keturiems 
jų vadams mirties bausmė.

IŠ LIETUVOS
GERAŠIRDINGUMO

Hull paneigė gandus 
apie rezignavimą

VARŠUVA, Lenkija, geg. 12. nės mažumos reikalauja sau 
| —• Lenkijos organizacijos, ku- teisių.
! rios sakosi atstovaujančios 7,- Spauda įspėja vyriausybę, 

pereito ” trečiadie-1ukrainiečių* 3,500,000 kr d Lenkija, kaip ir čekoslo- 
žydų, 1,000,000 'vokiečių ir 3,-(vakija, turi didelį nuošimtį 
000,000 lietuvių, rusų ir rutė- mažumų gyventojų. Kad šian-

MASKVA, Soyietų Rusija,! 
geg. 12. — Ateistų- laikraštis' 
‘Tiezbožnik” 
nio laidoje praneša, kad Lenin
grado provincijoje tapo areš-
tuota daugiau nei tuzinas sta- nl»’ kreiP6sį > Slawoj-:die daroma spaudimas į čekus

v 1 Clr 1 n r-Uz/AHr-alzi T Anl.'n'no nramin ’ įtoicin mninrinrininm <3 r’n—

čiatikių kunigų. 1 arp areštuo
tųjų yra buvęs metropolitas se- 
rafim Ružencov ir pora vysku
pų. Ružencov kaltinamas tuo,' 
kad tvirkinęs jaunas mergai
tes. Vyskupams daroma kalti
nimų, kad jie išnaudojo miny- 
kes. Iš kitų areštuotųjų vie
niems daromi kaltinimai, kad 
jie rašė anti-sovietinius straip
snius, kitiems, kad jie sugal
vojo prieš-sovietinius stebuk
lus.

Minima keletas adventistų ir 
baptistų pastorių. Juos įtaria
ma šnipinėjus Vokietijai.

; Skladkowskį, Lenkijos premje-' duoti teisių gyvenančioms Če- 
I rą, prašymu žmoniškiau elgtis koslovakijoj mažumoms, o ry- 
su gyvenančiomis Lenkijoje toj gali susilr ūkti 
tautinėmis mažumomis. (spaudimo lenkai.

Lenkijos premjeras priėmė Lenkijos užsienio ministerio 
mažumų organizacijų atstovus} Becko flirtavimas su Vokietija 
vienus atskirai nuo kitų.

Lenkija prsiidėjo prie nacių 
vajaus Čekoslovakijoje, reika
laudama 100,000 ten esančių tijo valstybės nenorinčios tu- 
lenkų kultūrinės rutonomijosJ rėti artimesnių ryšių su Len- 
Dabar pačios Lenkijos tauti- kija, kaip kad dabar turi.

PAVYZDYS
MEDINIAI, Pasvalio vdsč. 

— šiame kaime nuo seno gy
vena jau gan sena senelė Bo- 
javičienė. Būdama neturtinga, 
kad ir sena, gyvenimo išvar
ginta, pelnydavo sau duonos 
kąsnį sėdėdama per ištisas die
nas prie ratelio ir verpdama 
apylinkės ūkininkų šeiminin
kėms siulus. Dab: r atsigulus 
senelei Bojavičienei beveik dht 
mirties patalo, šeimininkės jos 
neužmiršta. Nėra bevelk tos 
dienos, kad neaplankytų jos 
kuri nors šeimininkė, atnešda
ma ryšulėlyje p: gamintą ska
nesnį kąsnelį.

tokio pat JAU AUŠTA PAVASARĖLIS

iššaukęs nepasitenkinimo Fran- 
euzijoje. Becko taktika supy
kino taipgi Maskvą, o ir Bal-

Reikalauja atšaukti 
federalį farmų aktą

NEBRASKA CITY, Neb., 
geg. 12. — Corn Beit Liberty 
League trečiadienio vakare su
šaukė šiame mieste farmerių 
mitingą. Farmerių susirinki
mas priėmė rezoliuciją, kuri 
reikalauja panaikinti federalį 
farmu aktą. Sakytas aktas bu
vo išleistas tikslu kontroliuo
ti arba derinti ūkių produktų 
gamybą ir pardavimą. Pačių 
ūkininkų nuomonės dėl akto 
skiriasi: stambieji, turtingieji 
ūkininkai rodo priešingumo ak
tui, biednuomenė labiau linku
si pritarti jam.

Dviejų pėdų kruša 
Kansase

Nukapos geležinke
lių darbininkams

WASĖINGTON, D. C., geg.
12. — Amerikos geležinkelių;

Reikalauja senus 
nuostolius užmo

kėti
geg.LONDONAS, Anglija,

12. — Britanija ketvirtadienį 
viršilos ketvirtadien. formaliai pasiuntė Meksikos vyriausybei 
painformavo geležinkelių dar- notą, reikalaudama tuojau už- 
bininkų unijas, kad nuo liepos mokėti $88,103. Nota sako, kad 
1 dienos darbininkų algos bus tie nuostoliai jai teko pakelti 
nukapotos 15 nuošimčių. Ka- dėl revoliucijų Meksikoje 1910- 
pojimrs palies 1,000,000 darbi- 1920 metų laikotarpiu, 
ninkė algas. -----------------

Specialė legislaturos
sesija

7 vokiečių banko 
samdiniai areš

tuoti
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, geg. 12. — Ketvirtadienį 
tapo areštuoti septyni Vokie
tijos banko skyriaus šiame 
mieste samdiniai. Jie yra kal-

SPRINGFIELD, III., geg. 12.
— Pašalpos bedarbij ms teiki
mo agentijų atstovai turėjo 
konferenciją ketvirtadienį su 
gub. Horneriu. Gubernatorius
pareiškė, kad jis sušauks spe-ltinrmi dalyvavę fašistų suki- 
cialia legislaturos sesija i sr-Uime nuversti diktatoriaus Var

gaso režimą.

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

Pardavė žurnalą “Li
terary Digest”

geg. 12. 
paskelbė 
nupirko

cialią legislaturos sesiją į sa
vaitę ar į 10 dienų laiko be
darbių šelpimo reikalu.

Veikiausia giedra; truputį 
šilčiau popiet; s:ulė teka 5:32* 
leidžiasi 8 valandą.

NEW YORK, N. Y., 
— žurnalas “Time” 
ketvirtadienį, kad jis 
kitą žurnalą, būtent “Literary
Digest”, turintį 250,000 prenu
meratorių. “Literary Digest” 
pereis į “Time” leidėjų rankas 
gegužio 23 d. " ■

BELLEVILLE, Kas., geg. 12. 
— Trečiadienio vakare šį mie
stelį užgavo kruša. Penkioli
kos minučių audroje nukrito 
kai kuriose vietose po porą pe

lėdų ir užblokavo bizniavie- 
duris. Daug langų išmuš- 

Apielinkėje ledai padarė 
kviečiams.

Philipsburgo apielinkėj 
kurie deda! siekė septynių 
lių apėmio.

69 užmušti Valenci 
joj ir Barcelonoj

6,500 šunų ant 
snukiai

dų 
čių

los
ža

kai 
co-

MINEAPOLIS, Minn., geg. 
12. — čia išleista įsakymas 
uždėti antsnukius 6,500-tams

Įsaky-

PERPIGNAN, Francuzija, 
geg. 12. — Vėliausiais ketvir
tiem o pranešimais Ispanijos mieste laikomų šunų, 
sukilėlių lėktuvų atakose Brr- mas įeina galion penktadiem. 
celonai ir Valencijai ketvirta- Jis išleista ryšium su pasiuti- 
dienį Ms civilių gyventojų už-mų epidemija. Įsakymas bus 
muštai 160* sužeista. gr.lioje šešis mėnesius. .

KARTENA.—Paskutiniu lai
ku oras tiek gražus ir atšilęs, 
kad, rodos, jau tikras pavasa
ris išaušo. Miškuose, laukuose 
ir soduose medžiai ir vaisme
džiai jau bando skleisti pir
muosius k pus. Pievose, pau
piuose ir miškuose pražydo pir
mosios gėlės. Viskas, kas gy
va, atgimsta — atbunda iš po 
gilaus žiemos miego. Keliai vi
sur iždžiuvo -— tik dulka, dul
ka. Dirvos nusr.uso, artojai iš
ėjo į laukus purenti juodosios 
žemelės. Kai kurie ūkininkai

WASHINGTON, D. C., geg. 
12. — Užsienio reikalų sekre
torius Cordell Hull paneigė 
gandus, kad jis ketina rezig
nuoti.

Franco įkalino savo 
padėjėją

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
12.—— Generolas Franco areš
tavo savo padėjėją, gen. Juan 
Yague. Pastarasis, kalbėdamas 
per radio, pareiškė, kad tenka 
atiduoti kreditas narsumui lo- 
jalistų, kurie gina, respubliką, 
ir kad ital: i ir vokiečiai elgia
si Ispanijoj kaip plėšrus žvė
rini.

Japonai paėmė 
Amoy

SHANGHAI, Kinija, geg. 12. 
— Anksti ketvirtadienio rytą 
gauta pranešimas, kad japonai 
p: ėmė uostą Amoy, 600 mylių 
atstumoje į pietų vakarus nuo 
Shanghajaus.

Išvijo “raganą”
ROCHESTER, Ind., geg. 12. 

— Trečiadienio vakare vietos
jau žada berti grūdą į dirvą, 
žemė maitintoja jau želdina 
pievas ir k ukus ir gal neužil
go ūkininkas jau galės išleisti 
galvijus j lauką, nes jau dau
gelis senai perką pašarą, kas 
pi vasario metu ūkininkui labai 
sunku. Tokio ankstyvo pavasa
rio, kaip šiemet, retas kuris 
atsimena. Dar kovo mėn. pra
džioje ūkininkai pradėjo rrti 
dirvas. Su rugiais šiemet visai 
vilties nenustota, kaip kad bu
vo manyta sniegui nutirpus ir 
pažiurėjus į rugių laukus. Orui 
i tšilus pamažėl pradėjo suža
liuoti rugių laukai. Kai kur ir 
labai gražiai atrodo, ypatingai 
vėlyvesnieji. Kiek blogiau atro-, 
do škpesnėse vietose.

Pagaliau nereikia nusiminti, 
duonelės gal pakaks.

policijos viršininkas, Paul Whit- 
comb, paleido iš kalėjimo 60 
metų moteriškę, p-nią Irene 
Ray, kai ji prižadėjo išsikrau
styti iš Rochesterio.

Aštuonios Rochesterio šei
mynos kaltina moteriškę “už
kerėjus” jr uną mergaitę, kuri 
dabar serga. Dėl jos “užkerė
jimo” miręs pirmesnis Ro
chesterio policijos viršininkas. 
Ji buvus kalta ir dėl to, kad 
susirgo keli kiti asmenys.

Trumpai sakant, moteris yra 
kaltinr ma kaipo ragana. Įdo
mus kaltinimas Amerikoje 1938 
metais.

Uždraudė nacių 
lotereją x

WASHINGTON, D. C., geg. 
12. — Jungt. Valstijų pašto 
departamentas ketvirtadiėnj 
uždraudė siuntinėti paštu Vo
kietijos loterejos bilietus, ku
riuos garrntuoja vokiečių val
stybė ir Hitleris.

Nuo
Gegužės
Pirmos
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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Iš Pietų Amerikos
(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys)
O kur dar spaudos persekiojimas, 
mirties bausmės,, katargos! Va
dinasi, valstybė, bet ar jos dar
bus galima imtį sau už pavyz
dį? Niekados! Kas iš tokios valT 
stybęs, jei ji yrą nemoralinga 
ir neteisingą, lygiai kaip yra 
nemoralinga ir neteisinga šių 
dienų bažnyčia, kurioje vieną 
dieną skelbiama kilnus žodžiai 
“neužmušk” ir “nepaleistų- 
vauk”, o kitą dieną šventina
mi ginklai ir laiminami žmo
nės žmonių ‘ žudymui! O kur 
dar tie kunigai, kurie pasmau
gia savo mylimas moteris gas- 
pandines! Su tokiuo ‘neužmušk’, 
žinoma, išmuši milijonus žmo
nių, jei ištikimai tarnausi “die
vo namams” ir Stalinui.

Bažnytinis ir bolševikiškas 
“neužmušk” ir “nepąleistu- 
vauk” tiek atitinka gyvenimo 
realybei, kiek musų kooperaty
vo “Vienybę” pažangumas. Jo 
vadovybė skelbia, k;.d busią ge
riau, jei Urugvajaus lietuviai 
vietoj gėrę pas svetimtaučius, 
gersiu pas savuosius, ir todėl 
kviečia visus pažangiuosius Ū-;

rugvajaus lietuvius prisidėti 
prie lietuviškos kooperacijos 
idėjos ugdymo, nes kooperaty
ve busią galima pirkti gėrimus 
be falsifikacijų ir dar pigiau. 
Ką tai reiškia ? Reiškia, kad 
lietuviams vypą jr kanę be 
vanęleps ir dažų. Ip kokia čją 
pažanga ? Jokį ! Pus pardavi
nėjama ir protegųojąma tikras 
alkoholis, tikri nuodai žmogaus 
sielai ir jo sveikatai, todėl ge
riau jau atlešioti: bus mažiau 

nuodų ir daugiau butelių, va
dinasi, bus daugiau pelno, pri
dėjus 50% vandenio.

Įsivyravus piųsų kooperaty
vininkų veikime formalinei ka- 
pjtalizmo pusei, Urugvajaus 
lietuvis, kaipo žmogus su savo 
siela, vidiniu gyvenimu ir pa
žanga visai nustoja prasmės. 
Dar blogiau, jis pasidaro visai 
keblus pažangos objektas, nes 
musų kooperatyvo dzūkams 
vaizduojant žmogaus pažangą 
su jo sudėtinga psichika ir jos 
apraiškomis gyvenime, pažan
gus žmogus kooperatyvui turi 
tąrnąuti, o ne vyrauti. Tas bus 
pažangesnis, kas daugiau iš- 

: gers ir duos daugiau uždirbti.

X-tra X-tra X-tra
ST. CASIMIR MONUMENT C0.

Vadjnąsi, žmogus kooperatyvui, 
o ne kooperatyvas ięmpgui. Kad 
turėti visišką veikimo laisvę pil- 
sįąnt šnąpsą, kaip ąori, nieko 
nevaržomam, tenka imtis kul
tūriškų pažadų, kurie taip pr.t 
mąžiaųsįa vąr|ytų žadamą 
tam tikras pelpp nuošimtis 
spaudos—nepasakoma. Tad ne
nuostabu, kad musų koopera
tyvininkų “pažangoj” . žmogus 
išnyko, o jei kada ir pasirodo, 
tai tik kaip numerių sambūris 
kuriame žmogaus siejos, jo vi
dinio gyvenimo žymių visai ne
beliko: geriau jureti 100 pezų, 
negu 100 blaivų kultūringų lie
tuvių, 'tai Urugvajaus lietuvių 
kooperatyvo idėją. Taip išnyko 
žmogaus naujoviškos musų ko
operacijos ideologijoje.

Ątsitmka, ktd ne vienas lie
tuvis dėl gjrtokliavimo netenka 
gyvybės, kad ir greit kyla re
akcija prieš imprėsionizmą ko
operacijos veikloje, bet žmogui 
lietuviui, kaipo kultūringos tau
tos nariui ir gamtos karaliui, 
tinkama pagarba ir vietą ne
bus grąžinta. Turint kooperaty
vui tokius tikslus, žmogaus vie
tą užima iš dalies pelnas nepai
sant žmoniškumo, iš dalies 'ne
gyvoji gamta—įvairių bonkų su 
svaigalais nukrautos lentynos, 
silkių bačkos ir t. t. Jei kada ir 
pašitąikys lietuvis “Vienybėje” 
tai čia jis bus daugiau panašus 
į "kokią nors geometrišką figū
rą, negu j žmogų: girtas, pa
griovęs ant žemės gulės lyg 
ižmogų gązdinantį šmėkla. Gai
la lietuvio, kaipo žmogaus!

t

Žmogaus išnykimas iš visuo 
meninės veiklos, meno, kultū
ros ir literatūros—nėra atsitik

Kam KANKINTJS 
sti blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių liuosuotojų, kurie 

veikia lyj? Jinąmitas! Nevarginkit 
savo skonio su netinkančiais, kar
čiais vaistais tik toclėl,''kad jūsų vi
duriai užkietėję! Visa tai taip nerei
kalingą! v

Kitą kartą jums prireikus liųosuo- 
tojo, pabandykit Ėx-Laxl Jis duoda 
jums gerą,’visiški išvalymą — bet 
švelniai, lengvai, be sukrętimo jūsų 
vidurių, be pasibiaurėjimo ar vidurių 
skaudėjimo. Ir Ex-Lax tuyi lygiai 
tokį skonį, kaip šokoladas!
Daugiau kaįp 30. metų Ex-Ląx buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių lįuosuotp jas. pabar j^s yrą 
ĮVfoksliš^ai Pagerintas. Įštikrujų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors Įnivo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! '

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax| Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — Ė-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 cpntų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

Augą vaikai, mainos laikai...
Nuo pirmųjų lietuvių emi

gracijos dienų Urugvajun 
(1928-1932 m. laikotarpy), mu
sų kolonijos gyvenimas buvo 
savotiško pobūdžio. Lietuviškų 
organizacijų parengimai atspin
dėjo Lietuvos kaimo vakaruškų 
dvasia. Biivo skaitlingi ir kar

tu ąištringi... Būdavo lietuviš- 
kpą dainos, žąidimaį, o taip pat 
ir savotiški karai. Ne vienam 
tekdavo š vakąręlo grįžus, ry
to meta darban eiti su patinu
siais antakiais, bei suskaldy- 
tąis “ąkųįioriais”. Prie |o dar, 
smarkiai buvo įsigalėjusi “kla
sių kova”: kas žinksnis stovėjo 
“fašistas” arba “šnipas”. Už 
priešingos įcĮejps spaudos pla
tinimą, dažnai nukentėdavo gu- 
zikąį ir net nugarkaulis. Lan
kant jietuvių butus su lietuviš
kų laikraščių, jei jis nepatai
kaują diktatūroms, tekdavo 
visko išgirsti ir savo akimis iš
vysti tai, ką kita pasakojant 
girdėdamas niekuomet nepati
kėtum. Musų broliai, užsidarę 
didžiuliuose “konventyžiuose”, 
pigų gėrimėlį saikodami ir “so- 
cialfašistų griekus” minavodą- 
mi, ryžosi socialistinę lietuvių 
spaudą visiškai palaidoti.

Bet gyvenimas parodė, kaęl 
tas viskr.s turėjo išnykti ir iš
nyko. Tai buvo tokis visuome
niškos veiklos periodas, kurį 
prisiminus tenka kai kam veng
ti savo šešėlio...

Šiandien kas kitą. Pažangių
jų Urugvajaus lietuvių organi
zacijų parengimai visai kultū
ringi, tvarka pavyzdingiausia, 
apsieinama be incidentų, ma
tosi tarpusavė pagarba ir as
mens gerbimas.

Lankantis pas lietuvius, taip
gi gaunasi smagus įspūdis lin
kui jaunosios kartos auklėji
mo. Sukulturėję tėvai, kultū
ringai auklėja ir savo vaiku
čius. Priaugančioji karta mo
kinama fizinio' darbo amatų, o

taip pat daugelis studijuoja 
dainos, muzikos, baleto ir ki
tokį klasišką meną. Tas vis
kas nemažai kaštuoja, bet kul
tūringi lietuviai tėvai nesigai
li lėšų savo vaikučių tinkaman 
išauk|ėjimui.

(Ėjus daugiąu)

FRANK MICKUS

KURU
KRAUTUVĖ ir

SIUVYKLA

Didelis pasirinkimas vyriškų siu
tų, o ypač vasarinių kelinių, Se
niems ir jauniems už prieina
mas kainas ir marškinių, koji
nių, kaklaraiščių ir tt.

Daug metų gerai patyręs lie
tuvis siuvėjas.

Siuvame naujus siutus už pri
einamas kainas, išvalome ir su
taisome vyriškus ir moteriškus 
rubus.
f’’'*** z-

IJETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTlSTAI f 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

' ^ “Dtaugijos'Narfa u
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽĮS 
flVDYTOJiĄŠ UI VuĮRtįįįGAS

2201 West 22na Street
'Valandos:' nuo * T-^3* ir 7^-8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913
DĘ. B^Ę?ASĘ
7^ West ą^th St.

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

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

TeĮ. Keinvopd 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IĘ CHĮĘURG^S 

4157 ARCHER ĄVtNUE
Ofiso valandos: 

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

4146 Archer Avenue

Mrs. Anelia K. Jąrusz
Physical Thėrapy 

and Midwife
6630 Sp. 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.

8939 SOUTH CLAREM0NT AfE. 
Valandos —9—10 Ą. M? 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. l’ulsucki Lę Vap
GYDYTOJAS-CHIKUKGĄS, K-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 yak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Dameu Hęmlock 6699

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

tinis ir nevien naujoviškos U- 
rugvąjaus lietuvių kooperacijos 
rezultatas. Jis yra glaudžiai su
sijęs su šių dienų politinėmis 
doktrinomis, kurios Visai nu
vertino žmogaus asmenybę ir
individualybę, kurios žmogų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ADVOKATAI

Didelis Išpardavimas Paminklų ir Headstones Su Nu
žeminta KaiiuL5 Užhiokąnt Pinigus Pilhaf 25-tas ' 

Nuoinntiš Diskant
Reikalui Priėjus Kreipkitės

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

arba
MR. GED. M. CHERNAUSKAS

1900 SOUTH UNION AVĖ. jei. CĄNAL 21$3

pavertė priemone kapitalizmo 
nustatytiems tikslams) siekti.

Humanizmo
» ». » . i .

užgesimas, žmo
gaus nuvertinimas ir žmogaus
išnykimas visuomeninėje veik
loje, ]iteraturoje ir mene yra 
svarbiausios priežastys, dėl ku
rių dabar kultūra ir jos vaid
muo vis labiau skursta ir nyk
sta..

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS PAINĮNINKĖS — ARTIŠ’Į’AI-ĖS 

KLAUSYKI T R S 
šąltimįero 

įdomių ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— „y TT « —7 iki 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. — 7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

......  „ ..I'."1 I I'—   i %.iį M'I B ■-rjfrh.i , 

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinds)
Tel. Cicero 674 SAULES UŽDANGAS, ORAPERES 

ir A USTR1A K UŽDANGAS
DApOM ANT UŽSAKYMO '

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

ViCTdR WINDDW SHADE CO.,
5906 W. ‘CĖftMAK ĖD. (22rid St. 1 ’ ? CICERO, ILL.

Atdara Vakarais

laidotuvių direktoriai jr patarėjai
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKI
v 1 I koplyčios M I 1>A.1 CHICAGOS 

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ 

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTĘĘN ĄVĘNUĘ, CEĮĮCĄGO

Svaigalai nušlavė nuo Naujo
sios Zelandijos maorus, svaiga
lai išnaikino kadaise galingą 
Amerikos indėnų tautą. Paten
ką girtuoklis į ramią šeimą ir 
ten jau kasdien barniai, keiks
mai ir dantų griežimas.

Kiek šimtų “Vienybės” narių 
vąikąi kentės badą ir šaltį, kiek 
šimtų nuplyšusių prašys gatvė
se duonos, kiek lietuvės moti
nos prikentės, koks bus na
muose pragaras, kai girtas tė
vas ar sūnus vėlai naktį grįž 
namo iš “Vienybės” ?!

Kaip matome, šitame straips
nyje “Naujoji Banga” pareiškė 
savo rimtą nepasitenkinimą ne 

prieš koperatyvą “Vienybę” 
kaipo kooperatyvą, bet prieš 
tą karčįąmėlę, kurią komunis
tai inkorporavo “Vienybėn”, 
kas sudaro didelę moralę žalą 
tai prganizaęijąi įr visai Uru
gvajaus lietuvių kolonijai.

Musų komunistai tos karčia- 
mos pagelba stengiasi išlaikyti 
savo, leidžiamą laikraštį “Dar
bą”, kurį jūsų “Laisvės” re
daktoriai skaito “revoliucinių 
darbininkų laikraščiu,” o “Nau
jąją Bangą”—“dvasinę ‘Naujie
nų’ kopija.”

Prieš karą Lietuvoje visokį 
smuklininkai steigė karčiamas 
pakeliuose ir bažnytkaimiuose; 
kun. T. Radžius turėjo karčia- 
ma Urugvajaus lietuvių koloni
joje tikslu naujų narių verba
vimui, bet jų niekas nevadina 
revoliucionieriais. T• • ■ • r i » ('» '. • i ' v-

“Laisvės” ir “Vilnies” re
daktoriams viskas galima, vis
kas pažanga, demokratiška, vi
sur matosi revoliucija ...

Ir sveiki tie Stalino patrio
tai?...

iideĮkis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE."
■ ' PIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YĄRŲS 1741-1742
4605"Q7 S°’ Hermitage Avė.
Iii*' South Fairfięld ' Avenue
' Tel. LAfAYETTE 0727

•_________________•______ • * 1 I y ** _______ ____________________

T • koplyčios visose
Į -J 2^ 1 Chįėągos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stotie? (1^20 K.)—Pranešėjas 

Ę. ŠĄLTIMIERAS.
.Į.IUJĮ L JĮ 1 i. i !»«■■■

Laidotuvių Piręhtoriąi
NARIAI 

Chicagos,
Cicero ' gnf

Lietuviij KM
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijas

Ambulance 
Patąrųąyi- 
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETRUS ĮR EŲDEIKIS
47p4 So. Węstern Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Ayenue Phorie Bpulevard 4139

ANTHONY B. PEIKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cįęęro Phone Cicero 2109

‘ J. LIULEVIČIUS
4348 So. Calif|Ornia Avenue Phpne Lafayetle 3572

“ i p. j. ridikas
3354 So. Halsjed Street ’ , Boulevard 4089

į I. J, ZOLP
Į643 West 46|h Street

Phone Boul. 5203
Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWĮCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place fhone Capąl 2515
SKYRIUS, 42-<Į4jstrcct Tel. Pullman 1270

■ *. _______________12______ • • ' •'

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— 

pagal sutartį.
josEi’ii £ GRISH 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Boulevard 2800 

4631 SO: ASHLAND AVpNUE 
Res. 6515 So. Rockwell Št. 

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfięld Avė. Laf. 8040

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

. OffcąsA4fc4« )S0. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Nūb 2’ikl * Mo 6 Iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
A D V O K Ą T A S 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dęąrborų St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: ’

Panejėlį, 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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS '

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutapti.

Kiti Lietuviai Daktąpd

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

ARIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Tark 3395

Ųr. Susąąną SIąkįs
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—^4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredėmįs ir subatomis'

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometricalĮy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuptu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali 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 
47Į2 South Ashland A v.

Phone’ Boulevard 7589

KITATAUflAI
DR. HERZMAN

ĮŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gy4ytpjas chi
rurgas ir akušeris. - *

Gydo staigias ir chroniškas Įigas 
vyrų, moterų' ir vaikų pagal nau
jausius metodus X<Ray irrkitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria 
1034 W. 18th Ši, netoli Morgan St 
- Valandos nuo 1CĮ—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Ganai 3110 ‘ z

Rezidencijos' telefonai: 
Superipr 9^54 ar Central 7464

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampais Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Dr. Charles Segal
OFISAS’ :r.

4729 So. Ashland Ąye.
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 yal. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MĮDV^Ay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAN6 AVE. 

Ofiso valahdos .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p< 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo ĮQ iki 11

Rez. Telephone PLAZA 2460



Penktadienis, geg. 13, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Į KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos vakaras

Noriu paskutinį kartą pri
minti musų kolonijos lietu
viams, o taip pat ir tiems’, ku
rie gyvena kaimynystėje (Ru
čine ir Waukegane), kad Ke
nosha Lietuvių Kultūros Drau
gijos choras po vadovyste ga
baus muziko Jurgio Steponavi
čiaus baigia sezonų su šauniu 
koncertu. Sakytas koncertas 
įvyks gegužės 15 d. German- 
American Home svetainėje. 
Prasidės 4 vai. po pietų.

Be choro, bus ir solistų. O 
kadangi choras yra pasiryžęs 
tikrai patenkinti publiką, tai į 
talką jis pasikvietė ir būrį bi- 
rutiečių iš Chicagos, kad jie su
vaidintų operetę “Sveikam li
gos neįkalbėsi”.

Chicagos “Birutės” choras 
yra plačiai žinomas. Jis visada 
Stengiasi rūpestingai veikalus

NAUJIENŲ

SKAITYTOJAI!
KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ 

DRAUGUS Į

Pavasarinį Naujienų
PIKNIKĄ

o

GEGUŽĖS 22 d.
Birutes Darže

79-TH ir ARCHER AVĖ.
$

Naujos Žaismės, Juokai, Suvenyrai, 

Draugingumas ir pasisvečiavimas

• •

JURGIO STEPONAVIČIAUS 

MUZIKA ŠOKIAMS

Pikniko Pradžia 10 Vai. Ryto

REIKALAUKIT TIKIETŲ

“NAUJIENŲ” RAŠTINĖJE

NEW YORK/ — Margaret Ayer 
Barnes, kuri drauge su Edvvard 

iSheldon laimėjo iš Metro-Goldwyn- 
Mayer $587,604.37. Teismas paskyrė 
jiems tą sumą už tai, kad kompa
nija be žinios panaudojo filmui jų 
parašytą veikalą “Dishonored La- 
dy”.

priruošti. Šį kartą iš Chicagos 
atvyks Genevieve Giedraitienė', 
Antanas Kaminskas, Paul Mil- 
ler ir Bruno Bruknis. Tai gru
pei vadovaus Jonas Byanskas, 
“Birutės” dirigentas.

Kad kiek galima didesn-s 
skaičius žmonių galėtų tame 
gražiame koncerte dalyvauti, 
tai liko nustatyta visai žema 
įžanga, būtent, tik 35 centai.

Tad dar kartą visi esate kvie
čiami koncerte dalyvauti.

» O »
Gegužės 7 d. netikėtai šir

dies liga pasimirė Jonas Vait
kus, sulaukęs 59 metų amžiaus. 
Velionis į Ameriką atvyko 1898 
m. Kenoshoje išgyveno per 
trisdešimt metų. Jis buvo kilęs 
iš Antininkų kaimo, Girdiškės 
parapijos, Tauragės apskritie??. 
Paliko žmoną Marijoną, dvi 
dukteris ir sūnų. Visi jie gyve
na Lietuvoje savo ūkyje. Ame
rikoje liko du broliai ir viena 
sesuo. Vienas brolis, Vladas, 
gyvena Kenoshoje. —H. L.

Scranton, Pa.
“Sargybininkai” vėl prakišo
Daug yra rašoma apie Scran- 

tų miesto 30 kuopos delegatų 
rinkimus į Seimą. Tuose raši
niuose visada yra kaltinamas 
kun. M. Valadka. Kadangi jau 
yra kelios korespondencijos 
tuo klausimu, tai reikia kai kas 
tikro apie tai pnrašvti. Buvo 
manyta, kad Kerševičius su Sa
vi tsku, pralaimėję ir susinerva
vę, turi kur nors savo tulžį iš
lieti. To buvo tikėtasi. Bet ka
dangi ir toliau yra rašoma vi
sokios nesąmonės. Tai reikia 
kai kas apie tai teisingo pasa
kyti. Kad publika pažintų, kas 
tie du vyrai yra. Pirmiau apie 
Savitską.

Šis žmogus dedasi dideliu pa- 
Irijotu. Bet jo “patrijetišku
mas” visada surištas su nauda. 
Ten, kur nėra naudos, jis “ne- 
patrijotas”. Savo laiku pats Sa- 
vitskas Scrantone su kitais or- 

)

ganizavo lietuvių politinį klu
bą. Kalbėjo kaipoHiettivls,' rd 
dos, kad jam lietuviški reikalai 
ir patys lietuviai ir jų skurdas 
rūpėjo. Susiorganizavo klubas- 
Jis kalbėjo, kad dabar lietuviai 
jau visko laimėjo. Bet pirmiau
sia pats savim apsirūpino. Jis 
turi biznį, turi porą stubų, turi 
tris karus. Ir pasiėmė geriau
sią darbą, nes politikieriams į- 
melavo, kad jis visus lietuvius 
kontroliuoja. Klubas tai numa
tydamas, rinkdamas prezidentą 
jau Savitsko nerinko. Ėjo rin
kimai liek miesto, tiek visos 
kauntės. Savitskas visada buvo 
toj pusėj, kuri visuomet pralai
mėdavo. Bet jis niekad nebuvo 
nei demokratu, nei republiko- 
nu. Vieną kartą kalba už repu- 
blikonus, kitą kartą kalba už 
demokratus. Visi ir lietuviai ir 
svetimtaučiai juokiasi ir vadi
na jį sendvičių politikierium. 
Ar ne taip Savitskai?

Dabar eikime prie Kerševi- 
čiaus. Tas žmogus yra lygiai 
toks pat. Kuomet Scrantų su
vienytos draugystes rengė Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimą, tai Kerševičius per aša
ras prašė, kad jos nerengtų, 
bet prisidėtų prie Monsignoro 
Miliausko, kuris bandė skardy
ti draugijų rengimą. Kada rei
kėjo vesti visokias intrigas 
prieš Konsulą, kad anas neva
žiuotų į draugijų parengimą, 
kad gubernatorius draugijų pa- 

sevičius ir ten prisidėjo. Žmo
nes vis tai žino. Ir/rinkdami 
Teiman delegatus'tokių žmonių 
įerinko. Jų ambicija liko už
gauta. Juodu dabar bando su
mesti kunigui Vtdadkai kaltę ir 
per spaudą Bando įrodinėti, 
•<ad kun. Valadka kaltas. Aš 
noriu pasakyti, kad šiuo atve
ju kun. Valadka 'ūsai nekaltas1. 
>lai susirinkimo procedūra ir 
jats susirinkimas, kuriame tie 
rinkimai įvyko. Prieš susirin
kimą Kerševičius išsiuntinėja 
nariams ne pakyietimo korte
les, bet tam tikro turinio laiš
kus su balotais už ką balsuoti, 
prie jų pridėdamas ir Sargybos 
bokšto išleistus! lapelius prieš 
pažangius delegatus. Viena, 
kad pats už save agitavo, antra, 
kad ta agitacija buvo labai ne
svari ir trečia Susivienijimo 
tvarka tai draudžia. Kada pra
sidėjo Pildomosios Tarybos rin
kimas, tada kun. Valadka pa
prašęs balso sako: “Susivieniji
mo tvarka reikaląųja, kad agi
tacijos nebūtų. Bet kadangi jau 
ji pradėta ir dar paties finansų 
sekretoriaus, tai ir aš šį tą tu
riu nariams! pasakyti.” Ir nuro
dė, kad geriausiai rinkti visą 
dabartinę valdybą ir Kerševi- 
čių, kuris eina į iždo globėjo 
vietą. Dėl to Kerševičius surin
ko 73 balsus šioje kuopoje, ka
da kiti tautiški delegatai gavo 
balsų, kur kas mažiau už jį. 
Ar kunigas Valadka agitavo ki
taip? O jeigu agitacija neleisti
na, tai ar jos nevedei pats Ker- 
ševičiau? Tavo laiškai ir šiandie 
dar pas žmones tebėra. Juos tu 
siuntei ir prašei, už ką jie turi 
balsuoti.

Išrinkus delegatus ir s/uSkai- 
iius balotus po kai kurio laiko 
susirinkimas uždaromas. Nie
kas nieko dėl kokių nors tru
kumų ar dėl netikslumų nepa
darė pastabų. Bet jęusidarė gru
pė iš 13 asmenų,'tai yra gimi
nės Kerševičiaus ir Savitsko ir 
paduoda skundu, kad delegatų 
rinkimai nebuvoMįgališki. Cen
tro sekretorius! tuoj duoda pa
tvarkymus, kad rinkimus dele
gatų padaryti naujus. Kerševi
čius išsiuntinėja korteles — pa
kvietimus ir tai ne visiems na
riams ir tuose pakvietimuose 
rašo, kad Susivienijimo ateitis 
pavojuj, ateikite ir rinVifp ue- 
rus ^delegatus Seiman. Jau kas 
kas, bet šitoks sauvaliavimas 
neleistina. Atsidaro susirinki
mas. Protokolą perskaičius, pri
imtas be jokių pastabų. Daeina 
prie to iš centro gauto laiško. 
Tada nariuose kyla nepasiten
kinimas ir eina prie balsavimo, 
rinkti ar nerinkti iš naujo de
legatus. Nubalsuota, kad ne
rinkti, nes pirmi rinkimai pra
ėjo geriausioj tvaike; ir niekas 
jokių patėmijimų neuarė. Da
bar dar ir vėl skundžiasi, Kad 
būtinai reikia delegatus per
rinkti, nes šitie “negeri”. Tai 
vot kur tautininkų gerumas. 
Kelia triukšmą, rašo spaudoj 
nesąmones, kaltindami žmones, 
kurie už juos agitavo ir butų 
viskas buvę gerai,“ jeigu tik Sa
vitskas su Kerševičium butų iš
rinkti delegatais. O čia žmonės 
jau supranta dalyką ir sako, 
kad neleisime porai narių sau
valiauti ir, jeigu bust reikalas, 
tai ir nuo pareigų ėjimo paša
linsime, kaipo finansų sekreto
rių ir iždininką.

Dabar dar dėl Kerševičiaus,

ŠEŠTADIENY
Gegužės 14-tą

YRA

Viskas dėl Jūsų Pačių, Jųsų 
Namų, Jūsų Šeimos 
Didelio] Santaupoj!

Pirk ir Taupyk Visą
Dieną nuo b:30 iki 9

’ORhTHR/FT-JUM^

f BOSTON STORE
STATI MAD/SON-lk BUSIFSTTDRNTRi* &iMd

sigyvenęs kuopoj nuopelnų. Se
niau musų kuopa turėjo netoli 
300 narių. Vajaus laiku Kerše
vičius “priprašė” netoli 100. O 
žinote, kiek dabar kuopa narių 
turi? Nugi apie pusantro tiktai 
šimto! Yra tam priežasčių, ku
rių čia neliesiu. Bet tik pasaky
siu kaip atlieka Kerševičius sa
vo pareigas. Imdamas nuo na
rių mokesčius, dažnai jis neuž
rašo datos, kada jis tokią mo
kestį priima. Siųsdamas korte- 
le$ nariams dėl nemokėtų duo
klių, siunčia jas ne trečiame 
mėnesyje, kaip reikalauja to 
konstitucija, bet 4 menesyje. 
Jeigu būna tada reikalas neaiš
kumuose, tai jis sako, kad 
“Tamsta nepildai konstitucijos 
patvarkymų”. O kaip Tamsta, 
Kerševičiau, pildai? Jeigu reiks 
vardų, tai jie bus. Tai štai su 
kokiais sutvėrimais tenka 
Scrantų kuopos nariams dirbti 
— kalbėti apie lietuviškus rei
kalus.

Kada kun. Valadka paklaus
tas, kodėl jis dėl jį šmeižiančių 
raštų nieko nesako, tai jis pri
dūrė: “Jei bus reikalas dides
nis, tai aš jį pavesiu advokatui, 
kad anas išspręstų. Bet šiais at
sitikimais tai man per žema

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 
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įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 
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rie Scrantų žmonėms yra žino
mi, eiti į ginčus. Visi žino, kas 
jie yra, ko jie siekia. Visi žino, 
kad jie visur nustoję vardo ir 
prestižo. Tai kam man su jais 
ginčytis? O dėl Kuprio pareikš
tų minčių Wilkes-Barre, tai aš 
paduosiu skundą į jo kuopą ir 
pareikalausiu, kad tas skundas 
butų perkeltas Pildomos Tary
bos žinion.”

Aš tikiu, kad kun. Valadka

“NAUJIENĄ 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938 

labai gerai protauja, nes jam 
eitPj ginčus su pusiau “gra- 
motnais” bučeriais neverta.
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Kongresas prieš karą
Įvairių nuomonių žmonės Amerikoje sudarė komi

tetą kovai prieš karą ir šio mėnesio 28—29—30 d. d. ji
sai šaukia kongresą Washingtone. Į komitetą įeina 
Grace Abbott, iš Chicagos universiteto; maj. gen. Smed- 
ley P. Butler; kongresmanas Hamilton Fish; Max Da- 
nish, “Juatice” (International Ladįes Gąrment Workers 
unijos organo) redaktorius; Joseph Schlossberg, Amal- 
gąmated Clothing Workers unijos generalinis sekreto
rius; senatorius Gerald P. Nye; Norman Thomąs, So
cialistų Partijos pirmininkas, ir visa eilė kitų veikėjų./

Komiteto nusistatymas yra toks, kad Jungtinės 
Valstijos privalo laikytis griežčiausio neitralumo kitų 
šalių ginčuose. Jisai reikalauja, kad Amerika atšauktų 
iš Kinijos visas savo karo jėgas. Jisai priešinasi prezi
dento Roosevelto sumanymui didinti karo laivyną ir 
stoja už tai, kad šio ’ krašto valdžia nesidėtų į jokius 
blokus vadinamo “kolektyvio saugumo” tikslais, kurį 
komitetas vadina “kolektyve saužudyste”.

Yra daug argumentų, kuriais galima šitą komiteto 
nusistatymą paremti. Svarbiausias jų tas, kad karas, 
nežiūrint kokiais tikslais vedamas, atneša kraujo pra
liejimą, gyvasčių ir turto naikinimą ir politinę reakci
ją. Komitetas teisingai nurodo pavojų, kad, įsivėlus į 
karą demokratijos gynimui svetimose šalyse, Amerika 
gali susilaukti fašizmo namie.

Nėra abejonės, kad fašizmas Italijoje ir Vokietijo
je tai tiesioginis pasaulio karo vaisius. Jeigu Europoje 
kiltų kitas, didelis karas, tai fašizmą bangargal būt; už
lietų visą kontinentą; o įsivėlus į tokį karą Amerikai, 
fašizmas rastų paruoštą dirvą ir Naujame Pasaulyje.

Bet klausimas, ar toks griežtas neitralumas, kokį 
siūlo Amerikai tie visuomenės veikėjai, yra galimas? 
Jungtinės Valstijos labai didelis ir turtingas kraštas. 
Jos pramonė ir žemės ūkis gamina ne tik vidaus rinkai, 
bet ir užsieniams. Jeigu Amerikos prekyba su užsieniais 
butų nukirsta, tai visas ekonominis krašto gyvenimas 
turėtų susitraukti. Kur tuomet pasidėtų milionai dar
bininkų, jeigu jau net dabar Amerikoje yra apie, 12 me
lionų bedarbių?

Taigi Amerikai anaiptol ne vis tas pats, kas dedasi 
kitose šalyse. Jeigu plėšikiškas militarizmas (fašizmas, 
nacizmas ir t. t.) Europoje ir Azijoje eis stipryn, tąi 
pasaulyje nebus ramybės ir, anksčiau ar vėliau, iškils 
kitas didelis karas, kuris gali įtraukti į savo verpetą ir 
Ameriką, kaip kad įtraukė pereitasis pasaulio karas.

Todėl vargiai butų išmintingiausias dalykas Ameri
kai sėdėti, rankas sunėrus, ir nieko nedaryti tuo, laikų, 
kai Europos ir Azijos kontinentuose eina kova ant žūt
būt tarp taikiųjų ir agresingųjų tautų. Ji, turėtų bent 
ekonominiu spaudimu stengtis sulaikyti fašistiškų vals
tybių žygius ir paremti demokratijas.

Gen. Franco pardavė Ispaniją
Ispanijos maištininkų vadas gen. Frąncisco Franco 

pardavė savo kraštą italams ir vokiečiams!
Tai pareiškė gabiausias gen. Franco padėjėjų — 

gen. Juan Yague, po kurio vadovybe maurų pulkai, Is
panijos pilietinio karo pradžioje, prasimušė per Talą- 
vera De la Reiną ir priėjo beveik prie Madrido vartų.

Už tuos žodžius gen. Yague tapo suimtas įr uždary
tas kalėjime.

Gen. Yague pasakė dar daugiau karčįos tiesos apie 
buvusįjį savo viršininką ir jo fašistiškus talkininkus, 
Jisai pripažino,, kad vyriausybininkai tikimai herojiškai 
gina respubliką ir kad kalbos apie tarptautines briga
das, kurios buk išgelbėjo lojaljstus nuo pražūties, esan
čios tuščios. Sukilėlių pusėje, anot jo, yra nepalyginti 
daugiau svetimšalių. Tie svetimšaliai, kurie padeda ge
nerolui Franco, yra italai ir vokiečiai, kurie elgiasi Is
panijoje, kaip “plėšrus žvėrys”.

Tai šitaip kalba generolas, po kurio vadovybe Ispa
nijos sukilėliai laimėjo daugiausia mūšių.

Bet mūsiškiai klerikalai dar vis garbina gen. Fran
co, kaip Ispanijos “civilizacijos gelbėtoją”! Jie simpati
zuoja plėšikams — tos pačios rųšies plėšikams kurie 
tykoja sudraskyti ir Lietuvą,

Visakymo kalnai
Chicago je—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų       4.00 
Trims mėnesiam* .......____ ■ 2.00
Dviem mėnesiams  _____ 1.50
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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 
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Apžvalga BALTOSKANDIJA kratijos labas reikalauja, kad 
Lietuva gyventų. Jos žuvimas 
tik dar labiau Europoje reakci-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje) ją sustiprins, todėl visos demo
kratijos gėriui reikalinga Lie-

FAŠISTAI KELIA 
TRIUKŠMĄ

Jąu buvo rašyta, kad būrys 
fąšįstuojančįų tautininkų ėmė 
kelti triukšmą, kai jie pralai
mėjo SLA. 30-je kuopoje, ren
kant delegatus į seimą. Sufab
rikavę melagingą skundą, jįę 
bandė su centro sekretoriaus p. 
Viniko pagalba' priversti kuopą 
tuos rinkimus atšaukti ir dą- 
ryti nauju® rinkimus. Tačiau 
kuopa, šių menesio susirinki
me nutarė 39 balsais prieš 37 
tą fašistų reikalavimą atmesti, 
pripažindama, kad delegatų 
rinkimai buvo įvykinti teisėtai,

Bet- ir po šito pralaimėjimo 
fašistai nenurimsta. Vienas jų 
“Vienybėje” rašo, kad dabar 
“SLA. kuopa neturės delegatų 
busimam seime, nes pirma iŠ4 
rinktieji delegatai nėra teisėti 
ir seimas jų nepriims”. Kadan
gi kuopos valdybą kontroliuo
ja tautininkai, tai jie, matyt, 
planuęją nepasirašyti po dele
gatų mandatais.

Šitokio akiplėšiško sauvalia
vimo SLA. Pild. Taryba netu
rėtų toleruoti. Jeigu 30 kp. val
dyba bandys trukdyti tos kuo
pos delegatų pripažinimą sei
me, tai Pild. Taryba bus pri
versta padaryti kuopoje tvarką.

RAGAI DYGSTA
I ‘
Greta fašistuojančių tauti

ninkų, kurie kelia triukšmą 
Susivienijime, stengiasi “pasL 
žymėti’’- ir Brooklyno komunis
tų šulai. Savo organe jie na- 
chališkai atakuoja Chicagos ir 
ąpielmkių SLA. veikėjus, ku
rie nesikląusė komųpistų “cen
tro biuro-’, kokius kandidatus 
statyti į SįL^pildt. Tarybą.

Komunistų plūdimai, žinoma, 
nepadarys daug įtakos į SLA. 
narius arba seimo delegatus, 
Daugiausia, ką jie gali pasiekt 
ti, tai laikinai sukelti tautinin
kuose viltį, kad Bimba, vari-* 
nedarnas kerštus Susivienijime 
prieš socialistus, gali įsakyti 
savo, šalininkams' persimesti į 
fašistų pusę arba skaldyti de
legatų balsus.

Jei tautininkams šita viltis 
suteiks džiaugsmą, tai tegu jie 
sau džiaugiasi. Bet SLA. ateit 
tis nuo komunistų užgaidų ne
priklauso. Jeigu jie nori, jie 
gali kad ir šiandie susidėti sų 
s'metonįninkais: demokratinis 
elementas Susivienijime mokės 
atsiginti nuo vienų ir nuo ant
rų,

GINA ISPANIJOS 
TĘISES

Londone balandžio mėnesį 
įvyko didelė įvairių partijų 
žmonių konferencija, kuri vien
balsiai nutarė reikalauti, kad 
Ispanijos respublikos valdžiai 
butų grąžinta teisė ginkluotis. 
Konferencijoje dalyvavo 1,800 
vyrų jr moterų iš visų dalių 
Britanijos, tarp jų buvo net ir 
nemažas skaičius konservato
rių.

Kalbėtojai labai aštriai kriti
kavo Britanijos valdžios' ^nesi
kišimo” politiką, po kurios 
priedanga Italijos fašistai siun
čia ginklus ir kareivius gen. 
Franco.

Daugelis delegatų buvo dar
bininku unijų viršininkai, Jie 
sakė, kad organizuotieji Brita
nijos darbininkai bus priversti, 
jei nebus kitokios išeities, “pa
dėti įrankiusv (eiti į streiką). 
Kai kurie reikalavo, kad bųtų 
paskelbtas generalinis* streikas. 
Unijistas ir parlamento narys 
J, Griflflths pareiškė, kad, nors 
geberalio streiko paskelbimas 
butų labai rimtas ir pavojin
gas linksnis, bet “organizuotą 
darbininkų unjjų jėga dabar, 
gal būt, tėra vienintelis daik
tas, kuris gali išgelbėti Ispani
ją”-

Įdomų pareiškimą padarė T, 
Shofield, aviacijos darbininkų 
nacionalinės* tarybos narys. Ji
sai pasakė, kad jo organizaci
ja nedarys jokių sutarčių sų 
valdžia, kol ji nepakeis savo 
užsienių politikos. Aviacijos 
darbininkų unija, anot jo, yrą 
pasiryžusi agituoti už streiką 
visose aeroplanų dirbtuvėse, kad 
valdžia butų priversta leisti Is
panijos' vyriausybei pirktis giiir 
klus.

DUOKLĖS BAŽNYČIAI
Vienas kunigas parašė Straip

snį, aiškindamas, kodėl tikin
tieji turi užlaikyti “savo baž
nyčią”. Esą, taip įsakė pats 
Dievas.

“V. Dievas”, rąšo jisai, 
“išleido pirmąjį įstatymą, 
liečiantį Bažnyčios duokles, 
ir Jis nustatė sunkias taksas 
— vieną dešimtjąlį viso už
darbio. Pasiskaitykite paties 
Pievų nutarimus:

“1 — ‘Esu davęs Levio 
sūnums (levitams) paveldėti 
visų dalykų dešimtinę iš Izr 
raeilioy tautos, kaipo tarnavo 
rnui, kad jie Map tarnautų 
padangtėje.’

“2 — Ir vėl: ‘Visa, ką duo- 
si te kaipo dešimtinę, ir pa
skirsite kaipo Dievo dovaną, 
tebpnie kogeriaųs'i ir kotin- 
kamiauši dalykai’. ”
Pasirodo, kad tasai Dievas 

buvo labai geras Izraeilio (žy
dų) tautos kunigams. Ne be 
reikalo jie jam tarnavo, — 
gaudami tokį j gausų atlygini
mą.

Bet kaip galima įrodyti, kad 
Dievas tikrai davė tokį įsaky
mą, kąd kunigams (levitams) 
kiekvienas j žmogus turi duoti 
dešimtą dalį ,viso savo uždar
bio? Juk ųiekąs kitas “Dievo 
įsakymų” nežino, kaip tik ku
nigai. Tąi ar (negalėjo kartais 
kunigai, tuos, “įsakymus’’ patys 
parašyti s.,

Iš LIETUVOS
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NETIKĖTA MIRTIS

ALOVĖ. — Kitose Lietuvos 
dalyse jau seniai išnyko, papro
tys miegoti ant krosnies, o 
Dzūkijoje dar, nė nemanoma 
nusikratyti nuo krosnies, čia 
ant krosnių daugiausia miega 
seneliai ir vakai. Ant krosnies 
miegoti šilta, nes Džukij o j daž
nai po krosnimi verdama val
gyti. Bet kartais ant krosnies 
miegoti yra ir pavojinga, kar
tais tai net gyvybės pareika
lauja. Štai, kovo 12 d. Mąnciu- 
ny kaime apie 70 metų am
žiaus ūkininkas Giedra nuo 
krosnies nųk^to- ir krisdamas 
pečiais pataikė ant mūrelio. 
Nuo smarkaus mugio neužilgo 
mirė ii' kovo ,14 d., palikęs kros
nį, atvažiavo,. į Alovės amžino 
poilsio vietą, iš kur jau nereiks 
keltis,

MIŠKO ĮPIRKTI NEGALIME, 
DENGSIME ŠIAUDAIS

MARIJAMPOLĖ.— Marijam
poliečiai šiemet labai skundžia
si, kad negali įpirkti miško. 
Daugumas pasitenkina tuo, kad 
nueina į varžytynes ir ten Pa
siklauso, kaip lituojasi. Išėję iš 
tokių litų rijikų, net spjaudo. 
Na, sako, ir atėjo laikai, kad 
mišką perkame taip, kaip vais
tinėje vaistus, jau, matyt, miš
ko neįpįrksim, reiks stogus 
dengti vėl šiaudais, vėl grįši
me į šiaudinę Lietuvą. Dabar 
atsidėję laukia gal pakeis šią 
pirkimo tvarką. Reikia miško 
pardavimą pertvarkyti tuo bu- 
du, kad miško galėtų nusipirk
ti ir mažiau pinigų teturi ūki
ninkai, nes negaudami pirkti 
miško medžiagos daro žalą sau 
ir valstybeir—-

(Tęsinys)

Mažųjų tautų politinis 
junginys

< A ■

Tiesa, ekonomiškų požiūriu 
jos visos, daugiau ar mažiau y- 
ra žemės ūkio kraštai, taį pre
kybą tarp jų butų sunkiau į- 
manoma. Bet visą, kas jų pra
monei yrą reikalinga, jos pas 
savo turi. Turi pramonei vary
ti žibalą, anglies, turi pramonei 
reikąlingos žaliavos, geležies, 
plieno, aukso, vario, turi Žemei 
reikalingų trąšų, turi savo ge
rą prekybos laivyną, turi visos 
palyginti aukštą kultūrą ir pu
sėtinai orgąnizųotą pramonę,

Šios visos mažosios tautos, 
sudarę tokį politinį junginį, 
kiekviena paskirai visos kar
tu visai ramiąi gali išsaugoti 
savo nepriklausomą gyvenimą 
ir užtikrinti saviems gyvento
jams ramų, taikų gyvenimą ir 
kųltųros klestėjimą. Jos visos 
nėra reikalingos naujų žemių, 
svetimų kolonijų jr jos. visos 
kartų pakirstų kitų tautų ver
žimąsi į svetimus kraštus. Tuo
budu mažosios, tautos Europos 
istorijoje įrašytų naują taikos 
lapą ir kartu laiduotų mažų 
tautų nepriklausomą gyvenimą.

Išskyrus Lenkiją ir gal dali
nai Rumuniją visos tos valsty
bės nėra pavergusios kitas už 
save mažesnes tautas. Veik ji. 
visų valstybės sienos sutampa 
su etnografinėmis gyventojų 
sienomis. Jų didžiuma iš esmės 
yra demokratinės, o Skandina
vijoje šioji demokratinė san
tvarka giliai ir pačiame gyve
nime yra įleidusi šaknis. Jei 
Baltijos valstybėse yra įsigalė
jęs kitas režimas, tai jis yra 
tik laikinas reiškinys, kitų di
desnių tautų įtakoje susidaręs.

Lenkija turi sudemokratėti
Bet kad šitą butų galima įgy

vendinti yra būtina sąlyga, kad 
Lenkijoje įsigalėtų demokratė 
ja, kuri atpalaiduotų joje esa
mas tautas nuo pavergimo. Ki
ta būtina sąlyga, kad Lenkija 
liautųsi grūmojus Lietuvai ir 
vienų ar kitu budu atitaisytų 
lietuvių tautai padarytas 
skriaudas.

Be to, Lenkija turi visiška: 
atsipalaiduoti variusi sau ir ki
tiems pragaištingą provokišką, 
tikriau tarus, pronacionalsocia- 
listišką politiką. Ji neturi būt: 
Vokietijos imperializmo žais- 
mas. Pirmoje eilėje galėtų susi
daryti Baltijos valstybių blo
kas, kuriame dalyvauti Lenki
ja kaipo lygi su lygiais*.

Šitai Lenkija gali padaryti 
tik nedviprasmiai garantavus 
Lietuvos valstybės nepriklauso-* 
mybę ir atitaisius Lietuvos nau^ 
dai savo sįeųas.

Jei Lenkija mėgins Lietuvą 
iižkąriąųli, tai ji pati sau iškas 
dųpbę ir tuomet Vokietijos im- 
pęriąlizmąs įgyvendins seniai 
Nokiamą savo svajonę. Tuomet 
tiek Lenkija, Lietuva ir kartų 
kitos Baltijos valstybės liks tik 
medžiaga, kurią virškins vokie
čiai. šios tautos jau tuomet ne
beturės tos atramos, kurią da
bar dar turi, nes Vokietija 
SSSR išdalins į paskiras josį 
globojamas valstybėles. Juk 
SSSR tai nėra teritorija vienos, 
tautos gyvenama. Turime te- 
ųąis ųkrainięčiųs, kuriuose net 
komųųistiniąme režime nėra 
dingęs poras sukurti savo vals
tybę. Tai įrodo iki šiol vispg ė- 
jusios SSSR didžiosio® bylos. 
Tokios valstybės svajoja turėti 
ir baltarusiai; šių svąjomų at
spindžiai ir vėl tose SSS& by
lose yra praskambėję.

. SSSR tautos siejasi 
nepriklausomybės

Kaukazo tautų tarpe taip pat 
gyvos mintys įsikurti sąvąs val
stybes. Pavųlgio tautos ir^i tu
ri ąižkių ųorų sukurti sąvo ųę- 
juiklausomą gyvenimą,

Dėka komunistinio režimo 
visos tos tautos tautiniai pas* 
kutiniais metais gerai išsiprusi- 
no. Tąj gerai žino vokiečiai ir 
jie yra užsimoję SSSR išdalinti 

visai paskiras valstybėles. Kb 
ąs visai jau klausimas, ar vo
kiečių globojamos tos tautos 
tuomet turės tai, ką dabar tu
ri, ar jos ekonominiai ir tauti
niai tuomet taip galės tarpti, 
taip dabar tarpsta. Gal butų 
galima tvirtinti, kad jos tiek 
tautiniai, tiek ekonominiai tuo
met skurs ir taps tik vokiečių 
tautai medžiaga.

Ir vėl turėtų praslinkti ištisi 
amžiai iki šios visos tautos nu
sikratytų svetimo jungo, o ki
tos gal toje kovoje dingtų, ne
tesėtų, arba žymiai sumažėtų 
jų dabar gyvenamos teritorijos, 
kaip savu laiku sumažėjo lietu
vių padermės.

Dabartinė Vokietiją, laimėju
si savo kovas, aišku, kad joje 
demokratinis judėjimas žymiai 
sumažėtų ir tikėtis, kad tuomet 
Vokietijoje greitai prasidėtų re- 
voliucinis judėjimas, siekiąs so 
cialistįnės tvarkos, visai netek
tų.

Britų imperija
Geras pavyzdys — tai Britų 

imperija, kur nors, ir yra įsiga
lėjęs demokratinis judėjimas, 
bet labai silpnas socialistinis 
judėjimas*, ir štai dabar mes 
vaizdžiai matome, kad toji de
mokratinė Anglija yra aiškiai 
pasukusi reakcijos keliais, jei 
bent ne pas save reakcija kulti
vuoja, tai kitų valstybių tarpe 
reakcinį judėjimą palaiko. Bri
tų imperijos darbininkija yra 
bejėgė šioms reakcijos užgai
doms atsispirti, nes toji Angli
jos darbininkija pas save jaų^ 
čiasi pusėtinai gerai ir nėra liųr 
kusi kitų reikąląi® labui susi
rūpinti. Toji darbininkija nėra 
labai internacionalistiniai nusi
teikusi. Ji labiau susirupinusi 
tik savo krąšto reikalais, savo 
būkle, o jų būklė nepalyginti 
geresnė, negu kitų valstybių 
darbininkų, nes jie yra lyg ir 
priviligijuotoje padėtyje. Juk 
štai aiškiai Anglijos konserva
toriai jau nori palaidoti Ispani
jos demokratijos kovas. Angli
ja vilingai, arba tikriau tarus, 
anglišką® kapitulas visai atvirai 
parduodu Ispaniją reakcinėms 
valstybėms, būtent, Vokietijai 
ir Italijai. Ir tuo pačiu anglų 
kapitalas labai skaudžiai ken
kia Prancūzijos demokratijai. 
Prancųzijųs demokratiškeji vy
riausybė pasąujio darbininkų 
akyse pusėtinai kompromituo- 
jasi ir šitą susidariusią situaci
ją vikriai išnaudoja trumpare
giai komunistai, kurie Maskvos 
valstybės reikalų daugiau nie
ko neišmano. Komunistams de
magogams, gyvenantiems tik 
tos dieųos efektais, dabąr Prąn- 
euzijoje gera dirva. Jie nejučio
mis čia tą patį atlieka pas save, 
ką Anglijos reakcininkai daro 
išoriniai.

Taigi, ir Vokietija įsigalėjusi 
rytuose reakciniai pas save dar 
labiau sustiprėtų ir josi darbi- 
ninkijoą atspąrumas žymiai su
švelnėtų ir kartu tasai judėji
mas visai susilpnėtų.

Lietuvai dabar netenka labai 
pasitikėti pareikštomis jai už
uojautomis dėti didelių vilčių, 
busią sunkiojoje valandoje ją 
vėl užtars didžiosios valstybės.

Lietuvai reikia toje naujoje 
situacijoje ieškoti visai naujų 
kelių ir daugiausia stiprinti sa
vo įtaką Baltijos ir Skandinavų 
valstybių tarpe.

Nesimpatingas kaimynas
Lietuva turi Lenkijos asmeny

je labai nesimpatingą kaimyną, 
betgi jo jokiom^ jėgomis ne- 
nusikratysi. Tenka su juo skai
tytis, nesi ir Lietuva nori ir turi 
gyventi. Visos žmonijos demo-

tuvoą nepriklausoma valstybė
Bet Lietuva turi ir pas save 

pirmoje eilėje įgyvendinti de
mokratinį režimą, tai yra būti
ną sąlygą, jei ji nori viso pa
saulio demękratijos sulaukti 
didelių simpatijų ir paramos. Ji 
dabar paramą turėjo. Pran- 
cųzįjos demokratiškoji vyriau
sybė Lietuvos valstybės sunkio
je gyvenimo valandoje ištiesė 
ranką ir Lenkiją sudraudė. 
Lenkiją reakcija turėjo nusi
leisti ir Lietuvą palikti ramybė
je.

Sveika valstybinė išmintis, 
blaivas protas* reikalaute reika
lauja, diktupte diktuoja Lietu
voje panaikinti bet kokius mo
nopolius ’ir * į visą valstybinį 
darbą įtraukti ir įkinkyti viso 
krašto pajėgas, kurios aiškiai 
pasisako už Lietuvos nepriklau
somybę.

Lietuvoje turi būti įgyven
dinta demokratine santvarka, 
nes kitaip Lietuva pasuks Jo
gailos keliais, slidžiais keliais*, 
ir vėl atsidurs pavergtųjų tau
tų tarpe.

Kai ašaros yra liejamos...
Sudarydami su Lenkija Liu

blino uniją, Lietuvos bajorai 
liejo atsiklaupę ant kelių aša
ras,, bet tą uniją pasirašė ir tuo 
pačiu pražudė Lietuvos tuomet 
valstybę...

žiūrėkime ir kovokime, kad 
ir dabar netektų pasirašyti aša
ras liejant ir nieko neveikiant 
negarbingą Lietuvos valstybei 
sutartį... Juk ir dabar kaip kąs 
iš Seimo narių Lietuvoje nusi
šluostė ašaras sutikus priimti 
Lenkų ultimatumą... Tai ne 
skausmo, o gėdos ašaros. Tai 
trumparegės politikos ašaros, 
tąi* užsispyrėlių ašaros, kurie 
tik*įsąvd ašmens rėiUalubse pa
skendę.

Kad daugiau Lietuvos istori
joje nebūtų tokių gėdos ašarų, 
privalu suburti visas kramto pa
jėgas, bet kad jas suburti — 
yra būtina ir neišvengiama są
lyga leisti laisvai, laisvose var
žytynėse toms jėgoms pasireik
šti.

Turi dingti visi varžtai!
Lietuvą gali • parduoti asme

nų būrelis, bet jos nepriklauso
mybę ir tuomet gins visu jos i pi
liečiai! Keletas Lietuvos bajorų 
anuomet pasirašė ašarodami su 
Lenkija Liublino uniją, bet dėl 
tautos aspiracijų, dėl jos atspa
ru mo amžiais kariavo ir kovo
jo visa tauta. Lietuvos bajorai, 
pasirašę su Lenkija uniją, pa
suko šunkeliais, sau geresnio 
gyvenimo viliojami nutautėjo 
ir štai šiandien dai1 toji musų 
tautos žaizda nėra pagydytą, 
toji padaryta klaida ir dar šian
dien mus vargina ir kamuoja.

Lietuvos valstybe buvo at
statyta ne vado magiškos 

lazdelės pamojimu
šių dienų Lietuvos valstybės 

atstatymas, tai buvo ne hele
rių žmonių reikalas, ne koksai 
ją vadas savo magišką lazdele 
iš numirusių prikėlė, bet visa 
tauta kovojo ir kariavo. Tūks
tančiai savanorių, jaunų vyrų 
ėjo į karą Lietuvai nepriklau
somybę atstatyti.

Tad ir privalu ir reikia, kad 
ir dabar visa tauta, kaip vienąs 
darniai į kūrybinį darbą eitų 
dėl savo tautos laimingesnio 
rytojaus.

Musų išeiviją, demokratiniuo
se kraštuose gyvendama, šį vie
ningumą jau yra parodžiusi.. 
Visų pažiūrų ir įsitikinimų lie
tuviai aiškiai yra pasisakę, ko 
jie nori.

šiokia laisvė yra būtina ir 
Lietuvoje. Ir neapsiriksime pa
sakę, kad šito trokšta visa mur. 
sų išeivija ir ji dėl šito kietai 
kovos. —Para Bellum

(Galas)
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koncerte dalyvavo, tikrai buvo
patenkinti. —Lakštutė

Lietuvos Padangėje BARRICKS
ŠIAUDINĖS KRONIKA

IŠ DETROITO PADANGES
Pirmas piknikas

LSS 116 kuopa sekmadienį, 
gegužės 15 d., rengia Beechnut 
Grove (Urbantienės darže) 
smagų pikniką. Sakytas daržas 
detrpitiečiams gerai žinomas,— 
tai tikrąi graži ir patraukli vie
ta.

Kuopos parengimai ir pikni
kai visada pasižymi savo drau
giškumu ir sanagumu. Užkan
džių bus visokiausių, netrukus 
ir gėrimų. Dęl patarnavimo ir
gi nereikės nusiskųsti. Papras
tai dainų mėgėjai turi progos 
išsidainuoti, nes niekas čia ne
varžo.

Pats daržas turi daug me
džių, kuriuose čiulba ulba 
paukščiai. O kadangi jau seniai 
begirdėjome sparnuotų svečių 
čiulbėjimą, tai bus smagu su 
jais ir vėl susitikti.

Piknikas prasidės po pietų. 
Reikia tikėtis, kad detroitiečiai 
gausingai atsilankys į šį pava
sarišką pikniką. Žinoma, turė
sime ir muzikantų, tad galėsite 
ir pasilinksminti, atseit, pasi
šokti.

Taigi, visi esate kviečiami at
silankyti: juo daugiau, juo bus 
linksmiau. —Kemešienė

JOHN P. EWALD, '
Secrėtery

TMD 68 kuopos susi
rinkimas

Praeitą sekmadienį įvyko T. 
M. D. 68 kuopos susirinkimas. 
Pirmininkas pranešė, kad kuo
pos piknikas jvyksiąs liepos 3 
d. Ragino jis visus kuopos na
rius rengtis iškilmėms. Besvar
stant visokius reikalus kilo, su
manymas, kad liepos pradžioje 
reikia Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos seimas arba suvažiavimas 
sušaukti. Liko išrinkta komisi
ja iš Motuzo, M. Kemešienės ir 
Jono Laukonio įnešimams pa
gaminti.

Kai susirinkimas baigėsi, tai 
atvažiavo Dr. Jonikaitis su Ty- 
sliava, kuris, rodosi, važinėjasi 
Vienybės reikalais. Tysliava bu
vo pakviestas kelis žodžius tar
ti. Kalbėjo jis visai trumpai.

—Mariutė

Pirmosios Gegužės 
atgarsiai

Bendras unijų bei darbiniu* 
kiškų organizacijų susitarimas 
visada duoda gerų pasėkų, štai, 
pavyzdžiui, imkime Gegužės 
Pirmosios* šventę, kuri šiais me
tais Detroite praėjo su didžiau
siu pasisekimu. Vargu čia kada 
nors yra buvusi didesnė tos 
darbininkiškos šventės demon
stracija, kaip šiemet.

Demonstracija prasidėjo pus
valandžiu anksčiau, negu buvo 
skelbta. O tai dėl to, kad dar
bininkai susdrinko dargi anks
čiau nei buvo skelbiama. Kai 
susirinko labai didelė žmonių 
minia, tai rengimo komitetas 
nutarė paradą pradėti. Juo la
biau, kad buvo numatyta, jog 
marša vienas truką.apię va
landas, nes minia susidarė iš a- 
pie 250,00,0 žmonių.

Unijų federacijos benas, ku
ris susidėjo iš gausingo skai
čiaus muzikantų, stovėjo prie
šakyje. Visi muzikantai buvo 
apsirengę baltais drabužiais. 
Tai sudarė labai gerą įspūdį.

Kai benas užtraukė maršą, 
tai jo garsai nuaidėjo visame

[AOME-NAUJIENŲFotoJ

COLDWATĘR, Mieli. — 
Fannie E. Stone Newberry, 
rašytoja, kuri gegužės 7 d. 
susilaukė 90 metų amžiaus.

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK patp save ir savo šeimos ąarius, tųomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiaasioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje Rjękvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150. 
iki $5,000.00. Ligoje pąšelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.0Q 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pąšelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. paryš gauną savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
UTHUANJAN ALLIANCE of AMERICA

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

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
‘'NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis Jąikra$tis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $..............už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas... ................................... -..................................-
Numeris ir gatve ...................... -................................-
Miestas ir valstija ........   __

mieste. Tai buvo ženklas, jog 
metas maršuoti. Gausingiausiai 
buvo reprezentuojama A.W.U. 
Vadinasi, automobilių darbinin
kai, kurie priklauso unijai. Jie 
dėvėjo specialias kepures*, ant 
kurių matėsi jų lokalų nume
riai.

Organizacijos turėjo ir savo 
vadinamus “flotus”. Man la
biausiai patiko “flotas”, kuris 
vaizdavo kalėjimą ir jame sė
dintį Tom Mooney.

- Vienas “flotas” vaizdavo su- 
krypusį, apšepusį forduką, ku
riame sėdėjo Henry. Forduką 
stūmė keli vyrai. Tai lyg saky
te sakė, jog Fordo darbininkai 
yra s*avo rūšies vergai, žinoma, 
prie to “floto” buvo iškabos su 
užrašais, kad Fordo darbinin
kai reikalauja unijos. Kiek te
ko pastebėti, tai daugiausia iš
kabų buvo su reikalavimais pa
leisti Mooney.

Cadillac aikštė, kur įvyko 
prakalbos, buvo labai šauniai 
papuošta. Kai susirinko čia 
žmonės, tai atrodė tarsi ban
guojąs Nemunas.

Prasideda ir prakalbos. Pir
mininkauja advokatas M. Su- 
gar. Kalba Vito Marcantonio, 
Marlei ir kiti. Visi kalbėtojai 
reikalauja Mooney išlai&vinimo 
ir smerkia tuos teisėjus, kurie 
jį nuteisė. Be to, jie ragino dar
bininkus, kad visais budais ko
votų už unijų palaikymą.

Demonstracijos metu buvo 
išplatinta labai daug sagučių 
su Mooney atvaizdu bei par
duota įvairios literatūros, kuri 
buvo specialiai tam įvykiui pri
taikyta.

šia proga noriu pastebėti, 
kad sakytoje demonstracijoje 
dalyvavo nemažas skaičius' lie
tuvių. Tai tikrai pagirtina. Lie
tuvių Moterų Pažangos Klubąs 
maršavo savo grupėje.

—Kemešienė

Iš Paįlęs choro veiklos
Dailės choras turėjo lyg ir 

atsisveikinimo su žieminiu se
zonu vakarėlį. Tai buvo gegu
žes 8 d., motinos gerbimo die
ną.

Choras estradoje labai pui
kiai atrodė. Sudainavo jįs ke
lias daineles, —- kai kurios jų 
dar nebuvo publikai girdėtos. 
Paskui s<ckė labai rimtas vaiz
delis motinoms pagerbti. Tai 
labai gražus choro užsinioji-' 
mas motinas pagerbti. Už tai 
kreditas tenka, choro mokyto
jai, p-lei Onutei Masalskytei, 
kurį savo motutės neteko prieš 
kelis metus.

Sekė ir komiški vaizdeliai, 
kurie sukėlė publikoje d,aug 
juoko. Programa baigėsi su 
choro dainomis. Publikos buvo 
vidutiniškai. Mat, daugelis bu
vo išvažiavę į miškus ir nebe
grįžo į koncertą. Bet tie, kurie

“NAUJIENŲ” ~ 
GEGUŽINĖ

BIRUTES DARŽE 
Gegužės 22 d. 1938

LSS 116 kuopas susi
rinkimas

LSS 116 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 7 d. I. A. S. 
svetainėje. Susirinkimą apie 8 
vai. vakaro atidarė organizato
rė Kemešienė. Tvarkos vedėju 
buvo išrinktas J. Česonis. Pro
tokolas iš pereito susirinkimo 
liko perskaitytas ir priimtas.

Organizatorė pranešė, kad 
kuopa oficialiai dalyvavo dar
bininkų šventės parade. Ji pa
sižadėjo dalyvauti ir visų tau
tų socialistų mitinge.

Sekretorius raportuoja, kad 
jis atlikęs visus susirašinėji
mus, kokie tik buvo reikalingi. 
Paminėjo taip pat, kad laikraš
čiuose paskelbęs ir busimą kuo
pos pikniką. O tas piknikas į- 
vyks kitą sekmadienį, gegužės 
15 d.

Iždininkė praneša, kad visos 
bilos esančios apmokėtos. Val
dybos narių raportai lieka pri
imti.

Komisija raportuoja, kad A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Skyriaus veikimas eina gerai. 
Ryšium su lenkų grobuonišku 
pasimojimu prieš Lietuvą buvo 
surengtos prakalbos, kurios pa
sisekė labai gerai. Į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kuris įvyks 
Scrantone, liko išrinkti keturi 
delegatai.

Komisija, kurios tikslas bu
vo rūpintis steigti fondą M. 
Petrausko, paminklui, liko lik
viduota, kol visa situacija ge
riau paaiškės.*

Ispanijos demokratijos gynė
jų komisija palikta toliau veik
ti. Pramogų 'komisija (J. Pilka, 
A. Strazdas)" pranešė apie pik
niką. Piknike apsiėmė padirbė
ti J. Keblaililš; W. Keblaitis, J. 
Besasparis, V. Būdvietis, J. Če
sonis, M; Kemešienė, M. Straz
dienė, J. B. Normont, Normon- 
tienė ir M. Weaverienė. Jei bus 
reikalinga daugiau darbininkų, 
tai komisija galės pasikviesti.

Buvo perskaitytas laiškas 
nuo S ti įso no bylos likvidavimo 
komisijos. Kuopa nutarė iš iž
do paskirti penkis dolerius ir 
dar aukų parinkti.

Bylos pradžios* lėšoms sukel
ti drauge su mumis veikė L. D. 
D. 19 kuopa. Dabar kai kurie, 
los kuopos nariai sulindo į ne
priklausomo ožio ragą ir nebe
galima jų pasiekti.

Kuopos susirinkimą pirm. J.. 
Česonis uždarė 9:30 vai. vaka

ŠAKIAI — šiaudinės miest. 
yra viena slapta landynėlė, ku
rioje laisvai be jokio susigrū
dimo galima siurbstyti baltakę. 
Tokias slaptas užeigas be iška
bos reiktų stengtis likviduoti, pajėgia įsigyti.

—Prieš kurį laiką Šiaudinėje 
J. Brėdkis visuomenės patogu
mui įsteigė namų darbo audi-

susidarydavo daug kelionės ir 
nepatogumų. Tenka pažymėti, 
kad paskutiniu laiku apylinkėje 
labiau dėvimi namų darbo dra
bužiai, nes dabartiniu laiku 
pirktinės medžiagos drabužius, 
dėl jos brangumo, daugelis ne-

—Seniąu šiaudinės miest.
buvo 10 įvairių smulkių prekių 
krautuvių. Bet iki šiam laikui 

mui [sieige namų aarno auui- iŠ8jlaįkg vos tik 5.ios. Ir iš u. 
nių, vėlimo, dažymo ir pletavi- kusi jų kai kurios silpnai egzis- 
mo punktą. Visuomenė tuo la- tuoja. Daugelio krautuvių ban- 
bai patenkinta, nes jau nerei- krytavimo priežastis—nesuge- 
kia vežti savo audinius į ša-jbęjinias patraukti ir palaikyti 
kius ar Jurbarką, milvelin, kur klijenturą.

MALEVŲ 
KRAUTUVE

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

mu- 
mu-

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

MES TAI SENA 
PATIKIMA BŪSTI
NĖ MALEVOMS ir 
SIENŲ POPIERIAMS

ro. —Koresp,

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"
' ' 'j h '

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti kęikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivi” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupą be jokių pąsi- 
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveiksiu ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,
S0. BOSTON, MĄSS.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

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

Specialė Kelionė į

LIETUVĄ
Modernu motoriniu laivu B RITANNIGA—BIRŽELIO 11

Ši kelionė yra “PIRMYN” CĮHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!

RENDUOJAME
Sienų popierių nuėmimo ir 

Fioor Sandinj mašinas 
INSTRUKCIJOS DYKAI

Turiu visą eilę 
LANGŲ UŽLAIDŲ 

Taipgi valome langų užlaidas 
už normales kainas

Tik Pašaukit
Englewood

Dėl informacijų kreipkitės į $

INSURANCE
(APDRAUDA)

CŲNARD VYKITE STAR

Insurance Corporation ap-

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

(Skubus pristatymas)

namų nuo

LITHUANIAN DAILY NEWS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

rakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

cnttnttr

PasinaudokiteSAFETV

* COOO.

INSURED Musų Senu 

Patyrimu

Apdraudę 
ugnies
Apdraudę
Apdraudę
Apdraudę 
Apdraudę

Buy gloyes with whot 
it savęs

<t*r* ralktio kO*

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creanū- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip

TILTO pamatas—jo
TVIRTUMAS

Kada imsi savo rytojaus gyvenimo rūmus 
statyti, pirma gerai pagalvok kokį pamalą 
darysi, nes nuo to įr jų ištvermė. Ir tiltas 
lengvai atlaiko ledų krušos spaudimą, jei 
tik jo parūgtas tvirtas.

Tas pats yra ir su spulka- Jūsų padėti pi
nigai niekuomet nepražus, jei tik smuiką 
yra ant sveikų pamatų.

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

i

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.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

256
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ŽINIŲ ŽINELES TRUMPAI

500.00
tų organizacijų, tai manoma, 
kad susirinks daug svečių.
i . —Steponas

Grand Openingas Pas
M. Štokas

»

Dolerių Vertės

PRIZŲ

*100.00
CASH

ir
NAUJI JUDOMI 

PAVEIKSLAI 
“LIETUVA”

‘PIRMYN

Geg. 7 ir 8 Įvyko Grand 
openingas naujo taverno-, ku
rį atidarė Mary Stukas ties 
1731 W. Madison 
svietelio prisirinko 
kilis atlaidus.

Be abejo, daug 
stebuklingi muzikantai, 
rie po vadovybe busiančio. Ma
ry Stukas žento, Hawaiian gi
tarų instruktoriaus Al. Krone 
sudrebino visų apylinkę. Mat, 
jie savo havvaiian instrumen
tus sujungia su elektra ir per 
tam tikrų aparatų išduoda 
griausmingų garsų. Al Krone 
yra lietuvis ir užima instruk
toriaus vietų Conservatory of 
Music Kemball Hali.

—Steponas

negalio
7202 So Kl.

skaitlingi giminės iš Chicagos 
ir apielinkių turėjo progos gra
žiai pahaliavoti.

„.i* . J. ir K. Niprikai turi biznį
er, Velykoms susilaukė sveikos j prie 3815 S. Halsted st., o jų 
ir gražios dukrelės. O todėl po žentas ir duktė, Stanley ir Mar- 
mėnesio laiko reikėjo ir moti-' garet' Dyer gyvena adresu. 4737 
nų dienų švęsti. Ponų Niprikų S. Wood st. —J. A. S.

Niprikų šeimynoj buvo 
balius motinų dienoj 

, Juozo ir Konstancijos Nipri
kų duktė, ponia Margaret Dry-

St. Svieto 
lyg i ko-

reišfkė tie 
ku-

Serga Vincas 
Švirmickas

Jau kai kurį laikų 
ja Vincas švirmickas, 
Fairfield Avė. Prie
daug prisidėjo mirtis jo bran 
gaus ir mylimo sūnaus Jono 
kuris mirė Kovo 9 d. Aš nuc 
savęs išreiškiu giliausių užuo
jautų drg. Vincui ir jo myli\ 
mai moteriai Onai.

—Steponas

Emilijos Nesteckienės 
Išleistuvės Įvyks Su- 
batoj, geg. 14 d.

E. Nesteckienės išleistuvės 
į Lietuvų įvyks subatoj, geg 
14-tų d. Ūkelio svet., 34th PI 
ir Lituanica Avė.

Kadangi E. Nesteckiene yra 
Teisybės Mylėtojų Dr-tės ir ki-

CHORO
Atsisveikinimo

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Klubas H 

Ward laikys* mėnesini susirinkimų sekmadienį, gegužės 1; 
d., 1 v. popiet, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Nariai ma 
lonėkit skaitlingai susirinkti, nes yra daug svarbių daly 
kų aptarti ir prisiruošti prie kliubo pikniko, kuris 
birželio 5 Sunset Park. —Paul J. Petraitis, rašt.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas
šeštadienį, gegužės 14 dienų, 8 vai. vakare, P. Balčium- 
bute, 4601 So. Fairfield avė., Brighton Parke. Visu naria 
dalyvaukite susirinkime, nes turime daug svarbių draugi 
jos reikalų aptarti. —Sekretorius P. B.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk 
tadienį, gegužės 13 d. Amalgama ted Centro namuose, 33. 
S. Ashland blvd., 7:30 v. v. Nariai prašomi atvykti.

Valdyba.

įvyk

įvyk:

“MIDWEST STORES”

Atžymėjimo Išpardavimas!
MES APVAIKŠČIOTAM DIDŽIULI ATIDARYMA SAVlj NAUJO

DIDELIO SANDELIO SU SPECIALĖM SAUGIOM SPINTOM
MUSU HP ATVrTTVtfSE

PIRK DABAR! TAUPYK DAUGIAU!
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD IR ŠFŠTAD, GEGUŽĖS 13 ir 14

“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

Boliais arvVlvwl<lw iš viedrų sv.
“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS

Miltai. . . . .  -75'
“M,nWEST” GRĄŽTO* KOKYBES
TOMATO CATSUP Dideli Buteliai 2 už 25*
"MIDVVFST” GERIAUSIOS KOKYBĖS
KAVA.......................... Sv. kenas 25^
JUODA ARBATA “Brown Label”
SALADA Mažas 9c. % Sv. pakelis 18^
“MIDWEST” GELATIN DESSERTS ...................... 3 Pakeliai 14c
įELMDALE^MAIŠYTOŠ DARŽOVĖS No. 2 kenai 3 už~25c 
“ELMDALE” ČUT GREEN BYNSAĮ ..........  No. 2 kenai 3 už 25c
TPTri DAPQ CVPTAITSIOS KOKYBĖS 1 OČ

ŠVI_EŽIAI KEPTI_ ....................  Sv. ■ U
“SUNSHINE” NUT TOyP COOKIES ..........  10 už 100
“MAZOLA”"VIRIMUI~ALIEJUS Paintėrkenaš'21į 

FANCY~TALIFORNIA
PYČES........... No. 1 Aukšti Kenai 2 už
“MIDWFST” GERIAUSIOS KOKYBĖS
APRICOTS.............. Didelis 2Y2 kenas 21 *
F ANGY NAUJI NAMIE AUGINTI žali Svogūnai 3 krūvelės 5c 
FANCY NAUJI NAMIE AUGINTI RIDIKĖLIAI 3 krūvelės 10c 
FANCY RINKTINĖSTOMEITĖS

p

>

£
&

Serga M.
Kasparaitis

M. Kasparaitis, Keistučio 
cnygius įr Chicagos Lietuvių
^>r-jos veiklus narys, rimtai 
usirgo. M. Kasparaitis gyve
na 6556 So. Bisbop St. Vėlinu 
veikliam lietuvių veikėjui grei- 
o pasveikimo. •—Steponas

\ Nakrošas 
au Sveiksta
Šiomis dienomis teko aplan

kyti žymų Kensington biznie
rių A. Nakrošis, 311 E. Ken- 
;ington Avė. Apie jo nelaimę 
N-se” jau plačiai buvo, rašy- 
a. Drg. A. Nakrošis stebuk- 
ingu budu išliko gyvas, Ir ne
ik kad išliko gyvas, bet aiš
kiai matomi jo pasveikimo 
ženklai. Reiškiu širdingiau
sių užuojautų tau, brangus 
Antanai. , —Steponas

’etronėlė Kvietkienė 
Sugrįžo iš Atostogų
Petronėlė Kvietkienė, 3140 

\Vallace St., po 2-jų mėnesių 
įtostogų šiomis dienomis su
grįžo į Chicago. Petronėlė ap
lankė Columbus, Qhio; Akron, 
Ohio; Pittsburgh, Pa. ir daug 
kitų žymių vietų. Pagal jos pa- 
•eiškimų yra labai patenkinta 
iš savo kelionės.

—Steponas

Smagios Įkurtuvės Pas 
Niek Petraitį

Jau buvo “N-se” rašyta, kas, 
Niek Petraitis, rakandų per-; 
traustytojas ir anglių prista-' 
ytojas, persikėlė į naujų vie
tų, būtent, 2539 W. 46th St.1 
Tel. Lafayctte 6946.

Praeitų nedėldienį, geg. 8 d. 
Niek Petraitis ir ’ jo mylima 
os įžangos, liko ir pelno, ne- 
mona s u r e ii g ė įkur

tuvių” pokylį savo kostume- 
riams ir drauganl’s. Svečių su
sirinko taip daug, kad N. Pe
traičio erdvingoji patalpa tik 
braškėjo nuo muzikos dainų 
r susikimšimo. Yes, braškėjo- 
ir mano pilvas nuo tokių ska
nių “pečenkų” gardaus “ba- 
varsko” alučio ir “Vikariškos 
Stalavosios”. —Steponas

Midwest Grocery 
Gfand Opening 
sekmadieny

CRANE COAL COM^ANY
Tel. Portsmouth 9022

įdomiausia Sovietų Rusijos Filmą

“VIENIŠO BALTA 
KELIONE”

' Valentino Katajevo garbi 
Sovietų apysaka 

Sojuzdet Film-Moskva gaminta 
Beto, “Maskvos Volgos Kaųalas” 

Kelionė iš Maskvos į Volgą

SONOTONE
Teatras—66 E. Va n Buren 

25c iki 1 P. M. Be šešt. ir sekm.

5332 So. Long Avė.
POCAHONTAS Mine Run 
SMULKESNĖS 50 tonų ar

(Screened) Tonas $7.00 
daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

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

rodysime savo didelį staką
Musų reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
štai čia musu keli specialai:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ........................................Galionas
GATAVAI MAIŠYTA MALEVA, BALTA IR 
SPALVOSE ...........................
LINOLEUM KAURAI 9x12

SIETAMS VIELOS ............

paini

$1.79
.... Galionas 95c

$3.98
Ketv. pėda 2%c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

švediškas masažas ir gydomosios 
vanos, kaip tai: Arnold Elektro-Ga- 
ruojančių Mineralų Sveikatos Va
nos, prižiūrint išmokslintam Hydro- 
te-rap’stul. Labai gerai nuo užsise- 
nėjusių ligų, o taip pat dusulio, neu- 
ritis, kraujo užnuodinimo, galvos 
gėlos, strienų diegimo, reumatizmo 
ir t. t. Ateikite pas mus dėl geriau
sio pavasarinio tonikų gydymo. Dy
kai konsultacija. Lietuviškai kalba
ma—ruo 7 iki 9 P. M. Sek 9 iki 12 

CAVALIERE BATH AND 
MASSAGE INSTITUTE

3938 W. Madison St. Van Buren 2870

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE

Electrical Appliance Service
Ofisas: 

4644 S. Paulina St Yards 1460
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SC1ILITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tai. VAROS 3408

Šmotu

Garsinkitės “N-nose”

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PKOSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė j

“Faun” 
Design
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U M Vertė
$2-50

Setas99C

NEDELIOJ

Geg. 15 d.
BIRUTES

DARŽE
79th ir ARCHER

Programas prasidės 10 vai. iš ryto 
su basehall lošimais tarp “Pirmyn” 
ir “Naujos Gadynės”, “L. U. C.” ir 
“Aidos.” Muzikalis programas, šo
kiai, Avino kepimas. Ir kaip tik su
tems, bus rodomi NAUJI SPAL- 
VUGTr, JUDOMI PAVEIKSLAI 
“LIETUVA.” Pabandykit savo lai

mę.—įžanga tik 15 centų

Sv. iO^ 
FANCY DIDELĖS PRINOKUSIOS BANANOS ~Sv? 

EXTRA FANCY~W1NES AP OBUOLĮ AI 5 sv. 240
“LINCOLNSHIRE” GATAVOS VALGYTI PICNIC HAMS Sv. 23c 

UCAMAY” MUILAS 
“CHIPSO”
,7člean"quick” SOAPCHIPS

2 maži 17c

2 už 19c
3 už 17c

.. 2 už 9c

4 vž 25c
Didelis pakas 2U
.... 5 sv. pakas 23<t

IVORY SOAP
m T x uvi u GUEST IVARY .............
JAUTIENOS PRODUKTU ŠUNIMS MAISTAS
KEN-L-RATION............ Sv. kenai 3 už 25*

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

nes pieiAu

M|DWESTfflSTORES
PIRK NUO

Žinoma lietuviams Midwest 
Grocery kompanija pasistatė 
naujų namąj kuriame bus tos 
kompanijom ofisas ir sandėlis

(warehouse).
Šio didžiausio Amerikos ko- 

operativo naujas namas randa
mi ant So. Western avė. prie 
13-čios gatvės. Sekmadienį ge
gužio 15 dienų bus to namo iš
kilmingas atidarymas. Visi yra 
kviečiami atsilankyti. Celebra
cijos eis visų dienų nuo 10 vai. 
ryto iki labai vęlaus vakaro. 
Bus užkandžių,, iššigėrimo, bus 
programas ir bus aprodytas vi
sas namas. Daug vietos karams 
parkmti. Lietuviai yra širdin
gai prašomi atsilankyti.

Pakvietimas 
Bučeriams

Bučerių arba mėsos parda
vėjų viešrs mHingas bus pir
madieny, gegužio 16, Viking 
salėje, 730 W. 69th St., 8 vai. 
vakare, šį mitingų šaukia Illi
nois Retail Meat Dealers aso
ciacija.

čia. bus ne tik mitingas, bet1 
ir pasilinksminimas ir iŠsigeri-! 
mas. ši organizacija daug pa-1 
sitarnauja mėsos pardavėjams,' 
mėsos krautuvių savininkaųis.1 
Ateikit ir susipažinkite. Mes 
kviečiame kiekvienų lietuvį bu-1 
černikų ateiti į šių savo drau-1 
gų sueigų.
III. Retail Meat Dealers Assn.

JiMrr AL A.įįŽhfeiVfifi- II ililiteiir Vitir1 i'tlr'iIII

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS

$1.49
1.19
1.196

6
790
1.19

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ...
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštų 15 centų extra už persiuntimų.

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas ..

Miestas .

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.50
GYDYMAS.........................ŠKfl.00
LIGONINĖJE .................. SU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje____  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

' • RESTAURANTAI
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31«t Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VICTORY 9870.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
1a dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.

Gegužėse 13 d.Kupono No. 135



Penkiadienis, geg. 13, 1938

Lietuvių demokratų 
klubo piknikas

"Lrthuanian 'National Demo-

Budrike Radio 
Programas

cratic Club” gęgužio 15 d. ren
gia smagų pikniką Spaičio dar
že (priešais O’Henry parką).

Jau yra žinoma, kad šis klu
bas visuomet stengiasi paten
kinti ąavo svečius ir visuomet 
savo žodį pildo. Taigi ir šis 
piknikas bus įdomus, bus iš- 
laimčjimų, bus puiki muzika, 
pubtįka bus užganėdinta ir tu
rės gerus laikus. Komitetas su
sideda iš parinktinių klubo na
rių. Jie yra svečių palinksmi
nimo ekspertai.

Kurie savo karais negali at
važiuoti, tiems yrą paimtas 
tfokas, kurs 12:30 vai. sustos 
prie Vengeliausko svetainės, 
4500 S. Talman, o 1:30 vai. 
po piet prie Crawford ir 63- 
Čios gatvių. Trokąs visus nu- « ’ «' * L \veš į pikniką ir vėl parveš.

Korespondentas.

Bijūnėlis Stato 
Naują Operetę

Ęy|oj Bijunėlįo choras yra 
prisirengęs pastatyti naują ža- 
vėjapčią operetę, šį sykį “Te
tos Druscilloš Darželis” ža
liuos scenoje. 'Gėlės ir druge
liai gražiai dainuos ir šoks, pa- 
lįnksnnindami visus, priminda
mi, kad pavasario laikas yra 
laikas linksmintis ir džiaugtis. 
Ši graži operetė išversta ir sta
toma vadovystėje mokytojos 
p-lės Onos Skeveriutės.

Perstatymas įvyks gegužio 14 
d. Grigaičio (Aniiitage) svetai
nėje, 7:30 vai. popiet. Įžanga 
tik 35c. Po programo gerai ži- 
Hpino Andy Narbuto orkestrą 
pateiks muziką šokiams.

I. C. M.

Pereitą septintadienį vakare 
Budriko radio programą išpil
dė orkestrą, akordijonistai ir 
Makalai. Orkestrą “nupynė vai
niką” iš lietuvių liaudies dai
nų, sugrodama ilgą ir gražų 
mišinį iš įvairių lietuviškų me
lodijų. P-lė Maleliutė pasakė 
gražias ir įspūdingas eiles pa
skirtas Motinos Dienai, akor- 
dijonistąi sugrojo geliąs polku
tes, p Makalas ' apsėdo tuščia 
ir keista mintįs — ne vieųą 
mus dažnai ji aplanko — pa
sistatyti sau burinį laivą ir sa
vo atostogmos juomi nuplauk
ti į Clevelandą, Michigano eže
ru, toj savo kelionėj išvengiant 
vasaros karščiu, susigrūdimo ir 
automobiliu sukeliamu dulkių 
ir dvoko, privačiu budu, be
sigerint vandens smagumais 
teikiamais vasaros metu.

Ketvirtadieniais Budriko ra
dio programai yra duodami 7 
vai. vakare iš Stoties WHFC < ’ *
— 1420 k., penktadieniais ir 
septintadieniais iš Stoties 
WAAF — 920 k. 4 vai. vaka
re, 

t
Budriko Rakandų ir Radio 

Krautuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri duoda šituos programus, 
šią savaitę turi nepaprastą iš
pardavimą visokių naminių reik
menų, ypač skalbiamų mašinų, 
radijų ir šaldytuvų.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kultūros 
Klubo vakaras Dr. Graičunas

MADOS
w K

Norint gauti vieną ar dau
gi** virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba pridupji pavyzdžio 
hunaerj pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti ąavp vardą pa- 
vęrde (r adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 ęėntų. Gali
fė pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
$$JHalsted St, Chicago, IJ1.

M Gėlės Mylintiems ’
Vestuvėms, Ban- | 
kietasis, Laido- I 

.. tuvėnis, Papuoši-’
mams. I

GĖLININKAS I
4180 Archer Avenue I

Phoiie LAFAYETTE 5800
Ml I I M■«!

LOVEIKIS §a
KyiE'ĘKIN^KAS;..

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

■v t r H

Sezono užbaigimui Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros klu
bas rengia šaunų rožių vakarą. 
Įvyks gegužio 14 d., 8 vaĮi vak., 
Mildos salėje, 3142 S. Halsted 
Street. ų><

Vakaras ketina hųti įdomus. 
Gražų programą išpildys cho
ras, kuriam vadovauja Anna 
šeimkaitė. Bus ir kitų pamar- ■ .■». ■ >1 ■' ’' ■gmimų.

Malonėkite visi ir visos bū
ti šiame vakare. Nepamirški
te, kad už rožes gausite pri
zą. Po programo bus šakiai 
prie geros muzikos. Įžanga 25c.

ą. š.

m

LOŠT AW FOUND 
Rasta—Pamesta

AUTOS—TRŲCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

' REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žėmė Parc&vimuF * ’

te 
siu 
vę, 
rac

CAS RADOTE pinigus su First 
Įįp.nal Banko knygute malpnėki- 
sugrąžinti mano giminaičiui Sta- 
i Valančiui į F. Budriko krautu- 

3417 S- Halsted St. Duosiu $10 
lybų. Tel. Saginaw 2894.

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

$365.00
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
gallovv taipgi7 4 kambarių cottage 
su bęismentu, garažas, tuščias lo
tas šalė. Pbiežastis vyro mirtis.
' 5634 W. 64th Pi:, Clėfirft#

Naujas Lietuvių 
Biznis Town of Lake

Chicagoj yrą tūkstančiai 
įvairių lietuvių biznių. Tur būt, 
nėra tokios biznio šakos, ku
rioje lietuvių nebūtų. Ir reikia 
pripažinti, kad lietuviai savo 
biznius prižiūri rupesingai ir 
moka juos tinkamai vesti.

štai į Town of Lakę apylin
kę atsikraustė Bųdwįt’s Radio 
Service —• Electric Appliąnce 
Service, 4644 S. Paulina St.

• • t
Savininkas šios įstaigos yra 
Wally Budwitis. Jis atvažiavęs 
iš farmų įstojo į Chicago Ra
dio Institutą prie De Paul Uni
versiteto ir 1930 metais baigė 
tą mokyklą. Baigęs mokyklą, 
tuoj gtfvo darbą. Padirbęs po
rą metų, užsidėjo savo biznį/. 
Ir jau penki metai, kaip sėk
mingai veda Budwit’s Radio 
Service.

----- —-r v.«

LietuvosJCupiškis

KUPIŠKIU. — Nup praeitų 
yrą švietimo

ministepjos įsteigtą viešoji val
stybes tyįiĮįofęką. Daugiąusią 
biblioteka naudojasi progimna- 
zijos' mokiniai. Knygų skaity
tojų yra ąyti šim|p asmenų. 
Mažiausia biblioteka naudojasi 
provincijos žmonės. Kupiškyje 
ketvirtadieniais suvažiuoja ga
ną dįdejį turgąi, rodos. daugu
mas, galėtų rasti keletą minučių 
laiko ųžeiįi į , skaityklą pasi
skaityti jąį^rąščįų. Bet Diegs
iančių spaudą labai mažai tė
ra: ipaždaug . per dvi valandas 
laiko atsilanko tik 5—6 žino-
nęs-. ■

Užtat Kupiškyje yra 7 “rest- 
toranąi”, kurie tuo laiku pilni 
žmonių: ten žmonės prageria 
sunkiai uždirbtus centus. Ro
dos, jau laikąs butų daugiau 
papiėgti spaudą, laikraštį ir 
knygą, o stepgtis pamiršti deg
tinę ii’ vyną. —Naras.

Geradaris žmogus prisiuntė

kis”. Prie tos iškarpos nepatin
gėjo pridėti savo pastabą, ku
ri skamba taip:

Štai tau ir Kupiškis! Brolau, 
mokyk savo parapijoms, o ne 
kruviną Rusijos diktatūrą gar
binti. —Lietuvis.

ti i

Ir

18 
ka 
nė 
pii

ti

Jis yra geras mechanikas. 
Kam reikia radio aparatą pa
taisyti, drąsiai gali kreiptis į

• C * ’ ’ L’’ ' ' \

šios įstaigos skęlbimas ei 
“Naujienose” kasdien.

—■ Susiedas

ONA MARTINKIENė 
po tėvais BąrgąiĮąitę

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

Amerikoj išgyveno 30 metų. į X.
Paliko dideliame nubudime dukterį Josephinę ir žentą Kazi

mierą Kilėvičius, sūnų Alfonsą ir marčią Sylvia, anūkę Arlene 
Kilevičiutę, 2 seseris, Marcijoną Antukauskienę ir Antaniną Ka
rei vienę 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 vąl. ryto iš namų į Šv. Jurgio pąr- 
ap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnūs, Seserys, žentas, Marti, Anūkai ir giminės

Laid. Dir. A. M. Phillips, Tėl. Boulęvard 4W* ■

giai ir už pastabą. Gaila, kad 
aš nesu doros mokytojas-kuni- 
gas, o tik gydytojas ir kaipo 
gydytojas ;|ėlii’u sąžiningai pa
reigas. Ne IįI^ susirgusiam as
meniui teikiu■ pagalpą, bet ly- 
ginąi nuo pjrmųjų metų savo 
gydytojavųn^j.. dedu visas, pa- 
stąngas pysįilgįnti jų įgyvenimo 
metus', pądąyyti. juos sveikais, 
veik|iais, pa j ęganęiąis sau duo
ną peĮnyti.j Per 37 metus, tai 
gyvų žodžiu > teikiau painokas, 
prelekcijąs iŠ sveikatos srities, 
tai raštu per' laikraščio skiltis, 
Įai išleisdamas spausdintą žodį 
knygos pąvidąle, kaip tai: 
“Sveikatą”, “įimpąnčios ligos 
įr kova su jonus”, Blogi Kūdi
kių papročiai”, Naminė Muse 
ir uodas ligų platintojai”. Ir 
tie žmonės, kurie savo sveikatą 
brangino, yrą daug pasimoki
nę iš mano raštų. Tai tiek1 ką 
aš galiu dalyti gero žmonėms.

Kupiškis įr Lietuvos kupiškė
nai per keletą tūkstančių mylių 
atstumų nuo Chicagos, aš jų 
pasiekti negaliu. Bet Kupiškis 
yrą. bąžlĮytkąįmįs, jame randa
si didelę mūrinė bažnyčia su 
keturiais kunigais. Ir sustab- 
dyjnąs girtaviiųo ne mano ga
lioj, tai galioj tų keturių kuni
gų, kurietns valdžią algą moka, 
kad žmones doros piokytų. Ką

GIMĖ
X

MARIJĄ KETVIRTĮENĖ
po tėvais Simanaičiutė

MIRS 
____________ May Į, }938

Po ilgos ir sunkios ligos apleido šį pasaulį palikdama mylimą 
vytą Romaldą, sūnų Robertą ir dukterį pęnoVaitę, taipjau pus
seseres ir pusbrolius. Lietuvoje paliko motiną, ’pątęvį Viktorą 
§erelį seserį Oną I^akriienę ir jos šeimyną, brolius Antaną-ir 
Kazimierą ir jo šeimyną, ciocę Izabelę Dovidonienę ir Lėonliną 
Dovidoniutę, taipgi tolimesnių giminių. Velionė iš Lietuvos pa
ėjo Šimonių miestelio, Panevėžio apšĮcr., palipo Red.
....Kūnas Marijos Ketvirtienes pašarvuotas namuose, 1338 S o. 
Cicero Avė. Tel. Cicero 3662.

Laidotuvės šeštadienį, geg. 14 d., 1938 m.»^£f00 vai. po pieta 
iš namų į Lietuvių jautiškas Kapines.

Laid. Dir. Antanas Petkus, tel. Cicero 2109.
Draugai, pažįstami prašome suteiki velionei paskutinį patar

navimą ir atsisveikinimą. ‘ Nulių^ę lięĮca,

■ -

STĘLį'Ą MONTVILIENĖ

1 • .Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 1'1 d., 10:40 vai. ryto 
1938’ m., sulaukus 42 m. am
žiaus, gimus Phįladęlphia, Pa.

Paliko (Įidęliame nubudime 
sūnų' Edwardą Montvilą, mo
tiną Ąnįią Sobieskienę ir ki- 
tuš giniinęs.', ' ?

Kūnas pašarvotas randasi 
15.33 N. Wood St., Chicago, 
t IĮ. Laidotuves įvyks šešta
dienį; gegužės 14 d., 9 vai. 
ryto iš namų į Anpunciation 
baznyčą Waban$ia and Pau
liną St., kurioje- atsibus gedu- 
Įhgos patnaldoš už ’ velionės 
sielą, o iš tęn bus nulydėta 
į St. AcĮelbęrt kąpįnes.

Visi a. a. Stellos pziontvilie- 
nėš giminės, draugai ir pažįs
tami esat' rluoširdžiąi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar- 
nąvimą ir ' atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame, . ■
Sūnūs, Motina ir Giminės.
■x ■ ■ * - * ' .

Laid. Direktorius Ogolinski, 
Tel. Humbbldt 0258.

■PATYRUSI mergina bendrain na- 
į darbui; 2 suaugę; North Shore 
mai, savas kambarys, vana, ra- 
>, $7.0Q. Rašyti laišku į Naujienas 
x 826.............v r’ • G ,

' HELP WĄNTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia :

iEĮKIA ’ TUOJAUS sumanaus, 
ifaųs ir negirtoklio žmog., dirb- 
ledidelioje ukėje, padėti viską są- 
ingai tvarkyties našlei moteriš- 
L Darbeliai nesunkus. Mokestis 
puikus namai dėl gero žmogaus.

p. R. 2, Box 255, Buchanan,

Autorizuoti
DE SOTO ir PLYMOUTH

' ■ DEALERIAI
BURKE MOTOR

SALES
5001 S. Western Blvd

’ Vedėjas Joseph Bagdonas.

AUKOJU turtui likviduoti. Por- 
tage Park. 2 flatų plytinį, garų'Šil
domą, moderną. 4021 North La 
Vergne.

• I ’ f t ’ > ■ r

REIKALINGAS porteris, atsišau- 
;e 4177 Archer Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ŠTORAS IŠRANDAVOJIMUI 
[Nedidelis štoras ąnt rendos, ran- 
si' prie pat lietuvių bažnyčios, 
-toj apielinkėje, geriausiai tin- 
ntis barber shop, nes čia barbef- 
buvo per suvirs 30 metų. Randa 

n. Atsišaukite pas— 
ANANEVICZ and WASLOVAS 

670 West 18th Street

ŲRNISHED ROOMS—TQ RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON fornišuoti kambariai, 
jras Service, šiltas vanduo. $1.50 į 
vąitę. 2100 W. 59 St.

RENDON vienas ar daugiau for
suotų kambarių. Galima vartuo- 
virtuvę arba kambarys su val

tį. 815 W. 51 St. antros lubos iš

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

buš parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 įr 1937 karą už 
tik $29£. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepitkįte naujo ar vartoto ka
ro' tol, ’ kol nebtisi ' matęs ’ musų 
parodos kambarius. Mes užtikriną- 
mę, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių." i

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, meš priimsimę jūsų šenąjį kai
po raąkpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyvehi, 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 Looinis.

GERIAUSIS 2 flatų pirkinys. 
$7750:00 arti 65 ir Washtenaw ąive. 
Modernas, plytinis, 5-5, virs 10 me
tų amžiaus, frontįniai saulėje,’ plie
no konstrukcija, įdirbti plumbingai. 
Platus lotas,' $1700 ' įmokėki arba 
mainyt.

MANOR REALTY CO. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

farms fqr sale
Ūkiai Pardavimui

PARDĄVIMUĮ ar MAINUI 144 
akrų farma, upelis arti namų, 
banda ir' pasėtas derlius, kaina 
$35Q0. Lynden Sta., T^is. Rt. 2, 
Box 77. "

schools Arin instructions 
Mokyklos ir Pamokos ’

PROGA IŠMOKTI BŪTI AUTO- 
MECHĄNIKU—Lietuviai gali pasi
naudoti proga ir išmokti gerai ap
mokamo ' amato, būtent, auto inzi- 
nierystės. Pareikalayimas tokių 
darbininkų ypač dabar vasaros mė
tų yra didelis. Perskaitykit Fedė- 
ral Auto Engeneering apgarsinimą 
ir atsilankykįt

2040 Washington St. Blvd.

MOVING ĄNP flKPRESSING 
Perkrausty m as ir yažjma

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

URNISRĖD ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKIA KAMBARIO vienam vy
li, gerai užlaikamo, šviesaus south 

sidėj. Praneškit per laišką P. 
icas, Pershing Hotąl, Room 606, 
: and Cottage Grove avė., Chica- 
>, III.

AUTOS—TRUCKS WANTĘD 
Automobilių ir Trokų Reikia

1Į935' Dodgė 4 durų kaip naujas 
uring sedasr,?' mažai < vartotas. ■* ; 
SbįTRAL AUTO SALES & SER.

3207-9 So. Halsted St.

1934 Plymouth 4 durų, radio ir 
Idytuyas, eina ir ątrodo kąip nau- 
š $245.00. 537 W. 32 St.

SKELBIMUS
“N.” RASTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. KYTO 
'IKI

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

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

Tel. CANAL 8500

j keturi kunigai veikia? Ęad 
mstą kreipiesi prie manęs, 
ylimas geradari, nejaugi 
mstą manai, kad aš gyvenda- 
as keletą tūkstančių mylių 
10 Lietuvos kupiškėnų galiu 
os valdyti, mokslinti, sąmo- 
nti, kad vartojimas syaigi- 
mčių gėrimų vien tik skurdą, 
idą, ligą ir nclaikihę mirtį

Matomai, kupiškėnąnis nųsi- 
mIo šiam pasaulyj gyventi ir 
e skuba anapus grabo į <Įan- 
uis karalystę, nes dangaus 
iralystė tik šudroms' ir varg
intą girtuokliams, o kunigams 
>jus šioj ašarų pakalnėj. Ar

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$10Q iki $5,OOP
Jmųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
1 ELLIS PLANAS

^ei sunkų su pinigais * šeimoje 
nirtięs valandoje, tai pasiūloje 
laprastą tibsiogį planą, kad jums 
>adėti. Pinigus galite gauti tuo- 
au drabužiais, bažnyčios pa- 
arhavimui, laidotuvių išlaidoms 
r t. t. Jūsų Laidotuvių Dfrekto- 
ius gali uz jus visas smulkme- 
las sutvarkyti.' Tik paklauskite 
o apie Elliš planą.

L. T. ELLIS COMPANY
3 N. LaSalle St. Franklin 1593
, » ■ , ■■■i,.l.i i i ii i ■■ u ■ Ii,   ii 

UŽPRAŠOME!
us “Naujienų” skaityto- 
ir draugus atsilankyti i 
i j ienų Gegužinę Birutes 
že gegužėš 22-rą dieną.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALĖ 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, isokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bilė kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce- baksius. Casįi arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksitė kitur.

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

> CALumet 5269.

. $25,000; Naujų . Rakandų Pardavė 
mui Nematytomis kainomis—Priei

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

setai   ’./LZ ‘ '.  $39—$49 
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

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

RAPP ST0RAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES

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

Pardavimui gerai išdirbtas taver
na?. Aukuoja. Priežastis—liga. 2651 
% 59 St.

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

PARDAVIMUI Roadhouse su ta
vernų ir restaurantu Wauk'egan Rd. 
prie Glenview, IR. The Dragpn 
Cafe, Glenvievv, III. betvveen E. 
and W. Lake Avė.

PARDAVIMUI |avern nebran
giai. Gera vieta, per daug mėtų iš
dirbta. Priežastį pardavimo patir- 
sit ant vietos. 1401 So. 51 St., Cicero 
---------- 1—:--------- :---------------- —L!

PARDAVIMUI TAVERNAS biz
nis išdirbtas, 4 kambariai gyveni
mui, geram žmogui gera proga. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju ant 
farmos. 2301 So. Reavitt St.

REAL ĘSTATĘ FQR SALĘ 
Namai-Zeme Pardavimui

2 uįcės, 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-2 
bai gera žemė. Kreipkitės tuojaus 
prie
NAMON FINANCE and REALTY 

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

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

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

3585 Milwaiikee Avenue

TIKRAS NAMAS
šeimos liga Verčia savininką 

parduoti vieną iš puikiausių rezi
dencijų prie Marąuette 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,

■ta*

BUSINESS SERVICE 
Biznioi Patarnayiniąg , , 

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEĘT MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynu ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam; bušeliais zftrba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksitė daugiau kiaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai rytą 
iki 10:30 vakare.

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

FINANCIAL

REIKALINGI PINIGAI. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičiy, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,QQ0.

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamų pinigų

tuojaųs apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arbą padėję 

kur neneša nUošįinčįų, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per FedęraJ Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lįįhuaniap Bųilding Loan 
and Savings Assoęiation, Nau
jienų spulhą, Į739Į So. Rąlsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų tyorgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
fed^ral savings 

' AND LOAN ASSOČIATION 
of Chicago. - _

2202 W. CERMAK BD. CąnąĮ 8887

10 TURIT
K4 PORT

pagArsinkit
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

••■i

Pašaukit mųą tuojau

CANĄĮz |^00
Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit upflląicfc.
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TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ

se

Bridgeport

sako

menesyje
sako

—Aula nelis.

pasimatymo,Iki

rbių draugijos
PAŠTOS AUKCIONAS TAUPYKIT KUPONUS

M

buvo nuo 
palyginus

atsargiaus 
gatvėmis.

nerūpės pamatyti tų 
paveikslų iš Lietu

kus rodomi Pirmyn

mėsos biz- 
Frank A. 
ir dauge-

— Alex.

Jau Akvilė Ančiutė plaukia 
laivu Lietuvon, o mes* šiandien 
dar minime jos išleistuvių va-

pa-
Cu-

namuose prie 68-tos 
avė. Mirė nuo šir-

vi
nį a-
ne-

Čia ir jaunuoliai gražiai re- 
I prezėntavosi. Čia buvo Juozas

Sumažėjo automobilių nelai
mės. Reikia dar daugiau 

atsargumo.yra rengiamas

pavasary 
išplauks 
“Britan- 
į Fran- 
aplankę

laimingo
Ančiutė. —R. š.

vyksta j Lietuvą. Jis 
birželio 11 d., k ivu 
nic”. Choristai plauks 
euziją, kur Paryžiuje
parodą vyks per Vokietiją į 
Lietuvą. Iš Lietuvos grįš per 
Londoną.

vienas, nevedęs ir

Jau ilgas* laikas kaip nesi-; mininkus išrinktas P. Killis. Į 
, Nesteckie- 

vietą išrinkta Petronėlė

žos jganžos, liko 
minint inleiklii

giau naujų narių sekančiame

Pagaliau turiu pažymėti

t AUJUsf* U Fuiuj
HOLLYWOOD, Cal. — Brewster dvynukės sesėrys (Barbara 

ir Gloria) ir Heasley dvynukai broliai (Jack ir Bob’)f Jie visi yra 
kino artistai. ; 1

Padidėjo Keliavimas
v rnvne ( Ilimmnrf!

Europon
Laivai neturėjo tiek pasažierių' šia ir Chicagos Lietuvių Cho 

nuo 1937 m. — Prospektai ras Pirmyn, kuris šį 
keliavimui geri. — Karo 
vojus nyksta, 
nar.d Line viršininkai.

NAUJIENOS, Ohieago, Dl.

mato spaudoj jokių žinių apie!lig. prižiūrėtojos E. 
šios draugystės veiklą. Dauge- nės 
lis nustebo ir klausia viens ki- Kvietkienė. 
to kas atsitiko su didžiausia
dr-te Bridgeporte? Nejaugi svarbų dalyką nariams. Nariai, 
valdyba pasiėmė ilgas vaka- kurie prirašysite penkis ar dau- 
cijas, o nariai užmigo letar
gišku miegu? Nieko panašaus, piknike,>gausite nuo dr-tės spe- 

Teisybės Mylėtojų Dr-tė’cialų atlyginimą. Be to, dr-tės 
gyvuoja taip gerai, kaip ir pir
miau. Turi apie 600 narių ir 
apie $22,000 turto. IPer pasta
ruosius 2 metus mirčių buvo 
mažai ir sergančių narių nc- 
perdaugiausia. Pomirtinės ir 
pavalpos punktualiai yra iš
mokamos ir dr-tės pinigai yra 
laikomi saugiose įstaigose. 
Pradedant 1938 metus į Dro- 
vers banką jau yra padėtą 
apie $1,600 atliekamų “cash”.

Be to, dabar eina vajus nau
jų narių prirašymui. Ir jų gau-^ 
ta gana daug. Eikime toliau? 
Birželio 5 d.
dr-tės metinis piknikas Justice 
Park, Archer ir Kean avė. Be 
abejo, piknikas bus didelis, nes 
teisybiečiai visada į savo paren
gimus skaitlingai lankosi. Atsi
lankys* ir į šį pikniką. Be abe
jo, piknikas duos pelno kelis 
šimtus dolerių.

Praeitą sekmadienį

kasuerius J. Rachunas duos 1 
kvortą degtinės magaryčioms. 
Taigi pasinaudokite šita nepa
prasta proga.

Laikinas Teisybės Mylėtojų 
Draugystės korespondentas

Steponas Narkis.

Chicagiečiai daros 
atsargesni

Žmonės, matyt, pradeda at
sargiau važiuoti automobiliais. 
Tas matyt iš nelaimių suma
žėjimo. Pereitais metais bal
andžio mėnesyje automobiliai 
užmušė Chicagoje 68 žmones, 
o šiais metais balandžio mė
nesyje buvo automobilių už-

įvyko mušta 58 žmones, taigi 10 ma- 
Feisybės Mylėtojų dr-tės susi- žiau. Sužeidimai taip pat <su-

[P-les Akvilės 
Ančiutčs išleistuvių 
vakarėlis

P-lė Ančiutė yra joniškietė, 
taigi jos vakarėly buvo didelis 
pulkas Joniškiečių Klubo na
rių. Taipgi atsilankė naujienie- 
čių, birutiečių, sandariečių ir 
žagariečių su gruzdiečiais. Da
lyvavo ir dzūkų ir žemaičių iš 
Kėdainių. Išviso apie šimtas 
žmonių susirinko Mildos salėje 
gegužio 8 dieną Ančiutei su
diev pasakyti.

Prie Akvilės sėdėjo iš vienos 
pui.Cs operos artistė Gricaitė, 

, iš kitos dainininkas Pažerskas, 
taipgi Vytautas Tarutis, D-ras 

i Neimantas, Sabonis, J. Krukas, 
dramos levas Vaitiekūnas, Pail
gus, Vaidyia, Petruševičius, 
Burnickienė, Lapinskiene Jr va- 

. karo vedėja p-ia Ona Firantie- 
nė. • i

Mirė Justinas 
Jenčius

Piknikų piknikas 
Birutės darže 
gegužio 15Vakar anksti ryto mirė 

nas chicagietis Justinas Jen
čius savo 
ir Racine 
dieš ligos.

Gyveno
Chicagoj neturėjo nei giminių. 
Kitą syk buvo nabašninko 
Batrkaus partneriu elektrikos 
biznyje. Jo viena sesuo gyve
na Washingtono valstijoj, o ki
ta Lietuvoj, netoli Panevėžio.

Nabašninko Jenčiaus lavoną 
policija nuvežė pas graborių1, 
prie 69-tos ir Racinev Kol ne
atsišauks giminės, nėra kam 
rūpintis jo laidotuvėmis. Nr- 
bašninkas nebeturėjo jokio tur
to, bet turėjo du praskolintus 
namukus. Vienam jo namukų! 
morgičius išduotas iš Federal 
Standard spulkos.

Pirmyn choro piknikas ge
gužės 15 dieną bus vienas lin
ksmiausių ir gražiausių pik
nikų šiame sezone. Užtenka 
pasakyti, kad čia bus* ne tik 
visas Pirmyn choras, bet taip
gi Lietuvių Studentų Univer
siteto Klubas, Naujos Gady
nės Choras ir Aido Choras iš 
Roselando.

Teko patirti, kad northsi- 
’ dietis ponas Kičas keps aviną 
ir vaišins išalkusius kepta 
aviena. Kaimiečių Kvartetas 
linksmins ir sveikins susirin
kusius svečius.

O reikia neužmiršti gražių 
ir svetingų dovanų. O kas ne
norės gauti tą šimtą dolerių 
“kėš?”

O kam

singai. Valdyba išdavė raportą, 
kad metiniam piknikui viskas 
jau yra prirengta. Liko išrinkti 
piknikui darbininkai. Pranešta, 
kad pikniko dieną, birželio 5, 
10:30 vai. ryto Sadausko tro
bas paims darbininkus ties Lie
tuvių Auditorija ir nuveš į pik
niką nemokamai. Svečiai, ku
rie norės važiuoti į pikniką, tu
rės pasimokėti 25c “round 
trip”.

Liko pakeltas klausimas, ką 
reikia daryti su dr-tės kores
pondentu, kuris dar nieko ne
parašė. Nutarta, kad korespon
dentas bus renkamas prieš|nts- 
metiniame susirinkime birž. 12 
d. Drg. L. Yucius padarė pasta
bą, kad sekančio susirinkimo 
negalima laukti, nes dr-tės bė
gantys reikalai turi būti apra
šyti jau dabar. Drg. P. Killis 
rekomendavo Steponą Narkį, 
kuris ir apsiėmė eiti korespon
dento pareigas iki sekančio su
sirinkimo be atlyginimo.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
dr-tės pirmininkas J. Balchu- 
nas* ir ligonių prižiūrėtoja E. 
Nesteckienė išvažiuoja į Lietu
vą geg. 28 d. Todėl pirmininko 
vietą laikinai užims buvęs vice- 
pinn. J. Racevičia, o į vice-pir-

mažėjo 11.6 nuošimčių. Per
eitais metais balandžio mene
syje Chicagoje automobiliai 
sužeidė 1665 žmonių, o šių me
tų balandžio mėnesyje auto
mobilių sužeistų buvo 1,471.

Ne tik balandžio 
buvo mažiau mirčių 
mų, bet jų mažiau 
pat pradžios metų
su pereitų metų keturiais pir
mais mėn. Pereitais metais per 
pirmus keturius mėnesius au
tomobiliai sužeidė 6506 žmo
nių, o šių metu pirmais ketu
riais mėnesiais automobiliai 
sužeidė 5619 žmonių. Mirčių 
dėl automobilių priežasties už 
tą pati periodą, pereitais met
ais buvo 264, o šiais metais 
214.

Chicagiečiai turėtų ir toliau 
palaikyti tą rekordą. Atėjus 
vasarai reikia dar atsargiau 
važinėtis ir dar 
vaikščioti Chicagos
Ypatingai saugoti reikia vai
kučius ir senukus.

“NAUJIENĄ-- 
GEGUŽINĖ a

BIRUTES DARŽE

Gegužės 22 d. 1938

nrcionalę Lie
tuvos Olimpiadą ir tarptautinę 
parodą Paryžiuje.

Vieną tokių ekskursijų ruo- Žukas, kurs Lietuvai padėjo vi- 
!•>:) svieto krepšininkus sumušti, 
Perikolos garsi panelė J ieva 
Virvaitė, p-lė Aldona Gulbinai- 
tė, p. Firąntas ir kili.

Jaunosios Birutės bernaitis 
su mergaite lietuviškus šokius 

daugeliui žinomas 
automobilių pardavime 
Wainora. „Lietuviams, 
tiems pirkti automobilių

puikiai pašoko, Jadvyga Gri- 
cailė dvi daineles gražiai pa
dainavo, o ant galo labai susi
griaudinus prabilo panelė Ak- 

Kupiškėnai “Prosam vile. Paskui padainavo.
ateitenai un 
susirinkimu”

Central Auto Sales & Ser
vice Co., 3453-55 So. Morgan 
St., daro biznį per daugelį me
tų nurodytu adresu. Šiomis die
nomis atidarė ir skyrių (3207-9 
So. Halsted St.), kur bus par
duodami nauji karai Dodge ir 
Plymouth ir taipgi įvairus var
toti. šiame skyriuje darbuosis 

ir patyręs 
Carl 

norin- 
, ver

tėtų pirmiau pasikalbėti su p. 
Kari Wainora, nes jis, 
turįs daug bargenų.

Kari Wainora sako, kr d šiuo 
laiku pardavimas automobilių 
einąs neblogai; parduoda daug 
senų ir naujų. Neseniai parda
vęs naujus karus Mathew Ber- 
tash’iui, žinomam 
nieriui Bridgeporte, 
Rakui, vaistininkui, 
liui' kitų.

vos? Jie 
piknike.

Birželio mėnesyje Pirmyn 
choras išvažiuoja Lietuvon da
lyvauti Lietuvos 20 metų ne
priklausomybes apvaikščioji- 
mc. Taigi šiame atsisveikini
mo piknike visiems choris
tams ir choristėms teks pasa
kyti “Sudiev! Iki pasimaty
mo !”

Nepavydėkim tiems jau
nuoliams Lietuvos atlankyti. 
Susirinkime kuoskaitlingiau- 
sia i jų pikniką. Savo atsi
lankymu paremkim jų kelionę 
ir palinkėkim jiems geros klo
ties. O mes, senesnioji karta, 
jausime didelį patenkinimąAčiū Ančiūtčs giminėms Jo

nui ir Jicvai GasparavičiamsA 
Klemensui Strakšui ir kitiems 
vakarėlis puikiai nusisekė 
sais atžvilgiais. Nežiūrint 

ir pelno,
Akvilei (lova-

Kupiškėnų Kultūros Draugi
ja laikys savo mėnesinį susi-1 
rinkimą šeštadienį, gegužio 14 
dieną, 8 valandą' vakare, P. 
Brlchuno bute, 4601 So. Fair- 
field Avė. Visi dariai prašomi; 
dalyvauti susirinkime, nes tu- panele 
rime daug svar_c ___ o-v-~
reikalų aptarti. Komisija buvu
sio 23 balf ndžio'Bunco ir Kor
tų vakarėlio išduos savo at- 

Taipgi kandidatai į 
. .*> ’C’i .
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Chicagos pašlos ofisas gegu
žio 24 ir 25 turės aukcijoną 

draugiją be skirtumo amžiaus arba licilaciją, arba dar kitaip 
yra priimami be įstojimo mo- sakant pardavinės visokius 
kesčio. Mėnesinės mokestys daiktus varžytinėse. Tai bus 
draugijai tik 10 centų. Už taip daiktai, kurių neatsiėmė adre- 
mažą mokestį taip daug viso-, salai. Daiktus galima pamaty- 
kių smagumų su kupiškėnais. • ti dieną prieš lai, būtent gęgu- 
Neturėtų rastis nei vieno ku- žio 23, Auction Rooin, 9th fl., 
piškėno nepriklausančio prie 
savo parapijos draugijos, nes 
draugija laisva ir jos tikslas 
skleisti apšvietą narių tarpe. 
Tad ateik ii' kitą atsivesk... Po 
susirinkimo turėsim šurum-bu- 
rum.

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIU GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOŠE 
KUPONUOSE

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

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

Karo Europoje greit nebus. 
Tokį tvirtą įsitikinimą pareiš
kė Harold P. Borer, pasažie
rių manržerTs Cunard White 
Star Line. Jis taipjau sako, 
kad kęliavimas Europon šiemet 
Vėl yra žymiai padidėjęs.

Savo nuomonę p. Borer re
mia nesenii i padarytais ex-pre- 
zidento Herbert Hoover ir am
basadoriaus Joseph P. Kennedy 
pareiškimais.

P.p. Borer sako: “Gavus iš 
daugelio Cunard White Star 
Line kontinentalės Europos ir 
Britų s: lų raštini!) išnešimus, 
aš tik galiu pakartoti ambasa
doriaus Kennedy pareiškimą, 
kad “bent šiemet” visuotino 
Europos karo nebus.” Ex-pre-
zidentas Hoover po ilgo lanky-l skaitą, 
mosi užsieny pridarė šį reikš
mingą pareiškimą: , “Aplankęs 
14 valstybių, aš radau defen- 
syvę, o ne ofensyvę dvasią. Aš 
nejaučiu galimybės, kad pa
tvarios, taikos gr limybė nėra 
visai beviltis dalykas! Aš ga
liu su džiaugsmu pasakyti, kad, 
“nežiūrint gąsdinimų karu, 
skelbiamų menkai painformuo
tų žmonių, aplamai amerikie
čiai jaučia, kad keliavimas Eu
ropoj vėl yra patogus ir sau
gus.”

Kada Queen Mary laivas iš
plaukė iš New Yorko balan
džio 6 d., jis turėjo 1,178 pa- 
sažierų. Tokio skaičiaus pasr- 
žierų tas laivas nėra turėjęs 
nuo 1937 m. Tarp Queen Mary 
pasažierų buvo garsioji ope
ros , ir koncertų d; inininkc Lily 
Pons, kuri grįžta Europon 
trumpam poilsiui ir koncertų 
maršrutui.

Visos laivų kompanijos pra
neša apie padidėjimą keliavi
mų. Nuostabiausia žinia gauta 
iš Cunard White Star Line vir
šininkų, kad Queen Mary lai
vas, kuris išplaukia gegužės 11 
d., bus užpildytas. Ypač padi
dėjo laivakorčių pirkimas per 
pastarąsias dvi ar tris savai
tes.

Tas laives yra 81,225 įtonų, 
arba beveik du sykiu didesnis, 
negu Jungt. Valstijų projek
tuojami 45,000 tonų karo lai
vai. Šis garsusis laivas turi 
didžiausią pz šauly įtalpą — 
76,390 tonų.

Susidomėjimas keliavimu ro
do planuojamos šiai vasarai 
ekskursijos. Cunard White Star 
linija ruošiasi siųsti kivus tie
sioginiai į daugel) Europos ir 
Šiaurės Juros salių.

Ruošiama tiesiai į 
ekskursija yra labai 
Jau dabar yra gauta 
sakymų ant laivakorčių plau-

MEGSTOS PIRŠTINĖS

Klaipėdą 
populiarė. 
daug už-

No. 1731 — Megstos vasarinės ir pavasarinės pirštinės 
Galit vartoti bite kokios spalvos siūlus arba šilkus.

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

No. 1731

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

| Vardas ir pavardi _

| Adresas ---------------

| Miestas ir valstija

nuo 8:30 vai. ryto iki 4 vai. po 
piet. Tai bus vyriausiam pas
tos ofise, prie Canal ir Van 
Buren.

Vėliaus bus pranešta smul
kiau apie daiktus, kokie eis
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