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BISTRAS, TEOLOGIJOS FAKULTETO PRO
FESORIUS, NUMATOMAS KRIKŠČIONIU 

DEMOKRATU MINISTRU
Tautininkų ir krikščionių demokratų spau

da pažymi, kad tarp vienų ir kitų 
maža skirtumų

Kaune Mirė Adv. 
Petras Leonas

Buvo žymus lietuvių visuomenės veikėjas

KAUNAS, gegužio 1. 
cialiai “Naujienoms”). — Pla
čiai kalbama, kad į Lietuvos 
vyriausybę busią įsileista du 
krikščionys demokratai minis
trai. Net konkrečiai minimos ir 
pavardės. Viena jų tai teolo
gijos fakulteto profesoriaus 
Bistro, XX amžiaus dienraščio 
nuolatinio bendradarbio.

Iš tautininkų Ir krikščionių 
demokratų spaudos taip pat 
matyti, k: d tarp jų susitari
mas visai galimas. Tautininkų 
spauda jau rašo, kad tarp krikš
čionių demokratų i; tautininkų 
skirtumų pažiūrose visai maža 
esą. Krikščionių demokratų 
spauda taip pat panašiai pasi
sako, tik esą kam tautininkai 
nenorį pripažinti praeityje jų 
padarytų valstybei ,.vnuopelnų,

Japonai paimsią Su- 
chow kontrolę Į 

48 valandas
SHANGHAI, Kinija, geg. 13. 

— Japonų armijų vadovybės 
pranešimais penktadienį, jie 
faktinai paimsią miestą Su- 
chow savo kontroiėn į 48 va
landa s. Suchow yra kinų ar
mijų koncentracijos bazė. Ran
dasi strateginėje vietoje prie 
šiaurės-pietų Tientsin-Pukow ir 
rytų-vakarų Lunghai geležin
kelių mazgo. Suchovv paimti 
šitme karo fronte iki šiol bu
vo svarbiausias japonų tikslas. 
Nors japonai deda didžiausias 
pastangas Suchowui paimti, 
nors skelbia paimsią jį į 48 
valandas, tačii.u penktadienį 
jis dar buvo nepaimtas.

10,000,000 nelaimių 
Jungt. Valstijose
WASHINGTON, D. C., geg. 

13. — Public Health Service 
pranešimu, išleistu ketvirtadie
nį, Jungtinėse Valstijose krs 
metai ištinka 10,000,000 gy
ventojų susižeidimų nelaimės. 
Dėl šių nelaimių nukentėjusie
ji asmenys nepajėgia dirbti po 
vieną dieną ir po ilgesnį lai
ką.

Kiekvieną dieną 500,000 žmo
nių nepajėgia dirbti, lankyti* 
mokyklas arba dalyvauti bet 
kurioj kitoj veikloje dėl susi
žeidimų. Didžiausia pavienė ne
laimių priežastis yra pagriuvi-l 
mas. Dėl parpuolimų įvyksta 
39 nuošimčiai visų nelaimių.

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Niaukiasi; šilčiau; gal 
lietaus; saulė teka 5:31,

pra

bus

žiasi 8:01 valandą. Sekmadienį tina, kad japonai ruošiasi var- ministerių kabinetas. Naują tymui Illinois i* valstijoje dar 77 
— apsiniaukę ir šalčiau. jtojimui gasu plačia skale. kabinetą sudarė Belą Imredi. pašto trobėsių.

(Spe-[esą laikas butų liautis pana
šiai kalbėjus.

Netolima ateitis pasakys, 
kiek tie gandai tikri. Dabar vi-
sai nesiimu visa tai tvirtinti 
kaipo faktą, juo labiau, kad 
tautininkai nėra pačių narių 
vadovaujama srovė, bet jų va
dų padarinys. O tokiais atsi
tikimais visuomet sunkiau yra 
būti pranašu, nes juk t:.i visa 
priklauso nuo kelerių asmenų 
ūpo.

Bet kita vertus, jau tokių 
gandų pasirodymas taip pat 
daug s: ko, o ypač turint gal
voje neseniai išleistą opozici
jos atsišaukimą į tautą ir vy
riausybę. Juk tik reikia su
prasti, kad net tautininkų spau
da šio atsišaukimo labai ne
puolė ir nesusilaukta jokių re
presijos priemonių.

CIevelande bedarbių 
padėtis sunki

CLEVELAND, Ohio, geg. 13.
— CIevelande priškritoma dau
giau kaip milionas gyventojų. 
Iš jų per 200,000 yra bedar
bių. Du iš kiekvienų penkių 
asmenų galinčių dirbti neturi 
darbo arba gauna pašalpą, ar
ba dirba WPA darbus.

Vaikams tenka pasilikti na
mie, f žuotx lankius mokyklas, 
nes jie neturi čeverykų. Dvie
jose iš aštuonlų pašalpai teik
ti stočių pašalpgaviai yra pa
skelbę vadinamus “sėdėjimo 
streikus”. Pi šalpos suteikiama 
juo mažiausia, faktinai teikia
ma tik mažiukės būtiniausių 
reikmenų ratos.

Krautuvininkai aimanuoja, 
kad pirkėjai yra prasiskolinę 
jiems per $2,000,000; gaso ir 
elektros kompanijos sako, kad 
joms bilos nemokėtos; morato- 
rium paskelbtos rendoms.

Kritikuoja oro 
ministeriją

LONDONAS, Anglija, geg. 
13. — Parlamento debatuose 
ketvirtr dienį buvo smarkiai 
kritikuojama oro laivyno mi
nisterija. Nors vyriausybė lai
mėjo parlamento pasitikėjimą 
299 atstovų dauguma prieš 131, 
to čiau nuomonė reiškiasi, kad 
teks padaryti oro laivyno mi
nisterijos veiklos reviziją ir 
kad dėl to gal rezignuos oro 
ministeris viskontas Swinton.

«

Įspėja japonus ne
vartoti gasų Ki

nijoje
GENEVA, šveicrrija, geg. 

13. — Tautų Sąjungos tary
bos posėdis penktadienį nutarė 
įspėti Japoniją nevartoti nuo
dingų gasų kinų-japonų kare.

leid- Kinų delegatas Sąjungai kal-

•< j [ACME-NAUJIENŲ Photo]
CHICAGO. — Pašto trobesys, iš kurio Jbhn M. Miller autožyru vežios siuntinius į 

aerodromą.

LENKAI PUOLA UKRAINIEČIUS REI- Kriaučiai remia pre- 
KALAUJANČIUS AUTONOMIJOS zidentą Rooseveltą

VARŠUVA, Lenkija, geg. 13.
— Lenkijos politinė 
pildydama vyriausybės įsaky
mą,- penktadienį pradėjo vajų 
tikslu nuslopinti ukrainiečių 
judėjimą taikomą kultūrinei 
autonomijai ukrainiečiams gau
ti.

Policija padarė kratą Ukrai; 
nos Moterų Draugijos patalpo
se Lvove. Taipgi padarė kra
tas draugijos prezidentės Na- 
talja Rudnicka ir vice-prezi-. 
dentės Marie ščeparovič na
muose. Konfiskavo rekordus ir 
dokumentus.

Neleis parduoti gin
klus Ispanijai

WASHINGTON, D. C., geg. 
13. — Senato užsienio reikalų 
komitetas 17 balsų prieš 1 
penktadienį nubalsavo padėti į 
šalį senatoriaus Nye rezoliuci
ją reikak ujančią nuimti em
bargo ginklų siuntimui į Ispa
niją. Senatoriai balsavo po to, 
kai užsienio reikalų sekreto
rius Cordell Hull pareiškė, kad 
Jungt. Valstijų interesų atžvil
giu dabartiniu reikalu jis re
komenduoja Nye rezoliuciją pa
neigti.

Senatoriui Nye komitetas leis 
dar argumentuoti už rezoliuci
jos priėmimą ateinančią savai
tę, tačiau iš anksto numatoma, 
kad jo argumentai nepakeis 
komiteto daugumos nusistaty
mo.

Belgijos ministerių 
kabinetas rezignavo

BRUSSEL, Belgija, geg. 13. 
— Penktadienį rezignavo Bel
gijos ministterių kabinetas, ku
riam vadovavo liberalas Paul 
Emile Jcnson.

Rezignavo Vengri
jos kabinetas

. BUDAPEST, Vengrija, geg. WASHINGTON, D. C„ .geg, 
13. — Dėl augrnčio nacių ju- 13. -*4 Atstovų buto asignacijų 
dėjimo Vengrijoj rezignavo Cę- komitetas penktadienį reko- 
loman Daranyj vadovaujamas ihendavo užgjrti planus pasta-

Ukrainos Moterų Draugijos 
policija, patalpos tapo uždarytos. Sulai

kytas leidimas dienrcščių “šin-
ka” ir^ “Ukrainka”. Kadangi 
moterų drafigija turi skyrius 
įvairiose ■ šalies dalyse, to. i ir 
tų skyrių susirinkimams laiky
ti vietas lenkų policija užda
rė.

Sakyti du dienraščiai — šin- 
ka ir Ukrr.inka —* tapo sulai
kyti todėl, kad jie perspaus
dino straipsnius iš lenkų 'laik
raščio, leidžiamo Čekoslovaki
joj, kuris reikalauja Čekoslova
kijos lenkt.ms autonomijos.

Čekoslovakijos nacių 
vadas Anglijoj

LONDONAS, Anglija, geg. 
13. — Čekoslovakijos nacių va
das Konrad Henlein atvyko į 
Londoną ketvirtadienio vak: re. 
Penktadienį, tarpe kitų, jis ma
tėsi Winston Churchillu, žymiu 
konservatorių vadu, tačiau kri
tikuojančiu Chamberlaino už
sienių politiką.

Bet svarbiausias Henleino 
vizitas Anglija esąs pasimaty
ti su Sir Robert G. Van Sit- 
tart, užsienio reikalų sekreto
rium padėjėju, ir iš jo išgir
sti Britanijos vyriausybės., nuo
monę kai dėl vokiečių-čekoslo- 
vakų ginčų.

Siūlo išmokėti skolą
' I

už aliejų į 10 metų

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sike, geg. 13. — Prezidento 
Lazaro Cardėnas pasiūlė Jungt. 
Valstijoms planą, pagal kurį 
Meksika išmokės skolą už pa
imtą aliejcus kompanijų turtą 
į 10 metų. ' •

77 nauji pašto trobe
siai Illinois valstijoj

ATLANTIC CITY, N. J., geg. 
13. -a ' Vyriškų rūbų siuvėjų 
unijos delegatei, susirinkę šia
me mieste, penktadienį priėmė 
rezoliuciją, kuri pareiškia, kad 
Amalgamatcd Clothing Work- 
ers of America unija rems pre
zidentą Rooseveltą jo kovoje 
su atžagr rei’viais taip demokra
tų partijoje, taip už jos ribų. 
Rezoliucija sako, kad preziden
tas išlaikė savo prižadą neap
leisti žmonių, išėmus tuos at
vejus, kai jo pastangas sulai
kė bendros atžagareivių repub- 
likonų ir demokratų jėgos. Re
zoliucija priimta entuziastiška 
ovacija prezidentui.

—K----------------------------------------------

Tautų Sąjunga at
metė Ispanijos rei

kalavimą

GENEVA, Šveicarija, geg. 
13. — Tautų Sąjungos taryba 
4 balsais prieš 2 penktadienį 
atmetė Ispanijos delegato rei
kalavimą, kad nesikišimo prin
cipo civiliame kare Sąjunga iš
sižadėtų. Devynios šalys susi
laikė nuo balsavimo.

- — “ »........—

Aviacijos pramonės 
darbininkus orga

nizuos
DETROIT, Mich., geg. 13. 

— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba penkta
dienį užgyrė C.I.O. vajus For
do, WPA ir aviacijos pramo
nes darbininkams organizuoti.

Iš Kalifornijos lekia 
į Varšuvą

BURBANK, California, geg. 
13. — Penki lenkai aviatoriai 
penktadienį išlėkė aeroplanu iš 
Burbank j Varšuvą. Pirm ne-
gu pasileis per Atlantiką jie 
sustos Meksikos Mieste, po to 
aplankys pietų Amerikos val
stybes. Iš čia jie tikisi pasiek
ti Afriką, o iš Afrikos lėkti į 
Varšuvą.

Vakar konsulas Daužvardis 
gavo telegrafu iš Kauno pra
nešimą apie seno Lietuvos vei
kėjo profesoriaus advokato 
Petro Leono mirtį.

Draugijos Užsienio Lietu
viams remti atsiųstoji telegra
ma skamba sekamai:

KAUNAS. — Gegužio 12 
dieną mirė pirmas. Lietuvos 
teisingumo ministeris profe
sorius advokatas Petras Leo
nas.
Profesorius Petras Leonas 

yra taipgi buvęs Lietuvos uni
versiteto juridinio fakulteto 
dekanu, o pastaruoju laiku ro
dos buvo dekanu emeritu.

Petras Leonas gimė 1864 
metais lapkričio mėn. 16 die
ną Liaskavos kaime Plutiškių 
parapijoje Mrriampolės apskr. 
mažažemio ūkininko šeimoje.

Pradžios mokyklą lankė Nau
miestyje ir Šunskuose, gimna
ziją baigė Mariampolėje, .teisėk 
mokslus išėjo Maskvos univer
sitete.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
APGAILĖTINAS REIKALAS

JUODUPĖ, Rokiškio apskr. 
— Šiais met:.is Juodupės m- 
lyje suskubo įsikurti net du 
nauji traktieriai, vietoje kokios 
nors kultūringos įstaigos. Ka
dangi čia yra nemažas fabri- 
k: s, žmonės daugiau gauna pi
nigų, todėl neturėdami sekma
dieniais bei šeštadieniais kur 
laiką praleisti, susirenka į res
toranus ir čia traukia per die
ną iki i.nkstyvo ryto. Dažnai 
gyvuliai nukenčia laukdami sa
vo šeimininko per šaltą naktį.

Paskutiniuoju laiku didelė
mis masėmis jaunimas yra pri-

Popiežius smerks 
nacių pagoniš- 

kumą
VATIKANO MIESTAS, geg. 

13. — Popiežius ruošia raštą, 
kuriame smarkiai atakuos yp: č 
Vokietijos nacių bedieviškumą. 
Manoma, kad jo kalba bus pa- 
sk: ityta eucharistiniame kon
grese.

Priėmė $3,154,000,000 
bilių

WASHINGTON, D. C., geg. 
13. —- Atstovų butas priėmė 
prezidehto Roosevelto reikalau
tą p/amonei ir bizniui gaivin
ti ir oaugiau darbų parūpinti 
bilių. Penktadienį bilius iš at
stovų buto buvo pasiųstos į 
senatą.

Rezignavo aukštas > 
valdininkas

VVASHINGTON, D. C., geg. 
13. — Penktadienį rezignavo 
Charles West, vidaus reikalų 
sekretoriaus Ickes asistentas. ,

Išėjęs mokslus tarnavo prie 
Suvalkų teismo, paskiau Tur
kestano krašte teismo tardy
toju, taikos teisėju ir apygar
dos teismo nariu. 1906 metų 
pradžioje caro valdžios iš apy
gardos teismo nario vietos bu
vo pašalintas už dalyvavimą 
1905 metų revoliucijos judėji
me. 1906 metais sugrįžo į Lie
tuvą, o 1907 metais buvo iš
rinktas į Valstybės Durną iš 
Suvalkų gubernijos.

Lietuvių visuomenės gyveni
me dalyvavo visuomet, prade
dant nuo tų laikų, kai dar bu
vo universiteto studentas. Laik
raščiuose savo straipsnius pra
dėjo dėti 1887 metais, pirmiau
sia Amerikoje, Dr. Jono šliu
po leidžiamam “Lietuviškam 
Balse”.

Vėlesni: is laikais, Lietuvos 
respublikai . susikūrus, buvo 
Teisingumo Ministeris pirma
me “Ir antrame ministerių ka- 
binętč.jr daug prisidėjo ęrie 
suorganizavimo Lietuvos tęis- 
mų.

traukiamas prie tokių girtuok
liavimų ir jeigu nebus deda
mos pastangos šiam blogam pa
pročiui išrauti, ilgainiui Juod
upė gali susilaukti nemaža al- 
kohoLkų bei visokių nusikaltė
lių žmonių. T: s žemina musų 
visų Juodupiečių vardą, todėl 
dekime pastangas, kad tokius 
nuolatinius, kasdien labiau ne- 
siplečiančius papročius ištrinti 
iš gyvenimo lapų.

VĖL ATŠALO

ŠIMONYS. — Anksti pava
sarį sušilę orai buvo išvilioję 
artojus į laukus, o prieš ba
landį staigiai atšalę suvarė vi
sus į sodybas.

K: i kas jau buvo šį-tą pa
sėjęs, o vėliau ėmė šalti ir snig
ti. Visi sparnuočiai aptilo ir 
išsislapstė. Anot žmonių, be 
laiko nelauk pavasario.

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

KALVIAI. — Kovo 26 d. 
praėjo k bai smarki audra, ku
ri nugriovė daug dūmtraukių 
ir nuplėšė daugelio ūkininkų 
stogus ir keletą trobesių visai 
sugriovė. Ir miškuose pridarė 
labai daug žalos, nes išvartė 
daug medžių.

Nuo
Gegužės 
Pirmos
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro

SESTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

NEPAPRASTAS

B AP
Iš Pietų Amerikos

(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje) 
• (Tęsinys)

Neperseniausia tekb aplanky
ti susipratusią J. ir V. Valiulių 
šeimą. Jų vienturtė dukrelė .0- 
nytė jau treti metai lanko kon
servatoriją ir gan gerai skąmbi- 

nors tik 13 inetų 
bravo! Šios

I , -r I

Nors ir kankins mus tironai, 
verdantį kraują mus lies— 
darbo draugų milijonai 
šventąją koyą laimės.

(Bus daugiau)

I LiąuilS
TILIN6

šeštadienis, geguŽ. 14, 1938
........................... .. ■—-II ■ ■ > ■ I .

iDrąsiai kovon ligi galo 
už darbo žmogaus teises;
vardan kilnaus idealo 
kelkime darbo mases.

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKĖS — ARTJSTAI-ĖS

Moderniškas 2 šmotų sekly
čios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI. 

Lengvais išmokėjimais.

FURNITURE COMPANY
2310 W. ROOSEVELT ROAD

na pianu, 
Lmž. tet.uri. Tai 
jaunuolės ateitis, kaip ir jos 
grožis, žavejanti, ir laikui bėg
ant gal svarbų vaidmenį suvai
dinti jaunutėj musų kolonijoj.

Taip p: t labai gražiai muzi
kos mene progresuoja dar ir 
kito “N. B.” skaitytojo vaiku
čiai. Tai siuvėjo J. Mikalajūno 
10 m. amž. sūnūs Aleksandru- 
kas ir 12 metų dukrelė Irėne.

Dąr tenka prisj^ninfi Irene 
paulenaitę. Ji kurį laiką studi
javo baleto meną pas p-ię Pau
lę Jąrmalavičiutę. Savo klasiš
kais šokiais puošė kelis kart 
laikraščio “ N. Bangos” ir U. L. 
K. D-jos parengimus, tuomi pri 
sidėdamos prie lietuvių kultūr
os kėlinio tolimame nuo Lietu
vos krašte. O. reikia nepamiršti, 
kad .čia suminėtiems mokiniams 
mokslų Išlaidas padengia jų tė
vai bei globėjai savo sunkiai 
uždirbtais centais. DULR-ro 
siunčiamos lėšos nepasiekia sa- 
vo tikslo laikraščių leidimui, o 

i padorus išeiviai progresuoja sa- 
Ivo pačių pastangomis.

Garbė tiems tėvams, kurie 
! taip rūpestingai ruošia savo 
jaunuosius sunkiai gyvenimo 
.'kovai. O progr.esyviškam Uru
gvajaus lietuvių jaunimui ten
ka palinkėti sparčiais . žings
niais žengti j priekį.

Oi, kaip malonu butų matyti 
šias jaunąsias musų rųeno pa
jėgas Naujosios j^Aig

—D. Eugenijus
Jūsų komunistams turiu pra

nešti liūdną naujieną. “Laisve” 
ir “Vilnis”, rašant šiuos žod
žius, tapa jau išmesta iš kar- 
čiamos. Ęai 

pati karčiama, 
toj “Laisvės” 
pardavinėjama
jienos”, “Keleivis” ir kiti “nere- 
voliuciniai” kikraščiai. Jau 
socialistai stoja nariais į koo
peratyvų, jau darosi karšta kar
čiame i ir fašistiniai bolševikų 
spaudai.

Urugvajaus lietuviai socia
liste i savo organe šia proga ei
liuoja :—
Darbo jaunuoliai į kovą 
kilkim iš miestų, kaimų 

j prieš diktatūrą valdovų, . 
labui mus klasės draugų.

Žiauriai buržuazijai naudoja 
žudo fašistų gauja;
juodskvemiai laiko tamsoje- 
saulė nušvis mums nauja

Parbo valstiečių mes sūnūs, 
mes proletarų vaikai.
Sunkiojo darbo galiūnas 
laisvės palaimins laikai

Socializmo idėjos, 
parlamentaizmo keliai 

, visiems, kas laisvės ilgėj 
nušvietė protus giliai.

“MODERNAS FINIŠAS”

METIMAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktaru.—„—_ _

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

eatro

Telefonas SEELEY 8760

McCoy C#al Co
URMU IR MAŽMENOMIS

bus panaikinta 
kooperr.tyve vie- 
ir “Vilnies” bus 
socialistų “Nau-

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

JdealiiR finišai baldams, medžio darbams 
r HienoniH. Pakanka vieno kauto, nežymi- 
..brūkšnių. Gali būti plaunamai, kelia., 

sykius, nepames žvilgesio.

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

Liąuid Tiling .............  vienas kenas 35c
1 .brušis ...... ....................................... 25c

Ofiso TeL BouĮevar^ 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

W. H. F. C Verta, 60c
VISKAS UŽ 250

Specialių aukų paštu ncdunčlame

i

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

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

> Nuošimtis Diskant
Reikalui Priėjus Kreipkitės

MR. G. H. NELSON
3914 VVest lllth St. c Tel. Ccdarcrest 6335

arba
MR. GEO. M. CHERNAUSKAS

1900 SOUTH UNION AVĖ. x Tel. CANAL 2183

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johj F. Ęiideikis
; i SENiAU^|iR DIDŽIAUSIA f LAIDOJIMO .ĮSTĄIG A

AMBULANCE
.. DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Roberison & Co."Th« Hobm of Liquid TUint”
(342-44 West Madlson St^ Chlcag*

• 2516 Devon Avė., Chicago
j 434 East 79th St., Chicago 

929 Davis St., Evan&ton
904_Sojdb Fiftb Ave4 MnsM
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Mrs. Anelia K. Jarusz

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

Nedėliomis pagal sutartį.'
Rez. 4910 SO. MlCHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107 
------------------r--

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, XJ<AY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

Garsinkitės “N-nose”

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Ęrunsvvick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deajrborn 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.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr, A, J, Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8040

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

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

"• -ir r?—*------------------ -—* t. ,
DR. ŠTRIKOL’IS >

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 įr nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

934 West 18th Street
Musų jardas dabar visiškai permodeliuotas, 
kas leidžia greitai jus aprūpinti geriausios 
njšies anglimis.

SKUBUS — ŠVARUS PRISTATYMAS
Bondsuotas Miesto Svėrėjas.

Tel. Seeley 4464 Chicago
” 4465 Illinois

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPEfiES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

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

Tel. Cicero 674

koplyčios visose
1—' U-CZ <11 Chicagos dalyse

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

- P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

os,

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tei. Yards 2510

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

I 
i 
s •t b e

e 
r 
i

Jos. šuster ir Sunūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22ndwSt. • CICERO, JLL, 

Atdara Vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

UTĮ LITY L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

. darbininkai lietuviai.

ALBERT V

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

■ Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

BOM

ŠAKNŲ GYDYMAS
Pasiliuosokite nuo žiemos nuo 

dingų rukščių jr visų kūno nega 
(avimų. Vartokite geriausias kom 
binuotas Rytų Indijos, Europos i 
Amerikos šaknis, PUR-ERB TONI 
KA No. 1. natūralu liuosintoją i 
valytoją už $1.00. Tūkstančių var 
tojaiųas virš 40 mejtų. Tinka vi 
sai šeimai. Kitokį PUR-ERB VAIS 
TAI nuo bet kokių negalavimų u 
$1. Speciali auką, didejis $1.3,5 to 
nikas No. 1 už $1. Taipgi dykai ban 
dymas. Kur reikia ar nori gauki 
Šaknų patarėjo patarimą, ar regis 
truoię daktaro egzaminaciją.

PUR-ERB SVEIKATOS 
PATARNAVIMAS

4738 S. Ashland Avė., 2-ras aukšta: 
Atdara kasdien iki 6 P. M. 
Ketv. ir šešt. iki 9:30 P. M.

Tel. Yards 3415

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western A ve. ' Phone Virgiui a 0883

i A. M. PHILLIPS
3307 Ljtuaniėa Avenue Phone Boulcvard 4139

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23f.d Plac.e Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4T;East 108th Street Tel. Pullman 1270

NARIAI 
Chicagos, • 

Cicero 
, Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTHONY B. PETKUS
.6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 40lh Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
434$ So. California Avenue Phone Lafayette 3572

I. J. ZOLP
1646 West 46tli Street

Phone Boul. 5203
Boulcvard 5566

S, PJ MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 
JOSE MIESTO

DALYSE

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

ml&Tžaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, 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. Margeris 
3325 So, Halsted St. 

Valandos: nuo 10 j*, iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tįk susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone* Boulevard 7589

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai, lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superibr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos -į

CHICAGO, ILL. ; :
OFISO VALANDOS

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

Pbnne MĮDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 d -----Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

1 pi£ų’ 7 JI“.8 yaL lki 12iahTeieffh<,M plaza 2400

r
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L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTARSVARBIAUSI DANTYS

Beer Distributor
Rašo Dr. C. Z. Vezel’is

va

Š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Patikėtinas Banko Patarnavimas nuo 1882 SVEIK ATOS SKYRIUS

CHICAGOS BAISIAUSIAM GAISRE 1871 
šimtai neteko visko, bet Drovers Vaultuose 

vertybės buvo Pilnai Apsaugotos!
• PER DIDĮJĮ STOKJARDŲ GAISRA, PRIEŠ KETURIUS METUS 
ŠIMTAI NETEKO TŪKSTANČIŲ DOLERIU IR BRANGENYBIŲ, 
PINIGAIS IR VERTYBĖS POPIERIAIS DĖLTO, KAD TAS VER
TYBES JIE PAIKAI LAIKĖ PASLĖPĖ SLAPTOSE VIETOSE, 
KUR TVIRTOSE DĖŽĖSE BEI SPINTOSE NAMUOSE AR OFISUO
SE. VISKAS BUTŲ IŠLIKĘ, JEI SAVININKAI BUTŲ JUOS 
LAIKĘ DROVERS DEPOSITŲ APSAUGOS DĖŽĖSE. VISOS 
VERTYBĖS IŠLIKO DROVERS VAULTUOSE NEPAGADINTOS 
IR CHICAGOS DIDŽIOJO GAISRO METU 1871 METAIS. ĮRO
DYTA APSAUGA!

KASDIEN CHICAGO.TE KAS NORS PER GAISRA NETENKA 
VERTYBIŲ. GALI PRIEITI IR JŪSŲ VERTYBEI EIL;Ė. KODĖL 
TAD, NEIŠVENGTI NELAIMĖS, PADEDANT JAS DEPOSITŲ 
APSAUGOS DĖŽĖN, DROVERS VAULTUOSE?

KVIEČIAME ATSILANKYTI IR PATIKRINTI MŪSŲ VAUL- 
TUS BE JOKIOS PRIEVOLĖS JŲ NUOMUOTI.

KLAUSKITE P-no LOUGII
Drovers Depositų Apsaugos Vaultų Vedėjo.

Svarbiausi dantys burnoj y- 
ra krūminiai, kurie išdygsta 
pas« šešių melų kūdikius. Jie iš
dygsta užpakalyj laikinų krū
minių, tai šešias dantis, skai
tant iš vidurio į užpakalį. To

kie! jie ir yra vadinami šešių 
metų krūminiais. Tų dantų pri- 
skaitoma keturi: du aukštai ir 
du žemai. Jie yra pastovus dan
tys ir kartu suTaikinais palaiko 
vieloj kūdikio žandus, šešių 
metų krūminiai dantys vaidina 
gana svarbių rolę žmogaus gy
venime. Kaip laikini krūminiai 
išdygsta, tai jie laiko kūdikio 
žandus vietoje ir kūdikis kram
to jais maistų iki kili tikri iš

sas kramtymo aparatas susiga
dina. Dažnai mums tenka ma
tyti žmonių, kurių dantys yra 
trumpi ir iškraipyti į visas pu
ses. Tokiame atvejuje 
lai ir tų žmonių veidai

papras- 
yra sci-

da ir kitoj pusėj randasi šeštas! 
krūminis dantys. Tokiu bildu 
viso jų susidaro keturi.

Tuos šešių metų krūminius; 
dantis reikia labai prižiūrėti. 
Jeigu jie nors truputį pradeda 
gesti, tai tuoj reikalinga juos 
taisyti. Tėvai privalo atsiminti, 
jog nuo tų dantų sveikumo pri
klauso jų vaikų veido išvaizda 
ir kitų dantų sveikumas. Kuo
met išauga iškrypę ir sudarky
ti dantys, tai jie ne tik negra
žiai atrodo, bet juos sunku yra 
ir tinkamai prižiūrėti. Tokius 
dantis yra labai neparanku 
lyti ir taisyti.

Dar kartų atkreipsiu tėvų 
inesį, kad jie stengtųsi kiek
įima labiau prižiūrėti savo vai
kų šešių metų krūminius dan
tis.

Atsiminkit, “kad uncija apsi
saugojimo yra verta svarų su- 
gydymo”.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago J. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

de-

Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
šeštadieniais: 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS. FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

WESTINGHOOSE
Šaldytuvas

Duoda geresni patarnavimų, mažiau elektros vartoja.
Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. Gražiau atrodo. Ilgiau 

tarnauja. Turi pilnų penkių metų garantijų;

Progress Krautuvė yra Lietuvių krautuvė autorizuota 
pardavinyti Westinghouse Refrigeęatorius, kurių čia yra 
pilnas pasirinkimas visokių dydžių ir madų, visi 1938 me
tų modeliai. PROGRESS KRAUTUVĖ pasiūlo už labai 
prieinamas kainas, pasirenkant nuo S119 50

NUOLAIDA UŽ SENĄ ŠALDYTUVĄ

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3224 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviškč Programo 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

Tačiau tenka pasakyti, jog 
dažnai tėvai padaro didelę klai
dų manydami, kad tik laikini 
dantys, ir todėl nereikia jais 
susirūpinti. Taigi tėvai nepaste
bi. kaip jie išdygsta ir leidžia

miniai dantys yra savo rūšies 
ramsčiai. Visi žino, kas atsitin
ka su tiltu, kuomet jis praran
da ramsčiusi, jis susikraipo. Ly
ginai tas pats atsitinka ir su 
vaikų dantimis, kurie praranda 
šešių metų krūminius dantis, 
jų žandai susikraipo ir veido

Pasilaiko iš molinų girdėti, 
kad štai jų Jonukas ar Petru
kas ligi šešių metų labai gra
žiai atrodė. Na, o po to kažkas 
pasidarė^ veidas persi mainė ir 
liko nei šiokis nei tokis. Tuo 
tarpu faktas yra tas, kad Jonu
kas ar Petrukas butų turėjęs 
gražų veidų, jeigu motinos bu
tų supratusios tinkamai prižiū
rėti savo vaikų šešių melų krū
minius' dantis.

Kaip visi žino, pas jaunus 
vaikus išdygsta laikini dantys, 
kurie vėliau iškrinta. Dabar ky
la klausimas, kaip atskirti še
šių metų krūminius dantis nuo 
laikinų? Tai nėra sunku. Rei
kia žinoti, jog laikinų dantų 
vaikas iš viso turi 20: 10 viršuj 
ir 10 apačioj. Kadangi tiek vir
šuj, liek apačioj — peniu 
tys randasi vienoj pusėj žando 
ir penki kitoj, tai nuo vidurio

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

150 DovanųMew Ci*y Furniture
Verte _..Mart.1 

$1500 P|Lm|I(A
ATSILANKYKIT-PABANDYKIT® ■ B H H HM

SAVO LAIMĘ! ™ ■■«■■■■« MM

kyla. Tai dar nėra viskas, susi
gadina ir kiti dantys.

Dalykas štai koks. Kada pra
deda augti pastovus dantys, tai 
nėra kam jų augimų kontro
liuoti. Reikia žinoti, kad aukš
tutiniai ir žeriiutiniai dantys 
pradeda augti poromis ir auga 
tol kol atsiduria i vienų kitų. 
Kuomet šešių metų krūminiai 
dantys yra sveiki, tai jie kon
troliuoja augimų ir kitų dantų, 
bet kuomet jie yra iškirpiyję 
arba ištraukti kiti dantys iš
dygsta kreivi, ne vietoj ir vi-

Jei priskaitoma tik penki, tai 
reiškia, jog jie visi yra laikini. 
Tačiau jeigu yra išaugęs šeštas, 
lai jis yra pastovus. Žinoma ta-

NEDELIOJ, GEGUŽES-MAY 29 DIENA, 1938
Birutės Grove tikietus gausite:
rrn mrr • » nririrm » irmmTn NEW CITY FURNITURE MART, 1656 W. 47th St.79-TH ir ARCHER AVENUE------------------------------- :---------------

Pavasarinis Apšvarinimo Išpardavimas
Matykite Musų 1938 Sienų 

Popieriaus Rinkinį.
Visi vėliausi suprantami paternai; sro

viniai, smart tweed ir kiti gyvenamų 
kambarių ir miegkambarių raštai visomis 
kainomis. Sienų popierius apkerpamas 
DYKAI!

y*

Ji

Vi-Tirt

I ) į

LUMINALL

KORESPONDENCIJA
Ratine, Wis

Svarbi žinia vietos lietuviams
Subendrintomis jėgomis SLA 

100 kuopa, T. M. D. 121 kp. ir 
Sandaros 35 kuopa ateinantį 
sekmadienį, gegužės 15 d. 4 v. 
po pietų, rengia prakalbas ir 
šokių vakarų, Dreamland, 12th 
S t. ir Herrick avė.

Principaliais kalbėtojais bus 
Lietuvos konsulas p. P. Dauž- 
vardis ir Dr. S. Naikelis. Daug 
jie mums paaiškins tokių daly
kų, kurie mums bus įdomus ir 
svarbųy kaipo lietuviams iš
girsti. Pirmų sykį atvyksta į 
Racine gerb. konsulas p. P. 
Daužvardis. Taip pat Dr. S. 
Naikelis pirmų sykį prabils į 
mus susirinkusius.

Užbaigus prakalbas, tęsis šo
kiai prie linkmos lietuviškos' iš 
Kenosha p. Stankaus muzikos.

Į prakalbas įžanga dykai. 
Kurie dalyvaus prakalbose, 
tiems bus dykai šokiai, o ku
rie ateis į šokius, įžangos mo
kės už porų 25c. Kviečiami ma
loniai vietos lietuviai atvykti į 
šias įdomias ir svarbias prakal
bas. Užprašome ir geruosius' 
kaimynus į svečius. —M. K.

ŠAKNYS
50 metų patyrusi herbalistė Helena 
Szymanskienė pasiūlo jums geriau
sias Amerikos kombinuotus. Rytų 
Indijos ir Europos šakninius vais
tus. Greitos pasekmės visuose ne
galavimuose už vos tik $1.00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

HELENA ŠIEMANSKIENĖ 
ŠAKNYS DĖL SVEIKATOS 

NUO VISŲ LIGŲ
1869 No. Damen Avė. ARM. 8200
A* : .x.u ... 1L J.

SPECIALAI!!
VARNIŠO REMUVERIS ...... gal. 85* 
BELLWOOD FLAT MALEVA gal. $1 -39 
EKONOMICAL GLOSS
MALEVA ..........................gal. $1-59
MASTER PAINTER’S 1 KAUTO
BALTAS ENAMELIS gal. $1-95 
ALL SPAR 4-VAL. Varnišas gal. $1-59 
JUODAS SKRYNŲ Enamelis kv. 29*

f Graham’s Spe
cialus SPAR 
VARNIŠAS
Atstatykit natūralų 

savo grindų ir kitų 
medžio darbų grožį su 
šiuo greit džiustančiu 
varnišu. Atsparus prieš 
vandenį ir išdžiųsta į 
4 valandas . . . Tik
ras pirkinys!

$1.95 Gal.

Bekvapis—džiūsta į 40 minučių. 
Luminall yra vieno kauto flat 
sienų maleva dėl išvidinės deko
racijos. Nereikia nutepimo klijais 
net ir tada kai tepamas ant sie
nų ar plaster board, sienų popie
riaus, cemento ar konkrito.

Rekomenduoja
mas dėl gražių 
namų. Paprastas 
vartoti, tereikia 
tik vieno kauto 
— juodą nutepa 
baltu su vienu 
kautu. '

Balta ir dvide
šimt spalvų.

■

NAMŲ SVARINIMO 
BARGENAI

Sienų Valyklis 3 už 21* 
H.R.H. Valyklis . .. 3 už 19* 
DIC-A-DOO Valyklis 23c 
FLAXOAP 5 sv. kenas 85* 
FADAWAL 6 sv. kenas 79* 
W00L SPONGE   50* 
Guminė sienų po pi erai 
valyti kempinė ...........  19*

G RAHAM

Lambert’s
FLAT PAINT

Pratt & 
TONAWALL

Minkštas, velvetinis, nuolatinis fini
šas, kuris gali būti lengvai plauna
mas. Nenykstąs, lengvas vartoti. 
Baltas ir 12 pasirinkimų iš švelnių 
spalvų......................... Š2-.35 Galionas

GRAHAM’S SPECIALUS 
GLOSS

Štai vėliausias dalykas dėl virtuvės ir 
maudynės sienų ir medžio darbams. Pa
keičia enamelį. Aukštos rųšies gloss fi
nišas, kuris atlaiko didelį plovimą ir ap
dengia labai gerai baltas ir <£4 
visas pastel spalvas ....... Gal. I

kiPLLPRPE* 
^CLfcPjnEfŲ. 

fjM

iMf ,__  H PAPER /& SONS, Ine. =S^CLCANER.'I
1821 West 35th Street Priafa+nrn 1638 West 79th Street
Lafayette 3873 I 1 Kadcliffe 3886

CRMMBMNG C ANE R.U

Didelis Kenas 29c
.4

■ AdresasSs&ii

Vardas

................. KUPONAS............
TIKTAI IKI GEGUŽES 21 DIENOS

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos du 
didelius 11 colių “chop platės”—apvalius pol- 
miskus. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun 

timo išlaidoms padengti
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Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Ra tęs:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entąred as Second Clase Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3r<TY879.

Naujienos eina kasdien, ilsjdriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Višakymo kalnai
Chicago je—paltu:

Metams ----- —--------------
Pusei metų----------------
Trims mSnesiaips ______
Dviem mSnesiapaę____
Vienam paSnęsiui ........ .

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei ______________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paltu:

Metams ----------- -
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviems mėnesiam^ ______ 1,00
Vienam įpėpesiųi /
Lietuvoje ir kitur ųisiepiuoso 

(Atpiginta)
Metams ______________4___ $8.00
Pusei metų --------------------- - 4,00
Trims mėnesiams  ____ 2.50
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Orderiu kartu su užsakymu.

Petro Leono mirtis

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
45

$5.00
2,75
1.50

Tik-ką ątėjo iš Lietuvos liūdna žinia apie prof. Petr 
ro Leono mirtį. Velionis buvo labai apšviestas ir didžiai 
simpatingo budo žmogus — vienas iš tų kilnios dvasios 
vyrų, kurie pradėjo visuomenės labui darbuotis dar 
“Aušros” laikais.

Jisai buvo liberalas geriausiąją to žodžio prasme. 
Iki pat savo mirties jisai stojo už laisvės ir pažangos 
idėjas, nepaisydamas to, kad jo nusistatymui buvo prie
šingi dabartiniai krašto valdovai. Po kovo 17 d. lenkų 
ultimatumo, Lietuvai, prof. Leonas kartu su žymiausiais 
įvairių srovių veikėjais pasirašė po garsiuoju atsišauki
mu “Lietuvos Visuomenei ir Vyriausybei”. Kadangi tas 
atsišaukimas buvo atspausdintus slaptai (nes spaudos 
laisvės Lietuvoje nėra), tai prie velionio bandė prikibti 
policija. Ji per telefoną kvietė jį ateiti į nuovadą “pasi
aiškinti”/Bet prof. Leonas atsakė, kad jisai neturi ko 
aiškintis policijai, o jeigu ji turi pas jį reikalą, tai ji ga
li ateiti į jo namus. Ant rytojaus po to pasikalbėjimo 
policija velionį vėl pašaukė per telefoną ir — atsiprašė.

Prof. Leonas buvo iš profesijos advokatas. Per ke
letą metų jisai Lietuvos universitete dėstė teises, bet 
tautininkų vyriausybė atsisakė patvirtinti jį profeso
riaus pareigose, kai jisai sulaukė 70 metų amžiaus; to
dėl jisai buvo priverstas iš profesoriaus vietos pasi
traukti. Tačiau laiks nuo laiko jisai universitete per
skaitydavo paskaitą kokiu nors dienos klausimų, ir jo 
auditorija visuomet būdavo kupina klausytojų.

Jisai dažnai rašinėdavo laikraščiams, daugiausia 
“Liet, žinioms” ir redagavo žurnąlą “Kultūrą”. , Politi
koje jisai buvo ne taip veiklus. Jisai buvo liberalinės 
“Tautinės Santaros” partijos narys, tačiau jo pažyalgos 
buvo žymiai pažangesnės, negu kitų tos partijos lyde
rių. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais jisai 
vienu laiku buvo teisingumo ministeris. Jo duktė ištekė
jo už socialdemokratų vado, inž. Stepono Kairio.

Gaila, kad jo balsas nutilo kaip tik tuo metu, kai 
Lietuvai ypatingai reikia patarimų tokio šviesaus ir 
nuoširdaus visuomenės veikėjo, koks buvo prof. Leonas.

Kariuomenės ir visuomenės šventė
I

———r—

Apžvalga
>*'■■■* "H Ii f*' 

A. TREČIOĘAS KAUNE

“Naujienų” specialus kores
pondentas Lietuvoje praneša, 
kad į Kauną jau atvyko ameri
kietis* A. Trečiokas, Brooklyno 
“Vienybes” gaspądorius, apie 
kurio kelionės tikslą Lietuvos 
spaudoje jau buvo rašyta. A- 
not musų korespondento, p. 
Trečiokas Kaune pasiskelbė, 
kad, “Vienybės” paskatinti, A- 
merikos lietuviai pasiryžo su
kelti “piįlioną dolerių” (!) Lie
tuvai, ir jisai tuo reikalu atva
žiavęs į Lietuvą, — kas yra, ži
noma, grynas* “bunk”.

Bet, matyt, ir kauniečiai ne 
taip lengvai duodasi mulkina
mi. Jie numano, kad p. Trešio- 
kas atvažiavo į Lietuvą ne Lie
tuvą gelbėti, bet savo laikraštį. 
Korespondentas sako:

“Betgi Lietuvos visi žvirb
liai čirškėte čirška, kad A. 
Trečiokas vyriausiai yra at
vykęs tartis Vienybės dien
raščio reikalais. Tai išrodo, 
kad Vienybės diepraštis bene 
turėtų virsti Š. Amerikos lie
tuviams savos rūšies* Lietu
vos oficiozu. Žinoma, tos Lie
tuvos, kuri turi visas mono
polines teises. A. Trečiokas 
jau spaudai pasigyrė, kad 
Vienybės dienraštis pasiryžęs 
npt laikas nuo laiko redakto
riais keistis. Lietuvos Aide 
(Lietuvos tautininkų laikraš
tyje. — “N.” Red.) kurį lai
ką pasimokytų vienas iš Vie
nybės dienraščio redaktorių 
ar bendradarbių, o paskui 
kuris nors iš Lietuvos Aido 
bendradarbių vyktų padirbė
ti į Vienybę.”
žodžiu; p^-as’'Trečiokas siūlo 

Smetonai paversti “Vienybę” 
tautinipkų valdžios organu, šel
piamu Lietuvos iždo pinigais.

lieriai sumušti. Delegatais iš
rinkti trys aukščiaus minėti 
Jurgiai, visi trys jąuni ir 
energingi vyrai...”
Taigi ne tik Pittsburghe, 

Scrantone, Brooklyne ir Bing- 
hamtone smetonininkai gavo 
pylos, bet ir “tautiškoje” Wil- 
kes-Barre’s kuopoje, kurios at
stovai pereitame SLA. seime 
balsavo prieš rezoliuciją, reika
laujančią demokratijos atsteigi- 
mo Lietuvoje.

ŠALIUNĄS PRALAIMĖJO R.
K. SUSIVIENIJIMO SEIME

PIRMAS KRITIKOS BALSAS

Apie viską po trupučiuką
Filmininkas Motuzą zuja po Lietuvą ir filmuoja įdomes

nius įvykius, kurių mes neturėsime progos matyti.— 
Atvyko Trečiokas, apie kurio misiją visi Lietuvos 
žvirbliai čirškia: būtent, kad jo patriotizmas yra pa
grįstas labai realiu bizniu ir, kad jam labai pakvi
po Lietuvos ragaišis. — Gero apetito, ponas Trečio
ke!— ........
dį. — 
svečių, Lietuva švarinusi.

Amerikiečių penketukas daro labai gerą įspu- 
Johana Bučinskaite ir kiti. — Belaukdama

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šiandie ir rytoj Lietuvoje švenčiama “kariuomenės 
ir visuomenės susiartinimo” šventė. Dalis tų iškilmių 
šiandie bus transliuojama ir Amerikos lietuviams .(1 
vai. ir 3:30 vai. popiet, trumpomis bangomis).!

Ta šventė jau ne pirmu kartu Lietuvoje švenčiama, 
bet šiemet ji bus reikšmingesnė, nes konfliktas su len
kais paskatino Lietuvos visuomenėje pasiryžimą ginti 
savo krašto nepriklausomybę. Šis pasiryžimas reikia, 
be abejonės, įvertinti teigiamai. Jeigu Lietuvos žmonės 
nenorėtų pasipriešinti svetimai jėgai, kuri gręsia kraš
to nepriklausomybei, tai Lietuvos gyvastis neturėtų pa
grindo. / !

Bet kariuomenė yra valdžios kontrolėje. Tikras su
siartinimas tarpe kariuomenės ir vįsuomenės gali įvyk
ti tiktai tuomet,- kai “susiartins” su visuomene pati val
džia. Tai įvykinti negalima nei, iškilmingomis eiseno
mis, nei prakalbomis. Reikia, kad valdžia butų sudaryta 
iš žmopių atstovų, tuomet ji bus artima visuomenei.

Dabartinė Lietuvos valdžia yra svetima daugumai 
žmonių, ir ji pati tais žmonėmis nepasitiki, nes kam gi 
reikėtų Lietuvoje karo stovio, kuomet net su Lenkiją 
karo stovis tapo panaikintas!

Artinimas kariuomenės su visuomene tuq laiku, kai 
valdžia stovi prieš visuomenę, yra iliuzija. Ji galį Imtu
vai net pakenkti, nes kritingame momente gali pasiro
dyti, kad kariuomenė eina sau, o visuomenė sau; o jtak 
tiktai tam kritingam momentui kariuomenė ir yra lai
koma, \

L. šimutis praneša “Drau
gui”, kad Romos Katalikų Su
sivienijimo seimas, kuris* dabar 
eina Pittsburghe, išrinko naują 
centrų yąldybą tokiame sąsta
te: pirmipinkąs. šimutis, vice
pirmininkas Karašauskas, sek
retorius Kvietkauskas, iždinin
kas Joneika, iždo globėjai Ven
cius 'ir Paleckis, daktaras kvo
tėjas* Rakauskas, dvasios vadas 
kun. Juras.

Iš šito sąstato matyt, kad sei
me prająimėjp p, Šaliųnas, ku
ris buvo per daugelį melų R. K. 
Susivieųjjįmo sekretorius. Prieš 
jį seniai kovoja kunigų frak
cija, kųpiąi p. šąliunąs atrodė 
nepakankamai paklusnus. Tai 
frakcijai tarnauja p. šimutis. 
Ji nepatepkintą taip pat ir 
“Garso” redaktorium p. Zųjum.

Pas komunistus eiliniai vei
kėjai, o juo labiau paprasti na
riai, niekuomet nedrįsta viešai 
išreikšti svarbiame klausime 
nuomonę, priešingą vadų nu
statytai “linijai”. Dėl menknie
kių, tai komunistai kai kada 
ginčijasi net labai daug ir nuo
bodžiai (tai jie vadina “disku
sijomis”). Bet kai eina klausi
mas apie dalyką, kurį partijos 
centras laiko principiniu, tai 
čia viską padiktuoja “vadas”, 
o jisai savo keliu gauna “in
strukcijas” iš aukštesnio “va
do”, kuriam diktuoja Maskva.

Taigi buvo truputį nuosta
bu pastebėti “Laisvėje” tūlo 
Josephuso straipsnį, kuriame 
kritikuojama “ura patriotiškas” 
“Laisvės” bosų nusistatymas 
Lietuvos klausime. Tasai Jose
phus stato klausimą Mizarai, 
ar jisai agitavo, ar neagitavo už 
aukų siuntimą Lietuvos val
džios kontroliuojamam “gink
lų fondui”. Sako:

“Na, o kaip išlikro daly
kas buvo? Juk Miząra daly
vavo tame didžiojo mitingo 
šąukime|New Yorke, jis ten 
kalbėjo, jis buvo tame laiki
name Lietuvos gynimo ko
mitete sykių su kitais ketu
rių laikraščių reduktoriais, 
jų visų nusprendimu ir buvo 
išsiųstos ^surinktosios aukos 
į Rietuvoš ginklą fondą. Agi
tavo uŽi ar neagitayo, . bet 
juk ir nesipriešino, nes* tokio 
priešinimosi bent neteko ma-

Toliaus Josephus nurodo, 
kad Brooklyho komunistų va
dų pavyzdžiu pasekė ir kitų 
kolonijų komunistai, ir jisai 
klausia, ar —

“Gerai pasielgta komunis
tinio judėjimo žmonių, pri
sidedant stiprinti ginkftpfpn- 
dą, ar ne? Juk to fondo 
ginklais bus slopinamas Lie
tuvos darbo žmonių bruzdė
jimas*, ir to fondo ginklų, 
kaip seniau buvo spaudoj ra
šyta (komunistų spaudoj, —- 
“N.” Ręd.), yra tekę, ir dar 
gaji tekti Ispanijos fašistų 
susitvirtinimui.”
Straipsnio autorius nori žino

ti, kodėl dabar komunistai ši-

Amerikietis filmininkas Mo- lią 
tuza Lietuvoje sėkmingai dar
buojasi. Jam pavyko daug įdo
mių momentų iš Lietuvos gy
venimo nufilmuoti. Jisai jau y- 
ra nufilmavęs Lietuvos istori
nes vietas prie demarklinijos, 
tai yra tas vietas, kur buvo nu
šautas lenkų kareivis, o taip 
pat ultimatumo metu Kauno 
miesto gatvių judėjimą.

Kadangi los visos filmos siun
čiamos tik į Ameriką ir čia Lie
tuvoje dėka visokių esamų mo
nopolių jų negalima rodyti, tai 
lietuviai amerikiečiai turės pro
gos pamatyti tai, kas Kaune dė
josi ir ko kauniečiai filmo j e 
negalės matyti.

Filmininkas Motuzas zuja po 
visą Lietuvą ir. ką tik įdomes
nio pamato, tai tuoj ir nufil
muoją.

Filmininko Januso, taip pat 
amerikiečio, atstovas vienas 
technikos mokinių irgi daug 
gražių filmų turi, kurias tik A- 
merikai siunčia.

Šių metų vąsąros sporto 
šventė Olimpiada bus taip pat 
tų amerikiečių filmuojama. 
Taigi lietuviai amerikiečiai, 
kad ir nebuvę Lietuvoje, turės 
progos tas šventes pas save A- 
merikoje matyti.

Lietuvoje veikia filmų mo
nopolis, ir tą monopolį valdo 
vienas biznįerius, buvęs vyriau
sias notaras, kuris už valdžios 
pinigų pasisavinimą sėdėjo ka
lėjime ir vėliau bausmę atlikęs 
ir iš kalėjimo paleistas įsigijo 
tą monopolį ir kartu su vienu 
rusu filmuoja Lietuvos gyveni
nio kroniką ir tik tą kroniką 
visupse Lietuvos kino teatruose 
privalomai rodoma, todėl ir lie
tuvių amerikiečių filmos Lietu
vos kino teatruose negali būti 
rodomos.

IR WILKES-BARRE’JE “SAR- 
GYBININKAI” PRAKIŠO

ir 
SLA. 

vajskąs” 
renkant delegatus į

Kur Yra Niekieno 
Kapas?

niu yra palaidotas žinęmas 
žili jos valstybininkas ir veikė
jas Antonio Joaqųim da Rosa,

Sao Paolo mieste, Brazdi j p-pniręs 1886 metais. Prieš mir 
' je, kapinėse yra kapas, ant ku

rio yra akmens plyta su para
šu “Ninguem”, o tas žodis rei
škia- “Niekas.” Po tuo akine-

damas jis prašė, kad aut jo ka
po butų padėtas tiktai vieno 
žodžio “Niekas” parašas-^įjį|

ir buvo r >

“Keleivis*” praneša, kad 
Wilkes-Barre’s 115-j e
Ikuopoje Smetonps 
prakišo, 
seimą.

Tą kuopą pirmiaus seimuose 
atstovaudavo tautininkai. Da
bar ir vėl bandė patekti į sei
mą du karšti fašizmo pritarė
jai, kuopos pirmininkas J. 
Adomaitis ir 7-jo apskričio pir^ 
mininkas M. Kuprys (tas, ku
ris “V-|ę” bjauriai atakavo 
kup. M. Valadką). Prieš juos* 
kandidatavo 3 pažangieji — 
Jurgis Kiguolis, Jurgis Kryža- 
naųskas |r Jurgis Skučas., Apie 
balsavimų pasėkas “Kol.” ko- 
respondentas rąšo:

“Prasidėjo delegatų rinki
niai. Iš 43 balsavusių nariu, 
M. Kuprys gavo lik M bal- 
SU, O — 18. Vadi-

’ naši, abudu Smetonos kava-

Jisai galėtų jiems priminti 
da ir kitą dalyką. Per metų 
metus komunistai skelbė, kad 
“buržuazinę tėvynę” gipti tai 
didžiausias nusddėjimas' darbi
ninkų klasės atžvilgiu. Dėl šito 
punkto Lepinas, Zipovjevas, 
Trockis ir kiti tų laikų bolše
vizmo šula|.19Į9 m. suskaldė 
Soęiąlistipi internacionalą, ap
šaukdami socialistus “sočiai- 
patriotais” jr darbininkų kla
ses “išdavikais”. Iš to atsirado 
“trečiasis*” arba Komunistų In
ternacionalas.

Re t dabar komunistai jau 
aukoja ginklams ne tik gyni
mui “buržuazinės tėvynės”, bet 
ir tokios šalies, kurią valdo pų- 
siąu-fašistai. Kaip tai suderinti 
su komunizmo “principais”?

Nei Bimba, nei Miząra, nei 
Andriulis, ųeį Pruseika (atsiver
tėlis prie “ščyrųjų”!) dar nie- V . • X/ « . 1 1 X _ _ • _ .

ko A. Trečiokas, kuris čia va
dinamas Vienybės dienraščio 
vyriausiu redaktorium. Jis Lie
tuvos spaudoje paskelbė, kad 
Amerikos lietuvių tarpe paskel
bus lenkų ultimatumą Lietuvai 
išnyko visos partijos, arba da
bar tąrp amerikiečių nesą jo
kių srovinių pasiskirstymų, nes 
esą visos srovės tirpte ištirpo 
ir visi lietuviai išeiviai tik susi
rūpinę Lietuvos valstybės rei
kalais. Ęsą Vienybės dienraščio 
lietuviai išeiviai paskatinti pa
siryžo Lietuvos ginklų fondui 
surinkti vieną milijoną dole
rių... Ir jis, -A. Trečiokas, vy
riausiai šiais reikalais esąs at
vykęs į Lietuvą. /

Betgi Lietuvos visi žvirbliai 
čirškėte čirška, kad A. Trečio
kas vyriausiai yra atvykęs tar
tis Vięnybės dienraščio reika
lais. Tai išrodo, kad Vienybės 
dienraštis bene turėtų virsti §. 
Amerikos lietuviams savo rū
šies Lietuvos oficiozu. Žinoma, 
tos Lietuvos, kuri turi visas 
monopolines teises. A. Trečio
kas jau spaudai pasigyrė, kad 
Vienybės dienraštis pasiryžęs 
net ląikas nuo laiko redakto
riais keistis. Lietuvos Aide ku
rį laiką pasimokytų vienas iš 
Vienybės dienraščio redaktorių, 
ar bendra,darbių, o paskui ku
ris nors iš Lietuvos Aido ben- 
drądarbių vyktų padirbėti į 
Vienybę.

Tai visai galimas daiktas, 
kad jus tenai susilauksite mu
sų oficiozinės spaudos bendra
darbių, kurių tikrai mums vi
sai negaila... O jus jie atvykę

Tik čia mums visai nesu
prantama vienas* dalykas: jei 
jau Š. Amerikos lietuvių tarpe 
taip gražiai pasireiškė visiška 
vienybė, dingo ar sutirpo visi 
sroviniai pasiskirstymai, lai ko
kiems galams reikėtų iš Lietu
vos gabenti Vienybės dienraš
čiui bendradarbius. Sakytume, 
turėtų būti kaip lik antraip, 
štai mes čia Lietuvoje visi la
bai pasigendame los amerikie
čių lietuvių įsigyvenusios* vie
nybės. Tai, sakysime, ar nebū
tų geriau, kad ir iš Laisvės at
vyktų koksai nors bendradar
bis ir čia mus tos vienybės ir 
broliškos meilės pamokytų . . . 
Pas mus “vienybė” žydi tik dė
ka monopolių ir iš vįršaus vi
sokių įsakymų, o pas* jus ji buk 
įsigalėjusi iš apačios ir be jo
kių įsakymų ir monopolių. Tai 
mums butų daug įdomiau pa
tirti, kaip jūsų vienybė atsira
do. Sakysime, mes čia Lietuvo
je mielu norų pasiskaįtytume 
visus Amerikos laikraščius, 
kaip šląi Naujienas, kurios pas 
mus retas svečias, arba Laisvę, 
ir kilus tolygius dienraščius '

Arba jei jau ne kitaip, tai bu
tų gera, kad amerikiečių lietu
vių visų dienraščių atstovai ga
leliu štai visi atvykti ir taip lai
svai jaustis, kaip štai ponas A. 
Trečiokas jaučiasi. Mums labai 
butų-pravartu tų visų dienraš
čių čia Lietuvoje laisvai išgirsti 
nuomonę, o ne vien tik vieno 
pono A. Trečioko. Kaip dabar 
čia jis lyg ir visų Š. Amerikos 
lietuvių vardu kalba, tai mes 
nevisai linkę tikėli, nes ir pas 
mus yra tokių ponų, kurie vi
sos tautos vardu kalba, ir kal
ba tuomet, kuomet kilų srovių 
atstovai negali laisvai pasisaky
ti .. .

Jei jau tikrai Š. Amerikoje 
lietuvių tarpe dąbar pažiurome 
nesą jokio skirtumo, lai butų 
labai naudinga mums čia Lie
tuvoje išgirsti, kaip šioji “vie
nybė” tenai įgyvendinta.

Ponui A. Trečiokui į ausį ga
lėtume tik pąkukždėti, kad mes 

nesame tokie 
mulkiai ir pono A. Trečioko 
misti ją labą j gerai įvertiname ir 
suprantame. Mat, ir mes bizny
je šiek tiek 'nusimanome... Ir 
mes mokame atskirti gerus pa
triotus iš savo kišenės ir pa
triotus iš svetimų kišenių gyve
nančius...

Mes poną A. Trečioką labai

kų Johanos Bučinskai lės,' Ele
nos Bartkevičiūtės, E. Styros, 
P. Mačiulaičio ir A. Ažuko tik
rai pasidarė nedalomas viene
tas. Kur tik juos sutiksi, jie vi
suomet visi penki kartu eina, 
todėl Čia visų jie penketuku ir 
praminti. Tai visų melonim įr 
laukiami svečiai!

Tikra amerikietiška energija 
jie visur buvoja, viską stengia
si nuodugniai pažinti ir, reikia 
manyti, savo įspūdžius atsidė
ję amerikiečiaYns rašo, švenčių 
proga jie išvyksta į provinciją 
ir čia, tur būt, taip pat kaip ir 
Kaune visų mylimi svečiai.

Johaną Bučinskaite niekur ir 
niekąda nepraranda savo geros 
nuotaikos. O jos nuolatos veide 
žaidžianti šypsena, tur būt, jau 
daugeliui pavydu liko!

Lygiai tokia ir Elena Bart
kevičiūtė, tik kartais jos veide 
ir debesėlių pastebima, ją šyp
sena kartais pameta lydėjusi, 
bet užtai ji maloni kalbininkė.

A. Ažukas liek visuomet 
rimtas, kad jaunųjų tarpe ne 
savo amžiumi suaugusiu ir su
brendusiu atrodo. Jis daugiau 
žemaitis, negu amerikietis lietu
vis, mažiau kalbus ir dar ma
žiau džiugus. Tai rimtas vyras, 
daug žadąs!

E. Styras ir A. Mačiulaitis 
simpatingi jaunuoliai, kurie a- 
merikiečių civilizacijos padarą 

. šypseną niekuomet nepamiršta 

. veide pamesti. Tikrai, lai dau
geliui Lietuvos jaunimui grą
žus pavyzdys.

bet taip pat nusivokiame ir jo 
biznio reikaluose... Ponas A. 
Trečiokas turėtų suprasti ir 
tiek išmanyti, kad mes nesame 
maži vaikai, neūžaugos ir tiek 
dar s’usivaikųine, kad biznį mo
kame atskirti nuo tikro patrio
tizmo ir išmanome, kas yra 
vienybe ir kokios vienybės esa
ma š. Amerikos lietuvių tarpe. 
Gyvename ne viduramžių lai
kuose ir šiame rądfjaus amžiu
je susigraibome amerikiečių lie
tuvių gyvenime.

Ponas A. Trečioke, mes ge
rai išmanome, kad ragaišis pa,- 
kvipo. Kai jis pakvimpą, tąi ne 
vien tik -musės lekia juo pasi- 
masinti, bet ir žmonės metasi 
jo ragauti. Taigi, gero apetito, 
ponas A. Trečioke! Skalsyk, 
dievuži, Lietuvos skanią duone
lę, laiku atvykai! Matyti, ragai
šis labai kvapus buvo, kad 
Atlanto vandenyno krantus 
sieke! Gero pasisekimo!

Amerikiečių penketukas, 
sidedąs iš studentų stipendi

męs širdingai laukiame iš š. 
Amerikos atvykstant. Musų a- 
kadeininiame jaunime yra įsi
galėjęs paniuręs būdas, kitų pa
žiūrų nekentimas ir kartu tuš
čias išdidumas. Jie daugumoje 
nėra jaunuoliškai linksmi ii

do tasai gražus penketukas. J k 
kuklus, karty svetingi ir never
čiamai ‘džiaugsmingai nusiteikę

Tai graži ir vertinga jaunuo 
lių ypatybė! Mes ją brangina
me ir džiaugiamės juos susiti-

Musų aukštesnes mokyklas 
lanko ir kiti amerikiečiai lietu
viai jaunuoliai, bet jie sutonuo 
ti, o panelės vienuolių rubus 
dėvi. Keista į juos žiūrėti ir dai 
keisčiau, kad toksai jaunimas 
čia į Lietuvą atvyksta studijuo 
ti, bet . . . Lietuva š. Amerika 
ir rabinus gamina ... O vie
nuolių ir pas mus daugiau, ne
gu reikia. Tad juo ląbiau sma
gu ir džiugu amerikiečių lietu
vių jaunimą matyti ne sutonuo- 
se ir be vienuolių rūbų...

Klaipėdos mieste Komercijos 
Jnstitute dar, rodos, vienas a 
nierikietis lietuvis studijuoja 
tai bene Svetikąs*, kuris, rodos 
jau šiais metais baigia eis 
mokslus.

Š. Amerikos jau, rodos, iš se
no visokiais budais -veikia Lie
tuvos gyvenimą. Paskutiniais 
metais lasai veikimas dar sa
votiškoje formoje pasireiškė 
štai šiais metais apščiai laukia
ma iš Š. Amerikos* lietuvių ij 
dabar visur, net viešai susirin
kimuose kalbama, kad, girdi, 
švarijikitės, naikinkite muses, 
blusas, nes atvyksią iš Š. Ame
rikos lietuviai ir kokių įspū
džių jie pasigavę iš Lietuvos 
sugrįš atgal į Ameriką.

Ir tai veikia! Žmonės net 
kaimuose jau kąlba, kad reikią 
šauniai sutikti brolius ameri
kiečius* ir todėl reikia apsišva* 
rinti...

Kaune jau dabar net sudary
ta taip vadinama butų taryba, 
kurios vyriausias uždavinys at
vykusioms amerikiečiams lietu
viams parūpinti butus apsigy
venti... Kaune tikrai butų ba» 
dąs, o kai daug žmonių suva
žiuoja, tai net viešbučiuose pri
trūksta vietų, tai todėl susirū
pinta privačiose šeimose surąą- 

pa-'ti atvykusioms svečiams gerią* 
kambarius. Be to, kaip kas iš

net

su- šioji butų tarnyba nori taip reį- 
>ill- ant 8 nuaL-7 kolumnoD
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IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
— ĮVYKS —

Šeštadieni ir Sekmadienį, GEGUŽES 14-15
BUS GURI MUZIKANTAI IR SKANUS UŽKANDŽIAI 

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti.

46 TH PLACE TAVERN
2462 West 46 th Place

TEL. VIRGINIA 1045
MRS. ADELINE PETRAUSKAS, Savininkė.
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MIESTAS, KURIS STOVI VIRŠUJ 
ANGLIŲ KASYKLŲ

ANGLIŲ KASYKLOS YRA PQ VISOMIS gCRANTO- 
NO GATVęMIS, ĘĘT VISTIEK MIESTAS YRA 
ŠVARUS. — MERPe J ANTIS LIETUVIŲ JUpĖJL 
MAS.

SCĘANTON, PA. — pirmiau 
buvau jĮĮanętį, kad Scran topas 
yra dūmų ir dulkių miestas, bet 
atvykęs surądąu Scrantoną, pa
lyginti su Chicago visai be dul
kių ir be jokių dūmų. Nors ka
syklos yrą po visomis miesto 
gatvėmis, vienok galima sakyt, 
kad kiekvienas namas stovi vir
šuj kasyklos urvo, bet dėl to, 
kad kąsamos anglys yra kietos 
rūšies, Scrantonas yra stebėti
nai švarus ir oras ten tyras,

Apylinkė kalnuota, gamta ne
apsakomai graži. Ežeras yra 
aukštumose virš Scranlono. 
Pats miestas yra klonyje, o va
kare -— ųžvąžįųojapt virš kal
nų atrodo, kad patsai Scranto
nas dangus, o elektros žiburė
liai — žvaigždės. Regis žavė
tinas, o gamtos grožybė neap
rašoma. Kai kurios miesto gat
vės yra tokios aukštos, kad va
žiuojant ant jų automobiliu at
rodo, kad mašina lipa stačiai, 
Ir tokiems, kurie atvažiuoja iš 

galva svaigsta.
Pailgumas lietuvių apsigyve

no miesto dalyje žinomoje 
“Providence”. Visa Providence 
yra virš kasyklų, tarpe *‘brea- 
kerių”, kurios valo anglis jr 
aukštų pelenų kalnų, kai kurie 
to pačio aukščio kaip tie kal
nai, kurie apsupa patį Scranto- 
nų, tuos pelenus vadina “Co- 
įuin”. Jie pasidaro iš akinbnė-

1-ma DIDŽIAUSIA
Lietuvių Federal Tąupymo įstaigą Visoj 
Amerikoj.— Čįą taupykit savo pinigus! 

Kielęvieno asmens pinigai

ąpdrąusti iki $5,000.00
TAUPYTOJAMS

IšMOKEJOM JĮ (yt 
DIVIDENTO <#7(9

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių,

STANDARD fEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO 
JUSTĮN MACKipWICH, Pręs.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS

Kai kurie lietuvių namai yra 
prie pat tų Colum kalnų ir kai 
kurių namai už Breakerių ve- 
dyklų. Viskas Providence mai
šosi išvien.

Lietuvių kultūrinė padėtis la
bai skaudi ir traginga. Pavydas 
ir neapykanta viešpatauja ten 
taip pat, kaip ir Chicagoje ir 
kitose lietuvių k°Joll^ose» 
atrodo, kad Scrantone padėtis 
yra katąstrofingesnė. Draugijų 

rį laikų buvo labai kilni, dabąr 
tik egzistuoja dėl to, kad jie 
kasoje turi 3,000 dolrių. Gražį 
suma pinigų ir kiekvienas! ha- 
rys nenori apleisti draugijos be
jodamas, kad gal tiems, kurie 
dar pasiliks draugijoje liks pi
nigai, ir nieku kitu neįsidomi. 
Buvo ir viena politiška draugi? 
ja, kuri žadėjo viską dėl lietu
viu atgaivinimo, bet kaip tįk 
tikslas politikierių liko įšpildy? 
tas, tai tųjų draugijų paspyrė 
ir nė ačiū nesakę, jų apleido, 
kaip vyras, kuris pabėga nuo 
savo žmonos. Jaunimas) ištautė- 
ja skubiai. Vadų jokių nėra. 
Senoji .karta pešėsi su klebo
nais, o jaunoji įš gėdos nežino

DYKAI
Apskaičiavimas ir Pakabinimas 

Užlaidai Primėruojami 
Paimami jr Pristatomi

PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
MES VALOM UŽLAIDAS

V&NJELTIAN 
BLINDS 

LANGŲ UŽLAIDAS 
SLIP-GOVERS

MAR-TON SHADES & BLIND SERVICE 
lVjmMsiWicz4s^ue Tel. VIRGINIA 0769

Pačiame Scrantone yra trys 
lietuviškos parapijos (keletas 
yra ir užmiesčiuose). Viena iš 
tų tautiška bažnyčia. $v. Juo
zapo S. Kątąįikiška bažnyčia y- 
rą dįdžįąusią ir gražiausia 
Scrantone, vidus panašus į Is
panijos Maurų ąrkitekturą; bet 
šios* bažnyčios padėtis, yra tra
ginga. Tautiška bažnyčia, kuri 
yra arti prie Šv. Juozapo, yra 
geresnėje padėtyje, nors mažes
nė, bet atrodo, kad turi didesnį 
skaičių parapijonų, ir stebėti
nai didelį skaičių jaunimo, mo
kyto ir inteligentiško jaunimo. 
Gal bųt, kad tas tai dėl tų ne
susipratimų, kuriuos Romps 
bažnyčia kentė tūlų laikų atgal 
po kunigo Kuro mirties. Dar 
per Kalėdų laikų lietuviai nė 
kiek nepamiršo los kontcrver- 
sįjos, kuri buvo tarp lietuvių įp 
vyskupo. Po kunigo Kuro mir
ties, vyskupas paskyrė bažny-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

čjon kun. Miliauskų; lietuviai 
jo nękeptė ir nė per duris jį į- 
leist nenorėjo bažnyčion? Baž
nyčios vartai liko užrakinti ir 
parapijonai bažnyčia boikotavo 
tarsi kokių dirbtuvę, kur yra 
streikuojama. Nešiojo visokius 
plakatus ir tų pikietuotojų elgi
masis visai nedieviškas buvo, 
reikėdavo šauktis policijų, ku
ri įsilaužė bažnyčion ir įsodino 
naująjį kunigų parapijoj. Tas 
buvo labai skaudus atsitikimas 
lietuviams, o gėda neapsakoma. 
Net ir parapijos naudos pikni
kai! turėjo atvykti 18 milicinin
kų saugoti kunigo kailį. Para-

SOPHIE

Barčus

SEKMADIENĮ

Geg. 15
1938

SOKOLl) 
SVETAINĖJ

2343 S. KEDZIE AVĖ

Pradžia 5 vai. popiet
Durys atsidarys 4 vai.

Bilietai 50c

DAUG ĮVAIRIŲ
PRIZŲ!

. -- — 
pįjpnai beveik visi ątsįtraukė iš 
Ęomos bažnyčjps, ir tokiu bū
dų tautišką bąžnyčįa padidėjo. 
Kunigus Kūpąs mirdamas pali
ko $55,875.37. Tas taip pat er
ziną parapijonus, basių per di
delė sumą pinigų šventam žmo
gui turėti, kada parapi jonai 
taip skursta ir darbų neturi.

Pirmų kartų Tautiškoje baž
nyčioje savo gyvenime turėjau 
progos būti, Man viskas labai 
keistai atrodė ir tuo pačių lai
ku — labai įdopiu. Bąžnyčia 
švari ir šviesi, neluri ambonoj 
jokių kambarėlių dėl įšpažin- 
čįų. Prie altoriaus stovi Lietu
vos vėliava, Maldos lietuviškos 
nuo pradžios iki galo, Supran
tama ir aiškų visiems, ką ku
nigas meldžiasi ir poteriauja. 
Iš karto pasidaro jauku. Palai
minimai kaip Dominui Vobis- 
cum — Et cmn spiritum, ne
skamba, kad butų tas pats? kaip 
“Viešpats su tavimi — Ir su 
dvasia tavo”, bet vėliau viskas 
pasidaro malonu, taip supran
tama, jokių humbugų, jokių 
baimių ir misterijų, lik malda 
žmogaus į Dievų; malda, kurių 
žmogus supranta. Ir tuojąu pa
manai, )<ąd iš tikrųjų tautiškos 
bažnyčios lietuviškiausios) iš vi
sų bažnyčių. Į<uų. Vąladka la
bai pažangus vyras, apsivedęs 
ir turi gražų kūdikį. Prakalbų 
metu negąsdina parapijonus jo
kiais pragarais ip jokiais čyš- 
čiais, jo kalbos, tikrai pamoki
nančios ir žmonėms supranta
mos. Gal dėl to turi pritrankęs 
tokį gražų būrį jaunuolių, o jo 
jaunimas) lietuviškas ir įkvėp
tas lietuviškos dvasios, moka 
lietuviškų giesmių ir jam nerei
kia prakalbas laikyti anglų kal
ba, kad galėtų pritraukti jauni
mų, kaip daroma musų kitose 
lietuviškose Romos parapijonse.

Pasigavę chicagietį, scrantonie- 
čiai mėgsta išjnokinėti jo tikė
jimų visokiais burtais. Papasa
koja apie ^kažkokį ponų, kuris 
pardavinėdavo jiems karpetus), 
ant kurių, jeigu užsitoji, tai 
pirkėjų perveža oru tiesiai į 
Lietuvą, o karpe to kaina tik 
$150.00 (tas buvo 30 metų at
gal), ir apie tų patį burtininką, 
kuris parduodavo formulę, ku
ri reikalaudavo virti jaunas ir 
juodas kates, paskui sumalti 
kauliukus su spccialėmis pilė
nus, kurias parduodavo po pen
kiasdešimt dolerių už mažų bu
teliuką, sumaišant tą pudrą 
vandenyje ir išgeriant, žmogus 
pasidaro nematomas ir tada 
gali eiti pci’ bankas imti pini
gus ir nieks jo nematys, ir to
kiu budu praturtės. Šis pasako
jimas labai juokingas, bet sun
ku tikėti, kad iš tikrųjų žmo
nės tokie tamsus buvo, nors 
kad tas ir atsitikę trisdešimt 
metų atgal.

Scran tono lietuvių ateitis ne- 
perlinksmą. Jų, taip sakant, 
profesionalų, tįk keletas yra, o 
tie kelį lietuviai nesidomi. Gal 
tik tada jais susidomi, kai gali 
juos išnaudoti. Tai dar nereiš
kia, kad visi prįklauso tai pa
čiai kategorijai. Kai kurie mu
są profesionalai, baigę mokslą 
jr įtaip nors gavę diplomą, už
daro savo knygas ir toliau ne
progresuoja. Tas) lai tragedija, 
ir gaila, kad jie taip apsileidžia. 
Scrantonui būtinai reikalingą 
veikėjo; lokio veikėjo, kuris 
galėtų dįrbįi lietuvių naudai. 
Mainų darbai netaip kaip buvo, 
— ten dabąr jaučiama depresi
ja ir darbininkai atleidinejami 
visur. Mainose nemažas skai
čius ir lietuvių vaikštinėja su 
nusiminusiais veidais.

—Vincas Shaltupis

HEMORROIDAI***
GARANTUOTAS <
GYDYMAS ...................... .....
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkiu patyrimu, dabar įrodo, kad 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rimtuose atsitikimuose ofiso 
gydymas $2.00^, Veik dąbar—venk 
vėžio. Kreipkis dęl patarimo ir ar 
ekzaminacijos Dykai—ar rašyk. Gauk 
bandymo $1-00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

PR. P. SCHYMAN, Specialistes
1869 N. Damen Avė. ARM. 820(1
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Mokslą Baigia Šiandien...
Bet Kas Bus Rytoj?

Mes pageidaujame pilno pasise
kimo ateity visiems mokslą bai
giantiems. Mes žinome, kad jūsų 
dauguma turės taupyti, jei norė
site Rąi ko atsiekti, t- y. kad būti 
tuo laiminguoju, kad jums butų 
kas nors duodama. Dėlto, mes ra- 
gipame jus visus, mokslą baigian
čiuosius, atsidaryti sąskaitas DA
BAR . . . ir nešti į jas santaupas 
reguliariai—nežiūrint, kaip mažos 
sumos butų.
Taupyk dėl kelionės, senatvės, 

biznio, šposų!
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

HALSTED exchange
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RĘSERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSKT INSURANCE KORPORACIJOJ

—: ROŽIŲ BALIUS
Rengia CHICAGOS LIETUVIŲ KULTURQS KLIŲBĄS 

šeštadięnį
GĘGUŽES 14,1938 — Pradžia 7:30 v. v, 

MILDOS SVETAINĖJE
3144 So. Halsted Street

3-čios lubos.
ĮŽANGA 25 CENTAI—PROGRAMĄ IŠPILDYS CĮĮIŲAGOS 

Moterų choras

Gegužes Menesio 
DIDIS

VISOKIŲ NAMAMS RAKANDŲ
> • / A l

Peoples Krautuvėsef

SUČĖDYMAI SIEKIA
IKI 50%

$65.00 gražus Seklyčiom 
SETAI

$28.00
$75.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambariu setai

$39.75
$35.00 gražus, naujos mados 

9x12 kaurai
$19.75

$55.00 stalo viršų mados 
Gesini ai Pečiai

$29.50
$395 pilni 4-rių kambarių 
įrenginiai, naujausios ma

dos, viskas kas reikalinga 
dėl namų už 
$198.00

$18.00 garantuoti jspringsi- 
niai Matrasai

$7.95
i-" , 1 i. . „ 111 ■ . ............. 1 ' " . 1 — ' 1J 1  

Pritaikoma Visiems Lengvus Išmokėjimai

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. LAFayettc 3171 Tel. HEMlock 8400

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais

$75.00 puikus console, 7-8 
lubų radios
$29.96

$32.00 Studio Couches
$17.95

9x12 grąžios ĘJijonkčs
$3.95

$25.00 5-kių dalių preakfast
SpT A I
$12.95

$25.00 gražus nauji Loung- 
ing Krėsląį
*12.95

Naujos Mados garantuoti
1938 Midget Radios

$9.95
1 —......................................................... .............. ....

Imame senus dalykus į mai

nus ant naujų
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Vienintelis Lietuvisatidarymo iškilmės

Kvietkuva-

AugintojasSofijų diena. Tos die-

*1 00.00 RYMĄ TAVERNOS,

Ona Yuknienė.

CASH
f

su

BIRUTĖS DARŽE

Gegužės 22 d. 1938

ŽYMI VIEŠNIA
arba rašyk.

*

daly-

visų

įvyks

Chicagos Latvių Klubas kviečia jus į

'M

RĘSTA URANTAT

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

ia Lengva Nusipirk’! Naujus Rakandus

VARDO
PROGA

metų, 
metų.

labai 
nak-

|
E

sąlygos 
savo na-

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

užeigos, 
time” vi-

BUDR1KO KADIO 
PROGRAMAI

Rengia NATIONAL LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB 

Nedėlioj, GEGUŽES-MAY 15 dieną, 1938 
SPAIČIO DARŽE, PRIEŠAIS O’HENRY PARK

ĮŽANGA 10c. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO BUŠ IŠLAIMĖJIMAI

E EE E

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOTTNG
ŠALTAS IR SKANUS

SCHLITZ ALUS
83 IR KEAN AVENUE 

'prieš Tautiškų kapinių vartus)

Kurie neturite karų, galite nuvažiuoti su troku, kuris sustos 12:30 
prie Vengeliausko Svetainės, 4500 S. Talman, 1:30 prie Crowford, 
ir W. 63rd gatvių. Pikniko pradžia 2 valandą po pietų.

Auginu žydinčias ir kvepinčias 
gėlės dėl namų ir darželių ir 

dėl kapų
Taipgi apsodinu kapus sulig jūsų 

noro už prieinamą kainą
Užprašau visus gerbiamus lietu

vius atsilankyti

A. B. SELEMONA- 
VIČIA

3840 W. 111 St.
Phone Cedarcrest 0855

Vienas blokas j rytus nuo 
Šv. Kazimiero Kapų.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

Tel. VICTORY 9670.

Garsinkite* .«atijienosr

yra 
draugiški

Reikalauja 
■Perskirų

Alvina Chernauskas 
Stanley Chernauskas.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, piams ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

mus yra 
kad par-

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Ugiausių ir laimingiausių 
metų.

Garsinkitės “N-nose”

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

draugo J. 
garsinimas 
“Naujieno- 

—Senas Petras.

RYLOS RŪPESČIAI
Gana Kyla Rūpintis! Dabar už ma- 

0 žas išlaidas leisk žymiam su 20 me
tų patyrimu laisniuotam daktarui— 

j specialistui sutaisyti jus tikrai pi- 
' giai kaip už $3.00 arba pagydyti 
i be operacijos. Kreipkis dėl patarimų 
ar ekzaminacijos be užmokesčio ar 
prievolės.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI SJg.SO
GYDYMAS..........................ft .00
LIGONINĖJE .... ...............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .........t
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulini St. Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict. 8269

pasilinksmino ir 
vėlai

švediškas masažas ir gydomosios 
vanos, kaip tai: Arnold Elektro-Ga- 
uojanč’ų Mineralų Sveikatos Va

nos, prižiūrint išmokslintam Hydro- 
teraoMu*. Labai gerai nuo užsisė- 
nėjusių ligų, o taip pat dusulio, neu- 
•itis, kraujo užnuodinimo, galvos 
Tėlos, strienų diegimo, reumatizmo 
ir t. t. Ateikite pas mus dėl geriau
sio pavasaringo tonikų gydymo. “Dy
kai konsultacija. Lietuviškai kalba
ma—n’»o 7 iki o P. M. Sek 9 iki 12 

CAVALIERE BATH AND 
MASSAGE INSTITUTE

3938 VV. Madison S t. Van Buren 2870

Šį vakarą Bijūnėlio parengi-1 DR- p- SCHYMAN, Specialistas 
me J. Grigaičio svetainėje (3804 I869 N. įmigta A2«c_ 820(l

Įdomiausia Sovietų Rusijos Filmą

“VIENIŠO BALTA 
KELIONĖ”

Valentino Katajevo garbi 
Sovietų apysaka 

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

Kelionė iš Maskvos į Volgą

SONOTONE
Teatras—66 E. V? n Buren 

25c iki 1 P. M. Be šešt. ir sekm.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

■i -..:r : ■■

Tel. PROSPECT 5544 VENETIAN BLINDS

MANOR
Window Shade & Drapery Works 

IŠVALOME LANGŲ UŽLAIDAS IR KAURUS 
10 metų jūsų apylinkėje.

Musų kostumeriai visuomet yra patenkinti musų darbu. 
3348 West 63rd Street

500.00
Dolerių Vertės

PRIZŲ

ir
NAUJI JUDOMI 

PAVEIKSLAI 
“LIETUVA”

‘PIRMYN
CHORO

Atsisveikinimo

= :
| Ė 
i i

NEDĖLIOJ

Geg. 15 d
BIRUTES

DARŽE
79th ir ARCHER

Programas prasidės 10 vai. iš ryto 
su baseball 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- 
VUO’rv/ JTJDOMJ PAVEIKSLAI 
“LIETUVA.” Pabandykit savo lai

mę.—įžanga tik 15 centų

NAUJIENOS, Chicago, DL 
!

DIENOS

W. Armitage avė.) programoje 
pasirodys žymi viešnia—pane
le Agnės Walters( profesionalė 
lietuvaitė šokėja kuri Šoka 
Balaban and Kata (teatruose.

Rytoj
nos proga tebus leista man šio
je vietoje pcreikšiti savo šir
dingiausius palinkėjimus mie
lai mano draugei poniai Sofi
jai Kairienei, brightonparkiš- 
kei.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Vincentas Žilas, 21 metų, i 
Eugenija Zvirblys, 18 metų.

Ted Klimas, 24 metų, su So
fija Galab, 18 metų.

Bennie Gapsevičius, 26
su Helen Hawryszko, 24

Plačiai ebieagiečiams žino
mas draugas J. Leppa daug 
metų turėjo taverną prie Ar- 

I čher ir Kean avė. Os dabar jis 
| nupirko buvusią Alekso Ku
činsko vietą ties 82-ra ir Kean 
avė., Willow Springs, III.

Tos naujos užeigos iškilmin- 
gegužės

Nedėlioj, 7:30 valandą 
karo įvyksta Budrike Radio 
Programas iš Stoties WCFL— 
970 k. Programe dalyvaus or
kestras, akordijonistai ir Maka
lai.

Penktt dieniais ir sekmadie
niais 4 valandą po pietų Bud- 8as atidarymas bus 

TURĖS IŠKILMINGĄ ATIDA- riko Radio programai būna iš 
stoties WAAF—920 k.; duoda
ma akordijonų muzika, lietuviš
kos dainos ir šokit i. Ketvirta
dieniais akordijonų ir dainų 
programai iš stoties WHFC— 
1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 

Birželio 12 d. bus Budrike 
Radio piknikas Birutės darže 
prie 79 ir Archer Avė., Justice, 
III. Tikietci į pikniką yra gau
nami dabar Budriko Rakandų 
ir Radio Krautuvėj, 3409 S. 
Halsted St. Kostumeriai gauna 
tikietus nemokamu.

Budriko Rakandų ir Radio 
Krautuvėj dabar yra didelis iš
pardavimas šaldytuvų, radijų, 
skalbiamų mašinų ir maliavų. 

—R.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BRIGHTON PARK — Mrs. 
Adeline Petrauskas, savininkė 
46th PI. tavernos, kuri yra ad
resu 2462 W. 46*th PI., šį šeš
tadienį ir sekmadienį turės iš
kilmingą atidarymą savo taver
nos.

Bus geri muzikantai ir ska
nus užkandžiai. P-ia Petrauskas 
tikisi pasim: tyti su savo drau
gais ir pažįstamais iškilmių pro
ga. Linkėtina gerų pasekmių.

VBA.

14 ir 15 d.
Draugai Liepai kviečia vi

sus savo draugus į grand ati
darymą jų naujos 
Bus puota ir “good 
siems.

Pastebėkite, kad 
Leppos tavernos ; 
kasdien pasirodo ' 
se.”

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Klubas 12 
Ward laikys* mėnesinį susirinkimą sekmadienį, gegužės 15 
d., 1 v. popiet, Hollywood svęt., 2417 W. 43 St. Nariai ma
lonėkit skaitlingai susirinkti, nes yra daug svarbių 
kų aptarti ir prisiruošti prie kliubo pikniko, kuris 
birželio 5 Sunset Park. —Paul J. Petraitis, rast.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
šeštadienį, gegužės 14 dieną, 8 vai. vakare, P. Balchuno 
bute, 4601 So. Fairfield avė., Brighton Parke. Visti nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes turime daug svarbių draugi
jos reikalų aptarti. —Sekretorius P. B.

Munkunų 20 Metų 
Sukaktuvės

Jų gražus namelis akį veria
Mclrose Parko ponai Munku- 

nai pereitą sekmadienį sušilau-' 
kė dvidešimties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių ir tai o- 
kazijai atžymėti surengė gra
žų bankietėlį. Svečių sustirinko 
virš pusės šimto. Linkėjo po
nams Munkunams laimės ir il
giausių metų, suteikė jiems do
vanų,
patenkinti išsiskirstė

Bijūnėlio choras stato scenoje 2 veiksmų operetę “Tetos Dra-: 
sules Darželis” šeštadienį, gegužės 14 d., J. Grigaičio sve
tainėje (Armitage Hali), 3804 W. Armitage avė. Pradžia 
7:30 vai. vak., įžanga 35c ypatai. Po vaidinimo vaišės ir 
šokiai prie Andy Norbut orkestros.

Darius-Girėnas Junior Auxiliary Drum & Bugle Corp mergai
tes rengia puikų šokį šeštadienį, gegužės 14 d. 7:30 vai. 
vak., Marųuette Hali, 6908 S. Weslern avė., ir prašo šir
dingai, kad publika ateitų smagiai vakarėlį praleisti. Visi žiaus ir sveikiems susilaukti si- 
širdingai kviečiami dalyvauti. —Marian Sebastian, dabrinių ir auksinių vedybų.

Secretary Darius-Girėnas Auxiliary. —Stanley J. Rogers

Pon: i Munkunai 
gerbiami, darbštus, 
ir dori žmonės. Jų šeimyna, du 
sūnus ir dukrelę, taip pat yrą 
visų mylimi.

Ponas* Mankunas yra Hostess 
Cake iš vėžio toj as, dirba Oak 
Park Bakery Shop. Todėl turi 
plačią pažintį su žmonėmis.

Visų akį veria Munkunų na
melis ir kiemas. Čia viskas šva
ru ir artistiška. Jų kiemą dabi
na visokios gėlės, tilteliai, ak
menėliai, puikus medeliai, van
duo ir žuvelės; Tas taip gražu, 
kad man žodžių trūksta tą gra
žybę aprašyti.

Kaipo senas Munkunų pažįs
tamas, linkiu jiems* ilgo am-

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Sl’-l IHl

Mes nepakėleme savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jums 
ją atiduodame.

Musų lengviausios 
padės jums padaryti 
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas 
lengviausia pirkti,
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau
pytą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE

VISUOMET PAS:COHEN BROS
FURN1T’ JRE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi nedėliomis.

Pinigai Maloniai Grąžinanti i, Jei ne Patenkinti.
I

TIK VIENAS TOKS

LIETUVIU MEDŽIO SANDELIS
, , , , Materiolas Namų Statybai.

Geriausia medžiaga durims, langams, grin
dims, stogams.

Darome sietinius langus ir duris.
Tel. YARDS 2576

Atidarą vakarais ir nedėliomis. Apskaičiavimas DYKAI
BUILDERS SUPPLY

M. ZOLP, Savininkė.
3562 South Halsted Street

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KURIS ĮVYKS
GEGUŽĖS 15 D., 1938,10 vai. ryto 

LIEPOS DARŽE, JUSTICE PARK 
Pietų rytų kampas nuo Archer ir Kean Avė.

Bus smagias laikas ir pasistiprinimai. Dainuosime latviškai 
ir lietuviškai. Gera muzika. Įžangos dovanos. Geras šokis.

CRANE COAL COMPANY
Tel. Portsmouth 9022

LIGONINES— 
HOSPITALS
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Šaltimieras su Bart- 
kais Vyks Wau- 
keganan

t PI

Praslinko jau keletas savai
čių njuo to laiko, kai šaltimiero 
didžiulis šųrum-Burum paren
gimas pirmą sykį pasirodė Či
kagoje. Parengimas atsiekė! 
aukščiausio pasisekimo laips
nio. Tuoj susilaukėme daug 
laiškų iš apylinkės miestelių ir 
miestukų, kad Šaltimieras vėl 
atkartotų panašų parengimą 
jų mieste.
.Nesenai susitarta su Wauke- 

gano lietuviais surengti Bart
kų Šeimynos perstatymą. Ne
trukus, visi WaukeganieČiai 
pradėjo išsijuosę dirbti, idant 
iškilmingiau sutikti ČikagieČius 
-svečius. Kalbama, kad visa 
Waukegano lietuvių kolonija ir 
daug svetimtaučių žada pripil
dyti salę. Visi ir tekalba apie 
laukiamus šaltimiero parengi
mo dalyvius.

Teko girdėti, kad atsirado 
daug norinčių ir iš Čikagos va
žiuoti į Waukeganą. Pasiklau
sykite šaltimiero Radio progra
mų šį penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį, o šaltimieras pra
neš tamstoms daugiau apie šią 
įdomią ekskursiją i netolimą ir 
vaišingą Waukeganą.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ai

I HVFIKIR Telegramų* LUVLIiMU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

JUSTIN JENČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 12 d., 5:30 vai. ryte, 1938 
m. sulaukęs pusės amž.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolį Teodorą Jenčių, jo 
moterį Elenorą, jų dukterį 
Lilian ir sūnų William, 
sesers vaikys Blanch, Anna, 
Marie, Jedyygą, Tony ir Frank 
ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj 6$43 S. Racine avė.

Laidotuvės įvyks pirm., geg. 
16 d., 2 vai. po pietų iš kop
lyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Justino Jenčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, jų šeimynos ir 

giminės
Laid. Dir. Andrew J. Lay- 

den, tel. Went. 3178.

Paskutiniosiomis žiniomis iš 
Waukegano, visame mieste ei
na kalbos apie Gegužio 22 d., 
nes tada šaltimieras ir jo vi
sas artistų personalas pirmą 
sykį pasirodys Waukegano vi
suomenei. Lara

RADIO
Progress Krautuvė Rengiasi 
Gerai Pavaišinti Radio Klausy

tojus su Gražiu Programų

Primintina, kad rytoj, sek
madienį, 11-tą valandą prieš 
piet užsistątytumėte savo, radio 
ir pasiklausytumėte specialiai 
gražaus ir įdomaus radio pro- 
gramo. Jo išpildyme dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Vyrų Chor
as po vadovyste K. Steponavi
čiaus. Jis šauniai padainuos 
keletą gražių pavasario daine
lių. Be to, kalbės adv. K. Gu- 
gis, gros graži muzika ir svar
bus visuomeniški pranešimai 
bei iš biznio lauko, ypač girdė
site žinių iš Progress Krautu
ves apie didį gegužės mėnesio 
išpardavimą. Nepamirškite pa
siklausyti.

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

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabai: Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

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

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St. Ffajiklix>1593

A. t A.
NIKODEMAS KLUMBIS

mirė geg. 12 d., 1938 m., 4:05 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Kilo iš Tauragės apskr., ži
gaičių parap., Žigaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Izabelę, po tėvais Tri- 
jonaitę, 2 dukteris: Francis 
ir Robertą, 2 podukres: Isa- 
belle Herbert ir Anna Watts; 
brolį Juozapą ir jo šeimyną; 
2 pusbrolius: Joną Damkų ir 
Zidorių Pocių; dėdę Jurgį Le- H 
sinskį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6223 So. 
Kilpatrick Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, geg. 16 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčia, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-^es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Brolis, Podukres, Pusbroliai, 
Dėdė ir Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.
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Iš Roselando 
Draugijų Gyvavimo

JJe.tuyių Laisvamanių Ęti- 
pės KuJtųros draugija 'turėjo 
susirinkimą gegužio 10 dieną. 
Susirinkimas nebuvo skaitlin
gas. Matyt narių ūpas nupuo
lęs dėl bedarbės.

Pikniko komisija pranešė, 
kad kuopos piknikas bus bir
želio 19 dieną Beverly Kilis, 
prie 87-tos ir Western Avė, 
Bus programas, prakalbos, dair 
nos. Dainuos Chicagos Lietur 
vių Vyrų Choras. Įžanga vi- 
siems veltui.

Iš Laisvamanių Centro gau
ta laiškas, kad rugsėjo mėne
syj bus naujų narių gavimo 
vajus, kad rengiamas maršru
tas ir kad tiems darbams kuo
pos (turi sukelti pinigų.

Roselando Lietuvių Kultūros 
draugija turėjo susirinkimą ge
gužio 5 dieną. Pasirodė, kad 
viskas gerai klojasi: nariai 
duokles moka, į susirinkimus 
lankosi r naujų narių prisirašo.

Stepukas

Nekaltų Bernelių 
Eilės Retėja 
North Sidėje
Kaip kitur, taip ir pas mus 
Northsidėje yra gražus būrys 
nekaltų bernelių, kurie be jo
kių rūpesčių su vien tik kepure 
ant galvos gyvena. Jie gan 
tvirtai laikosi savo nekaltybės 
stono, bet atsiranda ir atsime
tėlių . i

štai vienas iš tokių, pagun
dos paimtas, jau meta nekaltų 
bernelių eiles. Tai ^Antanas Sa-į 
beckis, kurs susituokė su Ane-' 
Je Puskunigiute, arba tikriau) 
sakant Sodaitiepe. Jų vestuvių 
iškilmės įvyks nedelioj, gegu
žio 15 dieną Jeffęrsono giriose. 
Bangelis "hbt’WšM/eči,ų rengiasi 
važiuoti į tą puotą ir palinkėti 
jaunavedžiams laimingos klo
ties: X. š. '

“Morning Star” 
Klubas Davė 
$5 Seneliams

Viepa seniausių North Sidės 
draugijų yra “Morning Star” 
klubas. Tai yrą pažangus kul
tūrinis klubas, kurs niekad ne
atsisako dalyvauti lietuvių kul
tūriniuose darbuose. Štai dabar 
kada Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras rengiasi važiuoti į Oak 
Forest lietuvius senelius ten 
palinksminti smagiomis lietu
viškomis dainomis, Morning 
Star klubas paaukavo $5 varg
šams seneliams.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras aplankys senelius gegužio 
29 dieną. Visi, kurie sykiu su 
choru norėtų aplankyti senelius 
prieglaudoj, kviečiami atvykti 
nedelioj, gegužio 29 dieną į 
Neffo svetainę, 2435 S. Leavitt 
St., ne vėliau kaip 12:30 vai. 
po piet. Iš čja visi trauksime į 
senelių prieglaudą. X. š.

Didžiulis New City 
Furniture Mart 
Piknikas

Visi vien tik tekalba apie ne
paprastą ir didžiulį pikpiiką, ku
rį New City Furniture Mart 
rengia sek., gegužio 29 d. Bi
rutės darže, 79th ir Archer 
Avė.

Daug bus piknikų, tačiau šis 
bus geriausias, nes visų laukia 
prizai, įvairiausios dovanos. 
Nesunku bus ką nors laimėti, 
nes 150 prizų laukia laimingų
jų. Tų dovanų yertė—$1500.

Atsilankykite į New City 
Furniture Mart pikniką. Ten 
praleisite laiką prie gražios 
muzikos, dainų ir kitokių link
smybių. Jaunimas ir senimas 
praleis tą sekmadienį, gegužio 
29 d. nepaprastai smagiai. Va
žiuok ir Tamsta! Visų laukia 
geri laikai. LARA

NAUJIENOS, CMcag^ HL
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PĘRSONAL 1
_________ Asmenų Ieško________ _

IEŠKAU APSJVJEDIMUI moters 
nuo 30-45 metų. Ęšu 37 metų, ge
rai atrodau. Rašydamos patirsite 
daugiau. Atsakymą duosiu kiekvie- 
nąj. Rox 827, 1739 S. Halsted St.

.................. . ......... ,, .
PAJĘŠKAU Fel. Gedvilo taipgi 

sūnų: Frenkio, Stanley ir Antano, 
Stanevičių, paejna iš Survilų kai
mą, Janapolės parap., taipgi Fren-; 
kįo Križevįčiaus su kuriais 1913 m.; 
atvažiavom į Westėrn Morland, Pa.' 
augliu kasyklas. Turiu labai svar
bų reikalą. Jie patys ar kas žino, 
malonėkite rašyti. W. Petkus, 1739 
Sq. Halsted St., Chicago, III.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

KAS RADOTE pinigus su First 
National Banko knygute malonėki
te sugrąžint; mano giminaičiui Sta-! 
siui Valančiui į F. Bųdriko krautu
vę, 3417 S. Halsted St. Duosiu $10 
radybų. Tel. Saginaw 2894.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA TUOJAUS smnaną.us,; 
švaraus ir negjrtokŲo žmog., dirb
ti nedidelioje ukėje, padėti viską są
žiningai tvarkyties našlei moteriš
kei. Darbeliai nesunkus. Mokestis 
ir puikus namai, dėl gero žmogaus. 
M. D. R. 2, Box 255, Bucbanan, 
Michigan.

REIKALINGAS flat janitor pa- 
gelbininkas, unijistas singelis; Kam
barys ant vietos. Geras apmokėji
mas. .6525 So. Normai Av.e. Engle- 
wood 1232. . ,

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ŠTORAS IŠ&ANDAVOJIMUI
Nedidelis štoras ant rendos, ran

dasi prie pat . lietuvių bažnyčios, 
■18-toj apielinkėįė, geriausiai tin
kantis barber sj^op, nes čia b.arber- 
nė buvo per suvirs 30 metų. Randa 
pigi. Atsišaukite! pas—
'Į’ANAN^VJįCĘ ’ and . WASLOVA£,.

670 West l:8th Street

5 KAMBARIAI — naujai deko
ruoti, garu šildomi, arti visą trans
portą ''.iją. 6442 Stony Island Avė.— 
$32.00. • . •

4 KAMBARIAI-rnaujai dekoruo
ti, garu šildymas, arti visą transpor- 
taciją. 6442 Sonty Island Avė.— 
$25j00. Matykite Joe Ališauskas.

RENDON bungalow 6 kambarių, 
vandens šildymas, garažas. 1 7150 
Faįrfjeld. T.riangle ,0954. M. Paulai- 
tis, 8033 So. Pauliną.

RENDON keturių kambarių ka- 
tedž prie 5,32$ S. M.onitpr avė., 57Va 
West, V2 bloko į žiemius nuo Ar
cher. Saulėje porčiai, vana ir gara
žas. Nebrangi renda. Portsmouth 
9402.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy yejdmui Kambariai

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

RENDON vienas ar daugiau for- 
nišuotų kambarių. Galima vartuo
ti virtuvę arba kambarys su val
giu. 815 W. 51 St. antros lubos iš 
priekio.

RENDON furnišiuotąs KAMBA
RYS pavieniui ar ženotai porai su 
ar be valgio. Atsišaukite subatoj, 
4630 So. Sacramento.X .. ‘ ♦

PASIRENDUOJA šviesus fronti- 
nis kambarys 1 dėlei blaivo vaikino, 
arti gatvekarių. 4016 S. Mapjewood 
Avė. 2 F.

I

RENDON fornišuotąs šviesus 
kambarys prie mažos šeimynos. 
Vaikinui ar merginai. 3421 S. Lowe 
Avė.

RENDON 2 kambariai miegamas 
ir virtuvė su visais įrengimais. 
3139 W. 38 St. 1-mos lubos.

FURNISHED ROOMS—WANTED

REIKIA KAMBARIO vienam vy
rui, gerai užlaikąmo, šviesaus south 
E. sidėj. Praneškit per laišką P. 
•Lucas, Pershing Hotel, Room 606, 
64 apd Cottage Qrove avė., Chica
go, UI.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

namomis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ............   f'"
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .......   C2 ._
Atdara vak. iki 0—Ned. iki 5 v. v.

RĄPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE J 
Rakančiai. irPar^vim^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

ČERIUS 1938, isokio didžio

BUSINESS CHANCES 
Pardayinaui^Bizniai

Parduodu bučernę ir grosesnę ne
suka arti tokio biznio. Parduosiu

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

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI Icebaksis 5x8,— 
tinkantis: bučernei, tavernai arba 
soft drink štorme. Nebrangiai. Kreip
kitės J. Karnielski, 4601 So. Hermi- 
tage Avenue.
1 ■■■■*■ r..... . .................. . ................................... .............. ■ 1

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Ąiitoyobilfaj irįrokai Pair^y^^^ 

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

$365.00
PLYMOUTH 1935 juodas 

visai kaip naujas 
$245.00 
Autorizuoti

DE SOTO ir PLYMOUTH 
DEALERIAI

BURKE MOTOR 
SALES

5001 S, Western Blvd
Vedėjas Joseph Bagdonas.

ATEIK į didžiausį naujų ir 
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 

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

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

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

Nesvarbų kur gyveni, nepra- 
lejsk nuostabios progos. 1' -

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

193,5 Dodge 4 durų kaip naujas 
touring sedan, mažai vartotas. 
CENTRAL AUTO SALES & SER.;

3207-9 So. Halsted St.

jl934 Pl.ymouth 4 durų, radio ir 
šildytuvas, eina ir atrodo kaip nau
jas $245.00. 537 W. 32 St.

PARSIDUODA 1930 M. Roosevelt 
4 .durų Sedan karas. Važiuoja ge
rai. JKbina $20.00. Taipgi parsiduoda 
labai pigiai štoro rakandai, 4 floro 
kejsai, 3 veidrodžiai, elektros^ siu
vama mašina ir prosas, partišenai, 
daug didelių stiklų, kurie galiipa 
vartoti namų langams. Susisieki
mui rašykite. 1739 So. Halsted St., 
Box 828.

BUSINESS CHANCĖS 
Biznio Progos

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

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

Pąrdąyj.m.ui tavernas, geroj vie
toj ąrba ieškau partnerio: moters 
ar vyro, nes vienai per sunku pri
žiūrėti yra Junčruimis ir svetai
nė. 2055 Cermak Road.

Waukegan Rd.
The Dragon 
between E.

PARįDAVIMUI Roadhouse su _ta- 
vernu ir restaurantu 
prie Glenview, III. 
Cafe, Glenview, III. 
and W. Leke Avė.

jPARDĄVIMUI tavern nebran
giai. Gera vieta, per daug metų iš
dirbta. Priežastį pardavimo patir- 
sit ant vietos. 1401 Šo. 51 St., Cicero

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

PARSIDUODA cleanįng ir tail- 
oring store, geroj vietoj, pigi renda, 
geras biznis. L. Sakais 6263 Black- 
stone Avė. Plaza 3861.

PARDAVIMUI tavernas, geras 
kampas—vietą išdirbta per 4 me
tus. 3538 So. Halsted Str.

......... .... UŽTIKRINTA DUONA
$15—$20—#5 i Gera Karčiama su Namu, prie 

Stock Yards. Pigiai, savininkas pri
ims lotus į mainus.

2 p<5 5 kambarius muro namas, 
ant South Side, apšildymas kaina 
tiktai $7800.00.

$175 Matykite
JOSEPH VILIMAS 

6800 So. MaplCv/odd AVė. 
Tel. Hemlock 2323. ^,1.

*

ra arti tokio biznio. Parduosiu pi
giai. Priežastis—sveikata. 5740 W. 
64 PI. Chicago.

RĘAL ESTATE FOR SALE

2 ūkės, 3000 piginus, negu kiek 
vertės yrą.

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

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

6755 South Western Ąvenue 
Tel. Grovehill 1038

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

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

3585 Milwaukee Avenue

DVIEJŲ aukštų freiminis su 4 
kamIJirių flatais, abu su vanomis. 
$2,000. Savininko ofisas, 931 Mil- 
waukee 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.

PARDAVIMUI bizniavas NA
MAS ant 63rd ir California štoras 
2, fletis ir 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.
Tel: Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

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

5634 W. 64th PI., Clearing.

ŠEŠI 4 kambarių flatai, plytinis 
namas, $3,000, bet savininkas sako: 
“Joks sveikas pasiūlymas nebus at
mestas.” 931 Milwaukee Avenue.

AUKOJU turtui likviduotį. .Por- 
tage Park. 2 flatų plytinį, garų šil
domą, moderną. 4021 North La 
Vergnę. ,»

TRYS flatai. šešių kambarių kiek
vienas, garu šildomi. $6,000. Ąrmi- 
tage 18?8.

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

MANOR REALTY CO. 
2532 W. 63rd St. 

Hemlock 8300

DVIEJŲ aukštų plytinis, turįs du 
po penkis ir vieną šešis—arti mo
kyklų ir puiki apylinkė, labai geras 
pirkinys už tiktai $3,300.

Wells Chimberry & Co.. 
931 Milwaukee Avė.

5 KAMBARIŲ Dutch Bungalovv 
naujai dekoruotas, miegkambariai 
viršuj, stiklu apdirbti porčiai, skry- 
nos.įgražus meismentas, suros, page
rinimai, gatvė išgrįsta, kampinis lo
tas, Mount Greenvvood sekcija. 
$2500, arti mokyklų. Skubėkite. 
Šaukit savininką. Beverly 4357, An
trašas 11262 South Drake.

RIVERSIDE vištų ūkis ir peryk
lą su viskuo ir stakas ir įrankiai. 
George Fuhs, Proprietor, Nekoosa, 
Wisconsin.

$2975
1 krautuvė ir 3 apartmentąi ta- 

verno fikčeriai eina su namais; pui
kioj išvaizdoj arti 44-tos ir Wood 
Street. Geros pajamos. Lengvus ter
minai. Stanley Realty Co. 179 W. 
Washington St. Telephone Randolph 
7055.

PARSIDUODA 4 flatų namas su 
Tavern bizniu. 4432 S. Western 
Avė. '

PARDAVIMUI 2 flątu 6—6 kam
barių mūrinis namas—karštu van
deniu apšildomas. 3243 S. Emerald

PARSIDUODA 7 flatų, 10 me
tų senumo moderniškas mūrinis 
namas, su English beismentu, prie 
parko, tik $15,000.00. 50 aįcrų že
mės Chicagos priemiesty, pigiai, 
arba mainysime ant dųflačio. Gali
me dadėti cash jeigu reikia. Taipgi 
120 akerių pilnai prirengta Wis. 
farma. Yra 10 ę^ažių budinkų ant 
krašto ežero, prie cimentinio kelio. 
Mainysime ant namo. Kas mainys, 
gaus gerą mainą.

KAZYS URNIKAS 
4708 So. Western Avė. 

Atdara sekmad. ir vakarais.
Teisingas patarnavimas.

NEMOKĖK RENDOS — Jmokėk 
3 šimtus, nupirksi 2 flatų namą už 
pusę kainos, randasi gražiausioj 
vietoj Marąuette Parke. Turime vi
sokių namų ir farmų. Galima pi
giai pirkti. Taipgi turime visokių 
mainu. C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Grovehill 0306.

U
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FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ar MAINUI 10 
akrų farma, upelis arti namų, 
bandą ir pasėtas derlius, kaina 
$3500. Lynden Sta., Wis, Rt. 2, 
Box 77.

125 AKRŲ FARMA į vakarus 
Gojden Lake, Milvvąukee 35 my
lios į vakarus, vieškelis 18, 1200 pč- , 
dų ežero frontage; puikus byčius 
miškas, parduoda kartu ar atskirai, 
5eyi budinkai, elektriką; G. W. ar 

i. F. Bente, Ocoriomowoc, Wiscon- 
sin, R. R. 4.

VEŽK LAUK ŠIANDIEN
Mažos farmos už negirdėtas kai

nas, visos prie kieto kelio, kai ku
rios prie Ogden Avenue. $25 įmo
kėti; $5 mėnesy. JEI. Adair, Ogden 
Avenue, 2 blokai į vakarus nuo 
Belmont Road, į vakarus nuo Dow- 
ners Grove. .

140 AKRŲ prie vieškelio M-60, 
geri budinkai. trontage ant spring- 
fed Donald Lake. Geras žuvavimas, 
parduoda visą ar dalį. Savininkas J. 
Curtis, Vandalia, Michigan.

PIGIAI ir gerai parsiduoda 75 
akrų farma su visais įrengimais ir 
gyvuliais ir gražiu mišku, 50 mylių 
nuo Chicagos. Kam rupi užtikrin
tas ir sveikas gyvenimas veik grei
tai. Joseph Vilimas, 6800 S. Maple- 
wood Avė.

RESOBT SERVICE 
Kurortinis Patornavims^>

VASAROTOJŲ AT YDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

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

2040 Washington St. Blvd.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir- Važma

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

BUSINESS SERVICE
Biznio Pa Urna v^as
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

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

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
10:30 vakare.

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

Pataisyk Stogą ir
R YNAS DABAR

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

stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

tuoj aus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

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

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

Litlmanian Building Loan 
and Savings As&ociation, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
aut Pirmų MorgiČių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

i

EXTRA BARGENAS, pačiame 
centre Marąuette Parko, 2 po 6 
kambarius karštu vandeniu apšil
domi. 6909 So. Rockwfeir St!, ’ ’ J. 
Mežlaiškis, Tel. Grovehill 0036.
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trupučiuką

Taikos Draugams Chicagos Jaunuolius 
Paskaita Apie < 
Kiniją

Gyrė ir Vaišino 
Washingtone

M

Panedėly, gegužės 16 dieną, 
turėsite progos susipažinti su 
dabartine Kinija.

Daug žingeidžių dalykų apie 
dabartinę Kiniją ir jos padėtį 
karo laiku papasakos Kinijos 
vice-konsulas, gerb. Greng- 
Hsing-Uangas. Jis kalbės Ame
rikos Taikoj? ir Demokratijos 
Lygos susirinkime gegužės 16 
dieną, Hotel Chicagoan, 65 W. 
Madison St. Pradžia 8 vai. va
kare.

Visi, kuriems rupi taika ir 
demokratija, yra prašomi atsi
lankyti.

Smagus Įspūdžiai
Jaunuolių Vakaro
Brighton Parke

Visi Washingtono lietuviai 
džiaugiasi Chicagos šokėjų ir 
dainininkų atsilankymu. Chica- 
giečiai lietuviai kartu su vokie
čiais gražiai atsižymėjo suka
toj dideliame parengime Kons
titucijos salėje (Constitution 
Hali) Washingtone.

Gražu yra, kad tokie jauni 
vaikinai ir jaunos merginos at
sižymi savo darbais ir atjaučia 
savo tautą. Senovėje turėjome 
didvyrių ir dabar savo jaunimą 
galime pavadinti didvyriais. 
Taipgi turim padėkoti jų tėvu
kams ir motinėlėms, 
puikiai išaugino savo

kad taip 
sumų? ir

1S

Garbė poniai Anelei Zabukienei
Atsilankius pereitą sekmadie

nį į Brighton Parko jaunuolių 
vakarėlį, kiekvienai motinai ir 
tėvui buvo daug smagumo ma
tant, kad jų jaunuoliai taip 
gražiai lavinasi ir kad jų jau
nos dienos yra tiksliai sunau
dotos.

Štai prasidėjo programa. Dai
navo choras, kvartetai, duetai, 
kiti šoko gražius klasiškus šo
kius, kiti grojo muzikos instru
mentais. Be to buvo suloštas 
gražus vaikų veikalėlis. Lošėjai 
mėgino atlikti savo roles kuo- 
geriausiai.

Publika daugiausia susidėjo 
iš motinų ir tėvų ir jų artimų
jų. Jie čia susirinko išgirsti ir 
pamatyti, kaip jtj sūnus ar duk
relė gali viešai pasirodyti. Mo
tinų ir tėvų veidai liūdėjo, kad 
jie buvo pilnai patenkinti visu 
parengimu ir savo artistų pasi
rodymu.

Ponas L. J. Esunas 
jaunuoliams iškėlė pietus, čia 
suėjo daug Washingtono lietu
vių ir susipažino su Chicagos 
jaunais šokikais ir lošėjais. Po
nas Esunas visuomet uoliai 
darbuojasi, kad palaikius? lietu
vius vienybėje. Jo rūpesčiu 
\Vashingtono lietuviai laikosi 
savo organizacijos ir džiaugia
si, kad turi progos bent sykį į 
mėnesį sueiti, pasimatyti ir pa
sikalbėti kaipo lietuviai. Tam 
gražiam darbui bando kenkti 
•tik vienas žmogus, kurs vadi
nasi klebonu. J. A. Wylksess

Chicagos

Prizai, Dovanos
Pirmyn Piknike
Rytoj

tinų apdovanojimas, nes šis 
parengimas pripuolė motinų 
dienoje. Po programo vaiku
čiai artistai lošėjai iššaukė sa
vo motinas ir įteikė joms įvai
rių dovanų.

Paskui visi gražiai linksmi
nosi, žaidė visokius žaidimus ir 
šoko prie smagios muzikos, ka
me dalyvavo ir maži ir jauni ir 
pagyvenę. Ir taip linksmai pra
bėgo jaunuolių vakarėlis.

Brighton Parko jaunuolių

yra menininkė ponia Anelė Za- 
bukienė. Už jos pasiaukavimą 
mokinti musų jaunuolius jai 
priklauso didele padėka nuo 
visų. Brighton Parko jaunuolių

to narių. Čia vaikučiai mokina
si gražaus lietuviško meno, lie
tuvių kalbos, dainų, šokių ir 
žaidimu, v

Viena iš motinų

P-as V. Stančikas 
Nebeagentauja 
Naujienoms

I ACME-NAUJIENŲ Foto] 
CHICAGO. — Irene Rakauskas iš Harper aukštesnės 

sumokyklos. Ji dalyvauja konteste. Čia ji parodoma 
“French horn”. Ji yra to instrumento ekspertė.

Nėra reikalo ir aiškinti, kad p-lė Rakauskas yra 
tuvaitė.

atsisveikina su savo 
mokytoja
Jaunuoliai trokšta jūsų 

lankymo, kad jų Onuks 
veriutė butų pagerbta.
Šią vasarą, Bijūnėlio myli

miausia mokytoja, Ona Skeve
riutė, išvažiuoja Į Lietuvą su 
Pirmyn choru. Visi žinome, 
kad išvažiavimai ir parengimai 
visada yra linksmesni kai 
sų graži, gyva “Onukas” 
musų tarpe. Taigi, kad 
gražiausia atsisveikinti 
“Onuku”, Bijūnėlio, jos choras, 
šį vakarą sudės visas savo pa- 
st: ngas parodyt visiems jos 
talentą dirigavime. Visi lietu
viai gerai žino “Onuka” kai
po dainininkę ir lošėją, bet tik 
mažas skaičius pažysta ją kai
po mokytoją. Taigi, tie žmo
nės, kurie nori atsisveikinti su 
“Onuku” ir sykiu pamatyt jos 
išlavintus jaunuolius, turės 
progos taip padaryt šį vakarą, 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
Armitage Avė., 7:30 vai. Užsi
mokėję $35, jie matys vaidini
mą “Tetos Druscilos Darželis”. 
Tai yra gražiausia ir sunkiau
sia operetė, kokią Bijūnėlis ka
da nors vaidino. Po programo 
bus visiems užkandžių ir šokių 
prie Andy Norbuto orkestros.

I. C. M.
lie-

mu-
yra 

kuo
sa

grožio biznyje
Atpirko Unity Beauty Shope, 
prie 35th ir Halsted gatvių

Su vakar diena Bridgepor- 
tas praturtėjo dar vienu gro
žio silionu. Unity Beauty 
Shope, kurią užlaikė ponia Eva 
Kelnar, dabar perėjo į Mary 
Bulaw, plačiai žinomo lietu
viams Frank Bulavvo žmonos 
rankas. Vadinasi, šis grožio sa- 
lionas susilaukė gerai patyru
sios kasmetikos srytyje vedė
jos.

Mary Bulaw jau suvirš de
šimt metų kai praktikuoja kas
metikos srytyje. 1928 metais 
ji baigė žymiausią Chicago Hair 
Dressing Academy. Ir per tą 
laiką ji praktikavo keliuose 
grožio salionuose darė įvairias 
garbiniavimo plaukų madas ir 
kitokius kosmetikos darbus. 
Tt.ip kad dabar po tų ilgų me- 
cų praktikos lieka tik palinkė
ti Mariutei gero pasisekimo 
nuosavoje biznio vietoje.

Unity Beauty Shope randa
si adresu 754 W. 35th Street. 
Telefonas BOUlevard 4303.

Rep.

(Tęsinys iš 4-to pusi.) * 
kalą sutvarkyti, kad pakirstų 
kelią visokiems išnaudojimams.

Mat, kai iš kitur atvyksta ir 
/vielos gyvenimo sąlygų nežino, 
tai tokius* svečius kai kas laimi 
negražiai išnaudoja. Dabar ši
tokiems išnaudojimams nori 
padaryti galą.

Taigi, Lietuva laukdama sve
čių iš anapus Atlanto vandeny
no pasiryžo švariatis 
gražiai sutikti.

Reikia tikėtis, kad 
siinotas darbas turės

ir visus

šitas už- .
gerų pa-

šiemet išO spėliojama, kad
š. Amerikos keletas tūkstančių 
lietuvių atvyksią. Tiesa, pasku
tinieji politikos įvykiai gal kai 
ką ir atbaidys vykti į Lietuvą, 
bet tai butų visai be pagrindo 
baimė.

Tai tiek, trumpai suglaudus, 
trupučiuką apie viską . . .

—Jūsų Keistas
IV—26

North Side
Chicagos Latvių 
Klubo įkurtuves

Rytoj Chicagos Latvių klu
bo įkurtuvės. Kviečia visus su 
savo šeimomis, draugais ir pa
žįstamaisiais atsilankyti ir ben
drai praleisti laiką. Iškilmės 
įvyks Justice Parko darže, 
S. F. kampas Archer ir Kean 
Avė. Pradžia 10 vai. ryto.

Programa numatyta labri 
smagi. Bus muzika, šokiai, lat
viškos ir lietuviškos dainos ir 
žaislai. Numatyta ir dovanų 
dalinimas. Viena 15 dolerių ver
gės. Įėjus prašo tikietų šakne
les užpildyti, nes pagal tuos ti- 
kietus bus dovanos dalinamos.

(Skelb.)

“Tetos Drasulės Darželis

šeštadienio vakare, gegužės 
11 dieną, northsidiečiai turės 
vėl gražią pramogėlę: mat tą 
dieną “Ęijunėlis” rengia gražią 
dviejų veiksmų operetę' “Tetos 
Drasulės Darželis’’ J. Grigaičio 
svetainėje, 3801 W. Armitage 
avė. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
po perstatymo šokiai prie Andy 
Norbuto orkestros ir vaišės.

“Bijūnėlio” mokytoja Onuks 
Skeveriutė darbuojasi mu ypa
tingu atsidėjimu, kad šis choro 
paskutinis sezono parengimas 
butų kuosekmingiausis ir pa
liktų žiūrėtojams puikius pri
siminimus apie ‘‘Bijūnėlį”.

Draugas.

ir
apsaugojimui per 
gyvavo Lietuvių

Šiandien laidojama 
Mare Ketvirtienė

biciklį 
dovaną 
piknike

■

Marjory 
merga i- 
paklydo

Draugai dalyvaukite 
laidotuvėse

Ketvir- 
po piet 
į Lietu-

Amžiną atilsį Marė 
tienė šiandien vąl. 
bus išlydėta iš pamų 
vių Tautiškas Kapines.

Prašau rtydoą;.,
Chicagos Lietuviu .Draugijos 

nariai ir SLA 301 kuopos na
riai malonėkit dalyvauti laido
tuvėse. Tti bus... musų pasku
tinis atsisveikipipias su velione 
Mare Kctvirtiene, kuri gyven
dama užsipelnė pagarbos nuo 
muąų visų. Ji buvo pavyzdin
ga moteris namuose ir veikli 
draugijose. Niekam nebijojo 
pasakyti tiesos žodį ir tiesą iš
laikė iki paskutinės valandos. 
Mes visi liūdime netekę veik
lios narės.

Šį velosipedą arba 
kas nors laimės kaipo 

Pirmyn 
rytoj. Nepraneš
ta vienok ar tas 
biciklis bus duo
tas su mergina 
ar be merginos. 
Jeigu be mergi
nos tai jis ver
tas $25.00.

Pirmyniečiai, atsisveikinda
mi su savo Chicagos draugais 
ir rėmėjais, rytojaus piknike 
išdalins išviso dvidešimtį pri
zų arba dovanų.

Be paminėto velosipedo tarp 
didesnių dovanų bus sekamos:

$100 pinigais “cash”
Nuotakos kedrinė skrynia 

vertės $39.50.
Deska ir krėslas vertės $25.
Radio vertės $20.00
Kiekvienas atvykęs piknikan 

turės progą dalyvauti prizų lai
mėjime. Traukimas bus 5 vai. 
po piet.

Taigi būtinai atvykite pikni
kan prieš penktą, jeigu jums 
dovanos rupi. O jei nerupi, at
vykite kada tik norite. Tik at
vykite, Geriausia butų, jeigu 
čia visą dieną praleistumėte. 
Nebus šalta. Anaiptol, bus šil
ta ir smagu. Pagalios juk šir
dies šiluma yra svarbiausia. O 
čia musų širdys liepsnos meilė 
musų jaunimui ir musų tėviš
kei.

KANE, i-a.
West, keturių metų 
tė, kuri, manoma,
Allegheny nacionaliame miš
ke

Brazilijos prezidentas 
tūlio Vargas, kurį bandė 
versti fašistai. Fašistų suki
limas betgi buvo sutriuškin
tas.

Narys D.

Didelės Įkurtuvių 
iškilmės

Midwest Grocery bendrovė 
rengia iškilmingas 

Įkurtuves

nu-

I ACME-NAUJIENŲ Eolo, 

CHICAGO — John W.
Coghill, Cog-Hill golfo klu
bo savininkas, kurį pašovė 
banditai.

Šiuomi pranešame Naujienų 
skaitytojams ir biznieriams pas 
kuriuos p. V. Stancikas lankė
si Naujienų biznio reikalais, 
kad nuo šios dienos p. V. Stan
čikas Naujienoms nebedirba.

Jis nėra įgaliotas rinkti Naujie
noms prenumeratas, priimti ap- 
garsinimuy ar kolektuoti pini
gus. Naujienų Adm.

M

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINĖ

TAUPYKIT KUPONUS
lietuviai kivir- 
tai jiems bus

Pavojus Cicero 
lietuvių namams

Ciceros lietuvių namų 
nuosavybių 
ilgus metus
Improvement Klubas. Kai ku
rie pikti žmonės politiškais su
metimais sukiršino lietuvius ir 
buvo laikinai tą klubą pakrik- 
dę. Taigi dėl to svetimtaučiai 
politikieriai, pasinaudodami lie
tuvių pakrikimu, pradėjo viso
kiais? budais lietuvius skriausti. 
Skriaudžia namų savininkus, 
skriaudžia biznierius, skriau
džia bedarbius, 
sus.

Jeigu ir toliau 
čysis tarp savęs,
dar blogiau, ir jie bus privers
ti šią koloniją apleisti su dide
liais sau nuostoliais. Jų nuosa
vybės nueis niekais.

Kad taip neatsitiktų reikia 
visiems dėtis į bendrą organi
zaciją. Tie, kurie priklauso prie 
Namų Savininkų Politikos Klu
bo, pamatė gręsiantį lietuviams 
pavojų, ir sunkiai darbuojasi. 
Visi namų savininkai turi dė
tis į šį klubą, o taipgi visi biz
nieriai. Ginkime savo nuosavy
bes. Klubietis

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIG YSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra x aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Į ACME-NAUJIENŲ Foto I

RIO DE JANEIRO, Brazilija. — Prezidento palocius, 
kurį fašistai bandė užimti. Tačiau fašistų sukilimas su
smuko ir sukilimo vadai liko suimti.

BIRUTES DARŽE
Gegužes 22 d. 1938

,Rytoj įvyks iškilmingas Mid- 
west Grocery bendrovės naujų 
sandėlių ir raštinės atidarymo 
iškilmės. Kviečia visus krau- 
tuvninkus, maisto pirklius bei 
gamintojus atslląnkyti. Pra
džia 10 vai. ryto, •“

Iškilmės bus didelės, bus 
įvairus ir programas. Tikisi ir 
labai daug svečių. Vien krau
tu vninkų E ūkiama virš dvyli
ka tūkstančių. < • '

Midwest Grocery bendrovė 
yra kooperatyve krautuvninkų 
organizacija. Ji įsisteigė prieš 
septynius metus tikslu bendro
mis spėkomis kovoti prieš kom- 
peticijos antpuolius. Dabar ji 
turi jau virš 400 nerių, gyve
nančių visuose Chicagos mie- 

;sto ir priemiesčių dalyse. Su
prantama, kad ir tautų įvai
rumas yra didelis, o, beto, ir 
jų rtskiras išsilavinimas bei 
patyrimas yra skirtingas. Tad, 
nėra abejonės, kad ir į iškil
mes atsilankę svečiai turės 
daug nr udos.

Bė muzikos ir šiaip margu
mynų svečiams bus tiekiama ir 
užkanda.

(Skelb.)

g Ii

KO

t ACME-NAUJIENŲ Photo] 
CHICAGO. — Didelis gaisras adresu 10828-30 South Michigan avė. Apskaičiuoja

ma, kad nuostoliai sieks $20,000.
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse
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Dar Apie SLA Politiką
Iš šalies žiūrint į musų lietuvišką politiką, 

o labiausiai Į tą nelaimingą SLA.
Rašo F. J. Živatas

Tur bųt, nėra tokios nelai
mingos organizacijos, kaip Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je. Kada tik ateina rinkimas' 
Pildomos Tarybos, tai tiek iš
pilama pikčiausių pamazgų 
prieš statomus kandidatus, kad 
net jau šlykštu ir klausyti. Na, 
ir kodėl taip daroma? Argi jau 
nėra jokio kito budo to išveng
ti? Argi tie musų taip vadina
mi vadai jau neranda kito ke
lio, žmoniškesnio kelio, kad to 
išvengti ir tų nelemtų jovalienę 
kartų ant visados prašalinti? 
Man rodos, kad butų lengva 
tai padaryti, tik reikia gerų no
rų. Padėkim sau, ar negalima 
prieš rinkimus visiems taip va
dinamiems vadams susirinkti 
kur parankesnėje vietoje ir su
sitarti kokius kandidatus į Pil
domųjų Tarybų statyti, ir kokie 
tinkamiausi. Žinoma, turėtų pa
rinkti iš visų partijų pagal jų 
skaičių, tai tada nebūtų jokių 
skandalų, ir SLA atneštų šim
tų sykių didesnę naudų. Tųsyk 
ta organizacija, užuot turėjusi 
15,000 narių, turėtų 50,000. Tik 
tokios piovynės ir skandalai 
tūkstančius sulaiko nuo prisi
rašymo, o labiausiai musų jau
nimų. Šiandien visi atsako, ko 
ten priklausyti? Klausyti tij 
skandalų ir vagi n imu vienas 
kito! Kas man įdomiausia, tai 
tas: tokie pionieriai .kaip A. B. 
Strimaitis ir kili* tokie turėjo 
progos patirti per praeitus ke- 
turiasdešimts metų, kiek ta or
ganizacija nukentėjo nuo tokių 
suiručių, bet užuot vengę tokių 
skandalų ir suiručių, tai patys 
griauna ir yra didžiausi skan
dalų vykdytojai. Jie tai daro 
tverdami visokius babiloniškus 
bokštus (kažkokius ten sargy
binius komitetus) ir tam pana
šių šlamštų jovalienę. Kodėl ne
pasimokina iš praeities, kaip 
sakiau? Ar tik nebus tai, kad 
kiti nenužiurėtų, ką patys daro.

Purvina kitus pats būda
mas purvinas iki ausų

Taip vadinami tautiečiai po 
vadovyste “Vienybės” ir specia
listo skandalų ir pamazgų ir 
suiručių skelbėjo A. B. Strimai
čio (taipgi jis jų ir išradėjas) 
kodėl į save nepasižiuri? Juk 
jei jau kas pasižymėjo neaiš
kumais, tai tikrai jis lietuviš
kuose reikaluose. Juk niekam 
nepaslaptis* jo bereikalingas sė
dėjimas Lietuvių Atstatymo 
Bendrovės ofise per kokį 16 
metų. Ten jis ėmė gerų algų, 
skriausdamas šėrininkus, o juk 
kai kurie biedni žmoneliai pas
kutinį centų davė, kad galėtų 
pagelbėti Lietuvai. Tuo budu 
jis ištraukė per trisdešimts tūk
stančių dolerių iš Bendrovės, 
neatsižvelgdamas į tai, kad gal 
šiandien kitas šėrininkas* netu
ri duonos kąsnio. Arba vėl ra
šo ilginusį straipsnį Vienybės 
laidoje iš balandžio. 6 d. šių 
metų prieš Bagočių apie kokius 
ten dubeltavus alyginimus, al
gų ir ekstra. O kaip su Strimai
čiu, kada jis buvo SLA sekre
torius ir dirbo Liet. Ats. Bend. 
ir Resorsino kompanijai? Juk 
beveik tris sykius* daugiau ga
vo algos iš SLA ir tuo pačiu 
metu dirbo aukščiau minėtom 
kompanijom po kelias savaites 
ir ėmė net po $30 per dieną. 
Tai kodėl neprisimeni apie tai? 
Taipgi kitiems prikiša eikvoji
mą SLA pinigų. Tačiau ir pats 
turėjo per $12,000 trukumų lė
šų fonde, jau nekalbant apie 

Lietuvos Ats. Bendrovę ir Re
sorsino kompanijų, kur taipgi 
labai pasižymėjo eikvojimu pi
nigų, darydamas visokias pro
pozicijas tai kompanijai su pa
galba Ziurio ir kokio ten Ge
ba tarovo. Net buvo skųstas į 
teismų ir pralošė bylų už ko.- 
kius ten diržus. Kas čia viską 
aprašys apie tuos neaiškumus; 
mažu pasitaikys proga kitų 
kartų apie tai parašyti, nes 
daug yra padaryta žalos Liet. 
Atst. B. per A. B. Strimaitį.

Toks toki pažino
Na ir tokie žmonės labiausiai 

šmeižia kitus*, tverdami viso
kius bokštus ir sargybinius, 
mat, kad kiti netvertų prieš a- 
nuos. Ir tokie žmonės stato sa
vo kandidatus į SLA Pild. Ta
rybą ir nori, kad nariai už anų 
kandidatus balsuotų. Na, ar rei
kia stebėtis, jei jau tokia pur
viną politiką varant nariai bal
suoja prieš jų kandidatus? Gai
la, kad doresni žmonės duoda 
tokiems savo vardus valkioti į 
jų s*leitą. žinoma, kai kurie 
nieko kito ir neverti. Pavyz
džiui, V. Kersevičius, statomas 
iždo globėju SLA. Na, ar jis 
tinka tam urėdui? Juk ne. Jei 
jau žmogus nežino, kas tai yra 
knyga “Ledger”, tai kaip jis 
gali suprasti knygų peržiūrėji
mą? Jau nešnekant apie jo ki
tas silpnybes. Tas parodo^ kiek 
jis savo kuopoje turi pasitikė
jimų, jei kandidatuoja į Pild. 
Tar. narius, o tuo tarpu jį ne
rinko nė delegatu, ir dar būda
mas kuopos* raštininku. Jau, ro
dos, tas parodo, kiek kur tas 
žmogus tinka. Žinoma, jis yra 
didelis Smetonos pasekėjas! 
Todėl smetonininkai jį ir stato, 
o SLA nariai turėtų apsižiūrėti, 
kad SLA nepatektų Smetonos 
agentu, nes kiekvienas gali su
prasti ir matyti, kad Lietuvos 
prezidentas A. Smetona apka
binėjo visokios rūšies moda liu
kais savo agentus, kad lik ga
lėtų SLA paversti savo agentu, 
ir kad paskiau butų galima 
skelbti ir skiepyti Smetonos fa
šizmų tarp SLA ir aplamai 
tarp Amerikos lietuvių.

Bokštininkų ir fašistų or
ganas gerinasi lenkams
Paimkime “Vienybę”, fašistų, 

bokštininkų ir sargybininkij or
ganą. Juk ten dabar tikra jo- 
valienė šmeižtų ir nesąmonių 
prieš sau nepatinkamus SLA 
kandidatus į Pild. Tarybą. O 
ar kas matė, kad Vienybė pasa
kytų nors žodį prieš Smetonos 
viešpatavimą Lietuvoje? Juk 
ne. Juk visi matė, jei tėmijo, 
kaip Vienybė stačiai melavo A- 
merikos lietuviams, kad jokio 
Lietuvai pavojaus iš lenkų pu
sės nėra. Kad Lenkija jokio ul
timatumo Lietuvai nepasiuntė, 
ir kad ten (Lietuvoje) jokio 
nusiminimo ar sumišimo nėra. 
O tuo pačiu tarpu amerikoniš
ka spauda ir per radiją kas ke
lios minulės skelbė, jog lenkų 
armija jau sutraukta ties Lie
tuvos siena, kad Lenkija įteikė 
Lietuvai tokį ir tokį ultimatu
mą, ir 48 valandas* duoda laiko 
atsakyti. O Vienybė iš kovo 18 
dienos šių metų bara Amerikos 
lietuvius, sakydama “visur ant 
gatvių ir saliunuos visi šneka 
Lenkai ant Lietuvos puola, bus 
karas, kam, girdi, kalbėt tai, 
ko nėra, Lietuvai jokio iš nie
kur nėra pavojaus, tik anglų 
laikraščiai tą išpūtė ir žmonės
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jų klauso, ir tam panašiai. Na, 
sakykite, kų tas žmogus mano 
apie mus Amerikos lietuvius*? 
Ar jis mano, kad mes visi kvaii 
Ii, kaip jis pats, ar kų. Jau tik 
žmogus sveiku protu taip kvai
lai rašyti negali. Arba dabar 
tėmykite Vienybę, kaip gražiai 
prolenkiška pasidarė. Ar matė 
kas, kad Vienybė rašytų prieš 
lenkus? Juk ne. Tačiau už len
kus jau kiek vienam numery 
taip gražiai agituoja, aprašo, 
kaip lenkai lietuviškų krupnikų 
gėrė, kaip lietuviškus valgius 
valgo, kaip lenkų valdžia susi
tarus su kunigija laikys vienoj 
bažnyčioj lietuviškas* pamaldas. 
Ir daugiau tokių skanskonių 
prirašyta.

Gal ims agituoti už kitą 
Liublino uniją

Mat, jau pradėjo agitacijų už 
Lenkiją, kad Amerikos lietu-į 
vius galėtų pripratinti eiti su 
Liet, prezidentu Smetona į Len
kijos* kišenę kilų Liublino uni
jų sudaryti.

Na, ir tokie nori pasiimti S. 
L.A' į savo globų! Vėliau gal 
pradės agitacijų, kad SLA su 
“Zwionzak Narodowy” suvie
nyti. Kaip tai gaila į tai žiū
rint, kad ten kokis iš kur gai
dukas atsibaladojo ir mus visus 
Amerikos lietuvius nori už no
sies vadžioti, nori mus mokyti, 
kaip vesti organizacijas, kurias 
mes užgyvenome ir išaugino
me, kada jis dar velniai žino 
kur buvo. Na, o jis atėjęs prie 
laikraščio ir pyškina visokias 
nesųmones ir lyg pamokas, kaip 
vesti organizacijas, koks narys 
gali būti organizacijoj, koks 
ne; kas turi būt renkamas į 
Pild. Tarybų, kas* ne. Mat, jo ir 
jo sekėjų idėja yra ta, kad nors 
pagal SLA konstitucijų visi na
riai lygus, nežiūrint kokio nu
sistatymo butų politikoje ar re
ligijoje, vienok būti SLA Pild. 
Tarybos nariu, tai turi būti jo 
ir jo “tribe” pamostytas fašis
tas ir Smetonos geras klapčiu
kas. Ir tik tokius jie pripažįsta 
gerais nariais. Na, ar gali būti 
naivesnis* ir kvailesnių pareiški
mas. Tikri tautininkai taip ne
daro. Tikri tautininkai barsto 
sutraukti visus lietuvius, bet 
neskirstyti, o tokie tautininkai, 
kurie yra susispietę apie Vieny
bę po Tysliavos diktatūra, tai 
nėra jokie tautininkai: jie pa
tys nežino, kas jie tokie yra. 
Paimkime, kad ir tą faktą. Ka
da lenkų valdžia šturmavo 

prieš Lietuvą su savo armija ir 
lietuviai Amerikoje pradėjo 
protestus prieš Lenkijų kelti, 
tai visi vieningai be skirtumo 
ar tai politiško, ar tikėjimiško 
ėjo ir rengė protestus, ir visi 
džiaugėsi', kad nors sykį visi 
krūvoje einame Lietuvai pavo
jui esant. Na, ar ilgai tas trau
kės? Tik nespėjo tie protestai 
praeiti, kaip ir yėl Vienybė pil
na šmeižtų jprieš tuos pačius, 
su kuriais lik kų džiaugės; kad 
vieningai veikė prieš Lenkijų.

Del ginklų fondo
Baigdamas dar turiu primin

ti tai, kas rišas*i su tuo ginklų 
fondu. Idėja yra labai gera, ir 
aš tikiu, kad kiekvienas Ame
rikos lietuvis tam pritarė ir tu
ri pritarti. Bet kas gali užtik
rinti, kad tas ginklų fondas ne
bus panaudotas prieš tuos pa
čius, kurie dėjo pinigus tam 
fondui ? Juk ir dabar, kada len
kai pradėjo avantiūras prieš 
Lietuvą, ir Lietuvos įtakingiau
si vyrai buvo nuėję pas Lietu
vos prezidentų, kad sudarytų 
koalicinį kabinetą, ar preziden
tas* paklausė? Juk ne. Ir dar 
lyg pasityčiodamas paskyrė mi
nistrų pirmininku kunigų, ku
ris yra pasakęs, kad šita val
džia su ginklo pagalba užėmė 
Lietuvą valdyti ir tik su gink
lo pagalba ji tegalės būt praša
linta! Na, tai ar daugiau reikia! 
Čia aišku, kad jeigu tie tikri 
Lietuvos pa tri jotai Grinius, 
Slulginskas, Sleževičius, Kairys, 
Bistras ir kiti su jais buvę, bu
tų daugiau pasipriešinę, kad jų 
reikalavimas butų priimtas, ar 
nebūtų Smetona su savo Miro
nu panaudoję ginklų fondo pi
nigus prieš anuos? Taigi, kaip 
jau sakiau, kad ginklų fondas 
yra reikalingas, bet turėtų bū
ti tam tikras komitetas, sutver
tas iš kelių tikrų Lietuva na- 
trijotų ir kelių partijų, ir tas 
komitetas turėtų kontroliuoti 
lą ginklų fondų. Tai tada tikrai 
žinotume, kad tie pinigai bus 
teisingai sunaudoti ir tam rei
kalui, kuriam yra skiriami, ir 
kad nebus panąudoti prieš tuos 
pačius, kurie aukojo tam fon
dui.

Dar, tur būt, nepamiršom 
kaip po pasaulinio karo, kada 
buvo pasiųsta, jei neklystu, a- 
pie $30,000 iš Amerikos tų pa
čių žmonių vardu, kas atsiti
ko? Ar nepanaudojo savo rei
kalais, užuot tam, kam buvo 
siųsti? Tai kaip galima pasiti-

ARGENTINOS LIETUVIU NUSISTATYMAS 
VILNIAUS KLAUSIMU

l v# •Argentinos Lietuviai Pageidauja, Kad Vilniaus Grąžini
mo Lietuvai Klausimas Be Atidėliojimo Butų Iškel
tas Tarptautiniame Forume.

Imperialistinės lenkų val
džios ultimatumas Lietuvai su
jaudino viso pasauli# lįętuyius. 
Kiekvienas lietuvis, kad ir toli
miausioje pasaulio daly gyve
nus, piktinosi ir piktinasi lenkų 
smurtu prieš Lietuvų. Neramus 
laukimo momentas buvo 1938 
metų kovo mėnesio antros pu
sės pradžioj, kada lenkų impe
rialistai grūmojo okupuol Lie
tuvą, jeigu Lietuvos vyriausybė 
neišpildys jų ultimatume pa
tiektų Lietuvai reikalavimų ir 

*jeigu neužmegs diplomatinių 
ryšių su Lenkija, okupavusia 
musų Vilnių.

Argentinos lietuviai, drauge 
su viso pasaulio lietuviais, sa
vo mintyse turėjo brangų 
mums Vilniaus vardų. Mes ke
lis kartus rinkomės* ir svarstė
me, kas daryti, prieš kų protes
tuoti, kaip reikalauti, kad len
kai pildytų Suvalkuose 1920; 
meluose duotus Lietuvai pasi
žadėjimus, kuriais einant jie 
pripažino Lietuvos istorinę sos
tinę Vilnių Lietuvai.

Dabar jau matome, kad Lie
tuvos vyriausybė užmezgė di
plomatinius santykius s*u Vil

keti, kad ir dabar to nepada
rys, ir dar aršesniam reikalui.

Jau turėjome progos pažin
ti tauininkus

Taigi, viską sudėjus išeina, 
kad musų fašistai, ' pasivadinę 
tautininkais, nori mus Ameri
kos lietuvius savotiškai mul
kinti lyg mes maži vaikai ir jų 
kvailų triksų nesuprantame. 
Tačiau vyrukams nesiseka bū
ti musų vadovais ir dar su ko
kiu ten grinorium priešakyj, 
kuris straksi, kaip gaidukas 
rėkdamas* “mes tautininkai! 
mes turim SLA valdyti”, ir tam 
panašiai. Juk tautininkai jau 
valdė SLA per 16 metų, ar 
daug išaugino? Juk tada buvo 
geri laikai. Žmonės turėjo pi
nigų, galėjo sutraukti dešimtis 
tūkstančių narių, jei butų bu
vęs Susivienijimas tvarkomas 
gerai. Bet pakenkė tas skirsty
mas narių į grupes ir partijas.

nių okupavusiais lenkais, pra
dėjo pašto, telegrafo, telefono 
Susisiekimą, atnaujina susisie
kimą geležinkeliais ir t.V’Bet 
Kaune ir Varšuvoje besitęsian
čiose Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybių koniis*ijų derybose vi
siškai neminimas Vilniaus var
das, nekalbama apie jo grąži
nimą Lietuvai. Tas reiškinys 
skaudžiai slegai Argentinos lie
tuvių dvasių.

Dėl to mes vienbalsiai pro
testuojame prieš Lenkijos im
perialistinės vyriausybės varto
jamą smurtą prieš Lietuvų ir 
pageidaujame,

Kad Lietuvos vyriausybė 
tarptautiniame forume be a- 
tidčliojimo iškeltų Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai klausimą 
ir kovotų už lenkų okupuotu 
Lietuvos teritorijos dalių grą
žinimą Lietuvai. Tokią Lie
tuvos kovą parems visi Ar
gentinos lietuviai.
Idant visa musų tauta, idant 

plačiosios Lietuvos gyventojų 
mases laisvai galėtų Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai klausimą 
spręsti, pageidaujame,

Tverdami visokius bokštus, sar
gybinius, jie tuo ardė ir ardo 
SLA, ir ardys* tol, kol aniems 
nepasakys Amerikos lietuviai, 
kad jau gana jums kvailiot. 
Rusų-japonų karo metu atva
žiavo B. Balutis. Tas kaip pa
valdė SLA 1910—1911 metais 
velionies M. J. Damijonaičio 
prezidentavimo laiku (mat, M. 
J. Damijonaitis buvo preziden
tas, o Balutis jo “advaizeris”), 
tai iš 11,700 narių per metus 
laiko palikome lik ant 2,900. 
Tada irgi tas pats buvo. Tu so
cialistas? Gerai, lauk iš SLA 
ir t.t. Tas pats* buvo ir prie Ge
gužio. Tu bolševikas? Gerai, 
lauk iš SLA. Dabar Tysliava su 
savo bokštininkais ir sargybi- 
ninkais po vadovyste skandalų 
išradėjo Strimaičio vėl kartoja: 
tu socialistas? Gerai, lauk iš 
SLA. O tai dėl to, kad reikalau
ji lygių teisių. ,

kad Lietuvoje butų atsteigta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Deklaracijoje pabrėžtoji de
mokratinė valdymosi siste
ma ir kad plačiosios gyvento
ju masės turėtų savo atsto
vybę iš savo kandidatų rink
tame Seime, Steigiamojo Sei
mo numatytais Konstitucijos 
dėsniais.
Jau antras mėnesis Europos 

telegrafo agentūros visame pa
saulyje skleidžia gandus, buk 
Lietuvos vyriausybe priėmusi 
visus šešis lenkų ultimatumo 
punktus, kurių ketvirtame bu
vo reikalaujama išbraukti Vil
niaus, kaipo Lietuvos sostinės 
vardų iš naujosios Lietuvos 
Konstitucijos. Taigi, kad tiems 
gandams užkirsti kelių, mes 
kartojame savo pageidavimų,

kad Lietuva ieškotų draugų 
demokratinių valstybių tarpe 
ir kad Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai klausimas be atidė
liojimo butų iškeltas tarptau
tiniame forume.
Šie pakeidavimai oro paštu 

siunčiami svarbesniems lietu
vių spaudos organiams ir Lie
tuvos Telegrafo Agentūrai “El
tai” Kaune.

Pasirašė:
Antanas šiaudvytis, Susivie

nijimo Lietuvių Argentinoje 1 
sk. sekr.

Kastantas N. Norkus, “Ar
gentinos Liet. Balso” rekato- 
rius.

Kazys Vainonis, Arg. Liet. 
Komit. Gelb. Ispan. Liaud. 
pi r.

Tadas Adomonis, Argentinos 
Liet. Spaudos B-vės “Talka” 
pirm.

Juozas Baltušninkas, “Mo
mento” Redaktorius.

''Danielius Jakubonis, “Liau
dies Teatro” sekretorius.

Juozas Miliauskas, Arg. Liet. 
Komit. Liet. Soc. Kai. š. K. 
pi r.

Kostas Šimkus, Argent’nos 
Liet. Sporto Klubo pirmininkas.
Buenos Aires, bal. 30 d., 1938.

ĮVAIRENYBĖS
Maroke, Esą, Gyvenąs 

Beždžionžmogis
“Neues Wiener Journal” pra

neša, kad Maroke, vienoj vieni
šoj Skonros oazėje gyvenąs 
beždžionžmogis, vardu Asso. 
Tuo beždžionžmogiu, esą, jau 
susidomėję ir zoologai. Asso 
savo kūno išvaizda visiškai pa
našus į beždžiones, tačiau nuo 
jų skiriasi tuo, kad visai ne
sąs apaugęs plaukais ir, be to, 
atrodo, kad turįs žymiai dau
giau proto, negu kitos beždžio
nės. žmonių kalba kalbėti As
so negalįs, bet vis dėlto su juo 
esą galima šiek tiek susikal
bėti įvairiais garsais. Skonros 
oazės berberai pasakoją, kad 
Asso esąs nepaprastai greitas 
ir patvarus, net žymiai greites
nis už arklį: esą, per dieną jis 
galįs nubėgti net 100 km. As
so labai gerai suprantąs pini
gų vertę. Esą, dažniausiai jis 
sėdįs prie karavano kelių ir iš 
praeivių atkištomis “rankomis” 
maldaująs išmaldos. Surinktus 
pinigus Asso parnešąs vienai 
senei berberei, pas kurių jis gy
venąs.

Žinoma, šitos žinios tikrumu 
tenka paabejoti. O jeigu oazėj 
ir gyvena koks “beždžionžmo
gis” Asso, tai jis tikriausiai 
yra tik paprasta, gal būt ati
tinkamai išdresiruota beždžio
nė. Tarpiniai pr darai tarp žmo
nių ir beždžionių yra gyvenę 
nepaprastai gilioje senovėje, ir 
apie juos mes šiandien patiria
me tik iš {vairių iškasenų (griau
čių, kaukolių ir kt.). Kad mu
sų laikais kur nors gyventų 
beždžionžmogių, mokslui tai 
nėra žinoma. - C. ’
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NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ ATYDAI!

Hollywood PietuĮ Setą
papuoštą

Tikru-22 Karatų Auksu

ŠTAI KAIP GALIMA TA TAIP PUIKŲ SETĄ ĮSIGYTI

Sekite Naujienas Kasdien!

Mums tenka ypatinga malonė pasiūlyti Naujienų skai
tytojams, tikrumoje, suteikti progą Įsigyti šį labai gražų

Šiandie Naujienose telpa apgarsinimas ir kuponas. Iškirpkite tą 
kuponą, kuris kartu su 44 centais suteiks jums teisę įsigyti 
atskiras dalis to kombinuoto pietų indų seto. Kuponai Naujieno
se bus talpinami kasdien. Pradėkit rinkti kuponus tuoj po pasi- 
fdflymo, nes kuponai tilps Naujienose tiktai dar keletą sąvaičių.

NAUJIENŲ 
GEGUŽINĖ

Setas yra padarytas iš puikiausios medžiagos, tos industrijos ga
biausio artisto išgalvotos mados . . . Tai setas, kuriuo džiaugsitės 
ir didžiuositės ...

nas žittb, kad komunistinė Rū
dija nėsirengia pulti Lenkiją, o 
iš kitos puses visi žinome, kad 
Lenkija rengiasi pasmaugti 
LietuVą. Taigi popiežius turėjo 
melstis, kad Dievas apsaugotu 
Romos katalikišką Lietuvą nuO 
Romos katalikiškos Lenkijos,

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų yra duodamas dykąi. Norintys turėti parengimus, 
turite pirma užsiregistruoti kurią dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą.

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.
Mrs. Wm. Jarsombeck (Atkočaitytė) 

8328 Kean Avenue Willow Springs.

o ne Lenkiją nuo komunistinės 
Rusijos užpuolimo.

Vėl štai jau aritri metai, kai 
lietuvių katalikiškoje spaudoje 
rašoma apie Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktuves. Ar po- 
piėžius žino apie tas sukaktu
vės? Ar ką apie tai rašė jo or
ganas Osservatore Romano? 
Apie tai mums Romos katalikiš
ki laikraščiai nieko nepraneša.

Va, kur randasi baisi spraga 
lietuvių Romos katalikų veik-

Aš parapijdnas duodu žinoti, 
kad aš Drauge iš balandžio 12 
d. skaičiau pastabą apie šališ
kas informacijas. Ten minimą 
apie aprašymus Chicagos liė- 
tūvių angliškame dienraštyje 
Chciago Herald and Examiner. 
Draugas tvirtina, kad informa
cijos tiems straipsniams imtos 
iš Naujienų pastoges. Todėl 
Draugas bara Naujienas, kam 
jos neinformavo minėtą angli
šką laikraštį apie Marijonus, 
jų seminariją, jų leidžiamus 
laikraščius, apie lietuvių baž
nyčias, lietuvių klioštorius ir 
t. t. Suprantam: , kad man pa
prastam parapijonui nėra žino
ma, ar vien Naujienų štabas 
teikė minėtas informacijas. Bet 
man ir kitiems parapijonams 
darosi aišku, jog Draugas nori, 
kad Naujienų štabas informuo
tų i ngliškus laikraščius apie 
lietuvių Romos katalikų Įstai
gas, organizacijas ir veikėjus.

Galima sakyti, kad tai yra 
taip sakant, “something new” 
ir verta plačiau apie tai pa
gvildenti.

.Jei Draugas paveda Naujienų 
štabui informuoti vietinę ang
lišką pas; ulinę spaudą apie ka
talikų Įstaigas, organizacijas ir 
veikėjus, tai lai būna tas Įga- 
l ojimrs praplėstas. Visi žino
me, kad katalikiškas pasaulis 
neišpasakytai silpnai informuo
tas apie visokėriopus lietuvių! 
I'.Omos k. taliku reikalus. Tie-1
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siog begalo keista, kad apie ka
talikiškos lietuvių tautos rei
kalus nėra informuoti svetim
taučių katalikiški k ikraščiai. 
Nei net popiežiaus organas Os
servatore Romano, nei pats po-! 
piežius neturi tikslių žinių apie 
Romos katalikišką Lietuvą. Tik 
žiūrėkime.

Št i neseniai dėl lenkų ulti
matumo Lietuvai buvo sujau
dintas ’v’sas pasaulis. Pasauli
nė svetimtaučių spauda pkčiai' 
apie tai rašė ir rodė palankumą į 
Lietuvai. O ką tada rašė apie 
Lietuvą angliški katalikiški 
laikraščiai? Tur būt, nieko, nes 
lietuvių katalikiški laikraščiai 
jų necitavo. Tie laikraščiai ne
rašė, tur būt, dėl to, kad truko 
informacijų, kurias turėjo su
teikti Draugas, Marijonai, Fe
deracija ir kunigai.

Toliau, kas seka Draugą, tai 
galėjo dažn: i matyti Įvairių ei-' 
tatų iš laikraščio Osservatore 
Romano, popiežiaus organo. 
Bet ar matote citatų iš to po- 
pieŽk lis 'organo apie Lietuvos 
krizę ryšium su lenkų ultima
tumu? Nematėte. Turime dary
ti išvadą, kad arba popiežiaus 
organas nieko nerašė ir savo 
tylėjimu pritrre Lenkų smur
tui, arba rašė užgirdamas tą 
lenkų smurtą. O Romoje gyve
ną Marijonų generolas kun. Ci- 
kota ir būrys lietuvių Romiškų 
kunigų. Ką jie ten veikia, kad 
neinformuoja r p:e katalikiš
ką Lietuvą katalikybės centrą?.

Toliau matome, kad ir pats 
popiežius stokuoja informacijų 
apie kr talikišką Lietuvą. Atsi
mename, kad lenkų ultimatu
mas turėjo išsibaigti šv. Juo
zapo, bažnyčios globėjo, dieną, 
kovo 19 dieną. Taigi šv. Juoža-' 
po dieną katalikiška Lenkija1 
galėjo atidaryti ugnį prieš ka
talikišką Lietuvą. Aišku, kad 
galėjo įvykti baisiausias daik-* 
tas. Ar tokiu svarbiu momentu 
popiežius prabilo? Ne. Taigi,! 
ar nereikia informuoti ir patį 
popiežių?

Štai vėl Velykų dieną popie
žius p: darė tris naujus Šven
tuosius. Jų tarpe lenką jėzui
tą Bobolą, kurį rusų kazokai 
nukankinę. Ta proga popiežius 
meldėsi, kad Dievas apsaugo
tų Lenkiją nuo komunistiškos 
Rusijos, čia vėl popiežius sto-' 
kavo informacijų. Juk kiekvie-

Taigi, galų gale ir sakau: jei 
Draugas nori, kad Naujienų 
štabas informuotų vietinę pa
saulinę spaudą apie lietuvių 
katalikiškas Įstaigas ir organi
zacijas, tai tą įgaliojimą pra
plėskime. Prašykime Naujienų 
štabo, kad jis informuotų apie 
lietuvių Romos katalikų įstai
gas ir jos reikalus svetimtau
čių katalikišką spaudą, patį po
piežių ir jo organą Osservatore 
Romano.
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Tautos Vado 
Dekretas

šit ką skelbia Padaužų Res
publikos Tautos* Vadas:
, Kadangi Padaužų žemėj nė

ra nė vieno prasčioko, todėl 
kiekvienam činauninkui, aristo
kratui, dvasiškiui ir Šunų gau
dytojai yra duota šiokia tokia 
laisvė išsakalbėti ir išsirašyti, 
jeigu jis moka. Skaityti yra vi
sai Uždrausta, nes jeigu žmortcs 
iriitų skaityti visokių durnių 
raštus, jie gaišintų laiką ir su- 
krei«avotų.

Viširs savo raštus Tautos va
das* čėhmrdoja, todėl juosė ne
gali būti nieko kurstančio, įžei
džiančio ir paškudno. Po visais 
savo raštais jis pasirašo savo 
garbingą vardą ir pilnai ui 
j bos atsako pats prieš save.

Visi nepasirašyti jo kapitonų 
ir gizelių raštai turi pereiti per 
jo cenžurą. Kadangi buvo atsi
tikimų, kad tokie raštai tapo
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BIRUTĖS DARŽE

BLtJE BIRD SYSTEM 
TEL. LINCOLN 5657 

Pradedant Sekmadieniu, Gegužės 9-ta 
Bušai Daro Keturius Tripus Sekmadienį

A.M. A.M. P.M. P.M. 
63RD aiid CICERO ............................................ 10:20 11:20 1:20 3:50
ARGO ..................................................................... 10:30 11:30 1:30 4:00
JUSTICE ..........    10:35 11:35 1:35 4:05
WILLOW SPRINGS ............................................  10:40 11:40 1:40 4:10

-GRĮŽTANT —
WILLOW ŠPRING ...................................................
JUSTICE ........................................................................
ARGO ..............................................................................
63RD and CICERO ...................................................

— KASDIEN
—GOING—

A. M. 
63rd and Cicero .................. 10:20
Argo ...................................... 10:30
Justice ...... ..t...................  10:35
Wil!ow Springs ... ............  10:40 
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Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ——

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius 

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemtock 0318

prašmugeliuoti į spaudą be 
Tautos Vado žinios ir pakenkė 
arba balševikiškam, arba/ socia- 
listiškam, arba tautininkiškam 
arba religiškam judėjimui arba 
ir keliems* judėjimams sykiu, 
lai Tautos Vadas nusprendė 
spaudą visai panaikinti, jeigu 
bus taip daroma ateityj, nes jis 
yra visokių judėjimų šalinin- 

! kas ir nė vieno nenori sutar- i mozuoti.
Kurie turi rašymo ligą ir ne

gali išsigydyti, lai rašo dainuš
kas ir kitokią poeziją ir ne
siunčia jos į spaudą. Prozos ra
šytojai gali atspausdinti savo 
veikalus* savo kaštais arba ras
ti kokį durnių, kuris atspaus
dins. Gi tokie rašytojai, kurie 
mano, kad jų raštai butų įdo
mus ir kitiems skaityti, turi at
siklausti Tautos Vado, nes per
daug jau tilpo tokių raštų, ku
riuos tik pats rašytojas ir jo 
bei jos šeimyna teskaito. Jeigu 
šitokie dalykai leidžiami daryti 
kitur, jie nebus leistini Padau
žų spaudoj. O jeigu bus leidžia
mi, tai Tautės* Vadas visai su
stos rašęs, o tuomet prasidės 
sviete mukos ir suirutės.

Ar dabar suprantate, ką aš 
pasakiau? Jei ne, tai dar ge
riau. —Tautos Vadas

P.M. 
12:20 
12:25 
12:30 
12:40

P.M. 
2:40 
2:45 
2:50 
3:00

P.M. 
5:25 
5;30 
5:35 
5:45

SCHEDULE — 
—RETURNING—

A. M. 
Wįllow Springs .................. 11:40
Justice ........................  11:45
Argo ........  11:50
63rd and Cicero .... 12:00 noon

Kam Skųstis?
Padaužos turi Stebėtis iš pa

žangiųjų Chicagos lietuvių, ku
rie sakosi dirb£ visą amžių vi
suomenės naudai, tačiau nieko 
pastovaus ir matomo neįkurę.

Mes matome jų dienraščius 
ir vieną savaitraštį. Matome ke
lis suaugusių ir jaunuolių cho
rus, kuriems klerikalų cnorai 
negali prilygti... Matortie milži
niškas pašalpos organizacijas, 
kurios jau kelios dešimtys* me
lų pasižymi pavyzdingiausia 
tvarka ir teisingiausiu pašalpų 
mokėjimu. Kuomet klerikalų 
tavorčystės yra nesvietiškai mi- 
zernos, kupinos kvailiausios 
tvrakos ir dažnai neturi ištek
liaus laiku išmokėti pašalpas ir 
pomirtines.

Tiesa, Chicagos lietuviškieji 
klerikalai turi pristeigę tokių į- 
s'laigų, kurioms nepriklauso lie
tuviams ir į kurias žmonelių 
pinigai pilami ir pilami kai į 
kiaurą maišą. Tokį biznį dary
davo ir Padaužų pinionzų rtii- 
nisteris, kuris išsivežė pinigų 
maišus į Lietuvą nusipirkti vi
štikių medalių ir būti pašėna- 
votas patriotas. Tokį biznį da
rė ir Bishopas su įJaringtonu, 
bet jiedu nors daiį pinigų grą
žino bent nekuriems žmonėms.

Medalių kaina
Pinionzų ministeris praneša 

mums iš Lietuvos*, kad visi me
dali n iai kavalieriai už medalius 
užsimoka Smetonos valdžiai. 
Tie Amerikos liėtiiviai, kurie 
gavo prasčiausib gatunko me
dalius, mokėjo po septynis do
lerius ir pusę. Galimas daiktas, 
kad jų padarymas valdžiai at
sieina, kokis piisdoieris ar do
leris, bet reikia pris'kaitliuoti ir 
transportaėiją, ir konsulų ke- 
libnės į barikietuš, kur medaliai 
užkabinami.

Musų išrokavimu, nieddlių 
industri j a def ici to riėnėša, ’to- 
del Lietuvos valdžia šį eksport- 
tą tūrėtų padidinti ir įsteigti A- 
merikoj agentūras kostumerių 
ieškojimui. Iš kiaulienos, mums 
išrodo, nėra ir nebus toiklo pel
no, kaip iš medalių.

Padaužų žodis: — Kada ga
vome šias informacijas, vierias 
smetoninis* kavalierius jas už
ginčijo, nes medalis jam kašta
vęs $50. Well, mes nėsispbrin- 
šiine, nes durnių ir čigonas ap
gauna. Būt mažu tas ihedalis 
buvo geresnio gatūnko.

SVEIKAS GYVAS" DIDY
SIS PADAUŽA!

Aš dabar važinėju po Rusiją. 
Kartu su manimi važinėja ir 
dvi gražios mergos. Matyti, 
maskviečiai myli šiltą orą ir 
saldų niiegą... Mes es*afne net 
kitoj pusėj žemes, kitam kon
tinento krašte, bet Stalino dar 
nematėm. Aš labai nusistebė
jau, kdd nlušų priėmimui gro
jama a'incr ikohiŠkaš “Threė 
Litfle Pigs”. Aš manau, kad jie 
turėjo griežti “Rusija brangi”. 
Gal jie manė, kad mes ne ko- 
mdnistai, tad taip ir pasielgė. 
Ar tamsia gali paaiškinti?

Su draugiška pagarba
Komunistų Vadas

Atsakymas: Tamsta esi lai
mingas, kad jie nesužinojo jū
sų ypatiško nusistatymo! Ki
taip jie butų užgfojį tą pačią 
melodijų, kaip Ir draugui Žal- 
piui... Tamsta buk atsargus ir 
nepasirodyk, kad esi komunis
tas! Kada jie groja “Thtee Lit
tle Pigs”, tai tarhšta irgi taip 
nūduok...

Staliną galima matyti krutu
muose paveiksluose.

—Didysis Padaūžū 
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BIRUTĖS DARŽE
Gegužes 22 d. 1938

Mintys it 
Šypsenos

Sakomi, kad vyras be kan
trumo, tai žiburys be kerosino. 
Ar tiesa?

» » »
x ' 'V

Motina—Ko verki, vaikeli?
Vaikas—Tėtė nūsimušė pir

štą su plaktuku...
Motina—Tai tau, vaikeli, vi

sai nereikėjo Verkti, tik juok
tis. • (

Vaikas—.. .Taigi.,.. taigi sis 
.. .tai juokiausi... Buuuuu!

Kavalierius—Ar žinai, pane
lė, kad andai, vyras tapo pasių
stas mėnesiui kalėj iman , prie 
sunkiųjų darbu tik už tai, kad 
tik vieną karta pabučiavo mer
giną ...

.—Oh Petrili.... Duok man 
tokį bučkį už kurį tau tektų vi
sas amžius.

» » »
Ką jis sakė, kuomet jam 

pranešė, kad jis tapo tėvu try
nukų ?

%
Jis suriko: Valio mario į- 

pląukų taksai sumažės ant $1, 
20'0.00.

Mes visi turime paslaptirigas 
nuodėmės, bet jeigu mes pa
tys apie tai žinotume, tuomet 
mes riešpręstūrne apie kitus 
taip lengvai George Kliot

■ » » a
Jisai—Ar tainšta kada mė

ginai bučkį karietoje?
Ji—(užsigavus) Ar aš atro

dau, kad esu tokia mergina, ku
ri niekad karietoje nevažinė- 
jus?

» » »
Kas gal mums pakenkti, jei

gu Inės ištikimi sau, ir veikia
me tą, kas mums atrodo teisin
ga? s —Black

a a a
Teisėjas į prisaikintąjį teisė

ją (juryman)—Tai jus sakote, 
kad jus jau nustatę savo nuo
monę, apie kaltę šio žmogaus?

Pris. Teisėjas—Taip, garbus 
teisėjau, vien tik pažvelgus į 
veidą to žmogaus užtenka su
prasti, kad jis kaltas.

Teisėjas—Viešpatie! Juk tai 
prokuroras!

« » »
Pamokslininkas: “Mano mie

li broliai! Jus turite išmokti, 
kaip mylėti ir gerbti savo kai
myną, taip kaip save!”

Klausytojas: “Bet man ne
leistina. Mano žmona uždraudė 
nėt ir kalbėti su savo kaimyn- 
ka-gyvnašle.”

Ramiai Miegokite
Pabandykite hoineopaiikos W63. 
GANA NAKTIMIS KILNOTIS. Pa
dekite. Gamtai nugalėti tą silpnin
antį, keblų pūslės stovį. Atstatyki
te savo tikrą miegą, pajėgas it gy
vumą. Pilnas gydymas $1.00 arba 
pristatymas COD. pins pašto išlai
dos. Greitos pasekmės arba, pini
gai grąžinami. CHARTEfe HOMEO 
CO., 207 N. Michigan, Chicago, 111. 
Dept. A. 22
_ , ■ »,it —i ■ ■■ —» i . i — ■ > >* r ii ■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

MASTER WIND0W SflADE C0.
S. J. Vondrak TeL Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padaroin ant Užsakymo
FlRANKOM LAZDAS . . . MES NUMlERUOJAM IR UMLABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETlAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)A__ r'_____L.__ _____ _____________________________ U______ 1_____ __________ _________ -1___ -J

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine.
IŠPLAUKS MODERNIŠKUOJU 

MOTORLAIVIU

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1938 m.

Gegužės-May 28
TIESIOG J KLAIPĖDĄ 

NEPERSĖDANT
Per Gothenburgą, Švediją

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laikė. Laivė 
mandagus patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta 
Švara. Laive lietuviškos knygos, plokštelės, laikraščiai 
kelionės laiku yra jūsų. .Įdomi ir linksma kelionė. Kas 
gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New 
Yorke išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ, kurią 
numatoma pasieksite birželio 9 d. ryte.

Sutaupysit pinigą pirkdami laivakortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės į

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO. 
“Naujienų” Laivokorčių Skyrius

1739 SOUTH HALStED ST.» CHICAGO, ILL.
Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE
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“AMERICANS FIRST—LITHUANIAN ALWAYS

PUBUSHED EVERY ŠATURDAY
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
Singing
Litnuamans

Personalities of Interest

Lithuanians Contract 
Ten Thousand 
Square Feet

and help the Democratic party to get 
rid of its tories, then La Follette’s nevv 
third party will have performed 
Service to America.

For the outstanding political 
of this country today is two
parties, one genuinely conservative, the 
other

a real

need 
main

By NORA GUG1S

follovving installment of “Singing

OI It is our pleasure to present each tveek individuali tvhose activitiei, character 
ambition are noteivorthy and of fine influence in Lithuanian riteles.

With tbe enthusiastic support 
million or more Lithuanians residing 
in the United States. Lithuania propo- 
ses to have a comprehensive exhibit at 
the New York World’s Fair 1939 
has contracted for 10.000 square 
of space in the Hali of Nations.

of the

and 
feet

the tourist vvill be pre- 
main bąli. Agriculture, 
industry will occupy an- 

The others will be devo-

The display at the Fair will serve 
as a centrai attraction for an unprece- 
dented assembly of Lithuanians from 
all parts of the world. Relatives in the 
homė country of Lithuanians in the 
United States already are organizing 
excursions to the Fair, where they will 
meet with brothers, sisters and cou- 
sins not seen for years. Citizens of the 
Baltic Republic living in other Euro- 
pean countries are making similar plans 
and when Lithuanian Day is celebrated 
on September 10 next year at tbe Fair, 
the gathering is expected to establish 
an unbeatable record.

The exhibit itself will comprise five 
sections. Everything the republic offers 
of interest to 
sented in the 
commerce and 
other section.
ted to displays shovving the progress 
of Lithuania during its twenty years 
of independence; folk art and erafts. 
and fine arts. tbe latter made up of 
paintings and seulptures brought from 
the museums of Kovno and other ri
ties.

The only woman High Commissioner 
for the Fair is in charge of the exhi- 
bit. She is Miss Madeleine Avietenaite, 
head of the Lithuanian Press Bureau, 
a part of the Foreign Office. Miss 
Avietenaite was born near Boston and 
educated in this country. going to Li- 
tbuania when independence was gran- 
ted after the World War. Tbe govers- 
ment has made budget arrangements for 
participation in the Fair.

Colonel A. Merkjys, Mayor of Kov
no, the Capital, will visit the exposi- 
tion with other officials. They will be 
present on Lithuanian Day, when pic- 
turesque folk dances in native costumes, 
and chorai singing will be featured.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by" Dr. E. G. Petera

A Netv Third Party 
Buying Dead Horses

A Netv Third Party

the fate of the
National Progressives 

launched by Governor

nevv

of this country, grow until it 
becomes one of the cbief parties 
nation operating under the two- 
system? Or vvill the National

even flourisb,

six points in 
differs much

The 
Lithuanians” will appear in next vveek’s 
issue of tbe English Section.

truly Progressive.

Buying Dead Horses

Dillin- 
by the 
RFC—hcad of

Corporation— 
horses with the

They Teach Others the Joy They Knotv recital for vvhich they have been reli- 
giously practicing . . . hard though that 
may be for those vvhose minds zare fil- 

| led vvith the coming trip abroad and 
that nevv hat and suit ready to be pack- 
ed, (What say, Aldona Grigonis, Estel- 
le Rimkus, Estelle Galdikaite?)

What would Life be without music? 
—for music brought them togetherj 
and music is leading tbetn ,on. As a 
young giri, Anele Salaveičikiute some- 
times left her native statė of Connec- 
tieut to sing in other statės, one 
which was Massacbusetts.

of

this 
va- 
vve

good old town 
happened that 

the recep- 
all started.

and after 
their lašt

vvas on
thus it
Chicago
pea’ed

of
a

a hide 
be too 
up tohe vvakes

dead.
then, since one

as though he 
to sėli.

rotten to
the fact

is not

For 
skin 
that

losing 
long- 
Jesse 

a fat 
len-

to 
by

the

Commerce Com-

Jesse James, likę the late ohn 
ger, lived by the gun and died 
gun. Būt Jesse Jonės, 
Reconstruction Finance 
lives by buying dead 
taxpayers’ money.

Now, if Jonės were a horse-trader, 
such as used to travel up and down the 
country thirty years ago. he could at 
least get sometbing out of a horse that 
he bought and that dieęi on his hands. 
He could at least skin the nag and se!l 
the hide. Būt from the loans he is ma
king to bankrupt railroads with tax- 
payers’ money, it looks 
won’t even have 
those horses will 
before 
they’re

Būt
his own money,' būt that of the 
suffering tax-payer, what does 
care? He may even be receiving 
commission from the railroads for
ding to them when they cannot pos- 
sibly borrow money anywhere else, and 
Jor lending them our money with 
vvhich to pay interest on bonds vvhen 
the railroads in question badly need 
eut dovvn their bonded indebtedness 
drastic re-organization.

In December, 1934, for instance,
directors of the Milvvaukee originally 
capitalized at $803,000,000 were 
agreed that the road would have to go 
through the vvringer. Then one of the 
directors got a bright idea. Persuading 
the ICC—Interstate
mission—to certify that the Milvvau
kee was in sound financial shape and 
not in need of re-organization, that 
road got a $1 1,000,000 loan from 
free-handed Jesse. A few months later 
that road vvas in the bankruptey courts, 
and reduced its dėbt burden sharply,

Or take the Wabash. After that road 
had gone into receivership early in the 
depression, Jonės advanced it $16.000. 
000 to enable it to continue paying in
terest to bondholders and to repay half 
of the money it ovvned to banks. When 
the Wabash had to re-organize, as it 
should have done before receiving the 
RFC loan, that road shovved its gra- 
titude to Uncle Sam by giving prefer- 
red bond-holders 100% value in first- 
mortgage bonds maturing in 
years. RFC—we taxpayers—is
paid off in bonds on vvhich interest 
vvill be due only if such interest is 
earned after the first-mortgage bonds 
are taken care of. ,

If millions of 
it on the chin” 
pay-euts or in 
can’t bonholders
Hovv, I ask, does lending the tax- 
payers’ money to railroads to pay in
terest on top-heavy dėbt structures help 
to stop the recession, vvhen the rail
roads have just announced a $250,000, 
000 wage eut?

And with our tax burden as heavy as 
it is, why should vve ordinary citizens 
let Jesse Jonės pour our money dovvn a 
rat hole through buying dead horses?

thirty
to be

vvorkers have “taken 
since 1929 either in 
unemployment, vvhy 
sacrifice a little too?

APPLICATION’ SUPREME

būt letters and cards from 
ind.ividua’.st have come and

had a feeling for the ”wander- 
Secretary bas 

in Washington, 
to the

Our Recording 
enjoying a tour

Communications have been few 
week, 
rious 
have 
lust.” 
been
D. C. and an invitation 
Folk Festival. Wanetta . Grybas 
ded a card with the salutation, 
ington is certainly grand.”

National 
forvvar- 
“Wash-

Louise Narmonta, a staunch 
ter of the LUC and o correspondent 
for the Women’s Page of Naujienos 
vvrote the follovving: Dear Ann: “As 
the saying goes “better ląte than never” 
—so I am vvriting to you at this late 
date to tell you hovv much I enjoyed 
the student’s evening at the Lithuanian 
Auditorium. I don’t think another per
son in the audience valued your pre- 
sentation as much as I did. You see, 
I can speak from experience for hav
ing gone through the šame thing in 
my student days. I can appreciate very 
much the sacrifice of time and effort 
vvhich you people gavę to make your 
evening a success. No one realizes hovv 
va!uable time is to a student except one 
vvho has been a student and especially 
under similar circumstances. Most as- 
suredly. I congratulate the LUC on its 
tallent, its efforts and its success. I 
don’t think the dldfet &erieration bas 
to vvorry about our Lithuanian youth, 
as long as the LUC can adapt itself 
so vveli socially and culturally to Lith
uanian society.” 

* *
On May 1, the team 

George Williams 
and lošt to the 
score of 4-2, and 
time! The splash
lege svvimming pool 
enjoyed by the players

May 5th, Thursday, the LUC vvas 
scheduled to play the Red Wings būt 
due to the failure of men from each 
team to shovv up, there vvas only a 
practice game.

May 8th the LUC held an outing 
and hike in the vvoods around Palos 
Park. Five LUC members vvent off to 
play golf on the Palos 
golf course. Rulis, Drigot, 
tbe Faiza Bros. (And 
tbe score cards.)

The LUC Baseball 
supervision of Stanley
ticed faithfully for^the coming games 
vvith the Red Wings May 14, and PIR
MYN, Sunday, May 15 th at Birutės 
Grove.

suppor-

played at the 
Baseba’.l field 
team vvith a

College 
outside

Better luck next 
held in the col- 
was thorougbly 
and their guests.

7-4. 
party

they

Park 
Prūsas 
didn’t

golf 
and
save

team
Drigot has prac-

under the

A. Stephens (Salaveičikiiitė')

Golf and Pinochle 
Tournaments Pro- 
mise Joy To Ali
Grand Time To Be Had By 
Kiddies As Well As By Dad- 

dies and Mamas at Naujos 
Gadynes Affair

groups and participate in the tourna- 
r ment. Prizes will be given for a vari- 
I ety of scores, both high and low, so 

hovvever you may play, you may win 
one of the prizes. May I stress the ad- 
vance reservations, vvhich mušt be in 
at least a week before the tournament. 
You may phone in your reservations 
either direetly to the club, Greenleaf 
9182 and asking for Mr. Miller, or 
Lafayette 5279, and make your reser- 
vation with George Stephens.

By Josephine Miller

What will be 
third party, the 
of America, just 
Philip La Follette? Will it, likę the
British Labor Party or tbe Republican 
party 
really 
in a 
party
Progressives of America follow in the 
footsteps of the BuII Moosers of 1912, 
or in tbe footteps of many another 
would-be third party in this country— 
live for a time, perhaps 
then die?

Only the first of the 
the La Follette program
from the aims of the New Deal. That 
point is: “Ovvnership and control of 
money and credit, without qualifica- 
tion or reservation mušt be public and 
not private.” The other five points are 
aimed cbjefly at abuses that have crept 
into tbe Nesv Deal, not at essential 
features of it.

The editor of the Malaya Tribūne, 
Selangor, F. M. S., received the follovv- 
ing letter from a native vvho was 
plying for a position:—

“Dear Sir, very honored and

ap-

res-

Ane- 
voice

also

Nor does Governor La Follette con- 
demn Roosevelt. Rather the governor 
cOndemns the factionalism in the De
mocratic party vvhich is frustrating the 
President’s “brilliant, lovable leader- 
sbip.” La Follette says: “Y et it is the 
dissension vvitbin the Democratic par
ty itelf vvhich bas sabotaged, under- 
mined, and bamstrang the administra- 
tion.”

Third parties don’t seem to prosper 
in tbis country. In 1912, tbe Progres
sive party merely split the Republicans 
and eleeted Wilson. If tbe nevv third 
party merely splits the Democrats in 
1940 and bence puts tbe old guard Re
publicans into power, that vvill be a 
tragedy. If, on tbe other band, the Na- 

force 
left*

tional Progressives of America 
Roosevelt somevvbat more to the

“I asking for a 
,kind of works by 
ible brain and very advanced training. 
I passed matriculation in a very large 
college i n------------------ .

“The flexible brain I have in my 
possession vvill bend tovvards any kind 
of works your honor yoking_ on me. 
I making very good machine-like vvork; 
m ode r n calculating maebine simply ec- 
lipsed by my brain. English I passing 
vvith credit so I can be burdened With 
correspondence vvriting... . -
- “If your honor vvill be good enough 
to employ me, I vvill in duty bound 
alvvays pray for your honofs long 
life. My prayers have alvvays been
heard as I alvvays pray very loud. If, in the bush. 
vvanting my Services, I. can come sud- 
denly. Putting myself at your honor’s 
large feet, I 
por’s humble 
remain, your

job. I can do 
virtue of my flex-

any

* *
The Lithuanian University Scholar- 

ship Loan has announced its grant of 
a full year Scholarship loan of $300 
for the year. The deadline for applica- 
tions is August 15. These may be ad- 
dressed to A. Rulis, 5409 S. Sacra- 
mento Avė. Announcements to the va- 
rious universities have been made by 
Miss Grybas. The qualifications for 
eligibrlity are college ophomore, juniot 
or senior, of Lithuanian descent, in 
need of a loan financially to complete 
his education, and attending an accre- 
dited college or university, and a resi- 
dent of Cook County.

* *
The next LUC meeting will be held 

Sunday, May 22, at Vilnis Hali, 3116 
So. Halstcd St. Dr. J. J. Walsh, of 
the Muncipal Sočiai Hygiene Clinic 
will be the guest speaker and will ac- 
company his talk with Motion pietures.

*
And here are 

lašt weeks “Can 
words.”

Don’t count 
they are hatehed.

A rolling stone gathers no moss, 
A bird in the hand is worth two

*
the correct ansvvers to 
you put this in other

your cbickens before

and faitbful servant. 
Godsend servant.” 
—-Efficiency Magazine.

And novv think this 
ter into the statė

And now think this one over. fcn- 
ter into the statė of connubiality vvith 
celetity; undergo contrition throughout 
an extended and unoccupied period.”

Again—contributions 
well as suggestions.

ate welcome as 
A. Kairia

There in the
Brocktovvn, it so 
handsome violinist 
tion committee and 

9^

After coming to 
vvedding bells had
echo, Mr. and Mrs. Charles Stephens 
continued to sing and study. In 1929, 
husband and wife were both avvarded 
degrees of Bachelor of Music by the 
American Conservatory of Music, 
le having earned it through her 
and Charles with his violin.

As they were studying, they
wanted to see others learning to enjoy 
those prccious arts and they organized 
groups and špent much of their time 
and energy. We have listened to Mrs. 
Stephens’ pupils upon many an occa- 
sion and dapped to many a quartette 
and trio of girls and men who had 
been taught by her.

Mr. Stephens merits special mention 
for the Chicago Lithuanian Symphony 
Orchestra that he had organized and 
eondueted for a number of years, where 
countless Lithuanian girls and boys re
ceived invaluable training.

And, of course, who does not know 
that Mr. Stephens is the leader of the 
popular chorus, PIRMYN! And who 
does not know that Mr. and Mrs. 
Stpehens are the ones who inspired and 
are vvorking hard to accomplish the 
idea of an American-Lithuanian 
ing chorus visiting Lithuania.

A more enthusiastic bunch of 
people cannot be found, 
than PIRMYN.

be there to enjoy 
to encourage those

PIRMYN
SHARPS and FLATS

our intervievv by 
teacbers. With 

in Brighton Park, away

12th, at the Evanston 
Golf • Club, the Naujos 

holding its 2nd

JuneOn
Community
Gadynes Chorus is
Annual Golf Tournament. Lašt year
this affair was such a success that we 
are repeating it again. Many folks who 
did not play golf. came out just to be 
out in the open, and they had the 
best time doing nothing būt sitting 
under the trees chatting with their 
friends, vvalking along the shaded Ev
anston

just

gol- 
short

to

sing-
to Lithuania.
7th
Pirmyn Pinochle Tournament 

Lawler Ha’.l, 
out a grand

party broke up about 4 o’clock 
morning. Free beer and sand- 

were served after 1 o’clock by 
Stupar and Mrs. Matekunas, An 

of ten N. G. members

young 
think, 

to these
vve

More power
young folks! Plenty credit to their
leaders!

By the way. tomorrovv is the day
vvhen all PIRMYN friends vvill turn
out to the picnic at BIRUTE’S GROVE
so as to share in this grand idea of

their 
from 
Ste- 
reas- 
give 
their 
Mrs.

The tickets are $1.50 and $.75. 
$ 1.50 ' tickets include both your 
game
vvhich follows af.ter the days work

and dinner and entertain-

friend who have 
their families, I

All sorts of pjaythings have al- 
been sėt up for 
themselves with, 

are out digging

the children to 
vvhile their pa- 
for worms on 
be some older 

children so that

have challcngcd the LUC 
a golf tournament. The 

likę Frank 
who plays

the 
N. 
to

lovv 70’s.
G.’s have also 

a game of baseba’.l at
29th at Dambrauskas

challenged 
their 
farm

sending our fine smiling faces to sing 
an “Heilo!” to 
thren. Aside from 
worthwhile projcct, 
bound to have a 
from the plan and 
duding a wbole 
one of the many 
won.

Serious as the
the pienie, the Stephens’ 
šame time concerned with another

Tues- 
in tbe 
Build- 

Charles

our Lithuanian bre- 
participating in a 
all picnic-ers are 

gay time judging 
treats in store,

Hundred Dollars 
prizes vvaiting to

in-
as
be

Zelis,

streets, swimming at the semi- 
private beach that>, is avai!able, or 
plain loafing in the sunshine.

This year we -again invite you 
fers,. and non-golfers, to take a
ride, either by auto or elevated, 
Evanston and spend a Sunday afternoon 
amid quiet and pleasant surroundings.1 
Tickets for the tournament are al
ready on sale, and reservations for golf 
mušt be in at least a week in advance 
so that arrangements can be made for 
play. 
The 
golf 
ment
is done on the golf course. The $.75 
ticket is for dinner and entertainment 
only. For the folws who do not play 
golf, we are arranging a Pinochle Tour
nament, with prizes to the winners.

The committee in charge of this par- 
ticular affair is working very hard to 
make it even more successful than our 
lašt tournament, and from all indica- 
tions. it will be.

For our
young children in 
can’t stress too strongly the advisabi- 
lity of coming to the torunament, and 
bringing their off-springs along with 
them< 
ready 
am ūse 
rents
the course. There will 
person Jn charge of the 
everybody will have a good time. This 
is one time when children should ac- 
company their parents. The swings, 
slides, teeters, giant svvings, sand boxes 
and horseshoe courts are all re,ady for 
the kiddies. In fact, they won't even , 
miss mama pr daddy: they’ll have so 
many things to do. For those of you 
who don’t play golf, būt would ra
ther play tennis, may I say that there 
are four very fine clay courts available ■ 
at a small charge 
only sport which 
tra charge, būt it

If 
don’t 
suits 
beach 
will be a party to the Tournament.

After the day’s sports are over with, 
a very fine dinner will be served in 
the Club House. What more can you 

than to spend the day at Nau-

per faune. That’s the 
vvill require the ex- 

is very nominal.
ekceptionally vvarm, 

bring your bathing 
semi-private

the day is 
neglect to 
along. There is a 
that will be ayailable for all who

arrangements are 
are at

fot 
the 
im-

portant event to take place on 
day, May 17, at 7:30 P. M., 
Recital Hali of the Civic Opera 
ing. The students of Anele and
and George Stephens will appear in a

Mr. Charles Stephens
All vvho can arrange to hear tbe te

eitai are invited and We hope that a 
goodly number vvill 
a fine evening and 
talented students.

Būt, let us elose 
encouraging the 
studio
dovvntovvn expensive offices, the 
phens are able to give lessons at 
onable fees; and štili better, they 
scholarships to those vvho prove 
carnestness and zeal in their study.
Stephens carcfully decidcs from detliled 
records which of her girls is entitled to 
additional free lessons each year. Lillian 
Stupar vvas the deserving one lašt year.

Having herself vvon scveral schol
arships, Mr. Stephens wants to help 
others in the šame way. Gracious and 
eonsiderate Lady, our hats off to youl

Mrs. Stephens is studying at present 
with tbe well-known voice teacher, 
Mr. MacBurney, at the Fine Arts 
Building and rounding out that melo- 
dious dramatic soprano tone most cf- 
fectively.

Mr. Stephens is kept busy enough 
with bis teaching at home, at the Am
erican Conservatory and with PIR
MYN. And, please, allow him an hour 
now and tben for golf and, maybe, 
pinochle?

A handsome couple, those Stepbens’s, 
with hearts filled with music and the 
joy they >vant to impart to others, says 

Ncivsy

not been around 
lately. From re- 
truly has heard 
Quick recovery 

see you soon. 
heard quoted by 
at tbe Pirmyn’s 
and Dance. ”1’11

Hi-Lites

Pirmyn
May 

**The 
at Neffo’s Hali instead of
3929 W. Madison turned 
success.

The 
in the 
vviches 
Mrs.
estimated totai 
attended.

The N. G.’s 
and Pirmyn to
N. G.’s I hear, have men 
Puikis 
go!f in 

The 
Pirmyn
Picnic May 
at 87th and Willow Springs.

Stella Ze’.is, sister of Vitas 
who recently died Mar. 14th and who’s
mother passed away 6 months ago is 
iii. We wish her a speedy recovery.

Mrs. Veronica Faiza, mother of John 
an Antbony Faiza, has been iii since 
May 2nd Monday. She is now recov- 
ering rapidly.

Johnny Zickus has 
to chorus rehearsals 
liable sources yours 
that Johnny is iii. 
Johnny and may we 

This phrase was 
Frances Matekunas 
Pinochle Tournament
dance with you if you buy me a beer?”

The N. G.’s play the LUC this 
Sunday at Pirmyn’s Picnic May 15tb. 
The vvinner is scheduled to play Pirmyn 
for a $10 prize. O’ who will it? be? 
Your guess is as good as mine.

Othet attractions at Pirmyn’s Pic
nic at Birutės Grove, 79th and Kean 
will be, besides the baseball games, 
films photographed in Lithuania to be 
shown, the series drawings for the pri
zes, music, dancing and countless othet 
things.

A great crowd is expected and we 
are all hoping for good weather.

All Pirmynites are requested to please 
be at the Picnic and do their share of 
the work that will have to be done 
there,. After all, this affair is inteąded j 
likę all the other previous affairs to. 
help raiše money in order to help the 
chorus members to get to Lithuania. 
So, reminding you of rehearsals Tues- 
days and Fridays and, hoping to see 
you this Sunday at Birutės Grove, 79th 
and Kean, 
nėr.

The fatal hour has arrived, for to- 
night wc present 
operetta “Tetos 
Indeed, Armitage 
b!aze of glory, 
have wc planned 
liant and hard as

our ncw two-act 
Druscilos Darželis.” 
Hali will be in a 

because never before 
for anything as bril- 
this play.

other “old” member, is Adeline Budris, 
who will offer two vocal solo numbers.

So you see, this affair is sometbing 
out of the ordinary, and if you don’t 
want to miss anything you’ll be at 
3804 W. Armitage Avė, at 7:30 
night, ready to give your $.35 to 

an eveningcashier, in exchange for 
pleasant friendly fun.

See you

to- 
the 
of

I remain, your silent part- 
Raskey Huey

vvant than to spend the day at Nau- 
jps' Gadynės Chorus 2nd Annual Golf 
Tournament? Remember the date is 
Sunday, June 12th.

The first foursome 
tee off at 9:30 A. I 
dially invited to arrange your ovvn. standihg tennis

TENNIS EXHIBITION MATCHES

Marquette Paries 
will officially open 

scheduled to 1 14th, 2:00 P. M. 
You are cor- single and doubles

22 Tennis Courts 
on Saturday, May 
with an exbibition

“Veteran” actors (if they may be 
called so, as not one is over 17 yrs.) 
are ready to show their dramatic abili- 
ty. There is Albin “he-man” Šmote
lis as Petras, the gardener; Evelyn 
Cberecka as striet Aunt Druscila; and 
Aldona Mitchell as the deaf Aunt Prus- 
cila. The story centcrs around Nelda, 
portrayed by another loyal member, and 
her difficulties in shovving striet Aunt 
Dru that children are really “not so 
bad.”

is again our prompter. He seemed 
surprised at our “slightly?” tipsy 

at rehearsal—I wonder 'jvhy? 
did he expect? Incidentally, out 

Miss Wauneta Kaulinas, 
member, so sbe

The operetta has been translated by, 
and under the direction of our own 
“Onuks” Skever, so it should be goodl 
Of course Johnny Rukstala, of Pir
myn, 
quite 
anties 
What
accompanist, 
is an old Bijūnėlis 
didn’t even raiše an eye-brow.

At our lašt affair Andy Norbut’s 
orchestra was a su re sucess so naturally 
he is coming back for a “return engage- 
ment” this evening. As a special added 
feature, “Onuks’ ” cousin (a pretty 
miss of 16, who dances at the Chicago

matehes of out- Theatre) has contented to favoar 
players of the City. with one of' her repertoire! Also

UI 
•n-

P. S. On behalf of tbe 
rus I vvant to wish Algerd 
grand little trouper) Bon 
he left Chicago with bis
Tuesday. to visit bis parents’ home- 
land, Lithuania. Algerd, vve

tonightl
I. C. M.

whole cho- 
Skurkis (a 
Voyage, as 
mother lašt

AT MARQUETTE
GOLF COURSE OPENS

envy you.

PARK
SUNDAY

Marquettc Park’s much improved 9- 
hole golf course vvill officially open 
Sunday, May 15tb, 5 A. M. Mar- 
quette Park Golf Club will play host 
to the open day golfers. A member- 
ship drive is now ip progress vvith its 
president Dr. Walt<r Eisen as official 
greeter to all nevv members. A 
school open to all golfers vvill be 
on Tbursday, May 12th, Tues. 
17th and Thursday, May 19th.
fessionals from the Illinois PGA headed 
by Tom Walsh vvill act as instructors.

golf 
held 
May 
Pro-

ARCHERY MEET

Arcbers interested in entering park 
tournament please get in touch witb 
park Director for informatičn regard- 
ing tournament details. Manjuette Park 
Archery Club now shoots outdoors ev- 
ery Wed. and Sat. afternoons and ev- 
enings.

r
i




